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ส่วนที ่1 บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ 
1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 
ช่ือบริษทั   :  บริษทั  เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษทั  : 0107536001524 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ       : ประกอบดว้ย 8 สายธุรกิจ ดงัน้ี 

1. สายธุรกิจดา้นข่าวธุรกิจภาษาไทย ผลิตหนังสือพิมพ ์กรุงเทพธุรกิจ ดาํเนินงาน
โดยบริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั (KTM) 

2. สายธุรกิจด้านข่าวทัว่ไปภาษาไทย ผลิตหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก และเนชั่นสุด
สปัดาห์  ดาํเนินงานโดยบริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั (KMM) 

3. สายธุรกิจด้านข่าวภาษาอังกฤษ ผลิตหนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น ,เนชั่นจูเนียร์           
ธุรกิจอบรมสัมมนา และทกัษะการส่ือสาร  ดาํเนินงานโดยบริษทั เนชัน่ นิวส์ 
เน็ตเวร์ิค จาํกดั (NNN) 

4. สายธุรกิจเอ็ดดูเทนเมนท ์และต่างประเทศ  ผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเด็ก
และการศึกษา ผลิตหนงัสือเล่มในนามสาํนกัพิมพเ์นชัน่บุ๊คส์, ตวัแทนโฆษณาและ
จดัจาํหน่ายให้ส่ิงพิมพต่์างประเทศ ดาํเนินงานโดยบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่
แนลเอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (NINE) 

5. สายธุรกิจดา้นส่ือกระจายภาพและเสียง เจา้ของและผูด้าํเนินงานสถานีข่าวเนชัน่
แชนแนล, Mango TV ,ช่องระวงัภยั , Rama Channel ผลิตรายการเพื่อออกอากาศ
ในทีวีสถานีต่างๆ, ผลิตรายการวิทย,ุ New Media ดาํเนินงานโดยบริษทั เนชัน่ 
บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  (NBC) 

6. สายธุรกิจดา้นการพิมพ ์ดาํเนินธุรกิจรับจา้งพิมพ ์  ดาํเนินงานโดยบริษทั ดบับลิว      
พีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั (WPS) 

7. สายธุรกิจดา้นการขนส่ง ดาํเนินงานโดยบริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั (NML) 
8. สายธุรกิจการศึกษา เปิดสอนระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท ในมหาวิทยาลยั 

เนชัน่ โดยมี 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตลาํปาง และวิทยาเขตกรุงเทพ ดาํเนินงาน
โดย บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั (NU) 
 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  : 1,647,740,300 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 1,647,740,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท          
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554) 

นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุน้       :                  รายละเอียดตามหวัขอ้โครงสร้างการประกอบธุรกิจและการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัเนชัน่      
ปี 2554    

โทรศพัท ์                               :   02-338-3333  
โทรสาร                                 :  02-338-3938 
เลขานุการบริษทั                   :  02-338-3456 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่               :  1858/118-119,121-122,124-130  อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 27-32   

ถ.บางนา – ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
   เวบ็ไซต ์  www.nationgroup.com 
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2. บุคคลอ้างองิ 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์      :  บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก  
กรุงเทพมหานคร 10110 
โทร. (66) 2229-2800 

ผูส้อบบญัชี          :  สาํนกังานสอบบญัชีบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
    195 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถนนสาทร เขตยานนาวา กทม. 10120 

 โทร. (66) 2677-2000 
ท่ีปรึกษากฎหมาย         :  บริษทั สาํนกังานกฎหมายและภาษี เอส.เอ.ที. แอสโซซิเอท จาํกดั 
    702 อาคารเจา้พระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแชงการี-ลา)  
    เลขท่ี 89 ซอยวดัสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
    โทร (66) 2630-7637-8 

 บริษทั เภา แอนด ์แอสโซซิเอทส์ ลอว ์ออฟฟิช จาํกดั 
2 อาคารสีลมเซ็นเตอร์ ชัน่ 20 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500 
โทร (66) 2632-6697 
บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั  
900 ตน้สนทาวเวอร์ ชั้น 17  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม. 10330  
โทร (66) 2689-4925  

ท่ีปรึกษาทางการเงิน         :  บริษทั เจดี พาร์ทเนอร์ จาํกดั 
    170/29-30 ชั้น  11 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์  1  สุขมุวทิ 16 ถนนรัชดาภิเษก 
    เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 
    โทร (66) 2661-8803-5 
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2.ปัจจัยความเส่ียง 

การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มบริษทั และหรือผูล้งทุน
อยา่งมีนยัสาํคญั  ซ่ึงบริษทัไดมี้มาตรการรองรับความเส่ียงดงักล่าวโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   

1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

 1.1 ความเส่ียงจากผลการดาํเนินงานขึน้อยู่กบัภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา 
 เน่ืองดว้ยรายไดห้ลกัของบริษทัมาจากธุรกิจหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงรายไดห้ลกัของธุรกิจประเภทน้ีมาจากรายไดค่้าโฆษณา 
โดยปี 2554 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายโฆษณารวมเท่ากบั 1,878 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีรายไดจ้ากการ
ขายโฆษณาเท่ากบั 1,857 ลา้นบาท โดยรายได้จากการขายโฆษณาคิดเป็นร้อยละ 71 ของรายได้จาการขายและบริการรวม      
ในขณะท่ีโครงสร้างตน้ทุนส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนคงท่ี ผลการดาํเนินงานของบริษทัจึงข้ึนอยูก่บัภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา ทั้งน้ี
ภาวะอุตสาหกรรมโฆษณาสามารถสะทอ้นถึงสภาวะเศรษฐกิจ ไดเ้ป็นอยา่งดี เช่นเหตุการณ์จากภยัธรรมชาติท่ีส่งผลทางลบอยา่ง
มากต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งผลจากจากเหตุกาณ์ Tsunami ประเทศญ่ีปุ่นในช่วงเดือน มีนาคม ท่ีผา่นมา และ จากสถานะการณ์นํ้ าท่วม
ใหญ่ ในช่วงเดือนตุลาคม  ถึง พฤศจิกายน 2554  ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในวงกวา้ง  ทั้งในดา้นการใชจ่้ายในประเทศ 
และในดา้นการผลิต  มีการหยดุชะงกัลง ทาํใหภ้าคธุรกิจมีการชะลอการใชง้บโฆษณาลง  แต่เม่ือสถานะการณ์นํ้ าท่วมเร่ิมคล่ีคลาย  
เศรษฐกิจกเ็ร่ิมฟ้ืนตวัต่อเน่ือง ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมโฆษณา เร่ิมฟ้ืนตวัในเดือนธนัวาคม ท่ีผา่นมา  

ดงันั้นเพื่อลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนจากภาวะเศรษฐกิจ บริษทัจึงไดมี้การกาํหนดแผนกลยทุธ์ของทุกหน่วย
ธุรกิจและบริษทัในกลุ่มให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยมุ่งเน้นการรักษาความสามารถเชิงแข่งขนั และนาํความไดเ้ปรียบใน
ทางการแข่งขนัมาใช้เพื่อท่ีจะลดความเส่ียงหรือผลกระทบดงักล่าวท่ีจะเกิดข้ึน ด้วยการใช้ความได้เปรียบจากการท่ีบริษทัมี
ช่องทางการเผยแพร่สินคา้และบริการผา่นส่ือประเภทต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ดว้ยการพฒันากลยทุธ์การขาย การสร้าง Total Media 
Solution  ใหไ้ดเ้ปรียบคู่แข่งในตลาด รวมถึงเนน้การหารายไดโ้ดยสร้างสรรคกิ์จกรรม Below-the-Line ใหก้บัลูกคา้ทั้งภาครัฐและ
เอกชนให้มากข้ึน เช่น การจดักิจกรรมสัมมนาให้กบัลูกคา้รายใหญ่ ซ่ึงจะสามารถช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพทางดา้นรายได้
ไม่ใหล้ดลง  ขณะเดียวกนัยงัคงใหค้วามสาํคญักบัการบริหารจดัการค่าใชจ่้ายอยา่งรัดกมุและเหมาะสม  

  ทั้งน้ีเน่ืองจากจากส่ือโทรทศัน์มีส่วนแบ่งรายไดข้องอุตสาหรรมโฆษณาสูงสุดมากถึงร้อยละ 60  ของค่าใชจ่้ายโฆษณา
รวม 1 แสนลา้นบาท ซ่ึงมากกว่ารายไดโ้ฆษณาจากส่ิงพิมพป์ระมาณ 3 เท่า โดยปัจจุบนัส่ือโทรทศัน์ดาวเทียมในประเทศไทยมี
อตัราการเติบโตอยา่งกา้วกระโดด กลุ่มบริษทัจึงไดรุ้กเขา้สู่ธุรกิจโทรทศัน์จากโทรทศัน์ดาวเทียมเพิ่มข้ึน  เพื่อเป็นการกระจาย
ความเส่ียงจากผลกระทบจากส่ือใหม่ท่ีอาจจะเขา้มาทดแทนธุรกิจส่ิงพิมพใ์นอนาคต รวมถึงการทาํ ธุรกิจ Digital Media  ใน
รูปแบบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายไดจ้ากค่าโฆษณา เช่น   E-commerce, M-commerce, หรือ S-Commerce (Social Media 
Commerce) , E-Education หรือ Digital Games ต่าง ๆ เป็นตน้ 

1.2 ความเส่ียงจากการจัดการบริษัทย่อย 

     บริษทัไดมี้การแบ่งโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจให้มีความชดัเจนเพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการบริหารงาน  และการ
ประเมินผลงานตามยทุธศาสตร์เชิงเป้าหมาย (Target-Based Strategy)  รวมถึงการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  เน่ืองจาก
บริษทัทาํธุรกิจส่ือครบวงจรและกิจกรรมท่ีสนบัสนุนการดาํเนินงานของธุรกิจหลกั ไดแ้ก่  ธุรกิจการพิมพ ์ประกอบดว้ย 3 ธุรกิจ
หลกัคือ  บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั มีส่ือหลกัคือ หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ  , บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั มีส่ือหลกัคือ 
หนังสือพิมพ ์คมชดัลึก และ บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั มีส่ือหลกัคือ หนังสือพิมพ ์เดอะเนชัน่   , ธุรกิจขนส่ง, ธุรกิจ
กระจายภาพและเสียง ท่ีวางธุรกิจเป็น Content Provider , ธุรกิจดา้นเอด็ดูเทนเมนทแ์ละต่างประเทศ  และธุรกิจเพื่อการศึกษา โดย
การแยกเป็นบริษทัยอ่ยเพื่อใหก้ารประกอบธุรกิจในอนาคตเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งทาํใหเ้กิดความชดัเจนในดา้นความสมัพนัธ์
กับบริษัทแม่ และการบริหารท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน  ดังนั้ นหากไม่มีการบริหารการจัดการและกํากับดูแลบริษัทในกลุ่มอย่างมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจก่อให้เกิดความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างทิศทางกลยทุธ์ของบริษทั รวมทั้งความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อาจทาํใหเ้กิดการแข่งขนักนัเองระหวา่งบริษทัในกลุ่ม ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษทั  

    ดงันั้นเพื่อเป็นการลดความเส่ียงบริษทัไดมุ่้งเนน้ใหมี้การบริหารจดัการกลุ่มบริษทั โดยยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
เพื่อเป็นพื้นฐานการเติบโตทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืและใหเ้กิดการสร้างมูลค่ารวมสูงสุดของกลุ่มบริษทั โดยบริษทัไดแ้ต่งตั้งผูบ้ริหาร
ระดบัสูงเป็นกรรมการบริหารหรือเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงในบริษทัท่ีบริษทัถือหุน้อยู ่เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมโยง ในเร่ืองนโยบาย กล
ยทุธ์ และทิศทางการดาํเนินธุรกิจไปสู่บริษทัในกลุ่ม และสามารถกาํกบัดูแลการขยายงานของบริษทัในกลุ่มให้สอดคลอ้งกบั
นโยบายของบริษทัแม่   และเม่ือเดือน กมุภาพนัธ์ 2554 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยเพิ่มเติม คือ บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั (NMG ถือหุน้
ร้อยละ 55) ดาํเนินธุรกิจดา้นการศึกษา  มหาวิทยาลยั เนชัน่ (เดิมช่ือ มหาวิทยาลยัโยนก)  ตั้งอยูท่ี่ จงัหวดัลาํปาง และไดเ้ปิดศูนย์
การศึกษา-กรุงเทพ ท่ีอาคารเนชัน่  

 สาํหรับประโยชน์ในการแยกหน่วยธุรกิจท่ีมีความแขง็แกร่งเป็นบริษทัยอ่ยนั้น จะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ  
และเพิ่มความคล่องตวัดา้นการบริหาร และแข็งแกร่งดว้ยพลงับูรณาการส่ือคุณภาพของเครือเนชัน่ จะเป็นส่วนหน่ึงในการร่วม
สร้างสังคมคุณภาพให้กบัประเทศไทยไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  อยา่งไรก็ตามยงัมีบริษทัยอ่ยอีกส่วนหน่ึงท่ียงัมีผลประกอบการขาดทุนอยู ่
ซ่ึงบริษทัต้องดาํเนินการปรับปรุงคุณภาพการบริหาร และประสิทธิภาพการดาํเนินงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานเขม้แข็ง และ
สนบัสนุนกนัและกนั อยา่งมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย      

2. ความเส่ียงด้านการผลติ  ไดแ้ก่ 

 2.1 ความเส่ียงจากการผลิตข่าว (Content) ในการผลิตส่ิงพิมพ ์เน้ือหาข่าว (Contents) หรือคุณภาพของเน้ือหาเป็น
ปัจจยัหลกัท่ีทาํใหผู้บ้ริโภค มี Royalty ต่อ ตวัสินคา้  สินคา้หลกัของกลุ่มบริษทั คือส่ิงพิมพ ์ภายใตห้วัต่าง ๆ  ไดแ้ก่ The Nation  , 
กรุงเทพธุรกิจ , คมชดัลึก ฯลฯ  นอกจากส่ือส่ิงพิมพแ์ลว้ ยงัมีส่ืออ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ทีว,ี วทิย ุ, อินเตอร์เน็ต ,  Tablet,  มือถือ เป็นตน้  ส่ือ
ส่ิงพิมพแ์ต่ละหวัจะมีแนวทางการนาํเสนอเน้ือหาท่ีชดัเจน การควบคุมคุณภาพของการนาํเสนอเน้ือหา จึงมีความสาํคญั และเป็น
ปัจจยัหลกั ท่ีมีผลต่อ Royalty ของผูบ้ริโภค   ซ่ึงการไดม้าซ่ึงเน้ือหาข่าวนั้นจะตอ้งประกอบดว้ยขั้นตอนการผลิตข่าวท่ีเป็นระบบ
และการทาํงานท่ีเป็นทีมของกองบรรณาธิการข่าว รวมทั้งการพฒันาบุคคลากรในการจดัทาํ และนาํเสนอข่าวซ่ึงถือเป็นหัวใจ
สาํคญัของการทาํส่ือ  ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงมีความเส่ียงหากเน้ือหาข่าว (Content) ไม่มีคุณภาพ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ
ส่ิงพิมพข์องบริษทั     

 ดงันั้นเพื่อใหข้ั้นตอนการผลิตเน้ือหามีคุณภาพ กองบรรณาธิการข่าวจะเนน้การทาํงานเป็นทีมแบ่งแยกหนา้ท่ี เพื่อให้
ครอบคลุมทุกเน้ือหาข่าวท่ีกวา้งขวาง โดยเฉพาะการเจาะลึกประเด็นข่าว  บริษทัจึงไดมี้การพฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิต
ดว้ยการนาํเทคโนโลยี่ใหม่ ๆ เขา้มาช่วยในการทาํงานให้สะดวกรวดเร็วลดตน้ทุนการผลิต รวมทั้งการอบรมพฒันาบุคคลากร 
อยา่งต่อเน่ือง โดยสามารถทาํงานเป็นทีมทดแทนกนัได ้เพื่อลดความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคคลากรซ่ึงอาจส่งผลกระทบกบั
คุณภาพของเน้ือหาข่าว    

 2.2 ความเส่ียงด้านการรักษาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถ   
เน่ืองจากภาพลกัษณ์ของกลุ่มบริษทั เป็นองค์กรส่ือสารมวลชนท่ีไดรั้บความยอมรับจากประชาชน ในความเป็นมือ

อาชีพของวงการส่ือสารมวลชน  ซ่ึงบุคคลากรเป็นปัจจยัหลกัในการผลิตเน้ือหาท่ีมีคุณภาพ บริษทัจึงไดต้ระหนกัถึงความสาํคญั
ในการพฒันาบุคลากรดา้นกองบรรณาธิการ โดยไดเ้นน้การพฒันาความรู้ความสามารถในการทาํงานเป็นทีมโดยไม่ยดึติดกบัตวั
บุคคล  ส่งผลให้ความเส่ียงในการสูญเสียทีมงานมีน้อยและมีผลกระทบต่อบริษทัไม่มากนัก    โดยปัจจุบนับุคลากรในกอง
บรรณาธิการของ The Nation, กรุงเทพธุรกิจ และ คม ชดั ลึก  ประกอบดว้ยผูส่ื้อข่าว  ผูเ้ขียนข่าว บรรณาธิการ  ฝ่ายผลิต รวม
ประมาณ 388 คน  ซ่ึงแยกอยูใ่นบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั , บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั และ 
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั และ ในปี 2555 ฝ่ายขายโฆษณา Display ของแต่ละส่ิงพิมพไ์ดแ้ก่ The Nation , กรุงเทพธุรกิจ และ 
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คมชัดลึก ไดโ้อนยา้ยเขา้ไปอยู่ในบริษทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้  ทั้งน้ีสําหรับฝ่ายขายส่วนกลางท่ีดูแลลูกคา้กลุ่ม Key account  
Classified และทีมราชการ ยงัคงอยูก่บับริษทัเหมือนเดิม         ส่วนกองบรรณาธิการท่ีเป็นศูนยข่์าวท่ียงัสามารถใช ้Content 
รวมกนัได ้เช่น ศูนยข่์าวภูมิภาค , ศูนยช่์างภาพ ยงัคงบริหารโดยบริษทั    

นอกจากฝ่ายกองบรรณาธิการแลว้  ผูบ้ริหารระดบัสูงจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษทั ทั้ง ฝ่ายขาย  การจดัจาํหน่ายและ
หน่วยงานสนบัสนุน  ลว้นเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหบ้ริษทัประสบความสาํเร็จ ซ่ึงทีมงานและบุคคลากรส่วนน้ีอยูภ่ายใตก้ารบริหาร
ของบริษทัฯ  

ทั้งน้ีการดาํเนินธุรกิจภายใตภ้าวะแวดลอ้มท่ีมีการแข่งขนัสูง จาํเป็นอยา่งยิง่ในการเตรียมพร้อมใหแ้ก่บุคคลากรเพื่อเป็น
กลไกสาํคญัในการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ โดยบริษทัไดจ้ดัหลกัสูตรการอบรมทั้งภายใน และภายนอกให้
บุคคลากรอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาทกัษะการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ กา้วทนัการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยีอ่ยู่
เสมอ   ตลอดจนการพฒันาบุคคลากรให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแนวทางการทาํธุรกิจมากยิ่งข้ึน รวมถึงการสร้าง 
Successor ท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงจะไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีส่วนร่วมในการบริหารและการตดัสินใจ อีกทั้งเป็นการ
กระจายอาํนาจ และความรับผดิชอบใหผู้บ้ริหารในระดบัรองลงมา  โดยอยูภ่ายใตโ้ครงสร้างท่ีใหค้วามสาํคญัต่อการกระจายความ
รับผิดชอบและภาระหนา้ท่ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มความคล่องตวั มุ่งเนน้ประสิทธิภาพในการทาํงานให้มีมากข้ึน และลดความ
ซํ้ าซอ้นในระบบการทาํงานเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง การแข่งขนั และความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมายไดท้นัการณ์ พร้อม
ทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้แก่กลุ่มเพื่อสามารถเติบโตไดอ้ย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน  โดยคงไวซ่ึ้งความน่าเช่ือถือ ความ
ซ่ือสตัย ์การร่วมมือท่ีดี การใหบ้ริการ และความคิดสร้างสรรค ์ ซ่ึงเป็น Core Value (คุณค่าขององคก์ร) ของกลุ่มเนชัน่   

                ดงันั้นหากบริษทัขาดบุคลากรสาํคญัท่านใดท่านหน่ึงไปจะไม่กระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เน่ืองจากผูบ้ริหาร
ในระดบัสูงสุดไดจ้ดัสรรและแบ่งงานถ่ายทอดต่อกนัไปถึงผูบ้ริหารในระดบัรองลงมา ในขณะเดียวกนัการดาํเนินธุรกิจยงัคงตอ้ง
รักษาความร่วมมือประสานงานกนัในทุกส่ือ  เพื่อสร้าง Synergy ร่วมกนัในการบริหารภาพรวมของธุรกิจในกลุ่มเนชัน่ 

2.3 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี 

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั นํามาสู่การคิดคน้นวตกรรมใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยีดิจิตอล 
(Digital) , การส่ือสารแบบไร้สาย (Wireless) ท่ีทาํให้สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลถึงกนัไดอ้ยา่งไร้ขีดจาํกดั ทาํให้เกิดธุรกิจ New 
Media ใหม่ ๆ ข้ึนมากมาย   ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งยิง่ต่อการพฒันาของอุตสาหกรรมส่ือสารมวลชน  ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญั
ท่ีจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของธุรกิจส่ือในปัจจุบนั และอนาคต  

ดงันั้นเพื่อเป็นการลดความเส่ียง  และการสูญเสียโอกาสในการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนัให้แก่องคก์ร  บริษทัยงัคงพฒันาระบบการจดัเก็บและบริหารขอ้มูล และการผลิตข่าวโดยใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อช่วย
ดา้นความรวดเร็วและความหลากหลายของประเภทส่ือรวมถึงการบริหารตน้ทุนและค่าใชจ่้าย  สร้างความพร้อมเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงจากยุคการบริโภคข่าวสารทางส่ือส่ิงพิมพไ์ปสู่การรับขอ้มูลทางส่ือ Digital โดยปัจจุบนัมี Application ผ่าน
โทรศพัทมื์อถือ ,  Tablet รองรับผูบ้ริโภคท่ีสนใจรับขอ้มูลข่าวสารในระบบ Digital และยงัคงมีนโยบายท่ีจะทดลองและพฒันา
ผลิตภณัฑส์าํหรับการนาํเสนอผา่นส่ือรูปแบบใหม่อยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้างความเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคและสั่งสมประสบการณ์ 
เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการเจาะตลาดลูกคา้เป้าหมายในอนาคต  

2.4 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 
วตัถุดิบหลกัท่ีสาํคญัของธุรกิจหนงัสือพิมพคื์อกระดาษคิดเป็นตน้ทุนประมาณร้อยละ 20  ของค่าใชจ่้ายตน้ทุนขายตาม

งบการเงินรวม และคิดเป็นร้อยละ 65 ของตน้ทุนวตัถุดิบรวม โดยสัดส่วนปริมาณการสั่งซ้ือกระดาษในปีท่ีผ่านมา ระหว่าง
กระดาษนาํเขา้ และการซ้ือในประเทศคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 64 ต่อ 36  โดยกระดาษจดัเป็นสินคา้ประเภท Commodity  
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นราคาแปรผนัตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคและปริมาณการผลิตของผูผ้ลิต (Demand & Supply) ซ่ึง
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เป็นปัจจยัหลกัในการกาํหนดราคาอา้งอิงในตลาดโลก  ดงันั้นบริษทัจึงมีความเส่ียงจากการผนัผวนของราคากระดาษ  ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนการผลิตและกาํไรสุทธิของบริษทั 

ทั้งน้ีจากประสบการณ์ในธุรกิจส่ิงพิมพแ์ละการติดตามราคากระดาษอยา่งใกลชิ้ดมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทาํให้ฝ่าย
บริหารเขา้ใจในวงจรของราคากระดาษเป็นอยา่งดี    โดยในปี 2554  ราคากระดาษมีราคาใกลเ้คียงกบัปีก่อน อยูท่ี่ราคาเฉล่ีย   USD 
690 / ตนั  อีกทั้งในปีท่ีผา่นมาเงินบาทก็แขง็ค่าข้ึนอยา่งต่อเน่ืองประมาณ 9% เม่ือเทียบกบัปีก่อน  จึงไม่ส่งผลกระทบต่อตน้ทุน
วตัถุดิบของบริษทัในช่วงปี 2554 สาํหรับแนวโนม้ราคากระดาษในปี 2555  คาดวา่ราคาจะปรับตวัเพิ่มข้ึนไม่มากนกั ถึงแมว้า่จะมี
ปัจจยัท่ีจะทาํให้ราคาปรับตวัสูงข้ึนจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา , งานกีฬาโอลิมปิกโลก และฟุตบอลยูโร 
เน่ืองจากกาํลงัการผลิตกระดาษในยโุรป และอเมริกา เร่ิมลน้ตลาด  จากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ท่ีมีการ
ปรับตวัไปสู่ส่ือ ดิจิตลั มากข้ึน          

 อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัคงนโยบายควบคุมตน้ทุนการใชก้ระดาษอยา่งเคร่งครัด  เช่น การบริหารการวางจุดจาํหน่าย
หนงัสือท่ีมีประสิทธิภาพข้ึน เพื่อลดปริมาณหนงัสือคืน  นอกจากน้ีบริษทัไดบ้ริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยการทาํ 
Forward Contract ไวต้ามปริมาณกระดาษท่ีสั่งซ้ือทนัที   ดงันั้นราคากระดาษยงัไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นนยัสาํคญัต่อตน้ทุนการ
ผลิตของบริษทั  อยา่งไรกต็ามบริษทัเฝ้าติดตามสถานการณ์ราคากระดาษอยา่งใกลชิ้ด 

3 ความเส่ียงจากการบริหารจัดการ 

  การกาํหนดนโยบายของฝ่ายบริหาร  
      ธุรกิจส่ือสารมวลชน เป็นส่ือกลางสาํคญัในการกระจายข่าวสารไปยงัประชาชนทัว่ไป  ซ่ึงมีผลต่อการช้ีนาํความเห็น

ใหป้ระชาชนในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ  ดงันั้นธุรกิจส่ือจาํเป็นตอ้งมีผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์เช่ียวชาญในสาขาส่ือสารมวลชน
โดยเฉพาะ และสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีจรรยาบรรณ โปร่งใส  ผูบ้ริหารจึงมีส่วนสาํคญัต่อการกาํหนดนโยบาย จุดยนืใน
การนาํเสนอข่าวอยา่งมีจรรยาบรรณ วธีิการเขียนท่ีนาํเสนอข่าวท่ีมีความเป็นกลาง โดยคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ใหญ่ของ
บริษทัเลง็เห็นความสาํคญัในประเด็นน้ี จึงใหค้วามสาํคญัของการนาํเสนอข่าว และไม่เขา้มากา้วก่ายนโยบายการนาํเสนอข่าว แต่
ไดก้าํหนดแนวทางการนาํเสนอข่าวของกองบรรณาธิการทุกส่ือในเครือไว ้ในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั และคอย
กาํกบัใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไว ้

4. ความเส่ียงด้านการเงนิ  ไดแ้ก่ 

 4.1  ความเส่ียงจากภาระหนีสิ้น   
   ณ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 1,439 ลา้นบาท โดยเป็นส่วนของ

เงินกูย้มืระยะสั้น ท่ีเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในวงเงินเบิกเกินบญัชี  เจา้หน้ีทรัสทรี์ซิท และตัว๋สัญญาใชเ้งินระยะสั้น รวม 763 ลา้น
บาท มีเงินกูร้ะยะยาว รวม 676 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัมีความเส่ียงหากบริษทัไม่สามารถชาํระหน้ี และไม่สามารถรักษาขอ้กาํหนด
อตัราส่วนทางการเงิน รวมถึงขอ้จาํกดัต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกูด้งักล่าวได ้อาจจะส่งผลให้เจา้หน้ีมีสิทธิสามารถเรียก
ชาํระคืนหน้ีไดท้นัที   

เพื่อเป็นการลดความเส่ียงบริษทัไดมี้การจดัทาํประมาณการทางการเงิน โดยมีสมมุติฐานอยูบ่นหลกัความระมดัระวงั 
โดยไดน้าํเสนอแก่ผูใ้หกู้ไ้ดพ้ิจารณาแลว้  เพื่อใหท้ราบถึงแนวโนม้ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดใหอ้ยูภ่ายใตอ้ตัราส่วนทาง
การเงิน และเง่ือนไขต่าง ๆ ตามสญัญา   

4.2 ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น  
ระบบอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในปัจจุบนัเป็นแบบลอยตวั (Managed Float) ซ่ึงการกาํหนดราคาข้ึนอยูก่บั

ปริมาณความตอ้ง การในสกลุเงินนั้น ๆ  ดงันั้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ จึงมีความผนัผวนตามภาวะเศรษฐกิจซ่ึงส่งผล
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ต่อบริษทัในส่วนของตน้ทุนการผลิต  เน่ืองจากวตัถุดิบหลกัของบริษทั คือกระดาษหนงัสือพิมพซ่ึ์งนาํเขา้จากต่างประเทศคิดเป็น
ร้อยละ 69 ของปริมาณกระดาษท่ีใชท้ั้งหมด และมีตน้ทุนเป็นเงินสกุลดอลลาห์สหรัฐ  บริษทัจึงมีความเส่ียงจากการผนัผวนของ
ค่าเงินบาทในการซ้ือกระดาษจากต่างประเทศ   

อยา่งไรก็ตามบริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Hedge) 
โดยการทาํสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Forward Contract) ตามแผนการสั่งซ้ือกระดาษ  ทั้งน้ียอดเจา้หน้ีค่ากระดาษต่างประเทศ ณ 31 
ธนัวาคม 2554 คิดเป็นร้อยละ 2 ของหน้ีสินรวม ซ่ึงไม่เป็นสาระสาํคญัท่ีจะกระทบต่องบการเงิน หากอตัราแลกเปล่ียนมีความผนั
ผวนมาก 

4.3  ความเส่ียงจากการจัดหาเงนิทุนจากแหล่งภายนอก  

บริษทัมีแหล่งเงินทุนภายนอกอ่ืน ไดแ้ก่  วงเงินสินเช่ือจากธนาคารและสถาบนัการเงินต่างๆ   โดย ณ  31  ธนัวาคม  
2554  บริษทัและบริษยัอ่ยมีวงเงินสินเช่ือรวม  1,605  ลา้นบาท และมียอดใชว้งเงินสินเช่ือ 827  ลา้นบาท  โดยมีวงเงินสินเช่ือ
หมุนเวียนท่ียงัสามารถใชไ้ดอี้ก 778 ลา้นบาท หรือร้อยละ 48 ของวงเงินสินเช่ือรวม ซ่ึงแหล่งเงินทุนภายนอกท่ีเหลือดงักล่าว 
เพียงพอการดาํเนินงานของบริษทั 

อย่างไรก็ตามในปี 2555 กลุ่มบริษทัมีแผนลงทุนเพื่อขยายธุรกิจสู่โทรทศัน์ดาวเทียมได้แก่ช่องข่าวธุรกิจ และช่อง
เยาวชน   เพื่อให้ครอบคลุมผูรั้บส่ือทุกกลุ่ม  และจะเป็นช่องทางในการเพิ่มรายไดใ้ห้กบักลุ่มบริษทั นอกจากน้ีมีแผนขยายเขา้สู่
ธุรกิจการศึกษา ท่ีเครือเนชัน่เขา้ไปบริหาร มหาวิทยาลยัเนชัน่ ตั้งแต่ปี 2554  ทาํให้อาจมีผลกระทบกบัการจดัหาแหล่งเงินลงทุน
จากภายนอกเพิ่มเติม  อย่างไรก็ตามบริษทัไดมี้แผนงานลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างระมดัระวงั และไดจ้ดัโครงสร้างเงินทุนท่ี
สามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัต่าง ๆ ใหเ้หมาะสม บริษทัจึงมีความเช่ือวา่จะสามารถจดัหาเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจ
ในอนาคตไดอ้ยา่งเพียงพอ ดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม     

   4.4 ความเส่ียงจากการด้อยค่าของลูกหนีก้ารค้า  
 ในการตั้งสํารองหน้ีสูญเป็นไปตามนโยบายบญัชีของบริษทัซ่ึงระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินคือบริษทัมี
นโยบายการจดัเก็บหน้ีและการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ    โดยพิจารณาตามจาํนวนหน้ีท่ีคาดวา่จะไม่สามารถเรียกเก็บจากลูกหน้ี
ไดโ้ดยประมาณการจากฐานะปัจจุบนัของลูกหน้ีควบคู่กบัประสบการณ์ในการเรียกเกบ็หน้ีในอดีต นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายตั้ง
สาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามสัดส่วนร้อยละของรายไดคื้อ ในไตรมาส 1- 3 ปี 2554 ไดต้ั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวท่ี้
ร้อยละ 1 ของรายไดโ้ฆษณา  ส่วนไตรมาส 4 ปี 2554 ไม่ไดต้ั้งไวเ้น่ืองจากสาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีตั้งไวมี้เพียงพอแลว้ ส่วน
รายไดจ้ากการขายส่ิงพิมพผ์่านตวัแทนจาํหน่าย (Agent) จะตั้งสาํรองค่าเผื่อสินคา้รับคืนของหนงัสือในประเทศท่ี 25% และ 
หนงัสือต่างประเทศท่ี 65%   และบริษทัมีนโยบายลดสดัส่วนของลูกหน้ีการคา้ท่ีมีอายเุกินกวา่ 12 เดือนใหม้ากท่ีสุด  โดยลูกหน้ีท่ี
มีอายเุกินกวา่ 12 เดือน (งบการเงินรวม)  ณ 31 ธนัวาคม 2554 มีจาํนวน 122 ลา้นบาท และท่ีมีอาย ุ6-12 เดือน จาํนวน 31 ลา้นบาท   
ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งสํารองหน้ีสูญไดค้รอบคลุมจาํนวนดงักล่าวแลว้ โดยมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (งบการเงินรวม)  ณ 31 ธันวาคม 
2554 รวม 129 ลา้นบาท และค่าเผื่อสินคา้รับคืน 27 ลา้นบาท  นอกจากน้ีบริษทัยงัมีหน่วยงานเร่งรัดหน้ีสินซ่ึงทาํหน้าท่ีในการ
ติดตามหน้ีท่ีมีปัญหาอยา่งต่อเน่ือง   

 5. ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุน 
 ความเส่ียงจากการขาดทุนสะสม 
 บริษทัมีความเส่ียงจากการขาดทุนสะสม โดย ณ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทั (งบเฉพาะกิจการ) มีขาดทุนสะสมเท่ากบั 

776 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปีก่อน 12 ลา้นบาท  โดยสาเหตุหลกัของขาดทุนสะสมเกิดจากรายการทางบญัชี ไดแ้ก่ ในปี 2549 
บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน จาํนวน 74.07 ลา้นบาท , หน้ีสงสัยจะสูญ 47.72 ลา้นบาท ปี 2550  บริษทัรับรู้ผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น จาํนวน 560 ลา้นบาท , ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 94 ลา้นบาท เป็นตน้  ทั้งน้ีจากผลการ
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ดาํเนินงานของบริษทัท่ีมีแนวโน้มดีข้ึน  ประกอบกบันโยบายการจดัโครงสร้างของบริษทั แบบแตกเพื่อโตอย่างย ัง่ยืนท่ีได้
ดาํเนินการมาอย่างต่อเน่ือง  ดงัจะเห็นไดจ้ากการนาํบริษทัย่อย 2 บริษทั คือ บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชั่น จาํกดั 
(มหาชน)  (NBC) และ บริษทั เนชัน่  อินเตอร์เนชัน่แนล  เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  (NINE)  เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์MAI    ทาํใหบ้ริษทัยอ่ยแต่ละบริษทั เขม้แขง็ส่งผลต่องบการเงินของบริษทัฯ อยา่งเห็นไดช้ดั  อีกทั้งเงินปันผลท่ีบริษทั
ไดรั้บจากบริษทัยอ่ยทั้ง 2 กไ็ดน้าํมาคืนเงินกู ้ซ่ึงทาํใหฐ้านะการเงินของบริษทัเขม้แขง็ข้ึน 

นอกจากน้ี มติการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2555  เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2555  อนุมติัใหเ้สนอท่ีประชุมผู้
ถือหุน้ของบริษทั พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากจาํนวน 2,500,000,000 บาท เป็น 1,647,740,300 บาท โดยการ
ตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้จาํหน่าย  และ พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาํระแลว้ของบริษทัฯ จากจาํนวน 
1,647,740,300 บาท เป็น 873,302,359 บาท โดยการลดมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้(Par Value) จากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ลดเป็น
หุน้ละ 0.53 บาท โดยบริษทัจะนาํจาํนวนเงินท่ีไดจ้ากการลดมูลค่าหุน้ จาํนวน 774,437,941 บาท และทุนสาํรองส่วนลํ้ามูลค่าหุน้
จาํนวน 4,136 บาท ไปชดเชยผลขาดทุนสะสม มีรายละเอียดดงัน้ี 

ผลขาดทุนสะสม ณ 31 ธนัวาคม 2554 776,459,251 บาท 
หกั ทุนสาํรองส่วนลํ้ามูลค่าหุน้              4,136 บาท 
ส่วนท่ีลดทุนจากการลดมูลค่าหุน้ 774,437,941 บาท 
คงเหลือขาดทุนสะสม     2,017,174  บาท 

 
อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยท่ีมีอยู่หลายบริษทัมีศกัยภาพและมีความเขม้แข็ง  ทาํให้สามารถขยายงานเพิ่มช่องทางหา

รายไดม้ากข้ึน สร้างทีมงานบริหารท่ีเขม้แขง็เพิ่มข้ึน  ส่งผลใหภ้าพรวมการดาํเนินงานของบริษทั เติบโตตามไปดว้ย  ในขณะท่ียงั
มีบริษทัย่อยบางบริษทัท่ียงัมีผลขาดทุนอยู่   บริษทัฯ จะกาํกับดูแลในการบริหารจดัการ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพให้
สามารถทาํกาํไรได ้ และคาดวา่ในปี 2555 ผลประกอบการของบริษทัยอ่ยท่ียงัมีผลขาดทุนอยูจ่ะปรับตวัดีข้ึน 
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3. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

3.1 ความเป็นมา 

หนงัสือพิมพ ์The Nation ภายใตช่ื้อ “บริษทั บิสซิเนสรีวิว จาํกดั”เร่ิมประกอบธุรกิจในปี 2519   ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 
แสนบาท ในปี 2531 บริษทัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั เนชัน่ พบัลิชช่ิง กรุ๊ป จาํกดั” และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยในปีเดียวกนั  และในปี 2539 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)”  ปัจจุบนั ปี 2554  
กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างธุรกจิแบ่งออกเป็น 8 สายธุรกจิหลกัดงันี ้:  

1. สายธุรกิจดา้นข่าวธุรกิจภาษาไทย   2.  สายธุรกิจดา้นข่าวทัว่ไปภาษาไทย 
    3. สายธุรกิจดา้นข่าวภาษาองักฤษ  4. สายธุรกิจดา้นเอด็ดูเทนเมนทแ์ละต่างประเทศ  

5. สายธุรกิจดา้นส่ือกระจายภาพและเสียง 6. สายธุรกิจดา้นการพิมพ ์    
7. สายธุรกิจดา้นการขนส่ง   8.สายธุรกิจดา้นการศึกษา  

การเปลีย่นแปลงและพฒันาท่ีสําคญัเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิและการบริหารงานในระยะเวลา 3 ปี ดงันี ้

ด้านเงนิทุนของบริษัท 

ปี 2552  บริษทัยอ่ย คือ บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (NBC) ลดทุนจดทะเบียนจาก 240 ลา้นบาท 
เป็นทุนจดทะเบียน 120 ลา้นบาท โดยการลดหุน้ลงจาํนวน 12 ลา้นหุน้  เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 

 บริษทัยอ่ย NBC จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชน ช่ือ บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง 
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (NBC) พร้อมกบัไดเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 
บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท และไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม 120 ลา้นบาท เป็น 170 ลา้นบาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 50 ลา้นหุน้ เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนและบุคคลทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 
(IPO) และขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ NMG ตามสดัส่วน (Pre-emptive Right)    

 เงินปันผลระหวา่งกาลประจาํปี 2553 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 25.5 ลา้นบาท 

 บริษทัยอ่ย   NINE ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท จาํนวน 35 ลา้นบาท  

ปี 2553  บริษทัยอ่ย NBC ไดอ้นุมติัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 8.5 ลา้นหน่วย ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/
หรือพนกังานของบริษทัภายใตโ้ครงการ ESOP อาย ุ3 ปี อตัราการใชสิ้ทธิ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้น
สามญัใหม่ ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 3.33 บาท (เวน้แต่มีการปรับสิทธิ) กาํหนดการใชสิ้ทธิทุกวนัท่ี 15 ของ
เดือน พฤษภาคม และ พฤศจิกายน ของแต่ละปี โดยกาํหนดใชสิ้ทธิคร้ังแรกวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2553 

 บริษทัยอ่ย NBC ไดจ่้ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานไตรมาส 4 ปี 2552 ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท  
รวมเป็นเงิน 30.60 ลา้นบาท 

 บริษทัยอ่ย NBC ไดจ่้ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานระหวา่งกาล ปี 2553 ในอตัราหุน้ละ 0.34 บาท 
รวมเป็นเงิน 57.8 ลา้นบาท    

 NMG ไดรั้บเงินจาํนวน 9.6 ลา้นบาท จากการเสนอขายหุน้  NINE ท่ีถืออยูจ่าํนวน 4 ลา้นหุน้ พร้อมกบัการ
ขายหุน้ IPO ของ NINE จาํนวน 15 ลา้นหุน้ ในราคา 2.40 บาท ต่อหุน้  โดย NINE ไดรั้บเงินจากการขายหุน้ 
IPO จาํนวน  36  ลา้นบาท 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ NBC ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังแรก จาํนวน 156 
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ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ 2,259,000 หุน้ในราคาหุน้ละ 3.33 บาท/หุน้ เป็นเงิน 7.53 ลา้นบาท   

  NINE ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  ไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานรอบระยะเวลา 9 
ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท  รวมเป็นเงิน. 8.5 ลา้นบาท  

 บริษทัยอ่ย NINE ไดจ่้ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานระหวา่งกาล ปี 2553 ในอตัราหุน้ละ 0.10 ลา้น
บาท เป็นเงิน 8.5 ลา้นบาท 

ปี 2554  เดือน กุมภาพนัธ์ 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติให้จดัตั้งบริษทัย่อยใหม่ช่ือ บริษทั เนชัน่ย ู
จาํกดั (NU) (NMG ถือหุ้น 55%) มีทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท หรือ 5 ลา้นหุ้นๆละ10 บาท (ณ เดือน
กุมภาพนัธ์ 2555 มีทุนเรียกชาํระครบเตม็จาํนวนแลว้) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อซ้ือใบอนุญาตมหาวิทยาลยัใน
นามมหาวทิยาลยัโยนก ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็นมหาวิทยาลยัเนชัน่ โดยมี 2 วิทยาเขต อยูท่ี่ลาํปาง และกรุงเทพ 
(อาคารเนชัน่ทาวเวอร์) โดยมุ่งเน้นในการสร้างสรรค์บณัฑิตคุณภาพสู่สังคมไทย ดว้ยการเรียนการสอนท่ี 
outcome-based learning ผา่นการอบรมและฝึกฝนท่ีเนน้วิธี “เรียนกบัมืออาชีพ” ทั้งในและนอกเครือข่ายของ
กลุ่มเนชัน่ 

 เดือน พฤษภาคม 2554 NBC  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดจ่้ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี ปี 2553  
ใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.44 บาท  เป็นเงิน 111.43 ลา้นบาท  

 เดือน พฤษภาคม 2554 NINE  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดจ่้ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี  2553  
ใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท  รวมเป็นเงิน 12.75 ลา้นบาท  

 เดือน พฤษภาคม 2554 กรรมการ และ/หรือพนกังานของ NBC ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 
2 จาํนวน 123,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.33 บาท เป็นเงิน 409,590 บาท โดยมีใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือ 
6,118,000 หน่วย    

 เดือน มิถุนายน 2554 NBC ไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2554 ใหก้บัผู ้
ถือหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท  รวมเป็นเงิน 17.24 ลา้นบาท กาํหนดจ่ายวนัท่ี 10 มิถุนายน 2554 ซ่ึง  NMG 
ถือหุ้นจาํนวน 107,515,252 หุ้น ไดรั้บเงินปันผลประมาณ 10.75 ลา้นบาท ไดน้าํไปชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาว
แลว้ในเดือน มิถุนายน 2554 

 วนัท่ี 14 มิถุนายน 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ NMG ไดมี้มติอนุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้
จากเดิม 10 บาท เป็น 1 บาท โดยมีผลตั้ งแต่วนัท่ี 26 มิถุนายน 2554 โดย NMG มีทุนจดทะเบียน 
2,500,000,000 หุน้ ราคาพาร์หุน้ละ 1 บาท และหุน้เรียกชาํระแลว้จาํนวน 1,647,740,300 หุน้  

 เดือน สิงหาคม 2554 บริษทั  เอ็นเอ็มแอล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย NMG ถือหุ้น 99.99% ดาํเนินธุรกิจ
ใหบ้ริการขนส่ง ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท  เป็น 50 ลา้นบาท ปัจุบนัมีหุน้อยู ่5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 
10 บาท โดยเรียกชาํระเตม็มูลค่า    

  เดือน กนัยายน 2554 NBC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานไตรมาส 2 
ปี 2554 ให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท  รวมเป็นเงิน 17.24 ลา้นบาท กาํหนดจ่ายวนัท่ี 6 กนัยาย น
2554  ซ่ึง NMG ถือหุน้จาํนวน 107,042,252 หุน้ ไดรั้บเงินปันผลประมาณ 10.75 ลา้นบาท ไดน้าํไปชาํระคืน
เงินกูร้ะยะยาวแลว้ในเดือน กนัยายน 2554 

 เดือน ตุลาคม 2554 NBC  มีมติคณะกรรมการบริษทัใหซ้ื้อหุน้คืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) 
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จาํนวนไม่เกินร้อยละ 5.8 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดแลว้ หรือไม่เกิน 10,000,000 หุน้ โดยซ้ือคืนผา่นตลาด
หลกัทรัพย ์ซ่ึงมีกาํหนดระยะเวลาซ้ือคืน 10 พฤศจิกายน 2554 ถึง  9 พฤษภาคม 2555 

 เดือน พฤศจิกายน 2554 กรรมการ และ/หรือพนกังานของ NBC ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 
3 จาํนวน 1,056,000  หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.33 บาท เป็นเงิน 3,516,480 บาท โดยมีใบสําคัญแสดงสิทธิ
คงเหลือ 5,062,000 หน่วย  

  เดือน ธนัวาคม 2554 NBC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานไตรมาส 3
ให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท  รวมเป็นเงิน 17.24 ลา้นบาท กาํหนดจ่ายวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2554  
NMG ถือหุน้จาํนวน 107,515,252 หุน้ ไดรั้บเงินปันผลประมาณ 10.75 ลา้นบาท ไดน้าํไปชาํระคืนเงินกูร้ะยะ
ยาวแลว้ในเดือน ธนัวาคม 2554 

ด้านการดาํเนินธุรกจิ 

ปี 2552  บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัโครงสร้างการประกอบธุรกิจเพื่อใหมี้ความชดัเจน  และ
ความคล่องตวั ดงัน้ี 

- โอนธุรกิจ New Media จากเดิมท่ีดาํเนินงานโดย NMG ไปอยูภ่ายใตส้ายธุรกิจดา้นส่ือกระจายภาพและเสียง
ดาํเนินงานโดย NBC 

- โอนธุรกิจ Bizbook  ซ่ึงอยูภ่ายใตส้ายธุรกิจดา้นข่าวธุรกิจภาษาไทย ไปอยูภ่ายใตส้ายธุรกิจเอด็ดูเทนเมนท์
และต่างประเทศดาํเนินงานโดย NINE 

- บริษทัไดป้รับหนงัสือพิมพ ์Daily Xpress มารวมเป็น section หน่ึงในหนงัสือพิมพ ์The Nation เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพ และมูลค่าใหก้บัหนงัสือพิมพ ์The Nation 

 บริษทั เนชัน่ เรดิโอเน็ทเวอร์ค จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ NBC ไดท้าํการปิดบริษทัและชาํระบญัชีกบักรม
พฒันาการคา้กระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ปี 2553  บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั (WPS) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ NMG เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั
ร่วม เกียวโด เนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วสิ จาํกดั (KNP) โดยซ้ือเพิ่ม 1.78 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 4.5 บาท (มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ) รวมเป็นเงินท่ีจ่ายในการซ้ือหุน้ทั้งส้ิน 8.03 ลา้นบาท และจากการซ้ือหุน้ในคร้ังน้ีทาํ
ให ้WPS เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 99.99%  และไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทั KNP เป็น บริษทั เนชัน่ พร้ินต้ิงเซอร์วสิ จาํกดั 
(NPS)   โดยมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพิ่มเพื่อเป็นการควบคุมและปรับปรุงการดาํเนินงานของธุรกิจใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

บริษทั เนชัน่  มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (NMG) ไดมี้การปรับโครงสร้างโดยโอนการดาํเนินงานของ
หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ และหนงัสือพิมพ ์คมชดัลึก ไปอยูภ่ายใตบ้ริษทัยอ่ย 2 บริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง
บริษทัไวแ้ต่ไม่มีการดาํเนินงาน และเปล่ียนช่ือใหม่ ดงัน้ี 

- บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเคชัน่ จาํกดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั กรุงเทพธุรกิจมีเดีย จาํกดั (KTM) ดาํเนินธุรกิจดา้นข่าว
ธุรกิจภาษาไทย 

- บริษทั เนชัน่ ดิจิตอล มีเดีย จาํกดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั (KMM) ดาํเนินธุรกิจดา้นข่าว
ทัว่ไปภาษาไทย  
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โดยทั้ง 2 บริษทั NMG ถือหุน้ 100% จะมีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาํระแลว้ 25 ลา้นบาท มีวตัถุประสงค์
เพื่อความคล่องตวัดา้นการบริหาร และเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั
บริษทั เน่ืองจากหน่วยธุรกิจท่ีแยกเป็นบริษทัยอ่ยทั้ง 2 บริษทัมีความแข็งแกร่งดา้นการให้บริการข่าวสาร 
ขอ้มูล และความรู้ทางธุรกิจออกไปในทุกช่องทาง 

ปี 2554  เดือน มกราคม 2554 บริษทั เอน็คูปอง จาํกดั (NCP) ซ่ึงบริษทัยอ่ยของ บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดู
เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (NINE) ถือหุน้ 99% ไดเ้ปิดเสนอขายเป็นคูปองส่วนลดพิเศษในจาํนวนจาํกดั และ
เวลาจาํกดั ผา่นหนา้ www.ncoupon.co.th  โดยเป็นคูปองสาํหรับร้านคา้ หรือร้านอาหาร เคร่ืองสาํอาง สปา 
นาํเสนอสินคา้และบริการต่างๆ  

 เดือน พฤษภาคม 2554 มหาลยัเนชัน่ ไดเ้ปิดรับสมคัรนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรนิเทศศาสตร์การ
เรียนการสอนท่ีอาคารเนชัน่ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เป็นรุ่นแรก 

 เดือน กรกฏาคม 2554 บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั (ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย NMG) รับโอนกิจการ
จากบริษทัยอ่ย บริษทั เนชัน่ พร้ินต์ต้ิง เซอร์วิส จาํกดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุงการดาํเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ   

  เดือน ตุลาคม 2554 NBC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ NMG ไดเ้ปิดตวัสถานีข่าว 24 ชัว่โมงช่องใหม่ ภายใตช่ื้อ 
“ช่องระวงัภยั” (Rawangpai Channel) เพื่อเป็นประโยชน์กบัสาธารณะ และชุมชุน ในการเตือนภยัพิบติั ภยั
ธรรมชาติ รายงานสภาพอากาศ การจราจร และการป้องกนัทรัพยสิ์น  

 เดือน พฤศจิกายน 2554 NBC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บจา้งผลิตรายการใหก้บัมูลนิธิรามา เก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพ 
เพื่อออกอากาศทางช่องรามาแชลแนล(ทรูวชิัน่ 80)    

 

3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 เนชั่น กรุ๊ป ประกอบธุรกิจให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวยั ผ่านส่ือ
หลากหลายทุกรูปแบบ โดยบริษทัไดแ้บ่งสายธุรกิจตามกลุ่มเป้าหมายและผูบ้ริโภคส่ือ   เพื่อใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคไดทุ้กกลุ่ม และเพิ่ม
ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารและความรู้ให้สอดคล้องกับรูปแบบการดาํเนินชีวิตของกลุ่มผูบ้ริโภคและเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลงไป โดยมีนวตักรรมใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา ดงันั้นเพื่อความเติบโตอยา่งย ัง่ยืน และมีความคล่องตวัในการ
ขยายงาน โดยไม่จาํกดัตวัเองอยูแ่ต่ส่ือใดส่ือเดียว ตามศกัยภาพของแต่ละประเภทธุรกิจ เนชัน่กรุ๊ป จึงมีหลกัการท่ีจะดาํเนินการทั้ง
เร่ืองความพร้อมของบุคลากร เทคโนโลย ีสารสนเทศ กระบวนการในการดาํเนินงาน ตามประเภทและลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย
ของแต่ละสาย  ซ่ึงปัจจุบนัธุรกิจของบริษทัสามารถแยกเป็นสายธุรกิจหลกัได ้8 สายธุรกิจ ดงัน้ี 

1. สายธุรกิจด้านข่าวธุรกิจภาษาไทย ผลิตหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ดาํเนินงานโดยบริษทั กรุงเทพธุรกิจ       
มีเดีย จาํกดั (KTM) เนน้กลุ่มผูอ่้านภาคธุรกิจ ทั้งเศรษฐกิจระดบัมหภาค (Macro) และจุลภาค (Micro)  

2. สายธุรกิจดา้นข่าวภาษาไทย ผลิตหนงัสือพิมพ ์คมชดัลึก และเนชัน่สุดสปัดาห์ ดาํเนินงานโดย บริษทั คมชดัลึก 
มีเดีย จาํกดั (KMM)  เนน้กลุ่มลูกคา้ประชาชนทัว่ไป 

3.  สายธุรกิจดา้นข่าวภาษาองักฤษ ผลิตหนงัสือพิมพ ์เดอะเนชัน่ , เนชัน่จูเนียร์  ดาํเนินงานโดย บริษทั เนชัน่ นิวส์ 
เน็ตเวริค์ จาํกดั (NNN) กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเน้นกลุ่มคนไทยท่ีติดตามความเคล่ือนไหวของการเมืองและ
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เศรษฐกิจ รวมทั้งชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย, กลุ่มวยัรุ่น นักเรียนระดับมธัยมศึกษา และกลุ่ม
คนทาํงานท่ีตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์กบัหนา้ท่ีการงานหรือชีวติประจาํวนั   

4. สายธุรกิจเอ็ดดูเทนเมนท์และต่างประเทศ ผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพส์ําหรับเด็กและการศึกษา , ตวัแทนขาย
สมาชิกและขายโฆษณาและจดัจาํหน่ายใหส่ิ้งพิมพต่์างประเทศ ดาํเนินงานโดย บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอด็ดูเทนเมนท ์(NINE)  กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเนน้กลุ่มนกัธุรกิจทั้งชาวไทยและต่างชาติ , กลุ่มนกัศึกษา  

5. สายธุรกิจกลุ่มกระจายภาพและเสียง ผลิตส่ือทีวี วิทย ุและ New Media ดาํเนินงานโดย บมจ. เนชัน่ บรอด     
แคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ (NBC)  เป็นผูผ้ลิตข่าวและรายการสถานีข่าว 24 ชัว่โมงรายแรกของประเทศในนาม 
เนชัน่แชแนล, Mango TV , ช่องระวงัภยั ออกอากาศทางดาวเทียมและเคเบิลทีวี รวมถึงการผลิต/ร่วมผลิต
รายการใหแ้ก่สถานีโทรทศัน์ประเภท Free to air ไดแ้ก่ ช่อง 3,5,9,11 และ TPBS เป็นตน้โดยเสนอการเกาะติด
ทนัข่าว การวเิคราะห์เจาะลึก การอธิบายข่าว และการวเิคราะห์ข่าวท่ีมองไปขา้งหนา้, ส่ือวทิย ุ(Radio) เป็นส่ือท่ี
นาํเสนอข่าวให้ผูส้นใจทางคล่ืน FM 90.5 และ FM102, ส่ือใหม่ (New Media) การนาํเสนอข่าวสารผ่านส่ือ
ใหม่ๆ เช่น Internet Broadband และทางโทรศพัทมื์อถือ โดยการส่งข่าวธุรกิจ ข่าวทัว่ไปทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษในรูปแบบ SMS MMS และอ่ืนๆ ตามเทคโนโลยอีาํนวยของทุกเครือข่ายภายใตช่ื้อ Nation News 
on Mobile , และยงัผา่นส่ือประเภทบลอ็ก Oknation.net, Facebook เพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้มามีส่วนร่วมใน
การเสนอแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและเผยแพร่สู่สาธารณชน นอกจากน้ี NBC ไดรั้บจา้งผลิตรายการเพื่อ
สุขภาพออกอากาศทางช่องรามาแชลแนล(ทรูวชิัน่ 80)    

6. สายธุรกิจดา้นการพิมพ ์ดาํเนินธุรกิจรับจา้งพิมพ ์โดยบริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั  (WPS) กลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย รับพิมพส่ิ์งพิมพทุ์กประเภทใหก้บับริษทัในเครือเนชัน่ และลูกคา้ภายนอก 

7. สายธุรกิจดา้นการขนส่ง ดาํเนินธุรกิจรับจา้งขนส่งสินคา้ (Logistics)  ดาํเนินงานโดยบริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั 
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายมุ่งเนน้บริการขนส่งใหก้บับริษทัในเครือเนชัน่ และลูกคา้ภายนอกทัว่ไป 

8. สายธุรกิจดา้นการศึกษา โดยบริษทั เนชัน่ย ูจาํกดั (NU) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เขา้บริหารมหาวิทยาลยัโยนก ซ่ึงใน
เดือนพฤศจิกายน 2554 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “มหาวทิยาลยัเนชัน่” เปิดสอนทั้งหลกัสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท
มี  2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตภาคเหนือลาํปาง และ เปิดสอนรุ่นแรกท่ีวิทยาเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งอยูท่ี่อาคาร
เนชัน่ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด  

ทั้งน้ี เนชัน่กรุ๊ป จะเดินหน้าเพื่อบริหารงานและสร้างสรรงานให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้นอยา่ง
ย ัง่ยนื             
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โครงสร้างรายได้จากแต่ละกลุ่มธุรกจิ 
โครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกจิของบริษัท และบริษัทย่อย สําหรับ 3 ปี คอื 2552 – 2554                  

: ล้านบาท 
รายได้จากการขายและบริการรวม ถือหุ้น 

ร้อยละ 
 

2552 
 

% 
 

2553 
 

% 
 

2554 
 

% 
ธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์และโฆษณา        
บมจ.เนช่ัน มัลตมิีเดีย กรุ๊ป (NMG) 
:  รายไดจ้ากการขายโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ ์
:  รายไดจ้ากการขายหนงัสือพิมพ ์
:  รายไดจ้ากการพิมพ,์ การขายกระดาษ    
รวม 

100.00  
883.21 
478.81 

29.10 
1,391.12 

 
34.92% 
18.93% 
1.15% 

55.00% 

 
826.53 
384.65 

3.53 
1,214.71 

 
28.16% 
13.10% 
0.12% 

41.38% 

 
67.56 
32.00 
28.38 

127.94 

 
2.42% 
1.14% 
1.02% 
4.58% 

บ.เนช่ัน นิวส์เน็ตเวร์ิค จํากดั  (NNN) 
:  รายไดจ้ากการขายโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ ์
:  รายไดจ้ากการขายหนงัสือพิมพ ์
รวม 

99.99  
134.43 

77.39 
211.82 

 
5.31% 
3.06% 
8.37% 

 
176.32 

66.80 
243.12 

 
6.00% 
2.28% 
8.28% 

 
134.02 

79.26 
213.28 

 
4.79% 
2.83% 
7.62% 

บ.คมชัดลกึ มีเดยี จํากดั  (KMM) 
(เดมิช่ือ บ.เนช่ัน ดจิิตอล มีเดยี จํากัด) 
:  รายไดจ้ากการขายโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ ์
:  รายไดจ้ากการขายหนงัสือพิมพ ์
รวม 

99.99  
 

- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 

 
 

102.55 
56.47 

159.02 

 
 

3.49% 
1.92% 
5.42% 

 
 

326.18 
215.48 
541.66 

 
 

11.66% 
7.70% 

19.36% 
บ.กรุงเทพธุรกจิ มีเดีย จํากดั  (KTM) 
(เดมิช่ือ บ.เนช่ัน เอด็ดูเคช่ัน จํากดั) 
 :  รายไดจ้ากการขายโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ ์
 :  รายไดจ้ากการขายหนงัสือพิมพ ์
 :  รายไดจ้ากธุรกิจอบรมสัมมนาและทกัษะการส่ือสาร
รวม 

99.97  
 

- 
- 

1.51 

 
 

- 
- 

0.06% 

 
 

139.49 
23.47 
2.49 

165.45 

 
 

4.75% 
0.80% 
0.08% 
5.64% 

 
 

545.68 
108.52 

4.51 
658.71 

 
 

19.51% 
3.88% 
0.16% 

23.55% 
รวมรายได้จากธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์ และโฆษณา  1,604.45 63.43% 1,782.30 60.73% 1,541.59 55.11% 
ธุรกจิส่ือการศึกษาและบันเทิง        
บมจ.เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์  
(NINE)   
:  รายไดจ้ากการผลิตและจาํหน่ายพอ๊คเกต็บุ๊คส์ 

78.46  
 

52.43 

 
 

2.07% 

 
 

53.92 

 
 

1.84% 

 
 

61.52 

 
 

2.20% 
บ.เนช่ัน เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (NED) ถือหุน้โดย 
NINE (99.99%) 
:  รายไดจ้ากการนาํเขา้และผลิตส่ิงพิมพก์ารศึกษา 

- 
 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

0.19 

 
 

0.007% 

 
 

1.39 

 
 

0.05% 
บ.เนช่ัน เอก็มอนท์เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากดั (NEE) ถือหุน้
โดย NINE (49.99%)  
:  รายไดจ้ากการนาํเขา้และผลิตส่ิงพิมพ ์(การ์ตูน) และ 
ผลิตส่ิงพิมพก์ารศึกษา 

- 
 

 
 

79.59 

 
 

3.15% 

 
 

68.57 

 
 

2.34% 

 
 

67.63 

 
 

2.42% 

รวมรายได้จากธุรกจิส่ือการศึกษาและบันเทิง  132.02 5.22% 122.68 4.19% 130.54 4.67% 
ธุรกจิกระจายภาพและเสียงและส่ือสมัยใหม่        
บมจ.เนช่ัน บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรช่ัน  (NBC) 
:  รายไดจ้ากธุรกิจโทรทศัน์  
:  รายไดจ้ากธุรกิจวิทย ุ
:  รายไดจ้ากส่ือสมยัใหม่ Internet / SMS /Website 

61.99  
324.61 

28.57 
117.58 

 
12.83% 
1.13% 
4.65% 

 
442.50 

31.25 
137.93 

 
15.08% 
1.06% 
4.70% 

 
650.28 

28.97 
124.00 

 
23.25% 
1.03% 
4.43% 

รวมรายได้จากธุรกจิกระจายภาพและเสียง และส่ือ
สมัยใหม่ 

       470.76 18.61%           611.68 20.84% 803.25 28.71% 

ธุรกจิด้านการพมิพ์        
บ.ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จํากดั (WPS) 
:  รายไดจ้ากการรับจา้งพิมพ ์

84.50  
44.40 

 
1.76% 

 
29.83 

 
1.02% 

 
62.77 

 
2.24% 

บ.เนช่ัน พร้ินติง้ เซอร์วสิ จํากดั  (NPS)        
 (เดมิช่ือ บ. เกยีวโด เนช่ัน พร้ินติง้ เซอร์วิส จํากดั) 
:  รายไดจ้ากการับจา้งพิมพ ์

-  
- 

 
- 

 
73.55 

 
2.51% 

 
- 

 
- 

รวมรายได้จากธุรกจิการพมิพ์  44.40 1.76% 103.38 3.53% 62.77 2.24% 
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รายได้จากการขายและบริการรวม ถือหุ้น 
ร้อยละ 

 
2552 

 
% 

 
2553 

 
% 

 
2554 

 
% 

ธุรกจิให้บริการรับจัดส่งสินค้า        
บ.เอน็เอม็แอล จํากดั (NML) 
:  รายไดจ้ากการจดัส่งสินคา้ 

99.99  
65.59 

 
2.59% 

 
76.66 

 
2.61% 

 
105.04 

 
3.76% 

รายได้จากการขายและบริการ-สุทธิ  2,317.23 91.61% 2.696.71 91.89% 2 ,643.19 94.49% 
รายไดค่้าเช่าและบริการ – สุทธิ 
   -   รายไดค่้าเช่าและบริการ - สุทธิ 
   -   รายไดจ้ากการเป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพ์
ต่างประเทศ (NINE) 

  
12.09 
96.08 

 

 
0.48% 
3.80% 

 
6.37 

86.55 

 
0.22% 
2.95% 

 
8.91 

88.82 

 
0.32% 
3.17% 

รวม  108.17 4.28% 92.92 3.17% 97.73 3.49% 
ดอกเบ้ียรับ  21.60 0.85% 3.08 0.10% 2.54 0.09% 
กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ  - - 90.83 3.09% -  
ส่วนไดเ้สียในกาํไรสุทธิของบริษทัร่วม   - - - - -  
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  - - - - -  
เงินปันผลรับ  0.13 0.005% 0.31 0.01% 0.77 0.02% 
รายไดอ่ื้น  82.38 3.26% 51.12 1.74% 53.34 1.91% 
รายได้รวม  2,529.51 100.00% 2,934.97 100.00% 2,797.57 100.00% 

หมายเหตุ :  1.    รายการขา้งตน้หกัรายการคา้ระหวา่งกนัแลว้ 
2.    รายไดค่้าพิมพข์อง NMG เป็นรายไดท่ี้เกิดจากการเรียกเกบ็ค่าพิมพ ์และค่ากระดาษจากบริษทัภายนอก 
3.  รายไดจ้ากธุรกิจส่ือสมยัใหม่ส่วนใหญ่อยูภ่ายใตบ้ริษทั NBC แต่มีส่วนหน่ึงยงัอยูภ่ายใต ้ NMG เพราะรายได ้ Internet มี

ทั้ง NBC และ NMG   
4.   ในไตรมาส 4 ปี 2553 บริษทัไดต้ั้งบริษทัยอ่ยเพิ่มเติม จากเดิมท่ีเป็น Business Unit ภายใต ้NMG ซ่ึงเดิมเป็น รายไดส่้วน

หน่ึงของ  NMG  ไดแ้ก่ 

 บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั (KTM)  NMG ถือหุน้ 99.99%  เพื่อดาํเนินธุรกิจดา้นส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือท่ี
เก่ียวขอ้งกบั Content ทางดา้นธุรกิจ โดยมีส่ือหลกั คือ หนงัสือพิมพ ์ กรุงเทพธุรกิจ เร่ิมดาํเนินการ 1 
ตุลาคม 2553  

 บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั (KMM) NMG ถือหุน้ 99.99%   เพื่อดาํเนินธุรกิจดา้นส่ือส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบั Content ดา้นข่าวภาษาไทยทัว่ไป โดยมีส่ือหลกั คือหนงัสือพิมพ ์คม ชดั ลึก และ นิตยสาร เนชัน่สุด
สปัดาห์ เร่ิมดาํเนินการ 1 ตุลาคม  2553   

5. เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2553 WPS  ไดซ้ื้อหุน้ของ   NPS  เดิมช่ือ บริษทั เกียวโด เนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วสิ จาํกดั (KNP) 
จาํนวน ร้อยละ 51.01 จากผูถื้อหุน้เดิม 2 ราย มีผลทาํให ้ WPS มีสดัส่วนการถือหุน้ใน บริษทั เนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วสิ 
จาํกดั (NPS) เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 48.99 เป็นร้อยละ 99.99 และเปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมมาเป็นบริษทัยอ่ย ดงันั้น ในปี 
2553 กลุ่มบริษทัไดน้าํงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ งบกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่ 22 
มิถุนายน 2553  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ของ NPS มาจดัทาํงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัเร่ิมมี
อาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงาน ของ NPS ตั้งแต่วนัท่ี 22 มิถุนายน 2553  

6. เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง - บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั ไดท้าํสญัญารับโอนกิจการ 
ดว้ยวธีิการโอนทรัพยสิ์น และหน้ีสินทั้งหมดกบับริษทั เนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วสิ จาํกดั (NPS) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าว เพื่อปรับโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยกาํหนดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 เป็นวนัโอน
รับกิจการ 

7. ตั้งแต่ปี 2552 ไดจ้ดัทาํงบการเงินรวม NEE เขา้ตามสดัส่วนกิจการคา้ท่ีควบคุมทางออ้ม คือมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงิน และการดาํเนินงาน แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว โดยงบการเงิน
ไดรั้บรู้รายได ้ค่าใชจ่้าย ตามสดัส่วนการถือหุน้ 49.99% 
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4.   การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์   

 บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (NMG) และบริษทัยอ่ยใหบ้ริการดา้นขอ้มูลข่าวสารครอบคลุมส่ือทุก
ประเภท  ไดแ้ก่  ส่ือส่ิงพิมพ ์ เช่น หนงัสือพิมพ ์The Nation, หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ, หนงัสือพิมพค์มชดัลึก,  นิตยสารเนชัน่
สุดสัปดาห์ นิตยสารเนชัน่จูเนียร์ ส่ือกระจายภาพและเสียง เช่น สถานีข่าวเนชัน่แชแนล,  Mango TV,  ช่องระวงัภยั,   Asean TV       
รามาแชนแนล รายการโทรทศัน์ท่ีร่วมผลิตกบัสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวี เช่น รายการข่าวขน้คนข่าว สถานีวิทย ุFM 90.5 สถานีวิทย ุ
FM 102.0  และส่ือใหม่ทางอินเตอร์เน็ต ผา่น Tablet,  มือถือ เป็นตน้ 

บริษทัมีลกัษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบดว้ย 8 สายธุรกิจ ดงัน้ี 
 1. สายธุรกิจดา้นข่าวธุรกิจภาษาไทย ดาํเนินงานโดยบริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั (KTM)  
 2. สายธุรกิจดา้นข่าวทัว่ไปภาษาไทย ดาํเนินงานโดย บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั (KMM)  
 3. สายธุรกิจดา้นข่าวภาษาองักฤษ  ดาํเนินงานโดย บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวร์ิค จาํกดั (NNN) 
                4. สายธุรกิจเอด็ดูเทนเมนท ์และต่างประเทศ  ดาํเนินงานโดย บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั    
                    (มหาชน) (NINE)  โดยมีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมภายใตบ้ริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั  
     (มหาชน) คือ  บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (NED) ,บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (NEE)  และ  
                    บริษทั เอน็คูปอง จาํกดั (Ncoupon)    
 5. สายธุรกิจดา้นส่ือกระจายภาพและเสียง ดาํเนินงาน  โดย บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)    
                    (NBC) 
 6. สายธุรกิจดา้นการพิมพ ์ดาํเนินงานโดย บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั (WPS)  
 7. สายธุรกิจดา้นการขนส่ง  ดาํเนินงาน โดย บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั (NML) 
                8. สายธุรกิจการศึกษา ดาํเนินการโดย บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารจดัการมหาวทิยาลยัเนชัน่                     
                  (เดิมช่ือมหาวทิยาโยนก) 
 อยา่งไรก็ตาม NMG ยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ บริหารฝ่ายขาย  ฝ่ายการตลาด  กองบก.สาํนกัข่าว ศูนยช่์างภาพ และฝ่าย
งานสนับสนุน เพื่อสามารถบริการขอ้มูลแก่ลูกคา้ในส่ือท่ีหลากหลายได้ครบถว้น ซ่ึงบริษทัได้มีการปรับโครงสร้างฝ่ายขาย
โฆษณา จากเดิมท่ีอยูก่บัส่ิงพิมพ ์ (Print)  เป็นหลกั โดยไดข้ยายออกไป 3 Platform คือ Print , Broadcasting และ Digital Media 
เพื่อเป็นช่องทางการหารายไดใ้นระยะยาว เพื่อสร้างการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืใหแ้ก่บริษทั 

ลกัษณะของผลติภัณฑ์หรือบริการ  

สายธุรกจิ ลกัษณะผลติภัณฑ์หลกั 

สายธุรกิจด้านข่าวธุรกิจ
ภาษาไทย  

บริษัท กรุงเทพธุรกจิ มีเดยี จํากดั  (KTM) 
ผูผ้ลิตและจาํหน่าย :  
หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ : หนงัสือพิมพธุ์รกิจรายวนัภาษาไทย 
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย : นกัธุรกิจ นกัธุรกิจรุ่นใหม่ นกัวิชาการ ขา้ราชการ นกัการตลาด  นิสิต
นกัศึกษา และ ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดบักลาง ถึง ระดบัสูง 

สายธุรกิจดา้นข่าว 
ทัว่ไปภาษาไทย  
 

บริษัท คมชัดลกึ มีเดยี จํากดั (KMM) 
ผูผ้ลิตและจาํหน่าย :  
หนงัสือพิมพ ์คม ชดั ลึก : หนงัสือพิมพข่์าวทัว่ไปรายวนัภาษาไทย 
นิตยสารเนชัน่สุดสปัดาห์  :  นิตยสารวเิคราะห์ข่าวทัว่ไปรายสปัดาห์ 
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทัว่ไป 
 



 

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

18 

สายธุรกิจดา้นข่าว
ภาษาองักฤษ 

บริษัท เนช่ัน นิวส์ เน็ตเวร์ิค จํากดั  (NNN) 
ผูผ้ลิตและจาํหน่าย :  
หนงัสือพิมพ ์The Nation : หนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาองักฤษ 
NJ Magazine :  นิตยสารเพื่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษสาํหรับเยาวชนรายปักษ ์    
Asia News Network : โครงการความร่วมมือในการแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร และภาพข่าว
ระหวา่งหนงัสือพิมพภ์ายในภูมิภาคเอเซีย รวม  21 ฉบบั ใน 18 ประเทศ 
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย : คนไทยท่ีติดตามความเคล่ือนไหวของการเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย, กลุ่มวยัรุ่น และนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
กลุ่มคนทํางานท่ีต้องการความรู้เพิ่มเติมเพื่อนําไปใช้ประโยชน์กับหน้าท่ีการงานหรือ
ชีวติประจาํวนั       

สายธุรกิจดา้น 
เอด็ดูเทนเมนท ์และ
ต่างประเทศ 

บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) (NINE) 
- ดาํเนินธุรกิจสาํนกัพิมพเ์นชัน่บุ๊คส์โดยผลิตและจดัจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ ท่ีไดรั้บ
ลิขสิทธ์ิจากนกัเขียนและสํานกัพิมพช์ั้นนาํทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเนน้กลุ่ม
ผูอ่้านท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป     
- เป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายหนงัสือพิมพต่์างประเทศและนิตยสารต่างประเทศ ซ่ึงมีกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายเป็นนกัธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และกลุ่มนกัศึกษา  
- เป็นตวัแทนขายสมาชิกและขายโฆษณาใหก้บัหนงัสือพิมพ ์The Yomiuri Shimbun ท่ีพิมพ์
ในประเทศไทย รับจา้งพิมพห์นงัสือพิมพ ์The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri 
Shimbun รวมถึงรับจดัส่งหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารต่างประเทศอีกหลายฉบบัดว้ย 

 บริษัท เนช่ัน เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั ( NED)                                                                                 
- ดาํเนินธุรกิจสาํนกัพิมพโ์ดยผลิตและจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนเพ่ือการศึกษา
และบนัเทิง สาํหรับกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัท่ีเป็นเยาวชนอายไุม่เกิน 18 ปี โดยมุ่งเนน้
หนงัสือการ์ตูนยอดนิยมท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิมาจากสาํนกัพิมพช์ั้นนาํทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น เกาหลี  ฯ รวมทั้งการ์ตูนความรู้และวรรณกรรมเยาวชนต่างๆ  

บริษัท เนช่ัน เอก็มอนท์ เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (NEE)                                                                  
- ดาํเนินธุรกิจสาํนกัพิมพโ์ดยผลิต นาํเขา้ และจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนเพือ่   
การศึกษา บนัเทิง และการเสริมทกัษะ สาํหรับกลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัท่ีเป็นเยาวชนอายไุม่
เกิน 18 ปี ส่วนใหญ่ไดรั้บลิขสิทธ์ิมาจากกลุ่มประเทศแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย   

- รับจดัจาํหน่ายหนงัสือใหแ้ก่ NED  
สายธุรกิจดา้นส่ือกระจาย
ภาพและเสียง 

บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) (NBC) 
ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ :  
- สถานีข่าว Nation Channel : เป็นสถานีข่าว 24 ชัว่โมง เน้นเสนอรายการโทรทศัน์ท่ี
เก่ียวกบัข่าวสารสาระความรู้ 
- Mango TV :  สถานีบนัเทิงสายพนัธ์ุใหม่ 24 ชัว่โมงของประเทศ แพร่ภาพรายการผ่าน
ช่องทางต่างๆ  ไดแ้ก่  เคเบิลทีวีทอ้งถ่ิน ทีวีดาวเทียม  เวบ็ไซต ์ หนา้จอรถไฟฟ้าบีทีเอส  และ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  โดยมีรายไดห้ลกัจากการขายเวลาโฆษณา  รับจา้งผลิตรายการ และค่าเช่า
เวลา  
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- ช่องระวงัภยั : เป็นสถานีข่าวระวงัภยั 24 ชัว่โมง เพื่อป้องกนัภยัก่อนเกิด ดว้ยขอ้มูลจาก
เครือข่าย ภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นศูนยก์ลางในการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในทุก
ภูมิภาคของประเทศ เพื่อจะไดใ้ห้ความรู้กบัประชาชนในการป้องกนัภยัพิบติั ภยัใกลต้วัทุก
รูปแบบ เม่ือเกิดเหตุการณ์ข้ึนจะไดรั้บมือทนั หรือเกิดผลเสียหายในชีวติและทรัพยสิ์นใหน้อ้ย
ท่ีสุด 
- รามาแชนแนล : เป็นรายการสุขภาพในรูปแบบใหม่ โดยบุคลากรตวัจริงดา้นสุขภาพ ให้
ความรู้ความเข้าใจปัญหาสุขภาพพร้อมแนวทางรักษาแก่ประชาชนทั่วไป โดยแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญในโรคต่างๆ ออกอากาศทาง True Vision 
- Asean TV : เป็นรายการข่าวท่ีร่วมผลิตกบัช่อง 9 ถ่ายทอดทาง True Vision ช่อง 99 
ซ่ึงนาํเสนอข่าวในประเทศอาเซียน 
- รายการโทรทศัน์ท่ีร่วมผลิตกบัสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวี  : ดาํเนินธุรกิจร่วมผลิตรายการ
โทรทศัน์ประเภทรายการข่าวและสาระความรู้กบัสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวีช่องต่างๆ  โดยมี
รายได้จากส่วนแบ่งการขายเวลาโฆษณา และการประชาสัมพนัธ์สินค้าและบริการใน
รายการ 
- ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการร่วมผลิตรายการวิทยุและผลิตข่าวสั้ นต้นชั่วโมง 
ออกอากาศทางสถานที FM 90.5 MHz และ FM 102.0 MHz 
- ร่วมกบับริษทัและพนัธมิตรนาํเน้ือหามาต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์และบริการ ข่าวสาร เพื่อ
เผยแพร่ ผา่นส่ือรูปแบบใหม่ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์ Tablet โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี       
ธุรกิจต่อเน่ือง :  การผลิตและจาํหน่ายVCD และ DVD,  การจดัอบรมสัมมนา       การจดันาํ
เท่ียว , การจดักิจกรรมพเิศษ 
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทัว่ไป  

สายธุรกิจดา้นการพิมพ ์ บริษัท ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จํากดั  (WPS) 
- ดาํเนินธุรกิจให้บริการงานพิมพ์หนังสือพิมพ์  โดยงานพิมพ์หลกัมาจากการรับพิมพ์
หนงัสือพิมพข์องเครือ เนชัน่ กรุ๊ป ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์คมชดัลึก, กรุงเทพธุรกิจ ,The Nation  
หนงัสือรายปักษแ์ละรายสัปดาห์ – NJ Magazine และเนชัน่สุดสัปดาห์ และหนงัสือเรียนจาก
ลูกคา้ภายนอก เช่น อกัษรเจริญทศัน์ รวมทั้งรับพิมพห์นงัสือพิมพต่์างประเทศไดแ้ก่  The 
Wall Street Journal Asia  และ Yomiuri Shimbun   
 - ดาํเนินธุรกิจให้บริการงานพิมพท่ี์เน้นดา้นคุณภาพ โดยแบ่งลูกคา้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 
บริษทัในเครือเนชัน่เป็นงานพิมพป์ระเภทงานการ์ตูน, พอ็คเกต็บุ๊ค และส่ิงพิมพโ์ฆษณา   และ
ลูกคา้ภายนอก  ซ่ึงเป็นงานพิมพป์ระเภทนิตยสาร, วารสาร, แคตตาล็อก และโบรชวัร์ โดย
ลูกคา้หลกัในปัจจุบนั ไดแ้ก่ บริษทั เอสบี เฟอร์นิเจอร์เฮา้ส์ จาํกดั, บริษทั ทีวีไดเร็ค จาํกดั , 
บริษทั กิฟฟารีน สกายไลน์ จาํกดั,  บริษทั เอ็ม ไอ ดบับลิว กรุ๊ป จาํกดั และ บริษทั บางกอก
ฟู๊ ดส์ จาํกดั 
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4.1 – 4.3  สายธุรกจิด้านข่าวธุรกจิภาษาไทย  ข่าวทั่วไปภาษาไทย และข่าวภาษาองักฤษ 

โดยรายไดห้ลกัของสายธุรกิจกลุ่มน้ี  มาจาก 2 ทาง ไดแ้ก่ รายไดจ้ากโฆษณาประมาณร้อยละ 66 และรายไดจ้ากการ
จาํหน่ายหนงัสือประมาณร้อยละ 26 โดยรายไดข้องธุรกิจส่ือส่ิงพิมพคิ์ดเป็นร้อยละ 54 ของรายไดร้วมทั้งกลุ่ม  และมีค่าใชจ่้ายหลกั
ดงัต่อไปน้ี 

- ค่าพิมพร้์อยละ 19 ซ่ึงจา้งบริษทัยอ่ย คือ บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูรั้บจา้งพิมพ ์  
- ค่ากระดาษร้อยละ 16  
- ค่าใชจ่้ายเงินเดือน ค่าเร่ือง ค่าข่าวของกองบรรณาธิการร้อยละ 17 

1. กลยุทธ์ทางการตลาด 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ   ประกอบดว้ยส่ือหลายประเภท ไดแ้ก่   ส่ือส่ิงพิมพ ์ซ่ึงมีทั้งหนงัสือพิมพร์ายวนั นิตยสารราย

สัปดาห์  ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ     ซ่ึงสามารถครอบคลุมลูกคา้ไดทุ้กกลุ่ม  และเป็นทางเลือกให้กบัลูกคา้ซ่ึงถือเป็นจุดท่ี
ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั     

1.1 กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์   

1) คุณภาพข่าวและการพิมพ์  บริษทัฯนาํเสนอข่าวแบบฉับไว ถูกตอ้ง เท่ียงตรง  กลา้เสนอความจริง วิเคราะห์เจาะลึก
และมีความเป็นกลาง รวมทั้งการเสนอข่าวท่ีสร้างสรรค์เป็นประโยชน์และสอดคลอ้งกบัความต้องการและความสนใจของ
ประชาชน    ดา้นคุณภาพในการพิมพ ์บริษทัใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพงานพิมพ ์คมชดั สีสวยไม่ผิดเพี้ยน   การวาง Lay Out และ
รูปแบบหนงัสือใหส้วยงาม เพื่อใหผู้อ่้านรู้สึกสบายตา อ่านง่าย ส่งผลดีต่อโฆษณาของลูกคา้ท่ีปรากฏในหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร
ของบริษทั 

2) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ทุกประเภท เพื่อเป็นการขยายฐานรายได้ โดยแต่ละ
ผลิตภณัฑจ์ะมีแนวเน้ือหาการนาํเสนอ และมุ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน  เน่ืองจากกลุ่มคนอ่านมีความหลากหลาย ทั้ง

สายธุรกิจดา้นการขนส่ง บริษัท เอน็เอม็แอล จํากดั  (NML) 
ดาํเนินธุรกิจรับจา้งขนส่งสินคา้ (Logistic) ไดแ้ก่ขนส่งหนงัสือพิมพ ์ส่ิงพิมพ ์เพื่อใหบ้ริการ
รองรับสายงานหลกัในการจดัส่งหนงัสือพิมพ ์ในกลุ่มเนชัน่ไดแ้ก่ คมชดัลึก, กรุงเทพธุรกิจ, 
The Nation  , The Wall Street Journal Asia  และ Yomiuri Shimbun ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-
ปริมณฑล และต่างจงัหวดัทัว่ประเทศ  รวมทั้งการรับงานบริการขนส่งใหก้บัลูกคา้ภายนอก
ทัว่ไป เช่น ซีเอ็ด, นานมีบุ๊คส์, อมรินทร์บุ๊คส์เซ็นเตอร์    และรับส่งแคตตาล็อก ใบปลิว 
ใหแ้ก่ลูกคา้ภายนอก เช่น True Vision, Tesco Lotus, IKEA เป็นตน้   

สายธุรกิจการศึกษา บริษัท เนช่ัน ยู จํากดั 
- ดาํเนินธุรกิจดา้นการศึกษา บริหารมหาวทิยาลยัเนชัน่ เดิมช่ือ มหาวทิยาลยัโยนก ปัจจุบนั 
เปิดสอนท่ีวิทยาเขตลาํปาง และวิทยาเขตกรุงเทพ (อาคารเนชั่น)  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ และ MBA รวมทั้งการพฒันาหลกัสูตรภาษาองักฤษ สําหรับนักศึกษา
ต่างประเทศ โดยอาศัยความแข็งแกร่งขององค์กรส่ือในเครือเนชั่น ทั้ งหนังสือพิมพ ์
โทรทศัน์ วิทย ุดิจิทลั มีเดีย เพื่อให้นกัศึกษาไดมี้โอกาสพฒันาทกัษะจากประสบการณ์จริง 
เรียนกบัมืออาชีพ โดยนกัศึกษามีโอกาศพฒันาทกัษะและประสบการณ์ นอกเหนือจากภาค
ทฤษฏีดว้ยการเรียนกบัอุปกรณ์ปฎิบติัการของจริง ในสภาพการทาํงานจริง  
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เพศ วยั ชนชั้นทางสังคม และรายได ้กลุ่มบริษทัจึงมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย เพื่อสามารถตอบสนองและเขา้ถึงลูกคา้แต่ละกลุ่ม 
ไดแ้ก่ 

 หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ  มุ่งเนน้กลุ่มตลาดในแวดวงนกัธุรกิจ นกัลงทุน  
 หนงัสือพิมพค์มชดัลึก เป็นหนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีเนน้จุดเด่นในดา้นความแตกต่างอยา่งสร้างสรรค ์โดย 

นาํเสนอข่าวดว้ยความรับผดิชอบต่อสงัคม เหมาะสาํหรับทุกคนในครอบครัว  
 นิตยสารเนชัน่สุดสปัดาห์ เป็นนิตยสารข่าวรายสปัดาห์ท่ีอดัแน่นไปดว้ยเน้ือหา และประเดน็ข่าวท่ีน่าสนใจ   

เหมาะกบัคอการเมือง และแทรกเร่ืองเบาๆ วรรณกรรมต่างๆ 
  The Nation มุ่งมัน่ในการนาํเสนอข่าวท่ีถูกตอ้งและหลากหลายในทุกๆดา้น ทั้งเศรษฐกิจ และสถานการณ์ 

บา้นเมือง จึงเหมาะกบัประชาชนทัว่ไป และชาวต่างชาติท่ีอาศยัในประเทศไทย  
 NJ Magazine  นิตยสารภาษาองักฤษท่ีตอบสนองความตอ้งการของวยัรุ่น ท่ีช่วยทาํใหภ้าษาองักฤษเป็นเร่ือง 

ง่ายๆ ในชีวติประจาํวนั 

1.2 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจําหน่าย 

ดา้นช่องทางการจาํหน่าย บริษทัฯ มีโครงข่ายการจดัส่งส่ิงพิมพสู่์ผูอ่้านในเขตกรุงเทพและปริมณฑลท่ีแขง็แกร่ง รวมทั้ง
มีสาขาในเขตภูมิภาคต่างๆ ไดแ้ก่  เชียงใหม่, หาดใหญ่ และขอนแก่น  มีระบบการขนส่งหนงัสือพิมพไ์ปสู่ทัว่ประเทศไดทุ้กวนั
ภายในเวลาอนัรวดเร็ว      นอกจากน้ียงัมีสายสัมพนัธ์ท่ีดีเป็นเวลานานกบัตวัแทนจาํหน่ายทัว่ประเทศ ซ่ึงส่งเสริมใหช่้องทางการ
จดัจาํหน่ายเขม้แขง็ข้ึน 

1.3 กลยุทธ์ด้านราคา  

ด้านโฆษณา 

1) กลยทุธ์การขายในรูปของ “ Combined ” จากการท่ีกลุ่มบริษทัมีส่ิงพิมพท่ี์หลากหลายครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ทุกกลุ่ม 
ทั้งส่ือหนงัสือพิมพร์ายวนัและรายสัปดาห์ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวม 5 ฉบบัไดแ้ก่ กรุงเทพธุรกิจ, The Nation , คม ชดั 
ลึก เนชัน่สุดสัปดาห์   และ Nation Junior  ดงันั้นจึงเป็นขอ้เสนอท่ีเป็นจุดแขง็สาํหรับลูกคา้ในการเลือกลงโฆษณา โดยลูกคา้
สามารถเลือกเง่ือนไขพิเศษในการลงโฆษณาในส่ือแบบ Combined ได ้เช่น ในกรณีท่ีตอ้งการลงโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์ 2 ฉบบั 
2 ภาษา คือ The Nation  และ กรุงเทพธุรกิจ ซ่ึงจะมีราคาตํ่ากวา่การลงโฆษณาแยกส่ือกนั   

2) กลยทุธ์การขายในรูปของ “Total Media Solution”  โดยการนาํส่ือโฆษณาทุกประเภทในกลุ่มบริษทัทั้งส่ิงพิมพ ์ วิทย ุ
โทรทศัน์  อินเตอร์เน็ต  SMS  MMS และกิจกรรมพิเศษ    มาผสมผสานสร้างคุณค่า (VAS : Value Added Service) ตามความ
เหมาะสมและความตอ้งการของลูกคา้ในราคาพิเศษและประหยดักวา่ราคาของการโฆษณาแยกส่ือมาก 

ด้านการจําหน่ายส่ิงพมิพ์ 

ในส่วนของลูกคา้หนงัสือพิมพ ์ ซ่ึงเป็นประชาชนคนอ่านทัว่ไปบริษทัฯไดใ้หส่้วนลดกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการสมคัรสมาชิก
รายปีของหนงัสือพิมพ ์เช่น      ในกรณีสมคัรสมาชิกของ   “ The Nation ”    จะไดรั้บส่วนลดร้อยละ 55 , กรุงเทพธุรกิจ ไดรั้บ
ส่วนลดร้อยละ 25 เป็นตน้ 

1.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย   

กลยทุธ์การส่งเสริมการขายของกลุ่มบริษทั แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ  คือ 

 1)  การส่งเสริมการขายสําหรับผลติภัณฑ์แต่ละประเภท  กลุ่มบริษทัมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดทั้งปี แต่ละผลิตภณัฑจ์ะมีการส่งเสริมการขายของตนเอง   โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนัไปตามกิจกรรม เช่นเพื่อเพิ่ม
ยอดขายไม่ว่าจะเป็นการขายโฆษณา หรือส่ิงพิมพ ์ หรือทั้ง 2 ส่วนร่วมกนั  หรือมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้
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กลุ่มต่างๆ หรือเพื่อตอบแทนคืนกาํไรกลบัไปสู่ผูอ่้านและผูล้งโฆษณา ทั้งน้ีแลว้แต่ความเหมาะสม เช่น   คมชดัลึก Award    จุด
ประกายคอนเสิร์ตของกรุงเทพธุรกิจ,  คอนเสิร์ต 10 ปีคมชดัลึก,  HR Forum, CEO Forum , สัมมนาเชิงวิชาการ AEC 2015,  
Nation Hole in One เป็นตน้ 

 2) การส่งเสริมการขายในลักษณะผสานส่ือ (Total Media Solution)  เน่ืองจากกลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจส่ือครบ
วงจร และเป็นกลุ่มบริษทัท่ีมีส่ือมากท่ีสุดในประเทศ  จึงสามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายใน
รูปแบบต่างๆ โดยการนาํส่ือหลายๆ ส่ือมาทาํกิจกรรมส่งเสริมการขายพร้อมกนั  เช่น   งานแทนคุณแผน่ดิน  เป็นตน้  ทั้งน้ีเพื่อเปิด
โอกาสใหลู้กคา้ไดรู้้จกัผลิตภณัฑใ์นเครือของบริษทั  รวมทั้งรู้จกับริษทั จุดยนืและความน่าเช่ือถือในฐานะบริษทัส่ืออีกดว้ย 
2.  การขายโฆษณาและช่องทางการจําหน่าย 

การขายโฆษณา ส่ือส่ิงพมิพ์ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
1. การโฆษณาใหลู้กคา้โดยตรง (Direct Customers) เป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างบริษทัฯกบัลูกคา้    ผูเ้ป็นเจา้ของ

สินคา้ท่ีมีความสนใจท่ีจะลงโฆษณาสินคา้ผา่นส่ือต่างๆ  
  2.  การจาํหน่ายส่ือโฆษณาผ่านบริษทัตวัแทนโฆษณา (Agency) เป็นการติดต่อระหว่างบริษทัฯกบับริษทัตวัแทน
โฆษณาโดยบริษทัตวัแทนโฆษณาจะเป็นผูเ้สนอจดัสรรและวางแผนการใช้ส่ือโฆษณาของลูกคา้ผูเ้ป็นเจา้ของสินคา้ บริษทั
ตวัแทนโฆษณาดงักล่าวเป็นบริษทัทัว่ไปในธุรกิจโฆษณาซ่ึงมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก  บริษทัไม่มีการทาํสัญญาผูกมดัใดๆและกบั
บริษทัใดๆ รวมถึงไม่มีลูกคา้รายใหญ่ท่ีมีมูลค่ารายการเกินร้อยละ 30 ของรายไดโ้ฆษณาของบริษทั 
 

ตารางแสดงสดัส่วนการจาํหน่ายส่ือโฆษณาของบริษทัผา่นช่องทางการจดัจาํหน่ายต่างๆ ในปี 2554 
ช่องทางการจัดจําหน่ายโฆษณา สัดส่วนการจําหน่าย ( หน่วย : ร้อยละ ) 

การจดัจาํหน่ายโดยตรง (Direct Customer) 48% 
การจดัจาํหน่ายผา่นบริษทัตวัแทนโฆษณา (Agency) 52 % 
รวม 100% 

    
 ช่องทางการจัดจําหน่ายส่ิงพมิพ์ แบ่งเป็น 2 ช่องทางดงัต่อไปน้ี 

1. การจัดจําหน่ายและการจัดส่งโดยตรงไปยงัผู้อ่านในรูปของการขายสมาชิกและ  Bulk  มีรูปแบบดงัต่อไปน้ี 
- การขายโดยตวัแทนขายซ่ึงไม่ไดเ้ป็นพนกังานของบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนจากการขาย  (Commission) ตาม
อตัราท่ีตกลงไวล่้วงหนา้ของราคาสมาชิกท่ีสามารถขายได ้

- การบอกรับเป็นสมาชิกโดยตรงกบับริษทั ซ่ึงลูกคา้สามารถบอกรับสมาชิกทางไปรษณีย ์โทรสาร ผา่นตามส่ือ
ส่ิงพิมพ ์,ส่ือ Online E-commerce 

- การขายสมาชิกทางโทรศพัท ์(Retention&Telesales) โดยมีพนกังานติดต่อสมาชิกเดิมซ่ึงใกลห้มดอายสุมาชิก 
หรือสมาชิกท่ียกเลิกการเป็นสมาชิกแลว้ระยะหน่ึง โดยเชิญชวนใหต่้ออายสุมาชิก หรือสมคัรสมาชิกใหม่ 

- การขายสมาชิกผา่นทางพนัธมิตรทางการคา้ เช่น บตัรเครดิต VISA , KTC ,KBANK, BAY, SCB เป็นตน้ 
- การจาํหน่ายส่ิงพิมพใ์หแ้ก่ลูกคา้สถาบนั โรงแรม สายการบิน โรงเรียน เป็นการขายในปริมาณมากตามท่ีตกลง
กนั โดยไม่มีการรับคืน 

2. การจัดจําหน่ายผ่านผู้ค้าส่ง–เอเย่นต์ และการจัดจําหน่ายผ่านผู้ค้าปลีก–แผงร้านค้าย่อย   เป็นการจาํหน่ายใหแ้ก่ผูค้า้
ส่งเพื่อนาํไปขายต่อให้เอเย่นต์รายย่อยแผงร้าน และลูกคา้ปลีก  กรณีท่ีเป็นเอเย่นต์รายเดิม ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและ
ติดต่อกนัมานานมากกวา่ 20 - 30 ปี จะไม่มีการทาํสัญญาผกูมดัระหว่างกนั  ยกเวน้เอเยน่ตร์ายใหม่จะทาํสัญญาเป็นลายลกัษณ์
อกัษรร่วมกนั โดยมีหนงัสือคํ้าประกนัในวงเงินขั้นตํ่า 50,000 บาท  ปัจจุบนับริษทัฯ      มีผูค้า้ส่ง-เอเยน่ต์และ ซบัเอเยน่ต์รวม
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ประมาณ 1,000 ราย  กระจายอยู่ตามจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ    จึงถือว่าเป็นฐานการจาํหน่ายส่ิงพิมพท่ี์สําคญัของบริษทัฯ    
เน่ืองจากเป็นช่องทางให้ผูอ่้านสามารถเขา้ถึงสินคา้ของบริษทัไดอ้ยา่งทัว่ถึง  ทั้งน้ีบริษทัฯจะให้ส่วนลดและรับคืนหนงัสือ ซ่ึง
เป็นไปตามมาตรฐานทัว่ไปของการจดัจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์  

 
ตารางแสดงสดัส่วนการจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพข์องบริษทัผา่นช่องทางการจดัจาํหน่ายต่างๆในปี 2554 

ส่ิงพมิพ์ สมาชิก : เอเย่นต์ 
กรุงเทพธุรกิจ 
The Nation 

48 : 52 
49 : 51 

คม ชดั ลึก 8 : 92  
รวม 100% 

 
3. ลกัษณะของลูกค้า แบ่งเป็นกลุ่มผูอ่้าน และกลุ่มผูล้งโฆษณา 

-  กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของหนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ  เป็นลูกคา้ระดบักลางถึงระดบัสูงท่ีมีความสนใจในข่าวสาร 
ซ่ึงส่วนใหญ่มีพื้นฐานการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาข้ึนไป  นกัธุรกิจ ขา้ราชการระดบัสูง โดยลูกคา้ส่วนใหญ่บอกรับเป็นสมาชิก
รายปี  กลุ่มผูล้งโฆษณาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินคา้บริการท่ีมีราคาขายระดบักลางถึงระดบัสูง เช่น ธุรกิจการเงินการธนาคาร รถยนต ์ 
อสงัหาริมทรัพย ์บา้นจดัสรร ธุรกิจการส่ือสาร โทรคมนาคม   เป็นตน้ 
 - กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของหนังสือพิมพ์คมชัดลึก และ นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ ครอบคลุมลูกคา้ทุกระดบัท่ีมี
พฤติกรรมการบริโภคข่าวสารทัว่ไป และมีความเช่ือถือในขอ้มูลข่าวสาร เป็นหนังสือพิมพท่ี์มีระบบการเขา้ถึงผูอ่้านโดยการ
จาํหน่ายผ่านเอเยน่ต์ แผงร้านคา้ทัว่ประเทศ รวมทั้งมีการขายสมาชิกรายปี  กลุ่มผูล้งโฆษณา จะเป็นสินคา้อุปโภค บริโภค หรือ
สินคา้ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทัว่ไป เช่น ธุรกิจคา้ปลีก หา้งสรรพสินคา้ รถยนตก์ระบะ รถจกัรยานยนต ์อุปกรณ์สาํนกังาน 
ไอที เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  เป็นตน้ 
 -  กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของหนงัสือพิมพเ์ดอะเนชัน่  เป็นลูกคา้ระดบักลางถึงระดบัสูง ไดแ้ก่ นกัธุรกิจ ผูป้ระกอบการ 
ตลอดจนนกัธุรกิจชาวต่างประเทศ  และกลุ่มผูอ่้านท่ีเป็นนกัท่องเท่ียว และกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีตอ้งการข่าวสาร โดยลูกคา้ส่วนใหญ่
บอกรับเป็นสมาชิกรายปี    ทั้งมีช่องทางการขายผ่านสายการบิน โรงแรม และยา่นธุรกิจท่องเท่ียว กลุ่มลูกคา้โฆษณา เป็นสินคา้
คุณภาพดี ราคาสูง เป็นกลุ่มลูกคา้เฉพาะเจาะจง  เช่น ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย ์ 
รถยนต ์หรือ สินคา้และบริการ Brand Name ต่างๆ เป็นตน้ 

4.  ภาวะการแข่งขัน 
ภาวะการแข่งขันโดยรวม 

ปี  2554  มีค่าใชจ่้ายของการโฆษณาทั้งระบบเท่ากบั 104,640 ลา้นบาท   เพิ่มข้ึน 4% หรือ 3,630 ลา้นบาท จากปี 2553  
ท่ีมีมูลค่าเท่ากบั  101,010   ลา้นบาท    

 
 
 
 
 
 
 



 

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

24 

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาทั้งระบบ และอตัราการเติบโตภายในระยะเวลา 3 ปี สําหรับปี  2552 –ปี 2554    
 
  
 
 
 
 
 
 

    
                            ค่าใช้จ่ายโฆษณา    ที่มา : นีลเส็น มีเดยี รีเสิร์ช (ประเทศไทย)         
           ค่าใช้จ่ายโฆษณา  
   ที่มา : นีลเส็น มีเดยี รีเสิร์ช (ประเทศไทย) 
 
 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาแยกตามส่ือในปี 2554 มูลค่า 104,640  ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากขอ้มูลของนีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) พบว่าอุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2554 มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 104,640 
ลา้นบาท โดยมีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 4 %  แต่ยงัน้อยกว่าอตัราการเติบโตเม่ือเทียบกบัปี 2553  เน่ืองจากได้รับ
ผลกระทบจากนํ้ าท่วมในไตรมาส 3-4 โดยเพิ่งเร่ิมฟ้ืนตัวในเดือนธ.ค.54 ซ่ึงผลกระทบดังกล่าวทําให้โรงงานผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมบางส่วนตอ้งใชเ้วลาในการฟ้ืนฟู ทาํให้การใชง้บโฆษณาเติบโตไม่สูงนกั โดยส่ือส่ิงพิมพมี์มูลค่าโฆษณาในปี 
2554 เท่ากบั 14,558 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของค่าใชจ่้ายโฆษณาทั้งหมด โดยเป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบัสอง
รองจากส่ือโทรทศัน์  โดยเม่ือเทียบกบัปี 2553 มีอตัราการเติบโต  ลดลง 3 %    แต่ทั้งน้ีตั้งแต่เดือนธ.ค.54 โฆษณาเร่ิมส่งสัญญาณ
ฟ้ืนตวัหลงัจากสถานการณ์นํ้ าท่วมคล่ีคลาย หลายบริษทัเร่ิมมีการใชง้บโฆษณา ประชาสัมพนัธ์องคก์รดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) เพิ่มข้ึนและผูป้ระกอบการหลายรายยงัตอ้งการใช้การโฆษณาในการย ํ้าว่าสินคา้ของบริษทัยงัคงมีจาํหน่าย หรือ
กลบัมาผลิตไดแ้ลว้หลงันํ้าท่วม 
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ส่วนทิศทางการใช้ส่ือ ในช่วงคร่ึงปีแรก คือ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในแนวฟังชันนัล หรือการช้ีให้เห็นถึง
ประโยชน์ของสินคา้ มากกว่าการมุ่งสร้างแบรนด์ ซ่ึงจะขยบัมาเร่ิมสร้างแบรนด์ในช่วงคร่ึงปีหลงั อย่างไรก็ตามภาพรวมของ
อุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2555 คาดวา่จะเติบโตประมาณ 3-5% 

โดยภาพรวมธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ  ส่ือส่ิงพิมพ ์ ซ่ึงบริษทัฯ ไดพ้ยายามขยายตลาดผูอ่้านควบคู่ไปกบัการขยาย
ตลาดโฆษณา โดยเนน้กลยทุธ์ Total Media Solution โดยเสนอขายส่ือทุกประเภทในกลุ่มบริษทัทั้งส่ิงพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน์ 
อินเตอร์เน็ต  SMS  MMS  กิจกรรมพิเศษต่างๆ  และส่ือนิวมีเดีย เช่น เวบ็ไซด์ โทรศพัท์ สมาร์ทโฟน ไอแพด และส่ือสังคม
ออนไลน์ เฟซบุ๊คและทวิตเตอร์  ส่ือเหล่าน้ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าใชจ่้ายท่ีแตกต่างกนัไป
ตามประเภทของส่ือ และคุม้ค่ากบังบประมาณของลูกคา้ท่ีมีอยู ่

ภาพรวมในปี 2554  เน่ืองจากเหตุการณ์อุทกภยัท่ีเกิดข้ึน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในวงกวา้ง ทั้งในดา้นการใชจ่้าย
ภายในประเทศและในดา้นการผลิตซ่ึงในภาคการผลิตท่ีสําคญัก็คือ ภาคอุตสาหกรรม โดยในดา้นการใชจ่้ายภายในประเทศมี
แนวโนม้ท่ีการบริโภคภาคเอกชนจะขยายตวัในอตัราชะลอลง จากการท่ีการจบัจ่ายใชส้อยของประชาชนในพื้นท่ีท่ีประสบปัญหา
อุทกภยัมีการหยุดชะงกัลง ประกอบกบัรายไดท่ี้ลดลงของผูใ้ช้แรงงาน  การหยุดจา้งงานของสถานประกอบการท่ีประสบภยั 
ส่งผลให้การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนขยายตวัชะลอลง ในขณะท่ีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค
บริโภคของรัฐบาลขยายตวัสูงข้ึนเลก็นอ้ย การส่งออกสินคา้ขยายตวัสูงข้ึน 

สาํหรับปี 2555 (ขอ้มูลจาก : สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) คาดวา่เศรษฐกิจไทยจะ
ขยายตวัท่ีร้อยละ 4.50-5.50    เม่ือเทียบกบัปี 2554 ท่ีขยายตวัร้อยละ 1.50 โดยมีปัจจยัขบัเคล่ือนจากการปรับตวัดีข้ึนเน่ืองจากมี
แรงกระตุน้ทั้งอุปสงคภ์ายในประเทศและต่างประเทศ โดยการใชจ่้ายและการลงทุนของภาครัฐมีบทบาทสาํคญัต่อการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเร่งรัดการลทุนเพื่อปรับปรุงฟ้ืนฟูโครงสร้างพื้นฐานท่ีไดรั้บความเสียหายจากนํ้ าท่วม พร้อมทั้งการ
ดาํเนินการมาตรการสนบัสนุนดา้นสินเช่ือและมาตรการภาษีท่ีมีส่วนสาํคญัต่อการฟ้ืนฟูทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการ รวมถึงการดาํเนินนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นการเพิ่มรายไดข้องประชาชน ทาํให้เม็ดเงินเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน 
ส่งผลใหอุ้ปสงคภ์ายในประเทศขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ทั้งน้ียงัมีปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโฆษณาก็คือ เสถียรภาพทางการเมือง โดยรัฐบาลชุดใหม่จะตอ้งเพิ่ม
ความน่าเช่ือถือ และความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคและนกัลงทุน ส่วนปัจจยัดา้นอ่ืนไม่ว่าจะความผนัผวนของค่าเงินบาท และราคา
นํ้ามนัในตลาดโลกยงัมีแนวโนม้ทรงตวัในระดบัสูง  จึงส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึน ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีผูป้ระกอบการมกัจะมีการ
ปรับตวั และมีการวางแผนรับมือไวแ้ลว้ เพื่อใหบ้ริษทัอยูร่อด ปลอดภยั และยงัคงอยูใ่นตลาดได ้ 

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม  
 การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม โดยพิจารณาตามประเภทสายธุรกิจดงัน้ี 
 
สายธุรกิจด้านข่าว
ธุรกจิภาษาไทย 

 

หนังสือพมิพ์ธุรกจิรายวนั : กรุงเทพธุรกจิ 
ถือเป็นผูน้ําของกลุ่มหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวนัโดยมีส่วนแบ่งตลาดด้านพื้นท่ีโฆษณา 
(คอลมัน์น้ิว)  ประมาณร้อยละ 66  อยา่งไรก็ตามในตลาดยงัมีหนงัสือพิมพป์ระเภทเดียวกนั
คือ  Post Today  โดยมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 26 และASTV ผูจ้ดัการรายวนัเดล่ี 
ประมาณร้อยละ 8 



 

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

26 

สายธุรกิจด้านข่าว
การบ้านการเมือง
ทั่วไปภาษาไทย 

หนังสือพมิพ์รายวนัท่ัวไป : คมชัดลกึ 

คมชดัลึกมีส่วนแบ่งการตลาดทางดา้นพื้นท่ีโฆษณาประมาณร้อยละ 19  ในขณะท่ีไทยรัฐ 
และเดลินิวส์ มีส่วนแบ่งการตลาดดา้นพื้นท่ีโฆษณาประมาณร้อยละ 60 และ 21 ตามลาํดบั 

สายธุรกิจด้านข่าว
ภาษาองักฤษ 

 

 

 

หนังสือพมิพ์ภาษาองักฤษ : The Nation 

มีคู่แข่งเพียงฉบบัเดียวคือ  Bangkok  Post   

โดยผูอ่้านหนังสือพิมพ์กลุ่มน้ีค่อนขา้งคงท่ีและจาํกัด  โดยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกประจาํ   
ปัจจุบนั The Nation  มีส่วนแบ่งการตลาดดา้นพื้นท่ีโฆษณา (คอลมัภน้ิ์ว)  ประมาณ ร้อยละ 
41 และ Bangkok  Post  ประมาณ ร้อยละ 59   

 
การผลติหรือการจัดหาผลติภัณฑ์เพือ่จําหน่าย 
1. การผลติหนังสือพมิพ์ 

 2552 2553 2554 

เดอะเนชัน่    
ปริมาณการผลิตเฉล่ียต่อวนั (ฉบบั) 59,000 – 61,000 59,000 – 61,000 59,000 – 61,000 
กรุงเทพธุรกิจ    
ปริมาณการผลิตเฉล่ียต่อวนั (ฉบบั) 95,000 – 100,000 95,000 – 100,000 95,000 – 100,000 
คม ชดั ลึก    
ปริมาณการผลิตเฉล่ียต่อวนั (ฉบบั) 300,000 – 400,000 300,000 – 400,000 300,000 – 400,000 

 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัย่อย คือ บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั (บริษทั เนชัน่ 
มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 84.50%) ซ่ึงดาํเนินธุรกิจโรงพิมพ ์ การรับจา้งพิมพ ์   ดงันั้นในส่วนของกาํลงัการผลิต  
เคร่ืองจกัร วตัถุดิบจะกล่าวในส่วนของสายธุรกิจโรงพิมพ ์

 อยา่งไรก็ตามวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตหนงัสือพิมพ ์คือกระดาษหนงัสือพิมพ ์(Newsprint) มีสัดส่วนประมาณ 81% 
ของมูลค่าวตัถุดิบรวม   ซ่ึงบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบดงักล่าวเอง ปัจจุบนับริษทัฯ สามารถ
สั่งซ้ือไดท้ั้งภายในประเทศ และนาํเขา้จากต่างประเทศ  โดยไม่มีขอ้ผกูพนักบัผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ แต่จะ
พิจารณาตามราคาขายท่ีแต่ละรายเสนอมา เพื่อใหไ้ดว้ตัถุดิบในราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพท่ีตอ้งการ 

 

สภาพปัญหาเกีย่วกบัวตัถุดบิ (Newsprint) 

จากขอ้มูลในอดีตพบว่าราคากระดาษหนงัสือพิมพจ์ะมีการเปล่ียนแปลงระดบัราคาข้ึนลงไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัราคาเยือ่
กระดาษ  และปัจจยัท่ีมีผลไดแ้ก่ ราคานํ้ ามนั โดยกระดาษหนงัสือพิมพเ์ป็นสินคา้ประเภท Commodity ซ่ึงมีราคาตลาดโลกอา้งอิง
ทาํให้สามารถเปรียบเทียบราคาจากผูจ้าํหน่ายแต่ละรายได ้  ซ่ึงในปี 2554  จากสถานการณ์นํ้ าท่วมในทุกภาคของประเทศ 
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯชั้นนอก และจงัหวดัปทุมธานี นนทบุรี รวมทั้งพระนครศรีอยธุยา ส่งผลใหภ้าคการผลิตอุตสาหกรรม
กระดาษ และส่ิงพิมพ ์ไดรั้บผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม   ผลกระทบทางตรง คือ อุปกรณ์เคร่ืองจกัรเกิดความเสียหายจาก
นํ้ าท่วม  และคาํสั่งซ้ือลดลงจากผูใ้ช้ในประเทศ เน่ืองจากผูใ้ช้ส่ิงพิมพ์ได้รับผลกระทบจากนํ้ าท่วมเช่นกนั   ส่วนผลกระทบ
ทางออ้ม คือ ปัญหาการขนส่งวตัถุดิบและสินคา้ล่าชา้ รวมทั้งปัญหาการกระจายสินคา้ไม่ทัว่ถึง ท่ีสําคญั คือ การจดัส่งส่ิงพิมพ ์
นิตยสาร และวารสารต่างๆ 
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ภาวะการผลิต การนาํเขา้ กระดาษและส่ิงพิมพ ์ในปี 2554 คาดวา่ปรับตวัเพิ่มข้ึนจากปีก่อน เป็นผลมาจากการขยายตวั
ของมูลค่าการนาํเขา้กระดาษ และผลิตภณัฑ์กระดาษทุกประเภท ไดแ้ก่ กระดาษหนงัสือพิมพ ์กระดาษพิมพเ์ขียน กระดาษแข็ง 
และบรรจุภณัฑ์กระดาษ เน่ืองจากผูใ้ช้มีความตอ้งการกระดาษท่ีมีคุณภาพสูง ซ่ึงผูผ้ลิตในประเทศไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้และผูผ้ลิตส่ิงพิมพไ์ด ้สาํหรับการนาํเขา้กระดาษท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ประเทศจีน ญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกา 

อยา่งไรก็ตาม หากในบางช่วงท่ีราคากระดาษ Newsprint เร่ิมปรับตวัสูงข้ึน ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียน ทาํให้บริษทัฯตอ้งยืดหยุ่นนโยบายในการสั่งซ้ือกระดาษตามความเหมาะสมของสภาวะการณ์   ทั้งน้ี บริษทัฯจะ
พิจารณาเลือกซ้ือวตัถุดิบจากแหล่งต่างๆ โดยการเปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรอง และพิจารณาเง่ือนไขการจดัส่งท่ีเก่ียวขอ้ง 

อยา่งไรกต็ามเพื่อเป็นการสาํรองวตัถุดิบในการผลิต บริษทัฯไดซ้ื้อวตัถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อเป็นการ
ถ่วงดุลอาํนาจการต่อรองของผูผ้ลิตวตัถุดิบแต่ละราย  โดยส่วนใหญ่บริษทัจะสั่งซ้ือเป็นการล่วงหนา้ประมาณ 3-4 เดือน  ยกเวน้
กรณีท่ีสามารถพยากรณ์ไดว้า่แนวโนม้ราคาจะสูงข้ึนบริษทัจะสาํรองสัง่ซ้ือกระดาษเพิ่มข้ึนเพื่อลดผลกระทบดา้นราคา 

สําหรับตน้ทุนกระดาษท่ีนาํเขา้เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัได้มีนโยบายป้องกนัความเส่ียงโดยการทาํ Forward 
Contract ไวล่้วงหนา้ตามแผนการสั่งซ้ือในแต่ละปี ส่วนวตัถุดิบอ่ืนๆ ไดแ้ก่ หมึกพิมพ ์เพลท ฟิลม์ และนํ้ ายาต่างๆ   ซ่ึงมีสัดส่วน
รวมประมาณ 19% ของมูลค่ารวมของวตัถุดิบ ในปี 2554 บริษทัไดส้ั่งซ้ือจากบริษทัตวัแทนในประเทศทั้งหมดเพราะมีผูข้ายเป็น
จาํนวนมาก  

2. การผลติข่าว (Content)          
 ทรัพยากรท่ีสําคญัสําหรับการผลิตหนงัสือพิมพคื์อ เน้ือหาข่าว (Contents)   ซ่ึงการไดม้าซ่ึงเน้ือหาข่าวนั้นจะตอ้ง
ประกอบดว้ยขั้นตอนการผลิตข่าวท่ีเป็นระบบและการทาํงานเป็นทีมของกองบรรณาธิการข่าว  รวมทั้งการพฒันาบุคลากรในการ
จดัทาํ และนาํเสนอข่าวซ่ึงถือเป็นหวัใจสาํคญัของการทาํส่ือ  ดงันั้นจึงไดมี้การอบรมพฒันาบุคลากร อยา่งต่อเน่ือง โดยสามารถ
ทาํงานเป็นทีมทดแทนกนัได ้เพื่อลดความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต        ปัจจุบนับุคลากรในกอง
บรรณาธิการของ The Nation กรุงเทพธุรกิจ, คม ชดั ลึก  ประกอบดว้ยผูส่ื้อข่าว ผูเ้ขียนข่าว บรรณาธิการข่าว Sub-Editor รวม
ทั้งหมด  388  คน  และมีส่วนงานศูนยก์ลางท่ีมีทั้ง ฝ่ายข่าว  ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนทาํข่าว  โดยขอ้มูลข่าวท่ีไดจ้ะเก็บไวใ้นถงัข่าว 
IES (Integrated Editorial System)   ซ่ึงเม่ือแต่ละทีมกองบรรณาธิการตอ้งการขอ้มูลในการทาํข่าว  ก็สามารถมาดูไดจ้ากถงัข่าว 
IES  จึงเป็นการใชท้รัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

4.4 สายธุรกจิเอด็ดูเทนเมนท์ และต่างประเทศ  ดําเนินงานโดย บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั  
(มหาชน) (NINE) 
1. ธุรกจิสํานักพมิพ์ 
1.1  ส่ือส่ิงพมิพ์สําหรับเยาวชน 
1.1.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์  

กลุ่มบริษทัฯ ประกอบธุรกิจผลิต นาํเขา้และจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนเพือ่การศึกษา บนัเทิง และการเสริม
ทกัษะ  ผา่น NED และ NEE ในนามสาํนกัพิมพ ์ “เนชัน่เอด็ดูเทนเมนท”์ และ “เนชัน่เอก็มอนท”์  โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 
ประเภท ดงัน้ี  
ก) ส่ือส่ิงพิมพ์สาํหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในทวีปเอเชีย 

NED ไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ป็นผูผ้ลิตส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศไทย และ
ประเทศในทวปีเอเชีย โดยไดรั้บลิขสิทธ์ิจากนกัเขียนและสาํนกัพิมพช์ั้นนาํ อาทิเช่น Shueisha Inc., Shogakukan, 
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Kodansha และ Futabasha เป็นตน้ ในปี  2554 NED ไดรั้บลิขสิทธ์ิในการพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน 
ทั้งส้ินจาํนวนมากกวา่ 364 เร่ือง หรือมากกวา่ 3,200 ปก ซ่ึงดาํเนินการในรูปแบบดงัต่อไปน้ี 
1) นิตยสารการ์ตูนภายใต้ช่ือ “Boom” ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ เป็นเจา้ของหวัหนงัสือ เป็นนิตยสารรายสปัดาห์ท่ีรวบรวม

การ์ตูนญ่ีปุ่นยอดนิยมหลากหลายเร่ืองจากนิตยสารการ์ตูนรายสปัดาห์อนัดบัหน่ึงของญ่ีปุ่นคือ “Shonen Jump” และ
การ์ตูนไทยไวใ้นเล่มเดียวกนั โดยมียอดจาํหน่ายอนัดบั 1 ในประเทศไทย (ท่ีมา: ฝ่ายการตลาด บริษทัฯ ตุลาคม 
2554)  
นอกจากน้ียงัมี นิตยสารการ์ตูนรายปักษเ์ล่มใหม่ช่ือ “Jiro”  ซ่ึงรวบรวมการ์ตูน จากหลากหลายค่าย หลายรสชาติ ให้
นกัอ่านไดเ้พลิดเพลินมากข้ึน อาทิ การ์ตูนทะเลน้สุดฮิต“เครยอนชินจงั” จากค่าย Futabasha, “คุณชายพนัธ์ุโชะ” 
“Captain Alice” จาก Kodansha, “Aphorism อกัขระสยบมาร” “Red Raven” จาก Square-Enix, “ตราบวนัฟ้าใส” 
จาก Hakudensha, “อุทซึโฮะ”  “Arago” จาก Shogakukan และผลงานจากนกัเขียนการ์ตูนไทยหนา้ใหม่ แต่ผลงานไม่
แพญ่ี้ปุ่น 

2) หนังสือการ์ตูน (Comic Collection) หมายถึงหนงัสือการ์ตูนรวมเล่มและหนงัสือการ์ตูนในรูปแบบพิเศษ (Limited 
Edition) ซ่ึงไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวางทั้งจากประเทศญ่ีปุ่น และประเทศอ่ืนๆในเอเชียรวมทั้งประเทศไทย ส่วน
ใหญ่ของหนงัสือการ์ตูนในกลุ่มน้ีเป็นการรวมเล่มจากการ์ตูนท่ีลงเป็นตอนๆ ในนิตยสารการ์ตูน “Boom” อาทิ 
“นินจาคาถาโอโ้ฮเฮะ (นารุโตะ)” “Hunter x Hunter” “Bleach เทพมรณะ” “Jo Jo ล่าขา้มศตวรรษ”  “นูระ หลานจอม
ภูต”  “Sket Dance” “Bakuman” “Enigma” การ์ตูนไทย อาทิ “มีดท่ี 13” “อภยัมณีซากา้” เป็นตน้  
หนงัสือการ์ตูนเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดม้าจากนิตยสารการ์ตูน “Boom” อาทิหนงัสือชุด “โดรา เอมอน” รวมผลงานการ์ตูน
ของ Fujiko F.Fujio ผูเ้ขียนโดราเอมอน ชุด “Path of Fujiko F Fujio” “เครยอนชินจงั”  “Dr.SLUMP อาราเล่จงั”  
“Yakumo”  “วุน่รักนกัดนตรี-Nodame”  “Pokémon”  “SENGOKU STRAYS”  “ซูพีเรีย” เป็นตน้ 
นอกจากน้ียงัมีหนงัสือการ์ตูนกลุ่มรักประทบัใจภายใตต้รา “Cute Comic” อาทิ “ตราบวนัฟ้าใส” “ลาํนาํรักจาก
ดวงดาว” “Love so life” “Love Sick” “สูตรรักลน้ใจ ใหเ้ธอคนเดียว”  จากประเทศญ่ีปุ่นและ ชุด “สาวจอมจุน้กบั
หนุ่มอินด้ี”  “Full House สะดุดรักท่ีพกัใจ” จากประเทศเกาหลี เป็นตน้ 

3) คอมมิกส์ เอด็เซ (Comics Essay) เป็นหนงัสือท่ีมีร้อยแกว้ผสมผสานกบัลายเส้นการ์ตูน มีเน้ือหาสนุกสนานและให้
แง่คิดท่ีน่าสนใจ อาทิ “กระต่ายต๊องบ๊องป่วนเฮว้” “ฝันสลายท่ีปลายฟ้าของหญิงอูด้” “ชีวติคนโสดโหดมนัฮา” 
“แผห่ลาพาสุขใจ” “คุณแม่ 30 คะแนน” “เร่ิมแลว้มั้ยล่ะ แม่ฉนั” “ ชีวติหญิงเด่ียว 9 สมยัซอ้น” เป็นตน้  

4) หนังสือการ์ตูนความรู้ (Edutainment Comics) เป็นการ์ตูนสาระบนัเทิง แบ่งเป็นช่องทาํนองเดียวกบัการ์ตูนญ่ีปุ่น    มี
การแทรกความรู้ต่างๆ และคาํอธิบายเชิงวชิาการ ผา่นการเล่าเร่ืองท่ีสนุกสนาน มีทั้งแบบสีเดียวและภาพส่ีสี จาก
สาํนกัพิมพช์ั้นนาํของเกาหลี อาทิ  “เจาะเวลาหานิวตนั เล่ม 1-2 ลิขสิทธ์ิของ Donga Science, Science Quiz 1-4 
ลิขสิทธ์ิของ Yea Rim Dang เป็นตน้ 

5) หนังสือนิทานภาพ (Story Book) เป็นหนงัสือท่ีเหมาะสาํหรับเดก็เลก็ ประกอบไปดว้ยภาพโดยมีเร่ืองราวท่ีจะสอก
แทรกปรัชาญาสาํหรับเดก็ พร้อมทั้งใหค้วามบนัเทิง อาทิ นิทานอีสปเร่ือง “กระต่ายกบัเต่าและทีละกา้ว”  “สิงโตโลภ
มากกบักระต่ายป่าและหมูข้ีอิจฉา” จากประเทศเกาหลี “Hekllo Kitty-วนัแสนสุข” “Hekllo Kitty-ครอบครัวแสนรัก” 
จากประเทศญ่ีปุ่น “Shelldon Season 2” จากประเทศไทยเป็นตน้ 

6) หนังสือกิจกรรมเสริมทักษะ (Activity Book) เป็นหนงัสือท่ีเหมาะสาํหรับเดก็เลก็ ประกอบดว้ยรูปภาพเป็นส่วนใหญ่ 
ความรู้พร้อมความบนัเทิง ผา่นกิจกรรมต่างๆ อาทิ การระบายสี การวาดรูปต่างๆ การลากเส้น เกมทดสอบความจาํ  สี  
ตวัเลข หรือคาํศพัทง่์ายๆ โดยใชต้วัการ์ตูนท่ีมีช่ือเสียงท่ีเดก็ช่ืนชอบ อาทิ กิจกรรมหนงัสือกิจกรรมพฒันาทกัษะชุด 
“Shelldon Season 2” “Byrdland แดนมหศัจรรย”์ จากประเทศไทย เป็นตน้ 

ข)  ส่ือส่ิงพิมพ์สาํหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย 
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NEE ไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ป็นผูผ้ลิต  นาํเขา้ และจาํหน่ายส่ือส่ิงพมิพส์าํหรับเยาวชนท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิจากเจา้ของ
ลิขสิทธ์ิและสาํนกัพิมพช์ั้นนาํจากกลุ่มประเทศแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย อาทิเช่น Walt Disney, Warner 
Bros. Simon & Schusters ประเทศสหรัฐอเมริกา Hit Entertainment, Chorion,  Scholastic UK, Egmont UK, Dorling 
Kindersley ประเทศองักฤษ,  VGS ในเครือของ EGMONT, Verlagsgesellschaften ประเทศเยอรมนั, Larousse 
ประเทศฝร่ังเศส, Casterman ประเทศเบลเยยีม, Paramon ประเทศสเปน และ Blake Education, เป็นตน้ โดยส่วน
ใหญ่ผลิตเป็น 2 ภาษา ซ่ึงมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษในเล่มเดียวกนั  
ในปี  2554 NEE ไดรั้บลิขสิทธ์ิในการพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยโุรป 
อเมริกา และออสเตรเลีย ทั้งส้ินจาํนวนมากกวา่ 700 ปก ซ่ึงดาํเนินการในรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

1) นิตยสารสาํหรับเดก็ช่ือ “Disney & Me” เป็นนิตยสารรายเดือนสาํหรับเดก็อาย ุ 5-8 ปี ลิขสิทธ์ิจาก Disney ซ่ึงให ้          
ทั้งความรู้พร้อมความบนัเทิงโดยการรวมนิทานภาพและกิจกรรมเสริมทกัษะไวใ้นเล่มเดียวกนั เช่น การระบายสี
รูปภาพ ลากเส้น เกมทดสอบความจาํ สี ตวัเลข นอกจากน้ียงัไดส้อดแทรกความรู้ดา้นภาษาองักฤษ เช่น abc หรือ 
คาํศพัทง่์ายๆ ฯลฯ นิตยสารฉบบัน้ีจดัพิมพเ์ป็นสองภาษา (ไทย-องักฤษ)  เพือ่จูงใจใหผู้ป้กครองเลือกซ้ือใหแ้ก่บุตร
หลาน และใหค้รูพิจารณาใชเ้ป็นหนงัสือเสริมหลกัสูตรในโรงเรียน 

2) หนังสือนิทานภาพ (Story-telling book) ซ่ึงไดค้ดัสรรจากนิทานท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวางจากทั้งในและ
ต่างประเทศ อาทิ นิทานจากภาพยนตร์ เช่น “Rapunzal ราพนัเซล” “Toy story 3” “Car 2”   นิทานชุด “Mickey & 
Friends” “Disney Princess” “Winnie the Pooh” ของ Disney “Scooby-Doo” ของ Warner Bros.  “Barney” และ 
“Thomas & Friends” ของ Hit Entertainment  “Dora the Explorer” “Sponzebob the Square pants” ของ 
Nickelodeon เป็นตน้ นอกจากน้ี NEE ยงัไดพ้ฒันาหนงัสือนิทานประกอบกบัซีดีอ่านออกเสียงทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ (Read Along) ไดแ้ก่ ชุด “Disney Princess Ballroom งานเตน้รําในฝัน” อีกดว้ย 

3) หนังสือกิจกรรมเสริมทักษะ (Activity Book) เป็นหนงัสือท่ีเหมาะสาํหรับเดก็เลก็ ประกอบดว้ยรูปภาพเป็นส่วนใหญ่ 
ความรู้พร้อมความบนัเทิง ผา่นกิจกรรมต่างๆ อาทิ การระบายสี การวาดรูป การลากเส้น เกมทดสอบความจาํ สี  
ตวัเลข หรือคาํศพัทง่์ายๆ ฯลฯ จดัพิมพเ์ป็นสองภาษา (ไทย-องักฤษ)  ส่วนใหญ่มีเน้ือหาเก่ียวกบัตวัการ์ตูนท่ีเป็นท่ี
นิยมระดบันานาชาติ ตวัอยา่งส่ือส่ิงพิมพใ์นประเภทน้ี  ไดแ้ก่ หนงัสือกิจกรรมเสริมทกัษะชุด “Toy story 3” “Car 2”   
“Mickey & Friends” “Disney Princess” “Winnie the Pooh” ของ Disney,  หนงัสือกิจกรรมเสริมทกัษะชุด “Early 
Learning Fun with Thomas” ของ Hit Entertainment 

4) วรรณกรรมเยาวชน (Junior Novel)  เป็นวรรณกรรมแปลท่ีมีตวัอกัษรมากกวา่รูปภาพ มีเน้ือเร่ืองท่ีอ่านและเขา้ใจได้
ง่าย ส่วนใหญ่มีเน้ือหาเก่ียวกบัสืบสวนสอบสวน ผจญภยั แฟนตาซี และมีหลายเร่ืองท่ีจดัพิมพเ์ป็นสองภาษา (ไทย-
องักฤษ)   ตวัอยา่งหนงัสือในประเภทน้ีอาทิ  ชุด “Miror Scape” ของ Egmont Books ชุด “The Naughtiest Girl” และ 
“The Secret Seven เจด็จ๋ิวของซ่ากบัภารกิจนกัสืบ” ของ Enid Blyton “ชุด ไขปริศนากบัสคูบีดู” ของ Warner Bros 
เป็นตน้  

5) หนังสือวรรณกรรมการ์ตูน เป็นหนงัสือท่ีมีการเล่าดว้ยภาพแบ่งเป็นช่องๆ มีการวางภาพคลา้ยการ์ตูนญ่ีปุ่น แต่เน้ือหา
ส่วนใหญ่มาจากวรรณกรรมท่ีโด่งดงัสมยัก่อน มีทั้งแบบพิมพสี์เดียวและส่ีสี อาทิ “การผจญภยัของติน ติน (Tin 
Tin)” ชุด Manga Shakespeare เช่น “Romeo & Juliet” “Hamlet” และ    “Tempest” เป็นตน้ 

6) หนังสือสาระความรู้สาํหรับเดก็ เป็นหนงัสือท่ีใหค้วามรู้ในเร่ืองต่างๆ ท่ีเขา้ใจง่ายและมีรูปภาพประกอบ และวธีิการ    
เล่าท่ีดึงดูดความสนใจของเดก็ ขณะเดียวกนักส็อดแทรกเป็นความรู้เฉพาะดา้นควบคู่ไปดว้ย ซ่ึงอาจนาํไปใชเ้ป็น
หนงัสืออ่านนอกเวลาสาํหรับเดก็และเยาวชน บางเล่มไดมี้การจดัพิมพเ์ป็นสองภาษา (ไทย-องักฤษ) เพื่อเสริมทกัษะ
ภาษาองักฤษอีกดว้ย เช่น “ชุด เงินทองตอ้งรู้” “ชุด คล่ืนความคิดอจัฉริยะ”เป็นตน้   
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7) หนังสือสารานุกรมสาํหรับเดก็และเยาวชน  เป็นหนงัสือท่ีเนน้ใหค้วามรู้เชิงวชิาการในหวัขอ้ต่างๆ และมีรูปภาพ
ประกอบเพือ่เป็นการดึงดูดความสนใจของเดก็และเยาวชน สามารถนาํไปใชเ้ป็นหนงัสืออา้งอิงหรือส่ือประกอบการ
เรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความรู้ท่ีจาํเป็นสาํหรับเดก็และเยาวชน ตวัอยา่งส่ือส่ิงพิมพใ์นประเภทน้ี ไดแ้ก่  
สารานุกรม ชุด “Picture Dictionary” ของ Disney“E-Encyclopedia” และ “How Cool Stuff Works” ของ Dorling 
Kindersley เป็นตน้ 

8) ส่ือการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นชุดส่ือท่ีช่วยพฒันาการเรียนรู้ภาษาองักฤษสาํหรับเดก็และเยาวชน ผา่นกิจกรรมการ
เรียนรู้ และส่ือต่างๆ ทั้ง หนงัสือ วดิีทศัน์ และซีดี เช่น ส่ือชุด “Key Words”  

1.1.2 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ  
 กลุ่มเดก็เลก็ (5-8 ปี) 
 กลุ่มก่อนวยัรุ่น (9-12 ปี) และวยัรุ่น (13-18 ปี) 
โดยหนงัสือของกลุ่มบริษทัฯ นั้น มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายในพิสยัท่ี
ต่างๆ กนัดงัน้ี 
 หนงัสือการ์ตูนและนิตยสารการ์ตูน มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นกลุ่มก่อนวยัรุ่น และวยัรุ่น และอาจรวมไปถึง 

ผูใ้หญ่ท่ีมีความช่ืนชอบในการอ่านหนงัสือการ์ตูน เน่ืองจากเป็นความบนัเทิงรูปแบบหน่ึงท่ีมีตน้ทุนท่ีตํ่า 
 นิทาน/ หนงัสือภาพ/ หนงัสือกิจกรรมเสริมทกัษะ มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นกลุ่มเดก็เลก็ 
 วรรณกรรมเยาวชนมีลกัษณะเน้ือหาแตกต่างกนัตามความเหมาะสมและอาย ุ จึงมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายครอบคลุมกลุ่ม

เดก็เลก็ ก่อนวยัรุ่น และวยัรุ่น  
 หนงัสือสาระความรู้มีความละเอียดของเน้ือหาแตกต่างกนัตามความเหมาะสมและอาย ุ ครอบคลุมลกูคา้เป้าหมาย

ตั้งแต่กลุ่มเดก็เลก็ ก่อนวยัรุ่น และวยัรุ่น 
 หนงัสือสารานุกรม มีความละเอียดของเน้ือหาแตกต่างกนัตามความเหมาะสมและอาย ุครอบคลุมกลุ่มลกูคา้ เดก็เลก็ 

ก่อนวยัรุ่น และวยัรุ่น 
1.1.3 การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 

ก) ส่ือส่ิงพิมพ์สาํหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในทวีปเอเชีย 
การจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในทวปีเอเชียนั้น NED ซ่ึงเป็น
ผูผ้ลิตจะขายส่ือส่ิงพิมพท่ี์ผลิตทั้งหมดใหแ้ก่ NEE  ซ่ึงเป็นการขายบนเง่ือนไขไม่มีการรับคืน เพื่อให ้NEE นาํไปจาํหน่าย
ต่อใหก้บัเอเยน่ตท่ี์จดัจาํหน่ายการ์ตูน และผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือรายใหญ่ท่ีมีร้านหนงัสือหลายสาขา ซ่ึงเป็นการขายท่ีอาจมี
การรับคืนไดใ้นภายหลงั โดยเอเยน่ตเ์หล่าน้ีจะกระจายสินคา้ต่อไปยงัร้านหนงัสือคา้ปลีกรายยอ่ยซ่ึงจะจาํหน่ายต่อใหแ้ก่
ผูอ่้านอีกต่อหน่ึง และ NEE ยงัมีการจดัจาํหน่ายโดยตรงแก่ผูอ่้านผา่นระบบสมาชิก  
ในปี 2554 จดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในทวปีเอเชียส่วน
ใหญ่ผา่นเอเยน่ตก์าร์ตูน รองลงมาไดแ้ก่ ร้านหนงัสือ ร้านคา้โมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซ้ือ และ ร้านคา้ท่ีไม่ไดจ้าํหน่าย
หนงัสือเป็นหลกั และช่องทางการจาํหน่ายอ่ืนๆ ไดแ้ก่ จาํหน่ายตรงผา่นบูธ งาน event ตามลาํดบั รวมจุดจาํหน่ายทั้งส้ิน
กวา่ 7,500 จุด (ท่ีมา: บริษทัฯ )  
ข) ส่ือส่ิงพิมพ์สาํหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย 
NEE จะทาํการจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลียซ่ึงตนเป็นผูผ้ลิต
ผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือรายใหญ่ท่ีมีร้านหนงัสือหลายสาขา และร้านคา้โมเดิร์นเทรด ซ่ึงมีเง่ือนไขการขายท่ีอาจมีการรับ
คืนไดใ้นภายหลงั โดยร้านคา้เหล่าน้ีจะจาํหน่ายต่อใหแ้ก่ผูอ่้านอีกทอดหน่ึง นอกจากนั้น NEE ยงัมีการจดัจาํหน่ายโดยตรง
แก่สถาบนัการศึกษา และผูอ่้านผา่นระบบสมาชิกดว้ย 
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ในปี  2554 NEE จดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย ส่วนใหญ่
ผา่นร้านหนงัสือ รองลงมาไดแ้ก่ ร้านคา้โมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซ้ือ และ ร้านคา้ท่ีไม่ไดจ้าํหน่ายหนงัสือเป็นหลกั 
นอกจากนั้น มีการจาํหน่ายตรงผา่นบูธ โรงเรียน และองคก์รต่างๆ และช่องทางการจาํหน่ายอ่ืนๆ รวมจุดจาํหน่ายทั้งส้ิน
กวา่ 8,500 จุด (ท่ีมา: บริษทัฯ 6,500 ร้านคา้ / 2,000 โรงเรียน)  

1.1.4 กลยุทธ์การแข่งขัน 
1) คัดเลือก สร้างสรรค์ พัฒนาส่ือท่ีมีคุณภาพ  

บริษทัฯ จะดาํเนินการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนท่ีมีคุณภาพ ความเหมาะสม และตอบสนอง
ความตอ้งการของกลุ่มเดก็และเยาวชน รวมทั้งส่งเสริมความรู้ดา้นต่างๆโดยเฉพาะความรู้ดา้นภาษาองักฤษ ซ่ึงส่ือ
ส่ิงพิมพห์ลายประเภทของกลุ่มบริษทัฯ มีภาษาไทยควบคู่กบัภาษาองักฤษ 

2) คัดเลือก สร้างสรรค์ส่ือท่ีทันสมยัและได้รับความนิยมระดับนานาชาติ  
กลุ่มบริษทัฯ จะใชข้อ้ไดเ้ปรียบสาํนกัพิมพอ่ื์นๆ จากการมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัสาํนกัพมิพท่ี์มีช่ือเสียงในต่างประเทศ 
ในการพิจารณาคดัเลือกส่ือส่ิงพิมพท่ี์ไดรั้บความนิยมสูงจากต่างประเทศ และมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บความนิยมใน
ประเทศมาทาํการผลิต และจดัจาํหน่ายไดต้ามเป้าหมาย  

3) พัฒนาส่ือท่ีสอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างรวดเร็ว 
กลุ่มบริษทัฯ มีการติดตามผลตอบรับของการ์ตูนเร่ืองต่างๆ ท่ีลงในนิตยสาร Boom ของกลุ่มบริษทัฯ เพื่อคดัเลือก
เร่ืองท่ีไดรั้บความนิยมสูง มาจดัพมิพร์วมเล่มออกวางจาํหน่ายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูอ่้านและเพิ่มรายได้
จากการ์ตูนเร่ืองดงักล่าว  
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายในการตั้งราคาจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขนั
กบัสาํนกัพิมพอ่ื์น ๆ ในตลาดได ้นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีการสร้างแรงจูงใจในการซ้ือหนงัสือ เช่น จดัจาํหน่าย
หนงัสือเป็นชุดในราคาพิเศษ หรือใหส่้วนลดพิเศษพร้อมของสมนาคุณ เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัฯ ไม่มี
นโยบายทาํการตลาดดว้ยราคาตํ่ากวา่คู่แข่ง (Price War) 

4) สร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือการมีส่วนร่วมของลกูค้า และกิจกรรมเพ่ือสังคม 
กลุ่มบริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดักิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองในรูปแบบต่างๆร่วมกบั
ร้านหนงัสือ และในสถานท่ีสาธารณะอ่ืนๆ เช่น การจดังานเพื่อส่งเสริมการแสดงออก ความสามารถ ของเดก็และ
เยาวชน ไดแ้ก่ งาน Japanese Festival ซ่ึงประกอบดว้ยการประกวดการแต่งตวัเลียนแบบตวัการ์ตูน (cos’ play) และ
การประกวดดนตรีแนวญ่ีปุ่น (J-rock), งาน Comics Cosmo เพื่อคน้หานกัเขียนการ์ตูนไทยหนา้ใหม่ และเป็นการ
รวมตวักนัของสงัคมผูช่ื้นชอบการ์ตูน การจดักิจกรรม Disney and Me Talent Contest กิจกรรมส่งเสริมกีฬา เช่น 
Kiddy League มหกรรมกีฬาอนุบาล และการแข่งสตรีทบาสเกต็บอล Dunk Anti Drug  รวมถึงการเขา้ร่วมออกร้าน
และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงานมหกรรมหนงัสือต่างๆ เป็นตน้ 

5) พัฒนานักเขียนไทยให้มีคุณภาพ และก้าวสู่ระดบัสากล  
 กลุ่มบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการสร้างนกัเขียนการ์ตูนไทยหนา้ใหม่ เห็นไดจ้ากการจดัประกวดนกัเขียนการ์ตูน

ไทยมาตลอดระยะเวลากวา่ 10 ปี การจดัสมัมนาหรือ workshop แก่เดก็และเยาวชนผูส้นใจ การพิจารณาตีพิมพ์
การ์ตูนจากนกัเขียนการ์ตูนไทยในนิตยสารรายสปัดาห์ “Boom” และหนงัสือเล่ม และหน่ึงในความสาํเร็จของ
โครงการน้ีคือการท่ีสาํนกัพิมพช์ั้นนาํจากประเทศฝร่ังเศส และบุลกาเรีย ไดซ้ื้อลิขสิทธ์ิการ์ตูนไทยเร่ือง “อภยัมณี
ซากา้” ไปตีพิมพ ์

6) พัฒนาช่องทางการจัดจาํหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 
กลุ่มบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการกระจายส่ือท่ีคดัสรรแลว้วา่มีคุณภาพและมีเน้ือหาเหมาะสมไปยงักลุ่มเป้าหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดไดแ้ก่ การใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาช่องทางการจดัจาํหน่ายทั้งช่องทางดั้งเดิม  และ
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ผา่นส่ือใหม่ หรือวธีิการใหม่ๆ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัเนน้การเขา้ถึงเดก็และเยาวชนผา่นการขายตรงเพื่อเขา้ถึง
ผูป้กครองของเดก็และเยาวชน รวมถึงการขายตรงเขา้สู่โรงเรียน โดยผา่นทางหอ้งสมุดหรือ ครู เพือ่เสนอทางเลือก
ในการใชป้ระกอบการเรียนการสอน หรือมีไวใ้หน้กัเรียนคน้ควา้ประจาํหอ้งสมุด 
 

1.2 หนังสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ 
1.2.1  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
 หนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ของบริษทัฯ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 หมวดหลกัดงัน้ี 
(1) หมวดบริหารและจัดการ (Business and Management) 

หนงัสือในกลุ่มน้ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการบริหารและจดัการในหวัขอ้ต่างๆ รวมถึงเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบญัชี 
การตลาด ภาษีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ การจดัการเชิงกลยทุธ์ และกรณีศึกษาทางธุรกิจ ตวัอยา่งหนงัสือท่ีไดรั้บความ
นิยมอยา่งสูงระดบันานาชาติในกลุ่มน้ี เช่น ผลงานจากสุดยอดปรมาจารยด์า้นการคิดสร้างสรรค ์Edward De Bono จาํนวน 3 เล่ม 
ไดแ้ก่ “พลงัชีวติ คิดเชิงบวก (H+ A New Religion?)”, “6 กรอบความคิดเพื่อใชว้เิคราะห์ขอ้มูล (Six Frames for Thinking about 
Information)” และ “6 กรอบความคิดเพื่อการตดัสินใจ (The Six Values Medals)”, “การตลาด 3.0 (Marketing 3.0)” โดย Philip 
Kotler, “ส่ือสารเป็น เห็นชยัชนะ (Everyone Communicates Few Connect)” โดย John C. Maxwell, ศาสตร์แห่งบฟัเฟตต ์
(Buffetology) โดย Mary Buffet and David Clark, “อยากรุ่ง ตอ้งกลา้เร่ิม (Poke the Box)” โดย Seth Godin, “เงินงอกเงย 100 
ภารกิจพิชิตความมัง่คัง่ (Make More Money) ” โดย Karen McCreadie, Tim Phillips and Steve Shipside และ “สตีฟ จอ็บส์ 
(Steve Jobs)” โดย Walter Isaacson 
 นอกจากน้ียงัมีงานเขียนของนกัคิด นกัเขียนไทยในกลุ่มการบริหารและจดัการท่ีไดรั้บความสนใจจากผูอ่้านในวงกวา้ง 
อาทิ “ยดือกพกตงัค”์ โดย พจณี คงคาลยั, “Marketing is all around!” โดย ดร. วเิลิศ ภูริวชัร, “การตลาดมุมกวา้ง” โดย ผศ. ดร.  กฤ
ตินี ณฏัฐวฒิุสิทธ์ิ, “พิชิตหุน้ดว้ยปัจจยัทางเทคนิค” และ “พิชิตหุน้และอนุพนัธ์ดว้ยปัจจยัทางเทคนิคขั้นสูง” โดย ป.ดชันี (ประจบ 
วงษน่ิ์ม), “บริหารคนเหนือตาํรา 2” โดย จารุนนัท ์อิทธิอาวชักลุ 
 
(2) หมวดนิยาย และวรรณกรรม(Fiction & Literature) 

หนงัสือในกลุ่มน้ีเป็นนวนิยายและวรรณกรรมของนกัเขียนไทยและนกัเขียนต่างประเทศท่ีแปลเป็นภาษาไทย เช่น  
“พระอาทิตยเ์ท่ียงคืน”, “ความลบันครรุ่งอรุณ” และ “ฆาตกรรมคืนฝนดาวตก” โดย Keigo Higashino วรรณกรรมคลาสสิกฉบบั
การ์ตูน ไดแ้ก่ “เหยือ่อธรรม (Les Miserables)” โดย  Victor Hugo และ “ทุน (Das Kapital)” โดย Karl Heinrish Marx 

 
นอกจากน้ียงัมีนวนิยายและวรรณกรรมท่ีไดรั้บความนิยมจนทาํใหถู้กนาํไปสร้างเป็นภาพยนตร์ อาทิ “บ่วงมนตรา เสน่หารัตติกาล 
(A Discovery of Witches)” โดย Deborah Harkness 

 
(3) หมวดภาษา และการเรียนรู้ (Language and Learning) 

หนงัสือในกลุ่มน้ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะดา้นภาษาและการทดสอบความถนดัดา้นต่างๆ ซ่ึงหนงัสือใน
กลุ่มพฒันาทกัษะดา้นภาษาท่ีไดรั้บความนิยม เช่น  “Chris Delivery the Collection#1 HIS” และ “Chris Delivery the 
Collection#2 HER” โดย คริสโตเฟอร์ ไรท,์ “101 บทสนทนาจีน พร้อมใชส้าํหรับนกัท่องเท่ียว + CD MP3”, “101 บทสนทนาจีน 
พร้อมใชใ้นร้านอาหาร + CD MP3”, “101 บทสนทนาจีน พร้อมใชเ้รียนต่อในจีน + CD MP3” และ “101 บทสนทนาจีน พร้อมใช้
ส่ือสารธุรกิจ + CD MP3” “เลขคณิตพิชิตสมองเส่ือม 3” และ “53 รูปแบบชีวติพิชิตสมองเส่ือม” “สมองฟิตไหวพริบเตม็ 100! 
(Max Your Brain)”, “คุณจะกินแมวของตวัเองไหม? (Would you eat your cat?)”  
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 (4) หมวดศาสนาและปรัชญา (Religion and Philosophy) 
หนงัสือในกลุ่มน้ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งความเช่ือ คาํสอนทางศาสนา และปรัชญา เช่น “พทุธพบวทิยฯ์ ช่างคิดพบช่างถาม” 

โดย พระอาจารย ์ว. วชิรเมธี และ ดร. วทิย ์สิทธิเวคิน, “พระศิวะมหาเทพแห่งจกัรวาล”  โดย ป๊อก เชลซี, “๑๑๑ นิทราชาดก (ฉบบั
ยอ่)” โดย ดร. ประพนัธ์ ศุภษร และผลงานจากพระไพศาล วสิาโล พระนกัเขียนรางวลัศรีบูรพา และรางวลัอมตะ ไดแ้ก่ “ยิม้รับ
ความตายดว้ยใจสงบ”, “สร้างพลงับุญ”, “ของขวญัแห่งความสุข” และ “สุขเหนือสุข”  

นอกจากน้ียงัไดรั้บรางวลั “หนงัสือดี สร้างคนดี ประจาํปี 2554” อีกดว้ย ไดแ้ก่ “๑๑๑ นิทราชาดก (ฉบบัยอ่)” โดย ดร. 
ประพนัธ์ ศุภษร, “พทุธพบวทิยฯ์ ช่างคิดพบช่างถาม” โดย พระอาจารย ์ว. วชิรเมธี และ ดร. วทิย ์สิทธิเวคิน และ “ทาํบุญให้
ฉลาด” โดย พระไพศาล วสิาโล 

 
นอกจากน้ียงัมีหนงัสือแปลเก่ียวกบัศาสตร์ดา้นโหวงเฮง้และฮวงจุย้ ผลงานของ Joey Yap ปรมาจารยแ์ละท่ีปรึกษาผูมี้

ช่ือเสียงระดบัโลก ผลงานของเขาไดรั้บการแปลเป็นภาษาไทยและมียอดจาํหน่ายท่ีดีมาก เช่น “แก่นแทป้าจ่ือ: 10 วนัเจา้ธาตุ”, 
“แก่นแทป้าจ่ือ: 5 โครงสร้าง” และ “ปฏิทินฤกษม์งคล ปี 2012” โดย Joey Yap 

 
(5) หมวดทั่วไป (General Interest)  

หนงัสือในกลุ่มน้ีเป็นหนงัสือท่ีมีเน้ือหาหลากหลาย ครอบคลุมความสนใจดา้นต่างๆ ของผูอ่้านในวงกวา้ง อาทิ สุขภาพ
และความงาม อาหาร บา้นและการตกแต่ง การพฒันาตนเอง สตัวเ์ล้ียง และไลฟ์สไตล ์ตลอดจนเร่ืองชีวติคนดงั เช่น “บนัทึกตาม
รอย ๘๔ คาํพอ่สอน”  ซ่ึงไดป้ระมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดาํรัส เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนตลอดจน
ปฏิบติังานใหป้ระสบความสาํเร็จ และนาํความเจริญกา้วหนา้มาสู่ชีวติ พร้อมทั้งนาํพระบรมสาทิสลกัษณ์พระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั อนัเป็นภาพแห่งความประทบัใจ ท่ีเขียนโดยศิลปินชั้นครู อนัไดแ้ก่ อาจารยจ์กัรพนัธ์ุ โปษยกฤต อาจารยปั์ญญา เพช็รชู  
อาจารยปั์ญญา วจิินธนสาร  อาจารยไ์พรวลัย ์ดาเกล้ียง  อาจารยเ์กริกบุระ ยมนาค  อาจารยสุ์วฒัน์ วรรณมณี  อาจารยสุ์รเดช แกว้
ท่าไม ้อาจารยศ์กัด์ิวฒิุ วเิศษมณี  อาจารยว์ฒิุกร คงคา รวมจาํนวน 9 ภาพ มาจดัแสดงไวใ้นเล่ม 

หมวดบ้านและทีอ่ยู่อาศัย “บา้นอนัแสนผอ่นคลาย (the relaxed home)”, “การตกแต่งภายในแบบแชบบ้ีชิค (เก่าแต่เก๋) 
Shabby Chic Interiors”, “โรแมนติกสไตล ์(Romantic Style)” 

หมวดไลฟ์สไตล์/ชีวติคนดงั “the Shock เร่ืองเล่าเขยา่ขวญั” โดย ดีเจป่อง กพล ทองพลบั, “สวยเลือกได ้สไตลจี์บนั” 
โดย ป้าจีน แห่ง Jeban.com, “โอกาสท่ี 2 ชีวติท่ี 3” โดย พงษ ์ผาวจิิตร, “24” โดย เจนนิเฟอร์ ค้ิม, “ไวน์ ฟตุบอล การเดินทาง และ
คนรัก” โดย นนัทขวา้ง สิรสุนทร 

หมวดสุขภาพ ไดแ้ก่ หมวดสุขภาพ “ลว้งลึกทางรอดมะเร็ง” โดย นายแพทยส์มหมาย ทองประเสริฐ, “ใครไม่ป่วยยก
มือข้ึน เล่ม 3” และ “ใครไม่ป่วยยกมือข้ึน ฉบบัพกพา” โดย หมอแดง หมอนทั ดิ อโรคยา, “พลงัจิต พิชิตมะเร็ง” โดย อ.ภูสิต เพญ็
ศิริ”, “โยคะกระชากวยั”, “นํ้าด่ืมสมุนไพร ใกลต้วัแต่ไกลโรค”, “สะกดจิตพิชิตจุดป่วย”, “ผอม สวย ดว้ยชาเขียว” และ “ผอม สวย 
ดว้ยถัว่ดาํ” 

หมวดท่องเท่ียว “อ่ิมหลกัร้อย อร่อยริมทาง”, “ฮอยอนัหวานเยน็”, “คมัภีร์พิชิตร้านอร่อยคิวยาว” และ 
“6 นกัข่าว 9 (กา้ว) เดินทาง” 
1.2.2 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัคือผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ซ่ึงใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาตนเองในแง่มุมต่างๆ ไม่วา่การ
พฒันาทกัษะในการทาํงาน การใส่ใจสุขภาพ การพฒันาความคิดและปรัชญาการดาํเนินชิวติ และมีความช่ืนชอบในการอ่าน
หนงัสือเพื่อความบนัเทิงและสาระความรู้  
1.2.3  การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

ปัจจุบนั บริษทัฯ ทาํการจดัจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ผา่นช่องทางการจาํหน่ายประเภทต่างๆ ดงัน้ี 
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1. ร้านหนังสือ เป็นช่องทางจดัจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของบริษทัฯ โดยส่วนใหญ่ผา่น บมจ.ซีเอด็
ยเูคชัน่ ซ่ึงจะจาํหน่ายหนงัสือในร้านหนงัสือของตนเองท่ีมีหลายสาขา และกระจายหนงัสือสู่ร้านคา้และร้านหนงัสือ
ชั้นนาํอ่ืนๆต่อไป นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีการวางจาํหน่ายเองผา่นร้านหนงัสืออ่ืนๆ ไดแ้ก่ ร้านดบัเบิลเอบุ๊ค       
ทาวเวอร์ และร้านบุ๊คสไมล ์รวมถึงการผลิตหนงัสือพิเศษ เฉพาะช่องทางเซเวน่ อิเฟเวน่ ภายใตโ้ครงการ “Only @” 
อีกดว้ย 

2. บูทจาํหน่ายหนังสือ เป็นการเปิดบทูจาํหน่ายหนงัสือแก่ผูอ่้านโดยตรงในงานต่างๆ ท่ีสาํคญั คือ งานสปัดาห์หนงัสือ
แห่งชาติ และงานมหกรรมหนงัสือ เป็นตน้  

3. จาํหน่ายตรงแก่องค์กร เป็นการจาํหน่ายหนงัสือแก่ผูบ้ริโภคท่ีเป็นบริษทัเอกชน โรงเรียน มหาวทิยาลยั และ
หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีมีความตอ้งการใชห้นงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ของบริษทัฯ 

4. ช่องทางการจาํหน่ายอ่ืนๆ เช่น การจาํหน่ายหนงัสือใหแ้ก่บริษทัในเครือเนชัน่กรุ๊ปฯ เพื่อใชเ้ป็นของขวญัปีใหม่หรือ
ของสมนาคุณแก่ลูกคา้ และการจาํหน่ายผา่นทางไปรษณีย ์ และอินเตอร์เน็ตผา่นเวบ็ไซด ์ www.nationbook.com ซ่ึง
ใหส่้วนลดเป็นพิเศษแก่ผูส้ัง่ซ้ือ และเป็นการเพิ่มช่องทางการจาํหน่ายสาํหรับผูอ่้านมากยิง่ข้ึน  

ในปี 2554 สาํนกัพิมพ ์ ”เนชัน่บุค๊ส์” ไดจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ผา่นช่องทางการจาํหน่ายหลกัคือร้านหนงัสือ 
รองลงมาไดแ้ก่จาํหน่ายตรงผา่นบูธ โรงเรียน และองคก์รต่างๆ และช่องทางการจาํหน่ายอ่ืนๆ ตามลาํดบั รวมจุดจาํหน่าย
ทั้งส้ินกวา่ 4,000 จุด (ท่ีมา: บริษทัฯ ร้านบุ๊คสไมล ์3,000 / ร้านคา้ซีเอด็และในเครือ 1,000)  

1.2.4 กลยทุธ์การแข่งขนั 
1) บริษทัฯ จะดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ท่ีมีคุณภาพและมีความหลากหลายครอบคลุมความ

ตอ้งการของนกัอ่านทุกกลุ่มอาย ุเพศ และอาชีพ โดยพิจารณาคดัเลือกหนงัสือทั้งในแง่ของเน้ือหา คุณภาพ และความ
เหมาะสม เพื่อใหห้นงัสือของบริษทัฯ สามารถเป็นส่วนหน่ึงในการเสริมสร้างความบนัเทิง และความรู้ของผูอ่้านให้
ทนัต่อยคุสมยั  

2) เน่ืองจากบริษทัฯ มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบันกัเขียนและสาํนกัพิมพท่ี์มีช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศ ดงันั้น บริษทัฯ จึง
ใชข้อ้ไดเ้ปรียบสาํนกัพิมพอ่ื์นๆ ดงักล่าวในการคดัเลือกผลงานของนกัเขียน และสาํนกัพมิพท่ี์เป็นท่ีช่ืนชอบของนกั
อ่านชาวไทย และมีคุณภาพระดบัโลกโดยมียอดขายในอนัดบัตน้ๆ (Bestsellers) มานาํเสนอ 

3) ในส่วนของหนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ท่ีเป็นหนงัสือแปลจากภาษาต่างประเทศ บริษทัฯ ไดมี้การมุ่งเนน้คุณภาพการแปล
ใหมี้ความถูกตอ้งตรงกบัตน้ฉบบัมากท่ีสุด โดยไม่ละท้ิงความสละสลวยของบทความ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
อรรถรสในการอ่านหนงัสือ และเสริมสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูอ่้านมากท่ีสุด  

4) บริษทัฯ มีนโยบายในการตั้งราคาจาํหน่ายหนงัสือท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขนักบัสาํนกัพิมพอ่ื์น ๆ ในตลาดได ้
นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีการสร้างแรงจูงใจในการซ้ือหนงัสือ เช่น จดัจาํหน่ายหนงัสือในราคาพิเศษ หรือใหส่้วนลด
พิเศษสาํหรับหนงัสือบางหมวด เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ไม่มีนโยบายทาํการตลาดดว้ยราคาตํ่ากวา่คู่แข่ง 
(Price War) 

5) บริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดักิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขา้
ร่วมงานมหกรรมหนงัสือต่างๆ การเปิดตวัหนงัสือ  การพบปะนกัเขียน การจดัส่งหนงัสือใหแ้ก่ส่ือต่างๆ รวมถึงนกั
วจิารณ์  เป็นตน้ 

6) บริษทัฯ ไดมี้การประชาสมัพนัธ์ช่ือของสาํนกัพิมพ ์ “เนชัน่บุ๊คส์” ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มนกัอ่าน โดยการจดัโครงการ
ประกวดเร่ืองสั้นแนววทิยาศาสตร์ (Nation Books Award) และเปิดโอกาสใหน้กัเขียนสมคัรเล่นสามารถลงเร่ืองสั้น
หรือบทความของตนเองในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  www.nationbook.com หรือส่งมาทางไปรษณีย ์ ซ่ึงเป็นการเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนทัว่ไปไดแ้สดงความสามารถดา้นการเขียน นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดรู้้จกันกัเขียนหนา้ใหม่ท่ี
อาจไดรั้บความนิยมในอนาคต  
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1.3  การจัดหาส่ือส่ิงพมิพ์ประเภทหนังสือ 
1.3.1 การผลติส่ือส่ิงพมิพ์ประเภทหนังสือ 

กลุ่มบริษทัฯ จะทาํการพิจารณาแนวโนม้อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ ์ เพื่อวางแผนกาํหนดประเภทส่ิงพิมพแ์ละรูปแบบเน้ือหาท่ี
จะดาํเนินการผลิตในแต่ละปี หลงัจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการจดัหาและผลิตส่ิงพิมพ ์โดยมีขั้นตอนหลกัในการดาํเนินการ 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) การคัดสรรส่ือส่ิงพิมพ์   
กลุ่มบริษทัฯ จะจดัส่งบรรณาธิการ และทีมงานไปเยีย่มชมงานเทศกาลหนงัสือในต่างประเทศ (Book Fairs) เพื่อดู
แนวโนม้ของส่ิงพิมพโ์ลก และสรรหารายช่ือส่ิงพิมพท่ี์น่าสนใจ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีการสาํรวจตลาดเพื่อ
สอบถามหรือหาขอ้มูลของประเภทหรือรายช่ือส่ิงพิมพท่ี์เป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มผูอ่้านเป้าหมายโดยตรง ในบางกรณี
นกัเขียนหรือสาํนกัพิมพผ์ูเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิอาจทาํการติดต่อขอจาํหน่ายลิขสิทธ์ิในการผลิตและจดัจาํหน่ายแก่กลุ่ม
บริษทัฯ โดยตรง เน่ืองจากช่ือเสียงของกลุ่มบริษทัฯ เป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่หนงัสือ             พอ็ค
เกต็บุ๊คส์ในแนวธุรกิจ และการจดัการ และ Self Improvement ของกลุ่มบริษทัฯ   
หลงัจากนั้น คณะทาํงานเพือ่คดัเลือกหนงัสือของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหาร บรรณาธิการ และ ฝ่ายการตลาด 
จะทาํการคดัเลือกส่ิงพิมพท่ี์เหมาะสมในการผลิตและจดัจาํหน่ายซ่ึงมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ดงัน้ี 
1.1) มีรูปแบบและเน้ือหาท่ีคาดวา่น่าจะตรงกบัความตอ้งการและไดรั้บความสนใจอยา่งต่อเน่ืองจากกลุ่มผูอ่้านเป้าหมาย 

ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมในการจดัพิมพส่ิ์งพิมพน์ั้นๆ  
1.2) ไม่มีเน้ือหาท่ีแสดงความรุนแรงและยัว่ยทุางเพศ 
1.3) มีตน้ทุนในการซ้ือลิขสิทธ์ิท่ีเหมาะสม และสามารถขายไดใ้นราคาท่ีกลุ่มบริษทัฯ สามารถทาํกาํไรจากการผลิตและ

จดัจาํหน่ายส่ิงพิมพน์ั้นได ้
(2) ติดต่อ เจรจา และทาํสัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิ  
หลงัจากท่ีไดร้ายช่ือส่ิงพิมพท่ี์เหมาะสมแลว้ ทางกลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการติดต่อเจรจาราคา และเง่ือนไขในการซ้ือ
ลิขสิทธ์ิกบันกัเขียน หรือสาํนกัพิมพผ์ูเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ สาํหรับหนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ในหมวดทัว่ไปบางเล่ม กลุ่มบริษทั
ฯ อาจดาํเนินการติดต่อนกัเขียนท่ีคาดวา่จะเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผูอ่้านมาเพื่อเขียนหนงัสือใหแ้ก่กลุ่มบริษทัฯ จากนั้นจึงทาํ
สญัญากบันกัเขียน หรือสาํนกัพิมพผ์ูเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ 
(3) การจัดเตรียมต้นฉบับภาษาไทย 
3.1) การแปล  ในกรณีท่ีเป็นส่ิงพิมพภ์าษาต่างประเทศ กลุ่มบริษทัฯ จะติดต่อผูแ้ปลท่ีมีความเหมาะสมกบัประเภทหนงัสือ
เพื่อดาํเนินการแปลเป็นภาษาไทย และ ติดต่อผูท่ี้มีความเหมาะสมกบัประเภทหนงัสือดงักล่าวเพือ่ทาํหนา้ท่ีบรรณาธิการ
เล่มตรวจสอบความถูกตอ้งของสาํนวนแปล ซ่ึงภายหลงัจากท่ีผูแ้ปลทาํการลงนามในสญัญาและไดรั้บตน้ฉบบัส่ิงพิมพ์
ภาษาต่างประเทศจากกลุ่มบริษทัฯ เรียบร้อยแลว้ กจ็ะดาํเนินการแปล โดยระยะเวลาในการแปลนั้นข้ึนอยูก่บัประเภท
ส่ิงพิมพ ์ ซ่ึงส่วนใหญ่มีระยะเวลาไม่เกิน 1-2 เดือน จากนั้นผูแ้ปลจะดาํเนินการส่งผลงานแปลฉบบัสมบูรณ์ใหแ้ก่กลุ่ม
บริษทัฯ เพื่อส่งต่อเล่มใหแ้ก่บรรณาธิการดาํเนินการตรวจสอบและแกไ้ข  ภายหลงัจากบรรณาธิการตรวจตน้ฉบบัท่ีแปล
เป็นภาษาไทยสมบูรณ์แลว้ กจ็ะดาํเนินการส่งใหแ้ก่กลุ่มบริษทัฯ ในกรณีส่ิงพิมพเ์ป็นหนงัสือการ์ตูน กลุ่มบริษทัฯ จะมี
การนาํตน้ฉบบัหนงัสือการ์ตูนภาษาต่างประเทศมาทาํการสแกนเพือ่นาํคาํแปลลงประกอบภาพการ์ตูน 
3.2) การจดัรูปเล่ม ภายหลงัจากท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บตน้ฉบบัส่ิงพิมพภ์าษาไทยฉบบัสมบูรณ์ กจ็ะนาํมาดาํเนินการจดัเรียง
ภาพ เน้ือหา และจดัรูปเล่มใหเ้หมาะสม ในบางกรณีท่ีเป็นส่ิงพิมพจ์ากต่างประเทศ อาจถกูจาํกดัใหจ้ดัเรียงและจดัทาํ
รูปแบบใหเ้หมือนตน้ฉบบัภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ จะทาํการออกแบบปกหนงัสือ และจดัทาํปกใน
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กรณีท่ีเจา้ของลิขสิทธ์ิมิไดบ้งัคบัใหใ้ชป้กหนงัสือของตน้ฉบบั หรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ปกเดิมไม่
เหมาะสม 
(4) การจัดเตรียมการพิมพ์ 
4.1) การเตรียมกระดาษ กลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการติดต่อผูค้า้กระดาษเพื่อดาํเนินการสัง่จองกระดาษท่ีใชใ้นการจดัพิมพ ์
ในระหวา่งการจดัเตรียมตน้ฉบบั โดยปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ ซ้ือกระดาษเพื่อใชผ้ลิตส่ิงพิมพจ์ากบริษทัในเครือเนชัน่กรุ๊ปฯ 
และผูจ้ดัจาํหน่ายกระดาษภายในประเทศในราคาตลาด 
4.2) การจดัหาโรงพิมพ ์ ในระหวา่งการจดัเตรียมตน้ฉบบั กลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการติดต่อโรงพิมพเ์พื่อกาํหนดรูปแบบ
การพิมพ ์ ค่าจา้งพิมพ ์ และวนักาํหนดส่งของ โดยมีการเปรียบเทียบและเจรจาต่อรองเพื่อใหค่้าจา้งพิมพต์ํ่าท่ีสุดภายใต้
รูปแบบส่ิงพิมพท่ี์กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งการ ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ ใชบ้ริการโรงพิมพจ์าํนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ บจก. เนชัน่ พร้ินต้ิง 
เซอร์วสิ จาํกดั บจก. ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั บจก.เอช-เอน็ กรุ๊ป และ บจก.พร้ินตโ์พร 
4.3) การพิมพท์ดสอบ จากนั้นกลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการส่งพิมพท์ดสอบ (proof printing) และตรวจดูความเรียบร้อยอีก
คร้ังหน่ึง ในบางกรณี กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งจดัส่งตน้แบบของส่ิงพิมพใ์หแ้ก่เจา้ของลิขสิทธ์ิเพื่อขออนุมติัก่อนดาํเนินการ
จดัพิมพห์รือจดัจาํหน่าย 
(5) การพิมพ์และจัดส่ง 
กลุ่มบริษทัฯ จะจดัส่งไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์ตน้ฉบบัส่ิงพิมพใ์หแ้ก่โรงพมิพเ์พื่อดาํเนินการพิมพ ์เม่ือโรงพิมพด์าํเนินการพิมพ์
เรียบร้อยแลว้ โรงพิมพจ์ะจดัส่งมาเพื่อจดัเกบ็ท่ีคลงัสินคา้ของกลุ่มบริษทัฯ  

1.3.2  สรุปสาระสําคญัของสัญญาลขิสิทธ์ส่ิงพมิพ์ประเภทหนังสือ 
ในการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือ กลุ่มบริษทัฯ จะซ้ือลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพม์าจากเจา้ของลิขสิทธ์ิซ่ึงเป็น

นกัเขียนหรือสาํนกัพิมพท์ั้งในและต่างประเทศจาํนวนหลายราย เพื่อนาํมาผลิตและจดัจาํหน่ายเพียงรายเดียว (exclusive) ใน
ประเทศไทย ซ่ึงส่วนใหญ่มีระยะเวลา 3 – 5 ปี และมีสิทธิต่ออายสุญัญาไดใ้นราคาและเง่ือนไขเดิม ส่วนใหญ่มีการกาํหนดจาํนวน
ขั้นตํ่าในการผลิตส่ิงพิมพค์ร้ังแรก ทั้งน้ี เจา้ของลิขสิทธ์ิสามารถยกเลิกสญัญาได ้หากกลุ่มบริษทัฯ ทาํผดิสญัญา และ/หรือมีปัญหา
ดา้นการเงิน และ/หรืออยูใ่นสถานะลม้ละลาย เป็นตน้ โดยมีค่าลิขสิทธ์ิท่ีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ดงัน้ี 

1) ค่าลิขสิทธ์ิขั้นตน้ซ่ึงเป็นจาํนวนคงท่ี (minimum guarantee) กาํหนดจากยอดพิมพเ์ร่ิมตน้ขั้นตํ่า หรือประมาณการ
ยอดขาย ชาํระ ณ วนัท่ีลงนามในสญัญา หรือ ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้

2) ค่าลิขสิทธ์ิแปรผนัท่ีคาํนวณจากยอดจาํหน่ายส่ิงพิมพห์รือยอดพิมพ ์ซ่ึงส่วนใหญ่มีการจ่ายทุกคร่ึงปี หรือ หน่ึงปี   
ทั้งน้ี ประเภทของค่าลิขสิทธ์ิ รวมทั้งจาํนวน และกาํหนดเวลาการชาํระค่าลิขสิทธ์ิของแต่ละสญัญานั้น ข้ึนอยูก่บัการ

ต่อรองระหวา่งกลุ่มบริษทัฯ และเจา้ของลิขสิทธ์ิ  
 
1.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกจิสํานักพมิพ์ 
1.4.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกจิสํานักพมิพ์ 

หนงัสือเป็นช่องทางในการใหส้าระ ความรู้ และความบนัเทิงแก่ผูอ่้านท่ีเกิดข้ึนมานานท่ีสุดช่องทางหน่ึง และยงัคงมี
บทบาทอยา่งต่อเน่ืองโดยมีการพฒันารูปแบบและเน้ือหาไปตามกาลเวลา ธุรกิจสาํนกัพิมพจ์ดัเป็นธุรกิจท่ีสร้างภูมิปัญญาใหก้บั
สงัคมและประเทศชาติ โดยมีส่วนสนบัสนุนระบบการศึกษาและการเรียนรู้ของประชาชนในประเทศ ซ่ึงการอ่านหนงัสือถือไดว้า่
มีความสาํคญัเป็นลาํดบัตน้ของการพฒันาศกัยภาพมนุษย ์โดยเฉพาะในเดก็และเยาวชน 

สาํหรับประเทศไทยนั้น แมว้า่คนไทยใชเ้วลาวา่งในการอ่านหนงัสือเพียงประมาณปีละ 5 เล่ม (ท่ีมา: เอกสารวเิคราะห์
ธุรกิจสาํนกัพิมพ ์ และหนงัสือเล่มในประเทศไทยปี 2552 และแนวโนม้ปี 2553, สมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้าํหน่ายหนงัสือแห่ง
ประเทศไทย) แต่ธุรกิจสาํนกัพิมพมี์การขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองทั้งในดา้นปริมาณส่ิงพมิพ ์ มูลค่ายอดจาํหน่าย และจาํนวนร้าน
จาํหน่ายหนงัสือท่ีเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่ธุรกิจสาํนกัพิมพย์งัคงมีแนวโนม้ของการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
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ก)  ยอดจําหน่ายหนังสือ 
ยอดการจาํหน่ายหนงัสือของประเทศไทยมีความสมัพนัธ์และเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยยอดการ

จาํหน่ายหนงัสือมีสดัส่วนอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 0.20 ของผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศไทย (GDP) ซ่ึงยอดการจาํหน่ายหนงัสือ
ในประเทศไทยนั้นมีการปรับตวัเพิม่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีอตัราเติบโตเฉล่ียสะสม (CAGR) ระหวา่งปี 2547 - 2552 ท่ีร้อยละ 
7.49   

หมวดท่ีมีหนงัสือใหม่ออกมากท่ีสุดประจาํปี 2553 (จาํนวนเล่ม) ไดแ้ก่ อนัดบัท่ี 1 หมวดวรรณกรรม โดยมีอตัราเติบโต
สูงกวา่ปี 2552 คือ ประมาณร้อยละ 13 เม่ือเทียบกบัปี 2552 อีกทั้งยงัมีราคาปกเฉล่ียสูงข้ึนดว้ย อนัดบั 2 หนงัสือสาํหรับเดก็          
มีอตัราเติบโตประมาณร้อยละ 9  ซ่ึงเป็นอตัราท่ีเติบโตนอ้ยกวา่ปี 2552    อนัดบั 3 หมวดคู่มือเรียน สอบ มีอตัราเติบโตมากท่ีสุด
ใกลเ้คียงกบัอนัดบั 4 หมวดจิตวทิยา และอนัดบั 5 คือ หนงัสือจิตวทิยาพฒันาตนเอง  
(ท่ีมา : เอกสาร “ท่ีสุดในธุรกิจหนงัสือปี 2553 จากฐานขอ้มูลซีเอด็บุ๊คเซนเตอร์” รวบรวมโดย ซีเอด็ยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)               
15 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 
ข) จํานวนการใช้เงนิซ้ือหนังสือต่อคนต่อปี 

ในส่วนของจาํนวนการใชเ้งินซ้ือหนงัสือต่อคนต่อปีมีแนวโนม้สูงข้ึนตามรายไดต่้อหวัของประชากรในประเทศไทย 
โดยมีอตัราเติบโตเฉล่ียสะสม (CAGR) ระหวา่งปี 2547 -2552 ร้อยละ 7.49 อยา่งไรกต็าม การใชจ่้ายในการซ้ือหนงัสือของ
ประชาชนไทยยงัอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ามากเม่ือเทียบกบัต่างประเทศ  
 หมวดหนงัสือท่ีคนไทยซ้ืออ่านมากท่ีสุด (จาํนวนเล่ม)  ไดแ้ก่ อนัดบัท่ี 1 หมวดวรรณกรรม  ซ่ึงเป็นหมวดท่ีมีหนงัสือ
ใหม่ออกมามากท่ีสุด  อนัดบั 2 หนงัสือสาํหรับเดก็ อนัดบั 3 หมวดคู่มือเรียน/ สอบ อนัดบั 4 หมวดการ์ตูนความรู้ และ อนัดบั 5 
หมวดความรู้ทัว่ไป นอกจากน้ี มีหมวดหนงัสือ ท่ีมีอตัราการซ้ืออ่านเพิ่มข้ึน อยา่งน่าสนใจ (จาํนวนเล่ม) ไดแ้ก่ หมวด
สงัคมศาสตร์       หมวดการจดัการศึกษา หมวดท่องเท่ียว หมวดวทิยาการและเทคโนโลย ีและหมวดการ์ตูนความรู้ 
(ท่ีมา : เอกสาร “ท่ีสุดในธุรกิจหนงัสือปี 2553 จากฐานขอ้มูลซีเอด็บุ๊คเซนเตอร์” รวบรวมโดย ซีเอด็ยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)              
15 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 
ปัจจัยที่ส่งเสริมการเติบโตของธุรกจิสํานักพมิพ์ 
ทิศทางอุตสาหกรรมสาํนกัพิมพแ์ละแนวโนม้ปี 2554 ยงัเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยอุตสาหกรรมสาํนกัพิมพจ์ะมีอตัราการเติบโต
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 หรือมีมูลค่าตลาดระหวา่ง 21,000-22,000 ลา้นบาท จากปัจจยัสนบัสนุนท่ีสาํคญัคือ  
1.  การเติบโตของเศรษฐกิจ    อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ สาํหรับปี 2554 อยูท่ี่ประมาณ 4.5%  
2.   มาตรการการสนบัสนุนการอ่านจากรัฐ ไดแ้ก่ การท่ีรัฐบาลกาํหนดให ้ปี 2552-2561 เป็น “ทศวรรษแห่งการอ่านของชาติ”  
 เพื่อเพิ่มค่าเฉล่ียการอ่านหนงัสือของคนไทยจาก 5 เล่มต่อปีเป็น 10 เล่มต่อปี ในปี 2555  และมาตรการทางภาษี ท่ี 
 คณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัมาตรการทางภาษีเก่ียวกบัการลดหยอ่นค่าใชจ่้ายจากการบริจาคหนงัสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน ซ่ึงจะมี 
 ผลบงัคบัใชใ้นปี 2554 
3)   การเพิ่มข้ึนของจาํนวนร้านหนงัสือและแผงหนงัสือ 

ร้านหนงัสือและแผงหนงัสือเป็นช่องทางการจาํหน่ายหนงัสือและส่ิงพมิพท่ี์อยูใ่กลชิ้ดกบัผูอ่้านมากท่ีสุด ซ่ึงจาํนวนร้าน
หนงัสือในประเทศไทยมีการปรับตวัเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  อยา่งไรกต็าม ร้านหนงัสือและแผงหนงัสือยงัคงมีปริมาณไม่
มากเม่ือเทียบกบัจาํนวนประชากรทั้งประเทศ ซ่ึงหากมีการกระจายร้านหนงัสือใหค้รอบคลุมพื้นท่ีมากข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่
ในต่างจงัหวดั อาจส่งผลใหจ้าํนวนผูอ่้านหนงัสือ รวมถึงยอดจาํหน่ายหนงัสือปรับตวัเพิม่สูงข้ึน 
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1.4.2 สภาพการแข่งขัน 
ธุรกิจสาํนกัพิมพซ่ึ์งผลิตและจดัจาํหน่ายหนงัสือ เป็นธุรกิจท่ียงัคงมีการเจริญเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จึงส่งผลใหมี้ผูส้นใจ

เขา้มาในธุรกิจสาํนกัพิมพโ์ดยตลอด อีกทั้งธุรกิจสาํนกัพิมพเ์ป็นประเภทธุรกิจท่ีมีผูป้ระกอบการเป็นจาํนวนมาก มีขนาดของ
ผูป้ระกอบการท่ีแตกต่างกนัอยา่งหลากหลาย ประกอบกบัประเภทและลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือหนงัสือ กมี็ความแตกต่างกนั
อยา่งหลากหลายเช่นกนั ดงันั้น การประสบความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจสาํนกัพิมพป์ระกอบดว้ยกบัปัจจยัหลกั สรุปไดด้งัน้ี 

ก) เนือ้หา เน้ือหาสาระของหนงัสือเป็นปัจจยัสาํคญัในการตดัสินใจซ้ือของผูอ่้าน ดงันั้น สาํนกัพิมพท่ี์ประสบความสาํเร็จ
ตอ้งมีการคดัเลือกเน้ือหาท่ีตรงต่อความตอ้งการของผูอ่้านและสามารถสร้างความแตกต่างไดภ้ายใตท้างเลือกหลากหลายท่ี
มีอยูใ่นตลาด 
ข) การบริหารช่องทางการจัดจาํหน่ายและสินค้าคงคลงั สาํนกัพิมพค์วรบริหารช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกบั
พฤติกรรมผูบ้ริโภค เทคโนโลย ี และส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและทนัเวลา รวมทั้งควรบริหารระดบัของยอดคืนหนงัสือและสินคา้คงคลงัใหเ้หมาะสมเพื่อลดเงินทุน
หมุนเวยีน 
ค) พันธมิตรธุรกิจ การเปล่ียนแปลงและการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนทาํใหส้าํนกัพิมพจ์าํเป็นตอ้งปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์อยา่งทนัท่วงที  โดยนอกเหนือจากการพึ่งพิงความสามารถในการแข่งขนัของตนเองแลว้ สาํนกัพิมพอ์าจ
จาํเป็นตอ้งหาพนัธมิตรธุรกิจดา้นต่างๆ เช่น สาํนกัพิมพเ์จา้ของลิขสิทธ์ิชั้นนาํในต่างประเทศ และตวัแทนจาํหน่าย
หนงัสือขนาดใหญ่ เป็นตน้  
ในการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพมิพก์าร์ตูนสาํหรับเยาวชน กลุ่มบริษทัฯ เป็นหน่ึงใน 5  สาํนกัพิมพท่ี์มียอดจาํหน่ายสูง

ท่ีสุดในประเทศไทย โดยสาํนกัพมิพคู่์แข่ง 4 บริษทั ไดแ้ก่ สาํนกัพิมพว์บิลูยกิ์จ สาํนกัพิมพส์ยามอินเตอร์คอมิกส์  สาํนกัพิมพ์
บูรพฒัน ์ และสาํนกัพิมพบ์งกช พบัลิชช่ิง ซ่ึงสาํนกัพิมพด์งักล่าวผลิตและจดัจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูนจากประเทศญ่ีปุ่นเป็นส่วน
ใหญ่  และไม่มีร้านหนงัสือเป็นของตนเองยกเวน้สาํนกัพิมพส์ยามอินเตอร์คอมิกส์  

ในการผลิตและจดัจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ บริษทัฯ มีสาํนกัพิมพท่ี์เป็นคู่แข่งขนัในตลาดแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท 
คือ 

ก) สาํนกัพิมพท่ี์ไม่มีร้านหนงัสือเป็นของตนเอง เช่น สาํนกัพิมพ ์ เอ.อาร์.อินฟอร์เมชัน่ แอนด ์พบัลิเคชัน่ และสาํนกัพิมพ ์
เอก็ซเปอร์เน็ทบุ๊คส์ เป็นตน้ 
ข) สาํนกัพิมพท่ี์มีร้านหนงัสือของตนเอง เช่น บมจ. ซีเอด็ยเูคชัน่ สาํนกัพิมพใ์นเครือ บมจ. อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง 
และ สาํนกัพิมพ ์นานมีบุ๊คส์ เป็นตน้ 

 

2. ธุรกจิตวัแทนจําหน่ายส่ิงพมิพ์ต่างประเทศและบริการทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์และบริการ 
กลุ่มบริษทัฯ ประกอบธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศชั้นนาํและบริการท่ีเก่ียวขอ้งผา่นตวับริษทัฯ เอง ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม  2554 ส่ิงพิมพท่ี์บริษทัฯ ให้บริการมีทั้งหมด 118 หัว ประกอบดว้ยหนงัสือพิมพภ์าษาต่างประเทศและนิตยสาร
ภาษาต่างประเทศ ดงัรายช่ือท่ีแสดงในตารางดา้นล่าง ซ่ึงธุรกิจดงักล่าวรวมถึงการเป็นตวัแทนขายสมาชิกและเป็นตวัแทนขาย
โฆษณาให้กบัหนงัสือพิมพ ์ The Yomiuri Shimbun ฉบบัท่ีพิมพใ์นประเทศไทย  การรับจา้งพิมพ ์อาทิ หนงัสือพิมพ ์The Wall 
Street Journal Asia  และ The Yomiuri Shimbun รวมถึง การจดัส่ง ใหแ้ก่หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารอีกหลายฉบบัดว้ย  ดงั
รายละเอียดท่ีแสดงในตารางดา้นล่างเช่นกนั โดยการใหบ้ริการดงักล่าวของบริษทัฯ เป็นแบบ One Stop Service เพื่อความสะดวก
ของเจา้ของส่ิงพิมพใ์นการติดต่อประสานงาน และแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไม่ไดรั้บลิขสิทธ์ิในส่ิงพิมพ์
เหล่าน้ี 
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ลาํดบัท่ี ประเภท/หมวด/ ช่ือหนังสือ จํานวนหัว บริการที่เกีย่วข้องของบริษัทฯ * 

1 หนังสือพมิพ์ 2  
1. The Yomiuri Shimbun 1 1,2,3,4,5 
2. The Wall Street Journal Asia 1 1,2,4,5 

2 นิตยสาร 115  
 1. Automotive & Motorcycle 10 2,5 
 2. Business & Finance 11 2,5 
 3. Computer & Electronics 8 2,5 
 4. Entertainment 10 2,5 
 5. Health & Fitness 9 2,3,5 
 6. Home & Garden 12 2,5 
 7. Kids & Teens 7 2,5 
 8. Men 3 2,5 
 9. News & Current Affairs 13 1,2,5 
 10. Science & Nature 6 2,5 
 11. Sports & Recreation 8 2,5 
 12. Women 18 2,5 

3 หนังสือ 1  
 1. Veg Haven Southeast Asia 1 1 

รวมทั้งหมด 118  
ท่ีมา: บริษทัฯ 
หมายเหตุ: * บริการท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ 

1. ตวัแทนจาํหน่ายวางร้าน  2.  ตวัแทนขายสมาชิก 3.  ตวัแทนขายโฆษณา 4.  รับจา้งพิมพ ์ 5. รับจา้งจดัส่ง 
 
2.2 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

ในกรณีหนงัสือพิมพ ์ The Yomiuri Shimbun ซ่ึงเป็นหนงัสือพิมพภ์าษาญ่ีปุ่นนั้น กลุ่มลูกคา้เป้าหมายคือ ชาวญ่ีปุ่นและ
ครอบครัวท่ีมาพาํนกัและทาํงานในประเทศไทยทั้งชัว่คราวและเป็นระยะเวลานาน แต่มีการสมคัรสมาชิกเป็นรายเดือนเท่านั้น 
ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดพ้ยายามขยายตลาด โดยเพิ่มทางเลือกในการเป็นสมาชิกระยะยาว เช่น 2 ปี 1 ปี และ 6 เดือนเป็นตน้ ในส่วน
หนงัสือพิมพ ์ The Wall Street Journal Asia กลุ่มเป้าหมายคือ นกัธุรกิจชาวต่างชาติ  นกัธุรกิจและผูบ้ริหารระดบัสูงชาวไทยท่ี
ตอ้งการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลอพัเดทในภูมิภาคเอเชีย และทัว่โลก  

ปัจจุบนับริษทัฯ กาํลงัขยายกลุ่มเป้าหมายไปยงักลุ่มท่ีมีความสนใจนิตยสารต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน  เพื่อให้สามารถ
บริการลูกคา้ไดต้รงกลุ่มมากข้ึน บริษทัไดแ้บ่งสินคา้ออกเป็น 12 หมวด ดงัน้ี 
Automotive & Motorcycle กลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่ เป็นเจา้ของร้านขายรถยนต ์และผูท่ี้ช่ืนชอบการขบัรถ และผูท่ี้ติดตาม
การออกรถรุ่นใหม่ๆ   
Business & Finance มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นนกัธุรกิจ และนกับญัชีการเงิน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศท่ีอยูใ่นประเทศ
ไทย แต่ปัจจุบนั บริษทัฯ กาํลงัขยายกลุ่มเป้าหมายไปยงักลุ่มนกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาดา้นธุรกิจ ซ่ึงปัจจุบนัมีความสนใจในนิตยสาร
ภาษาต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน  
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Computer & Electronics มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นผูป้ระกอบการดา้นคอมพิวเตอร์ และ อิเลคโทรนิค ต่างๆ รวมถึง
คนทาํงานดา้น IT นกัศึกษา และคนทัว่ๆไปท่ีสนใจในดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการส่ือสารทุกชนิด  
Entertainment มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั เป็นกลุ่มวยัรุ่นและวยัทาํงานช่ืนชอบการติดตามข่าวของดารา ภาพยนตร์ และข่าว
บนัเทิงทัว่ๆไป 
Health & Fitness มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั เป็นสถานประกอบการดา้นสุขภาพ เช่น ร้านสปา ร้านอาหาร โรงพยาบาลสถานท่ี
ออกกาํลงักาย และรวมถึงคนทัว่ไปท่ีรักสุขภาพ  
Home & Garden มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั เป็นพอ่บา้น แม่บา้น และคนทาํงานท่ีสนใจในเร่ืองตกแต่งบา้น และสวนของตนเอง 
และผูท้าํกาํลงัทาํธุรกิจบา้นและสวน เพื่อดูแนวโนม้ความตอ้งการของลูกคา้ 
Kids & Teens มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั เดก็ และเดก็วยัรุ่น ตั้งแต่ 7-19 ปี 
Men มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นผูช้าย ท่ีชอบติดตามดาราคนโปรดของตนเอง ผา่นภาพและเน้ือข่าวท่ีน่าสนใจ 
News & Current Affairs มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นนกัธุรกิจ นกัวิชาการ กลุ่มนกัศึกษา ท่ีช่ืนชอบการติดตามข่าวและสนใจ
ในการวเิคราะห์ข่าวในเชิงลึก   
Science & Nature มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั เป็นนกัวชิาการ นกัธรรมชาตินิยม นกัศึกษาท่ีสนใจวทิยาศาสตร์ และธรรมชาติ 
Sports & Recreation มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั เป็นทุกเพศ ทุกวยัท่ีรักในกีฬาท่ีตนเองช่ืนชอบ เช่น ฟุตบอล กอลฟ์ บาสเกต็บอล 
รวมถึงนกัเดินทางท่ีสนใจสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
Women มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั เป็นบุคลทัว่ไปท่ีสนใจในเร่ืองแฟชัน่ ดารา ข่าวบนัเทิงต่างๆ กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง 
 
 นอกจากน้ี บริษทัยงัไดรั้บจดัจาํหน่ายหนงัสือเล่มเพิ่มเติมอีกดว้ย โดยเล่มแรกท่ีนาํเขา้มาเป็นหนงัสือประเภทไกด์บุ๊ค
แนะนาํร้านอาหารมงัสวรัิติ เพื่อตอบสนองลูกคา้กลุ่มสุภาพ 
 
2.3 การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 

การจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพ์ต่างประเทศของบริษทัฯ จะมีช่องทางการจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนัไปตามท่ีสํานักพิมพ์เจา้ของ
ลิขสิทธ์ิใหสิ้ทธ์ิไวใ้นสญัญาการเป็นตวัแทนจาํหน่ายของแต่ละส่ิงพิมพ ์โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

ก) ร้านหนงัสือ และแผงหนงัสือ (Newsstand): บริษทัฯ เป็นตวัแทนจาํหน่ายกระจายส่ิงพิมพไ์ปท่ีร้านหนงัสือ และแผง
หนงัสือใหแ้ก่ผูผ้ลิตส่ิงพิมพเ์พียงรายเดียวในประเทศไทย (Exclusive) ซ่ึงนาํไปจาํหน่ายต่อใหก้บัผูอ่้านโดยตรง ซ่ึงบริษทั
ฯ มีจุดกระจายส่ิงพิมพต่์างประเทศผา่นช่องทางน้ีรวมกนัทั้งส้ินมากกวา่ 400 แห่ง  
ข) สมาชิก: บริษทัฯ เป็นตวัแทนในการบอกรับสมาชิกส่ิงพิมพต่์างประเทศ ซ่ึงระยะเวลาการเป็นสมาชิกนั้นมีความ
หลากหลายข้ึนกบัประเภทหนงัสือพิมพ ์หรือนิตยสาร เช่น ราย 1 เดือน ราย 1ปี ราย 2 ปี เป็นตน้ ส่ิงพิมพด์งักล่าวจะถูก
จดัส่งถึงสถานท่ีท่ีผูเ้ป็นสมาชิกระบุไว ้โดยผูจ้ดัส่งท่ีบริษทัฯ หรือผูผ้ลิตส่ิงพิมพเ์ป็นผูจ้า้ง  
ค) Bulk:  ในช่องทางน้ี บริษทัฯ เป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศหวัละหลายเล่มให้แก่ผูซ้ื้อเพียงรายเดียว เช่น 
โรงแรม สายการบิน และองคก์รต่างๆ เป็นตน้ โดยสาํนกัพิมพเ์จา้ของส่ิงพิมพต่์างประเทศนั้นๆ จะมีการกาํหนดลกัษณะ
การจาํหน่ายและจาํนวนเล่มท่ีจาํหน่ายในแบบ Bulk ท่ีแตกต่างกนัไป  
ตารางแสดงรายละเอียดช่องทางการจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศหวัต่างๆ ของบริษทัฯ 
ลาํดบั
ที่ 

ประเภท/หมวด/ ช่ือหนังสือ แผงหนังสือและ
ร้านหนังสือ 

สมาชิก Bulk 

1 หนังสือพมิพ์    
1. The Yomiuri Shimbun x x x 
2. The Wall Street Journal Asia x x  
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2 นิตยสาร    
 1. Automotive & Motorcycle  x  
 2. Business & Finance  x  
 3. Computer & Electronics  x  
 4. Entertainment  x  
 5. Health & Fitness  x  
 6. Home & Garden  x  
 7. Kids & Teens  x  
 8. Men  x  
 9. News & Current Affairs  x x 
 10. Science & Nature  x  
 11. Sports & Recreation  x  
 12. Women  x  

3 หนังสือ    
 1. Veg Haven Southeast Asia x   

 
2.4 กลยุทธ์การแข่งขัน 

เน่ืองจาก หากบริษทัฯ สามารถทาํยอดจาํหน่ายไดเ้พิ่มข้ึน บริษทัฯ จะไดรั้บค่าคอมมิชชัน่หรือส่วนลดในสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึน
เช่นกนั บริษทัฯ จึงมีนโยบายมุ่งเนน้การเพ่ิมยอดจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศท่ีบริษทัฯ เป็นตวัแทนจาํหน่ายอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั
จากการขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายไปยงัช่องทางใหม่ๆ เช่น การจาํหน่ายแบบอิเลคโทรนิคส์ผา่นเวบ็ไซตซ่ึ์งเป็นการจดัจาํหน่าย
ท่ีมีตน้ทุนตํ่าและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดร้วดเร็ว และการจาํหน่ายผา่นศูนยบ์ริการการขายสมาชิก (Subscription Center) ซ่ึงบริษทัฯ 
มีแผนท่ีจะจดัตั้งข้ึนโดยรวบรวมส่ิงพิมพข์องบริษทัฯ เองและพนัธมิตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่ออาํนวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูอ่้าน เป็นตน้  

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีเป้าหมายในการเพ่ิมการเป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศหวัใหม่ โดยมุ่งเนน้ส่ิงพิมพ์
ดา้นธุรกิจและส่ิงพิมพท่ี์เป็นภาษาต่างประเทศอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ และ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูอ่้านทุกกลุ่ม และ
เพิ่มความหลากหลายของส่ิงพิมพ ์ในปี 2554 บริษทัจึงไดแ้บ่งการขายส่ิงพิมพอ์อกเป็น 2 ประเภทคือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร 
โดยในส่วนของนิตยสารไดแ้บ่งสินคา้ออกเป็น 12 กลุ่ม ดงันั้นพนกังานของบริษทัสามารถเจาะตลาดตามลูกคา้ใหต้รงกลุ่มได ้

บริษทัฯ จะพิจารณาความตอ้งการของผูบ้ริโภคในประเทศไทยจากปริมาณการขายตามแผงหนงัสือและร้านหนงัสือ เม่ือ
บริษทัฯ เห็นแนวโนม้ความเป็นไปไดใ้นการทาํกาํไรจากการเป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพด์งักล่าวแลว้ บริษทัฯ จะทาํการติดต่อ
สํานกัพิมพเ์จา้ของส่ิงพิมพเ์พื่อขอเป็นตวัแทนจาํหน่ายต่อไป นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีกลยทุธ์เฉพาะในแต่ละช่องทางการจดั
จาํหน่ายดงัน้ี 
ก) ร้านหนังสือ และแผงหนังสือ (Newsstands)  
บริษทัฯ มุ่งเนน้การติดต่อ และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัร้านหนงัสือขนาดใหญ่เป็นหลกั เน่ืองจากมีสาขามาก และสามารถเขา้ถึง
กลุ่มลูกคา้ไดม้ากกวา่ร้านหนงัสือ หรือแผงหนงัสือท่ีมีขนาดเลก็ 
ข) สมาชิกแก่บคุคลท่ัวไป (Subscription) 
บริษทัฯ มีการจดักิจกรรมการตลาดโดยจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศอ่ืนๆ ใหแ้ก่สมาชิกในราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาหนา้ปก หรือ ตํ่ากวา่
ราคาท่ีจาํหน่าย ณ แผงหนงัสือ รวมถึงมีการแจกของชาํร่วยในกรณีสมคัรเป็นสมาชิกส่ิงพิมพก์บับริษทัฯ อีกดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯ มี
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การชกัชวนให้ผูอ่้านสมคัรสมาชิกกบับริษทัฯ โดยผ่านช่องทางหลกั คือ การชกัชวนทางโทรศพัท์ การออกร้านในงานสัปดาห์
หนงัสือ การโปรโมทผา่นทางเวบ็ไซต ์และการส่งอีเมลแ์ละเอกสารไปยงัผูอ่้านท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เป็นตน้ 
ค) สมาชิกแก่โรงแรม องค์กรท่ัวไป (Bulk) 
บริษทัฯ มีทีมการขายท่ีติดต่อกบั สายการบิน โรงแรม สถาบนัการศึกษา และ องคก์รอ่ืนๆ โดยตรงเพื่อชกัชวนใหอ้งคก์รเหล่านั้น
ซ้ือส่ิงพิมพต่์างประเทศแบบ Bulk จากบริษทัฯ 
 
2.5 บริการจัดพมิพ์ จัดส่งและกระจายสินค้า 

ปัจจุบนั สาํนกัพิมพเ์จา้ของหนงัสือพิมพ ์The Yomiuri Shimbun และ The Wall Street Journal Asia ไดว้า่จา้งบริษทัฯ ให้
ดาํเนินการจดัพิมพห์นงัสือพิมพด์งักล่าว โดยบริษทัฯ ไดใ้ชบ้ริการโรงพิมพใ์นเครือเนชัน่ ไดแ้ก่ บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศ
ไทย) จาํกดั ในการจดัพิมพ์หนังสือพิมพด์งักล่าว  หลงัจากนั้นสํานักพิมพเ์จา้ของส่ิงพิมพท์ั้ง  2 ไดว้่าจา้งบริษทัฯ กระจาย
หนงัสือพิมพต์ามช่องทางการจาํหน่ายต่างๆ โดยบริษทัฯ ไดว้่าจา้งบริษทัในเครือเนชัน่ ไดแ้ก่ บริษทั เอ็นเอ็มแอล จาํกดั เป็นผู ้
กระจายหนงัสือให ้ ในส่วนของนิตยสารต่างประเทศนั้น สาํนกัพิมพเ์จา้ของส่ิงพิมพจ์ะผลิตในต่างประเทศ และจดัส่งใหแ้ก่ลูกคา้
โดยวา่จา้งบริษทัฯ หรือผูจ้ดัส่งรายอ่ืน   
 
สรุปสาระสาํคัญของสัญญาตัวแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพ์ต่างประเทศ 

ในการเป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพ์ต่างประเทศ บริษทัฯ จะทาํสัญญาเป็นตวัแทนจาํหน่ายกบัเจา้ของส่ิงพิมพซ่ึ์งเป็น
สาํนกัพิมพต่์างประเทศจาํนวนหลายราย โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลา 1 ปีสาํหรับสัญญาตวัแทนจาํหน่ายนิตยสาร และมีสิทธิต่ออายุ
สัญญาไดใ้นราคาและเง่ือนไขเดิม สําหรับสัญญาตวัแทนจาํหน่ายหนงัสือพิมพจ์ะหมดอายเุม่ือมีการยกเลิกสัญญา  ทั้งน้ี เจา้ของ
ส่ิงพิมพส์ามารถยกเลิกสัญญาได ้หากกลุ่มบริษทัฯ ทาํผิดสัญญา และ/หรือมีปัญหาดา้นการเงิน และ/หรืออยูใ่นสถานะลม้ละลาย 
และ/หรือเม่ือมีการแจง้อีกฝ่ายล่วงหน้า เป็นตน้ โดยบริษทัฯ จะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นสัดส่วนของปริมาณท่ีจาํหน่าย และค่า
คอมมิชชัน่จากการขายสมาชิก  
 
2.6 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกจิตัวแทนจําหน่ายส่ิงพมิพ์ต่างประเทศ 

ยอดการจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศมีความสมัพนัธ์กบัการเติบโตของกลุ่มลูกคา้ของส่ิงพิมพต่์างประเทศ ซ่ึงสามารถแบ่ง
ไดเ้ป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

ก) กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาพกัในโรงแรมต่างๆ ทัว่ประเทศไทย ถือเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัในการจาํหน่ายหนงัสือพิมพ์
และนิตยสารต่างประเทศของบริษทัฯ จากขอ้มูลของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พบวา่ปี 2554 มีนกัท่องเท่ียวต่างชาติ
ท่ีเขา้มาในประเทศไทยจาํนวน 19.1 ลา้นคน ซ่ึงเพิ่มข้ึน 3.16 ลา้นคนจากปี 2553 โดยมีอตัราเติบโตท่ีร้อยละ 19.84 
ข) กลุ่มชาวต่างชาติท่ีอาศัยในประเทศไทย 
ชาวต่างชาติท่ีอาศยัในประเทศไทยเป็นเวลา 1 เดือนข้ึนไป ถือเป็นกลุ่มลูกคา้สาํคญัท่ีสนใจอ่านนิตยสารและหนงัสือพิมพ ์
ต่างประเทศ จากขอ้มูลสาํนกัตรวจคนเขา้เมือง พบวา่ในปี 2554 ชาวต่างชาติท่ีอาศยัชัว่คราวในประเทศไทยซ่ึงรวมถึงผูมี้
ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย ผูท่ี้เขา้มาประกอบธุรกิจ นกัการฑูต และขา้ราชการ เป็นตน้ มีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 1,920,194 คน ซ่ึง
เพิ่มข้ึน 230,474 คนจากปี 2553 โดยมีอตัราเติบโต ท่ีร้อยละ 13 
ค) กลุ่มคนไทยท่ีสนใจส่ิงพิมพ์ต่างประเทศ 
คนไทยกลุ่มวยัทาํงานและนักธุรกิจซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง และนักศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไปท่ีให้ความสนใจ
ข่าวสารต่างประเทศ ถือเป็นกลุ่มลูกคา้สาํคญัท่ีสนใจอ่านนิตยสารและหนงัสือพิมพต่์างประเทศ ซ่ึงลูกคา้กลุ่มน้ีมีแนวโนม้
เติบโตข้ึนเร่ือยๆ  
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ในส่วนสภาวะการแข่งขนัของธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศประเภทสมาชิกมีคู่แข่งนอ้ยราย โดยมีคู่แข่งหลกั
จาํนวน 3 ราย ไดแ้ก่ บริษทั แมกกาซีน อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย)  จาํกดั  บริษทั โพสต ์พบัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน)  และ
กลุ่มบริษทั นิวสเปเปอร์ไดเร็คท ์จาํกดั ส่วนตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพป์ระเภทแผงหนงัสือหรือร้านคา้ มีคู่แข่งจาํนวนหลายราย ซ่ึง
ประกอบดว้ยคู่แข่งท่ีเป็นร้านหนงัสือขนาดใหญ่ท่ีมีจาํนวนหลายสาขา เช่น บริษทั เอเซียบุ๊คส์ จาํกดั เป็นตน้ และคู่แข่งรายยอ่ย
อ่ืนๆ 

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัตอ้งร่วมเผชิญภาวะยอดขายตกลงชัว่คราวในช่วงเหตุการณ์นํ้ าท่วมใหญ่เม่ือปลายปี 2554 ซ่ึงส่งผล
ใหย้อดนกัท่องเท่ียว และชาวต่างชาติท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นไทยมีจาํนวนลดลง ตามขอ้มูลของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พบว่า
เดือนพฤศจิกายนเดือนเดียวจาํนวนนกัท่องเท่ียวลดลง 1.21 ลา้นคน หรือเท่ากบัร้อยละ 17.92%   
 
3.         ธุรกจิสายดจิิตอลมีเดยี  
           ลกัษณะของการให้บริการ  
 สาํหรับการใหบ้ริการของสายธุรกิจดิจิตอลมีเดียนั้น สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 หมวดหลกัดงัน้ี  

(1)  หมวดดิจิตอลคอนเทน็ต ์(Digital Contents) 
เน่ืองจากการการเกิดข้ึนของอุปกรณ์ส่ือสารต่างๆ ไดมี้การพฒันารูปแบบอยา่งรวดเร็ว ทางกลุ่มมีการนาํเสนอ
เน้ือหา (Content) ใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคท่ีใชอุ้ปกรณ์ต่างๆไดม้ากข้ึน เช่นการพฒันาเน้ือหามลัติมีเดียเพื่อผูอ่้านหนงัสือ
ผา่น Tablets เช่น แอพพลิเคชัน่ Thaicook DIY ท่ีนาํเสนอการสอนวิธีการทาํอาหารในรูปแบบมลัติมีเดีย ท่ีผูอ่้าน
สามารถชมวิธีการทาํอาหารในรูปแบบใหม่และสามารถทาํอาหารไปไดพ้ร้อมๆ กนั ซ่ึงเน้ือหาน้ีสามารถเขา้ถึง
ผูบ้ริโภคทั้งไทยและต่างประเทศได ้หรือ แอพพลิเคชัน่ Yoga DIY ท่ีเปล่ียนการนาํเสนอเน้ือหาจากตวัอกัษรมาสู่
มลัติมีเดีย รูปแบบวดีีโอ ท่ีสามารถนาํผูฝึ้ก ฝึกโยคะพร้อมๆ เทรนเนอร์ดว้ยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ผา่น App 
Store  โดยภาพรวมแลว้หมวดดิจิตอลคอนเทน็ตน้ี์สามารถใหบ้ริการผา่นช่องทางหลกัๆ 3 ช่องทาง คือ 

- โทรศัพท์มือถือ (Feature Phone) ผ่านบริการ SMS, MMS และอ่ืนๆ   
แม้เทคโนโลยีของกลุ่มน้ีจะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนในอนาคตก็ตาม แต่ผูใ้ช้สินคา้
ประเภทน้ี ยงัมีจาํนวนอีกมากในประเทศไทย ดงันั้น ตลาดผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจึงยงัไม่สามารถถูกละเลยได ้
บริการท่ีทางกลุ่มมีการนาํเสนอในปัจจุบนัไดแ้ก่ บริการดาวน์โหลด ภาพต่างๆ Theme, mComics, 
Wallpaper, Ringtone, SMS Subscription และอ่ืนๆ 

- สมาร์ทโฟน (Smart Phone)  เช่น IPhone, Android Phone 
ตลาดสมาร์ทโฟนเป็นตลาดกลุ่มท่ีมีศกัยภาพและมีแนวโนม้การเติบโตท่ีดีมาก โทรศพัทแ์บบเดิมๆใน
อดีตจะถูกแทนท่ีดว้ยสมาร์ทโฟน และดว้ยคุณลกัษณะ (Features) ของโทรศพัทท์าํใหก้ารใหบ้ริการใน
รูปแบบสามารถเพิ่มฟังกช์ัน่มลัติมีเดียไดม้ากมาย เช่น บริการแอพพลิเคชัน่นิทาน Shelldon ท่ีนาํเสนอ
ทั้งภาพและเสียงใหแ้ก่ผูอ่้านไดเ้พลิดเพลินตามการ์ตูน   

- แทบ็เลต (Tables , E-Reader) เช่น IPad, Galaxy Tab, etc  
ตลาดแท็บเลตมีการเติบโตและเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในช่วงปีท่ีผ่านมา มีผูใ้ห้บริการค่ายต่างๆนาํเสนอ
เน้ือหาในรูปแบบน้ีเป็นจํานวนมาก เช่นเดียวกับทางกลุ่มท่ีมีการนําเสนอการอ่านหนังสือผ่าน
แอพพลิเคชัน่บน IPad ผา่น ระบบปฎิบติัการ iOS รวมทั้งระบบปฏิบติัการ Android เช่น แอพพลิเคชัน่ 
Nation Books by NINE ท่ีนาํเสนอการอ่านหนังสือจากสํานักพิมพ์เนชัน่บุ๊คผ่านทั้งสอง
ระบบปฏิบติัการ   

(2) หมวดการใหบ้ริการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  (E-commerce)  
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ในปี พศ 2554 ทางกลุ่มไดน้าํเสนอการใหบ้ริการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิคส์  ผ่านเวบ็ไซต ์www.NCoupon.co.th ท่ี
นาํเสนอการให้บริการขายคูปองออนไลน์รูปแบบใหม่  ซ่ึงบริการดงักล่าวไดรั้บการตอบรับและมีสมาชิกเป็น
จาํนวนมาก สาํหรับแผนการดาํเนินธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิคส์ในปีหนา้ ทางกลุ่มจะดาํเนินการต่อยอดธุรกิจจาก
ฐานสมาชิกท่ีมีอยูเ่ป็นจาํนวนมากเพื่อสร้างรายไดใ้ห้เติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป ทั้งน้ีจากแนวโนม้ในการดาํเนิน
ธุรกิจออนไลน์ในต่างประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมหนงัสือมีการเติบโตท่ีดีมาก โดยปัจจุบนัผูบ้ริโภคใหไ้ปสนใจ
การซ้ือหนงัสือผา่นช่องทางออนไลน์ การอ่านออนไลน์ และ ดิจิตอลบุ๊คผา่นแอพพลิเคชัน่ต่างๆมากข้ึน ดงันั้นจาก
ฐานลูกคา้ของเวบ็ไซต ์www.NCoupon.co.th เป็นช่องการท่ีดีในการขยายฐานจากการขายเพียงดีลพิเศษ พฒันา
ไปสู่การขายสินคา้ออนไลน์โดยเร่ิมตน้จากสินคา้ในกลุ่มเนชัน่ เช่น หนงัสือ สมาชิกรายปี และอ่ืนๆ อีกมากมาย   

 และดว้ยพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะเดก็และเยาวชนท่ีเขา้ถึงเทคโนโลยแีละรับรู้ถึงการ
ใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว การสร้างกลุ่มเครือข่ายสาํหรับผูรั้กการอ่านการ์ตูนท่ีมีสาระจะเป็นส่วนสนบัสนุนคอน
เทน้ต์ต่างๆท่ีมีในกลุ่มเนชัน่ ผูอ่้านการ์ตูนไม่เพียงสนใจแต่หนังสือการ์ตูน แต่ยงัสนใจสินคา้และคอนเทน้ต์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัตวั
การ์ตูนนั้นๆ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ทางกลุ่ม NINE จึงริเร่ิมแนวคิดการสร้างกลุ่มเครือข่ายของคนรักการ์ตุนและเครือข่ายการผูอ่้าน
หนงัสือ เพื่อศูนยก์ลางในการส่ือสารกบัลูกคา้ ทั้งขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรมบนัเทิง การอ่านหนงัสือการ์ตูนออนไลน์ และ ไลฟ์สไตล์
ต่างๆ รวมทั้ง มลัติมีเดียมากมายผ่านช่องทางเวป็ไซต์ โดยคาดว่าจะมีสมาชิกให้คนรักการ์ตูนและผูอ่้านหนงัสือทัว่ประเทศให้
ความสนใจติดตามและจะแลว้เสร็จในไตรมาส 3 ปีพ.ศ 2555 น้ี 
 
4. ธุรกจิ Broadcast 

พื้นฐานของกลุ่มบริษทัฯ เป็นบริษทัท่ีอยูใ่นธุรกิจส่ิงพิมพ ์ในขณะท่ีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนไป ทางกลุ่มบริษทัฯ 
จึงรุกเขา้มาในธุรกิจ Broadcast เพื่อกา้วทนัผูบ้ริโภค รวมถึงยงัเป็นช่องทางในการส่งเสริมธุรกิจส่ิงพิมพท่ี์มีอยู ่รวมถึงการวาง
แนวทางธุรกิจในอนาคตเพือ่ใหส้ามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งครบวงจร โดยมีแผนจดัทาํช่องโทรทศัน์ดาวเทียมผา่นระบบ C Band 
สาํหรับเดก็วยั 4-12 ปี โดยเนน้การทาํรายการเดก็ใหมี้ความสนุก ไดส้าระ อยา่งสร้างสรรค ์โดยตั้งพนัธกิจไวว้า่จะเป็น “Kid’s 
better TV for a better world tomorrow” ประกอบกบัความเช่ือท่ีวา่ ทีวเีป็นผูป้กครองคนท่ีสามของเดก็รองจากพอ่แม่ และครู จึง
ทาํใหเ้กิดความหลากหลายดว้ยวธีิการนาํเสนอและส่ือสารกบัเดก็ ทั้งน้ียงัมีการคดักรองรายการท่ีเหมาะสมกบัเดก็วยัต่างๆท่ีรวม
เอาทั้งความบนัเทิงและสาระความรู้มาอยูด่ว้ยกนัอยา่งลงตวั 
 
5. ธุรกจิลขิสิทธ์ิ 

1. ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
กลุ่มบริษทัฯ ประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนลิขสิทธ์ิของตวัการ์ตูนต่างๆ ท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมจากต่างประเทศ เพื่อ

มาบริหารสิทธ์ิของตวัการ์ตูนนั้นๆ ให้กบัผูผ้ลิตสินคา้ท่ีสนใจซ้ือลิขสิทธ์ิ และนาํไปผลิตเป็นสินคา้ต่างๆ สําหรับจดัจาํหน่าย
ภายในประเทศไทย รวมถึงเจา้ของผลิตภณัฑ ์และห้างคา้ปลีก ท่ีสนใจซ้ือลิขสิทธ์ิไปเพื่อกิจกรรมส่งเสริมการขาย นอกจากน้ียงั
รวมถึงการทาํการตลาดเพื่อส่งเสริมให้ตวัการ์ตูนต่างๆ ท่ีบริษทัฯดูแลอยูใ่ห้เป็นท่ีรู้จกั และไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายมาก
ยิง่ข้ึนในประเทศไทย เพื่อเป็นการสนบัสนุนใหสิ้นคา้ลิขสิทธ์ิต่างๆ เกิดการบริโภคมากข้ึน ส่งผลให้มียอดขายท่ีดี และเติบโตข้ึน
ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัฯจะไดรั้บผลตอบแทนกลบัคืนมาในรูปแบบของค่าลิขสิทธ์ินัน่เอง ณ ปัจจุบนัตวัการ์ตูนลิขสิทธ์ิท่ีบริษทัฯ 
ไดรั้บสิทธ์ิในการเป็นตวัแทนสาํหรับประเทศไทย มีดงัน้ี  

1.1  CANIMALS (แคนนิมอลส์) 
 CANIMALS เป็นตวัการ์ตูนท่ีมีตน้กาํเนิดจากประเทศเกาหลีใต ้เป็นตวัการ์ตูนท่ีไดรั้บความนิยมมากในประเทศเกาหลี
ใตเ้อง และประเทศต่างๆในแถบยโุรป รวมถึงตะวนัออกกลาง เน่ืองจากความน่ารัก และโดดเด่นดว้ยรูปแบบตวัการ์ตูนท่ีแตกต่าง
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จากตวัการ์ตูนอ่ืนๆท่ีมีอยูใ่นตลาดปัจจุบนั รวมถึงมีแอนนิชัน่ท่ีมีความสนุกสนาน  รวมถึงสินคา้เมอร์แชนไดส์ท่ีมีคุณภาพ ดีไซน์
สวยงาม  ท่ียิง่ช่วยส่งเสริมให ้CANIMALS เป็นท่ีรู้จกั และไดรั้บการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอยา่งดี   
 1.2 YOO-HOO AND FRIENDS (ยฮููแอนดเ์ฟรนด)์ 
 YOO-HOO AND FRIENDS เป็นตวัการ์ตูนท่ีมีตน้กาํเนิดจากประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงไดรั้บความนิยมมาจากสินคา้ตุ๊กตา
ผา้ขน ท่ีปัจจุบนัมีการจาํหน่ายท่ีกระจายไปมากกว่า 50 ประเทศทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย  นอกจากน้ี YOO-HOO AND 
FRIENDS ยงัไดพ้ฒันาในส่วนของแอนนิชัน่เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูท่ี้ช่ืนชอบ และหลงรักตวัการ์ตูนฯดงักล่าว 
โดยเน้ือหาในการ์ตูนแอนนิเมชัน่ไดส้อดแทรกแง่คิดในเร่ืองของมิตรภาพ ความสามคัคี ความเสียสละ รวมถึงการให้ความรู้
เก่ียวกบัสัตวป์ระเภทต่างๆ โดยใช้เป็นตวัการ์ตูนในเร่ือง ซ่ึงจะมีการสรุปตอนทา้ยเร่ืองว่าตวัการ์ตูนแต่ละตวั มีท่ีมาจากสัตว์
ประเภทใด  ซ่ึงเป็นประโยชน์สาํหรับผูช้ม 

2. ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจลิขสิทธ์ิแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ   

 กลุ่มบริษทัผูผ้ลิตสินคา้ประเภทต่างๆ 
 กลุ่มบริษทัเจา้ของผลิตภณัฑ ์
 กลุ่มหา้งสรรพสินคา้ และหา้งคา้ปลีก 
โดยกลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ี มีความตอ้งการท่ีจะนาํลิขสิทธ์ิไปใชใ้นวตัถุประสงคท่ี์คลา้ยคลึงกนั คือ ตอ้งการซ้ือลิขสิทธ์ิไป
เพื่อเพิ่มมูลค่าใหก้บัสินคา้ หรือ ผลิตภณัฑข์องตนเอง ใหมี้ความโดดเด่น และแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด ซ่ึงคาดหวงัให้
ยอดขายของตนเองเติบโตมากยิง่ข้ึน 

3. การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 
 สาํหรับการช่องทางการจดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิตวัการ์ตูนต่างๆ นั้น ทางบริษทัฯ มุ่งเนน้ท่ีจะเขา้ไปนาํเสนอลิขสิทธ์ิใหก้บั

บริษทัผูผ้ลิต, เจา้ของผลิตภณัฑ ์และหา้งคา้ปลีกโดยตรง เพราะลกัษณะของธุรกิจลิขสิทธ์ินั้น แตกต่างจากสินคา้อุปโภคบริโภค
ทัว่ไป 

4. กลยุทธ์การแข่งขัน 
1) คดัเลือกตวัการ์ตูนลิขสิทธ์ิท่ีโด่งดงั และไดรั้บความนิยมในต่างประเทศ 
2) คดัเลือกตวัการ์ตูนลิขสิทธ์ิ ท่ีมีแอนนิชัน่ เพราะเป็นตวัช่วยสาํคญัท่ีจะทาํให้ตวัการ์ตูนลิขสิทธ์ินั้นๆ เป็นท่ีรู้จกัในวง

กวา้งอยา่งรวดเร็ว  
3) ใชส่ื้อจากกลุ่มบริษทัในเครือเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ตวัการ์ตูนลิขสิทธ์ิ 
4) สร้างสรรคกิ์จกรรมทางการตลาดท่ีโดดเด่น และแตกต่างเพื่อใหผู้บ้ริโภครู้จกั และเกิดการจดจาํตวัการ์ตูนใหม้ากข้ึน 
5) การหาคู่คา้ท่ีมีศกัยภาพ เพื่อช่วยประชาสัมพนัธ์ตวัการ์ตูนผ่านทางการทาํรายการส่งเสริมการขาย และกิจกรรม

ทางการตลาดอ่ืนๆ 
6) จดัอีเวน้ท ์และ School Tour เพื่อแนะนาํ และประชาสัมพนัธ์ตวัการ์ตูนกบัผูบ้ริโภคโดยตรง ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาส

ใหผู้บ้ริโภคไดส้มัผสัตวัการ์ตูนอยา่งใกลชิ้ด จนเกิดการยอมรับ 
5. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกจิลขิสิทธ์ิ 

 ธุรกิจลิขสิทธ์ิเป็นธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจ เน่ืองมาจากตวัเลขรวมในตลาดท่ีมีมูลค่าสูง และยงัมีอตัราการเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ืองในทุกๆปี ซ่ึงปัจจุบนัมีคู่แข่งท่ีมีความไดเ้ปรียบในการดาํเนินธุรกิจเป็นตวัแทนลิขสิทธ์ิจาํนวนมาก เพราะตวัการ์ตูนท่ีทาง
คู่แข่งไดรั้บสิทใหดู้แลเป็นท่ีรู้จกั และไดรั้บความนิยมในระดบันานาชาติ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) ตวัการ์ตูนจากค่ายยกัษใ์หญ่ฝ่ังอเมริกา และประเทศญ่ีปุ่น อาทิเช่น วอลทดิ์สนีย,์ วอร์เนอร์สบรอส, มาร์เวลล ์ซาน
ริโอ,้ โดราเอม่อน, ดรากอ้นบอล, อุลตร้าแมน, อาราเล่, นารูโตะ และอ่ืนๆ  
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2)  เพราะตวัการ์ตูนเหล่าน้ีถือเป็นตวัการ์ตูนท่ีมีความคลาสสิค โด่งดงัมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั บวกกบัความ
แขง็แกร่งของแผนการตลาดท่ีชดัเจน, แม่นยาํ และท่ีสาํคญัมีความต่อเน่ืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ดงัจะเห็นได้
จาก มีการออกอากาศแอนนิเมชัน่ทางโทรทศัน์, มีภาพยนตร์แอนนิเมชัน่เขา้มาฉายท่ีประเทศไทยอยา่งต่อเน่ืองทุก
ปี รวมไปถึงการจดัอีเวน้ทท่ี์ยิง่ใหญ่ ส่ิงเหล่าน้ียิง่ตอกย ํ้าภาพความสาํเร็จของตวัการ์ตูนนั้นๆ ในสายตาของ
ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี 

3) ในเชิงของสินคา้ลิขสิทธ์ิตวัการ์ตูนช่ือดงั สาเหตุท่ียงัคงไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง เพราะทางค่าย
การ์ตูนยกัษใ์หญ่ต่างๆ ไดมี้การพฒันากราฟฟิคอาร์ทเวร์ิคของตวัการ์ตูนเหล่านั้นใหมี้ความทนัสมยั หลากหลาย 
ตอบโจทยไ์ดทุ้กกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่แรกเกิด จนถึงวยัทาํงาน กเ็ป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํใหผู้ป้ระกอบการต่างๆ เลง็เห็น
โอกาสในการทาํธุรกิจจากการซ้ือสิทธ์ิเพื่อมาผลิตเป็นสินคา้ และทาํรายการส่งเสริมการขายต่างๆ มากมายดงัท่ีได้
เห็นสินคา้ในตลาด 

4) เน่ืองจากมูลค่ารวมของตลาดลิขสิทธ์ิในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึงหม่ืนลา้นบาท ทาํใหมี้ผูส้นใจท่ีจะเขา้มาขอแชร์
เมด็เงินท่ีไดจ้ากค่าลิขสิทธ์ิเป็นจาํนวนมาก ไม่เวน้แมก้ระทัว่ตวัการ์ตูนท่ีผลิตโดยบริษทัคนไทย อาทิเช่น กา้น
กลว้ย, ปังปอนด,์ เชลดอน, เบริดแลนด,์ Bloodly Bunny, Unsleep Sheep ฯลฯ 
 

โดยภาพรวมจะเห็นไดช้ดัเจนวา่อตัราการแข่งขนัในธุรกิจลิขสิทธ์ิในประเทศไทยมีจาํนวนมาก แต่กย็งัมีช่องทางท่ีจะหา
รายไดจ้ากธุรกิจลิขสิทธ์ิ หากเรามีตวัการ์ตูนท่ีมีศกัยภาพ บวกกบัการทาํการตลาดท่ีชดัเจน แม่นยาํ รวมถึงการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ตวัการ์ตูนอยา่งต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ เพือ่ทาํใหไ้ดรั้บการยอมรับ และสร้างความมัน่ใจในตวัการ์ตูนจากกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิต เจา้ของผลิตภณัฑ ์ และหา้งสรรพสินคา้/หา้งคา้ปลีก ซึงน่ีกเ็ป็นส่วนสาํคญัท่ีช่วยสนบัสนุนส่งเสริมใหต้วั
การ์ตูนเหล่านั้นเป็นท่ีรู้จกัและนิยมมากข้ึนในหมู่ผูบ้ริโภคนัน่เอง 

 
4.5 สายธุรกจิด้านส่ือกระจายภาพและเสียง ดาํเนินงาน  โดย บริษทั เนช่ัน บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) (NBC) 
1. ธุรกจิส่ือโทรทัศน์ 

บมจ. เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่  เป็นผูจ้ดัหาและผลิตรายการโทรทศัน์ประเภทข่าวและสาระความรู้ โดยมีช่อง
ทางการออกอากาศหลายรูปแบบเพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของบริษทัฯ ได้อย่างกวา้งขวาง  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัได้นํา
ทรัพยากรท่ีใชใ้นการผลิตรายการโทรทศัน์ อาทิเช่น ขอ้มูลข่าว ภาพข่าว คุณภาพบุคลากรทีมข่าว มาต่อยอดขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจ
เก่ียวเน่ืองต่างๆ 

ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการของธุรกจิส่ือโทรทัศน์ 
1.) สถานีโทรทัศน์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ดาํเนินการ 

บริษทัฯ เป็นผูก่้อตั้งและบริหารงานสถานีโทรทศัน์อยา่งครบวงจร ทั้งดา้นการดาํเนินการผลิต การจดัหารายการ 
การออกอากาศ และการขายเวลาโฆษณา ซ่ึงบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายเวลาโฆษณา  การรับจา้งผลิตรายการและสารคดีสั้น  
และค่าเช่าเวลา โดยในปี 2554 บริษทัฯ มีสถานีโทรทศัน์ท่ีบริษทัฯ เป็นผูก่้อตั้งและดาํเนินการ จาํนวน  5 สถานี โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

ช่ือสถานี แนวคดิหลกัของสถานี ช่องทางรับชม  
1.สถานีข่าว Nation Channel  
เร่ิมออกอากาศปี 2543 

สถานีข่าวและสาระความรู้ 24 ชัว่โมง
ซ่ึงมุ่งนําเสนอข้อมูลข่าวสารอย่าง
ถูกตอ้ง เป็นกลาง ทนัเหตุการณ์ พร้อม
บทวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกอย่าง
ร อ บ ด้ า น จ า ก ที ม ง า น ข่ า ว ท่ี มี

- เคเบิลทีวทีอ้งถ่ิน 
- ทีวดีาวเทียม ไทยคม-5 ระบบ C-Band  รับชมผา่นจาน
ดาวเทียม INFOSAT, iDEA SAT , Leotech , Thaisat 

- ทีวดีาวเทียม ไทยคม-5 ระบบ KU-Band  
ดาวเทียม DTV (จานเหลือง) ช่อง 35 
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ช่ือสถานี แนวคดิหลกัของสถานี ช่องทางรับชม  
 ประสบการณ์ - เวบ็ไซต ์www.nationchannel.com 

- โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีทุกเครือข่าย   
- จอโทรทศัน์ภายในสถานีและขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส 
- IPTV ,Smart TV  
Application 
-  Nationmobi.com 
-  Download  in App Store 

2.สถานีบนัเทิง Mango TV 
เร่ิมออกอากาศ 12 มิถุนายน 2553 
  

สถานีข่าวบันเทิงและสาระบันเทิงท่ี
บริษทัร่วมดาํเนินการกบัพนัธมิตรทาง
ธุรกิจ (Friends of Mongo : FOM) ซ่ึง
เป็นผูเ้ช่ียวชาญแต่ละแขนง ดว้ยวธีิการ
นําเสนอท่ีสดใหม่  มีสีสัน  ทันสมัย 
เพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตใน
ทุกดา้นของผูบ้ริโภคยดุปัจจุบนั 

- เคเบิลทีวทีอ้งถ่ิน 
- ทีวีดาวเทียม ไทยคม-5 ระบบ C-Band รับชมผ่านจาน
ดาวเทียม  INFOSAT, iDEA SAT, Leotech, Thaisat ช่อง 
15, DYNASAT ช่อง 11, PSI ช่อง 87 

- ทีวีดาวเทียม ไทยคม-5 ระบบ KU-Band รับชมผา่นจาน 
DTV (จานเหลือง) ช่อง 34  

- เวบ็ไซต ์www.mangotv.tv 
- IPTV , Smart TV 
- www.youtube.com/mangotv247 
Application 
- Nationmobi.com 
- Download  in App Store 

3. สถานีข่าวระวงัภยั 
เร่ิมออกอากาศ  1 ตุลาคม 2554 

สถานีข่าวท่ีมุ่งนาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร
เ ก่ียวกับอาชญากรรม  การจราจร 
สภาพอากาศ ภยัพิบติัทางธรรมชาติ ท่ี
เก่ียวข้องหรือมีผลกระทบต่อชุมชน
ต่างๆ ซ่ึงทีมข่าวของบริษทัฯ รวบรวม
จากแหล่งข่าวทั้ งภาครัฐภาคเอกชน 
และการรายงาน ข่าวจากนัก ข่ าว
พลเมือง 

- เคเบิลทีวทีอ้งถ่ิน 
-  ทีวดีาวเทียม ไทยคม-5 ระบบ C-Band  รับชมผา่นจาน
ดาวเทียม INFOSAT, iDEA SAT , Leotech , Thaisat  
ช่อง 16, DYNASAT ช่อง 18, PSI ช่อง 141 

-  เวบ็ไซต ์www.rawangpai.com 
Application 
- Nationmobi.com 
- Download  in App Store  

4. สถานี ASEAN TV 
เร่ิมออกอากาศ เมษายน 2554 
 

สถานีเพื่อข่าวสาร สาระ และความ
บนัเทิง สาํหรับ 10 ประเทศในภูมิภาค
อาเซียน  โดยร่วมกับบมจ .  อสมท .  
ผลิตรายการวนัละ 6 ชัว่โมง 

- ทรูวชิัน่ส์ช่อง 99     
- ทีวีดาวเทียม ดาวเทียมไทยคม-5 ระบบ C-Band รับชม
ผา่นจานดาวเทียม PSI ช่อง 88  

- เวบ็ไซต ์www.aseantv.net 
- โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี Smart phone 

5. สถานี RAMA Channel 
เร่ิมออกอากาศ  1  ธนัวาคม 2554 

สถานีสาระความรู้เพื่อสุขภาพดี 24 
ชัว่โมง  โดยมุ่งนาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค 
และผลง านวิ จัย จ ากคณะแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญโรงพยาบาลรามาธิบดี  

 - ทรูวชิัน่ส์ช่อง 80 
- เวบ็ไซต ์www.ramachannel.tv 
- โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี Smart Phone 
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2.) รายการโทรทัศน์ที่ร่วมผลติกบัสถานีโทรทัศน์ฟรีทีว ี
บริษทัฯ  ดาํเนินธุรกิจร่วมผลิตรายการโทรทศัน์ประเภทรายการข่าวและสาระความรู้กบัสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวีช่อง

ต่างๆ  โดยมีรายไดจ้ากส่วนแบ่งการขายเวลาโฆษณา และการประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการในรายการ ในปี 2554 บริษทัฯ มี
รายการโทรทศัน์ท่ีร่วมผลิตกบัสถานีโทรทศัน์ฟรีทีว ีจาํนวน 7 รายการ ดงัน้ี  
สถานีโทรทัศน์ ช่ือรายการ รูปแบบรายการ วนัและเวลาในการออกอากาศ 

 เร่ืองเด่นเยน็น้ี 
 
 

รายงานข่าวเหตุการณ์สําคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบ
วนัหรือประเด็นข่าวท่ีอยู่ในความสนใจของ
สงัคม 

          ทุกวนัจนัทร์-วนัศุกร์ 
          เวลา 17.30 -18.30 น. 

 4-4-2 Weekend 
เยีย่มยทุธ์ฟุตบอล 

นําเสนอข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้านของการ
แ ข่ ง ขั น ฟุ ต บ อ ล ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ 

             ทุกวนัอาทิตย ์
       เวลา 01.00 -01.30 น. 

 
ฮาร์ดคอร์ข่าว รายงานข่าวเหตุการณ์สาํคญัในรอบวนั ทุกวนัจนัทร์-วนัศุกร์ 

          เวลา 17.00-17.30 น. 
 
 

เชา้ข่าวขน้..คนข่าวเชา้ 
 

รายงานข่าวเหตุการณ์สาํคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบ
วนัหรือประเดน็ข่าวท่ีอยูใ่นความสนใจของ
สงัคม 

          ทุกวนัจนัทร์-วนัศุกร์ 
            เวลา 6.00-7.30 น. 

ข่าวขน้คนข่าว           ทุกวนัจนัทร์-วนัศุกร์ 
เวลา 21.50-22.50 น. 

 

จบักระแสแลโลก** สรุปข่าวต่างประเทศสาํคญัท่ีอยูใ่นความสนใจ
ของสงัคมโลกหรือมีผลกระทบ 
ใกลต้วัผูช้ม 

            ทุกวนัพฤหสับดี 
          เวลา 21.00-22.00 น. 

ฉีกกรอบคิดกบั 
คนรุ่นใหม่** 

รายการท่ีเป็นเวทีสาธารณะสาํหรับเยาวชนคน
รุ่นใหม่ในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน
ประเดน็การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม 

              ทุกวนัอาทิตย ์
         เวลา 22.00-23.00 น. 

 
หมายเหตุ    ** ยติุการออกอากาศ เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

3.) ธุรกจิเกีย่วเน่ือง 
จากการท่ีสถานีโทรทศัน์และรายการโทรทศัน์ท่ีเผยแพร่ในสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวไีดรั้บความนิยมจากผูช้ม  บริษทัฯ  

จึงมีนโยบายท่ีจะนาํขอ้ไดเ้ปรียบท่ีมีอยูท่ ั้งดา้นเน้ือหาขอ้มูล  คุณภาพบุคลากร  ความพร้อมของเคร่ืองมืออุปกรณ์  และช่ือเสียงของ
บริษทัฯ  มาต่อยอดขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ   โดยการนาํเน้ือหารายการ
โทรทศัน์ท่ีไดรั้บความนิยมหรือข่าวเหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของกระแสสังคมมาสร้างสรรค์เป็นสินคา้หรือกิจกรรมใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเพิ่มศกัยภาพในการหารายไดข้องบริษทัฯ  โดยลกัษณะสินคา้  
บริการ หรือกิจกรรมท่ีบริษทัฯ ไดด้าํเนินการ ณ ปัจจุบนั มีดงัน้ี 

 
ลกัษณะสินค้าหรือบริการ รูปแบบ 

การผลิตและจาํหน่าย VCD และ DVD นาํเทปบนัทึกภาพรายการโทรทศัน์ท่ีไดรั้บความนิยมจากผูช้ม มาจดัทาํเป็น VCD 
และ DVD  จาํหน่ายแก่ประชาชนทัว่ไป ตวัอยา่งของ VCD และ DVD ท่ีบริษทัฯผลิต
ในช่วงปี 2554 เช่น 500 ปีความสมัพนัธ์สยาม-โปรตุเกส 

การจดัอบรมสมัมนา นาํเน้ือหารายการโทรทศัน์ท่ีแพร่ภาพทางสถานีโทรทศัน์ของบริษทัฯ  ท่ีไดรั้บความ
นิยมจากผูช้ม หรือเหตุการณ์หรือส่ิงท่ีอยูใ่นความสนใจของกระแสสังคม  มาจดัเป็น
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ลกัษณะสินค้าหรือบริการ รูปแบบ 
หลกัสูตรการอบรมสัมมนาใหก้บัประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจ โดยตวัอยา่งการจดัอบรม
สัมมนา ในปี 2554 เช่น  อบรม สานฝันผูป้ระกาศ, สัมมนา อพาร์ทเมน้ท ์ไม่บาน, 
สมัมนาอยูส่บาย 

การจดักิจกรรมนาํเท่ียว จดักิจกรรมนาํเท่ียวเพื่อการเรียนรู้เชิงวิชาการและศึกษาดูงานดา้นธุรกิจการคา้  เพื่อเปิด
โอกาสให้กลุ่มผูช้มได้ร่วมเดินทางกับผูด้าํเนินรายการและทีมงานผูผ้ลิตรายการ
โทรทศัน์ของบริษทัฯ  โดยตวัอยา่งกิจกรรมนาํเท่ียวในปี 2554 เช่น  กิจกรรมเชา้ข่าวขน้
ตามรอยโครงการ พระราชดาํริ ปี 2   

การจดักิจกรรมพิเศษ บริการรับจดักิจกรรมทางการตลาดอย่างครบวงจรในทุกรูปแบบ ทั้งกิจกรรมเพื่อ
สังคม  กิจกรรมสันทนาการ  กิจกรรมวิชาการ  ตั้ งแต่การคิดสร้างสรรค์รูปแบบ
กิจกรรม  ดาํเนินการจดักิจกรรม  ผลิตและเผยแพร่ส่ือโฆษณา  ซ่ึงกิจกรรมพิเศษท่ี
บริษทัฯไดด้าํเนินการในปี 2554 เช่น โครงการ ทบทวนความรู้ สู่มหาวิทยาลยั กบั
มาม่า คร้ังท่ี 14,  มหกรรมการศึกษา U EXPO 2011 

  
การตลาดและการแข่งขันของธุรกจิส่ือโทรทัศน์ 
1.) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

       ในปี 2554 ผลสาํรวจของบริษทั เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั (“Nielsen”) เผยแพร่โดยสมาคม
โฆษณาแห่งประเทศไทย ระบุวา่ อุตสาหกรรมโฆษณามีมูลค่า 104,640 ลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 3.59 จากปี 2553 ซ่ึงตํ่ากวา่ท่ีคาด
ไวเ้น่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภยัในช่วงไตรมาส 4 ของปี ซ่ึงผลใหง้บประมาณโฆษณาในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน 
และธนัวาคม 2554 หดตวัร้อยละ 5.06 ร้อยละ 25.79 และร้อยละ 14.83 ตามลาํดบั จากท่ีมีการขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 10 อยา่ง
ต่อเน่ือง ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2554 
 สาํหรับส่ือโทรทศัน์ ในปี 2554 งบประมาณโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์มีมูลค่ารวม 62,238 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 
2.42 เม่ือเทียบกับปี 2553 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.48 ของมูลค่าอุตสาหกรรมโฆษณาทั้งหมด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าส่ือ
โทรทศัน์ยงัคงเป็นส่ือหลกัท่ีไดรั้บความนิยมจากบริษทัตวัแทนโฆษณา (Advertising Agency) และบริษทัเจา้ของสินคา้ในการใช้
เป็นช่องทางโฆษณาประชาสมัพนัธ์สินคา้และบริการ  
  
  ในปี 2555 สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย คาดว่า ภายหลงัการฟ้ืนตวัของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจากปัญหา
อุทกภยั อุตสาหกรรมโฆษณาจะมีการเติบโตประมาณร้อยละ 3 – 5 จากปี 2554 โดยส่ือโทรทศัน์ยงัคงเป็นส่ือหลกัในการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ ในส่วนของงบประมาณโฆษณาผา่นช่องรายการโทรทศัน์ทางเคเบิลทีวีและช่องทีวีดาวเทียม ผลจากแนวโนม้การ
ขยายตวัเพิ่มข้ึนของฐานผูช้มของเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม ซ่ึงสมาคมโทรทศัน์ดาวเทียมคาดการณ์ว่า ในปี 2555 จะมีจาํนวน
ครัวเรือนท่ีติดตั้งจานสญัญาณดาวเทียมและเป็นสมาชิกเคเบิลทีวเีพิ่มข้ึนมาอยูท่ี่ประมาณ 14.9 ลา้นครัวเรือน หรือคิดเป็นฐานผูช้ม
มากกว่า 50 ลา้นคน ซ่ึงครอบคลุมครัวเรือนไทยประมาณร้อยละ 80 – 90 นั้น จะส่งผลให้งบประมาณโฆษณาในอุตสาหกรรม
เคเบิลทีวีและช่องทีวีดาวเทียมขยายตวัเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 30 ต่อปี และจะมีมูลค่าประมาณ 5,000 ลา้นบาท ในปี 2557 ใน
ขณะเดียวกนั การแข่งขนัของผูผ้ลิตรายการช่องทีวีดาวเทียมจะมีความรุนแรงเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการราย
ใหม่ๆ เพิ่มข้ึน โดยสาํหรับช่องรายการประเภทสถานีข่าวดงัเช่น Nation Channel พบวา่ ผูผ้ลิตหนงัสือพิมพร์ายใหญ่หลายแห่งมี
แผนงานในการเปิดตวัช่องข่าวทีวีดาวเทียมหรือทดลองการออกอากาศในปี 2555 เช่น เครือหนังสือพิมพม์ติชน หนงัสือพิมพ์
เดลินิวส์ เครือหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ  
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  อยา่งไรก็ตาม จากขอ้ไดเ้ปรียบของบริษทัฯ ในฐานะเป็นผูจ้ดัหาและผลิตรายการโทรทศัน์ประเภทข่าวและสาระ
ความรู้ท่ีมีช่องทางการแพร่ภาพหลายช่องทาง ทั้งสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวี  เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม ส่ือรูปแบบใหม่ ประกอบกบัมี
ประสบการณ์ความชาํนาญดา้นงานข่าวมาอยา่งยาวนาน และมีความพร้อมดา้นบุคลากร และการเป็นท่ียอมรับในฐานะผูผ้ลิต
รายการโทรทัศน์ประเภทข่าวและสาระความรู้ท่ีมีคุณภาพจากสาธารณชนโดยทั่วไป  บริษัทฯ  เช่ือมั่นว่า  จะยงัคงขีด
ความสามารถการแข่งขนัและเป็นหน่ึงในผูน้าํในธุรกิจส่ือโทรทศัน์ไดต่้อไป 

2.) การตลาด 
กลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจส่ือโทรทศัน์ 
บริษทัฯ  มีกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจและกลยทุธ์การแข่งขนัสาํหรับธุรกิจส่ือโทรทศัน์และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง  ดงัน้ี 
 การกาํหนดเอกลกัษณ์ของสถานีโทรทศัน์หรือรายการโทรทศัน์ท่ีชดัเจน  

                    บริษทัฯ  ไดก้าํหนดตาํแหน่งหรือแนวคิดทางการตลาดของสถานีโทรทศัน์หรือรายการโทรทศัน์ของบริษทัฯ ให้มี
เอกลกัษณ์แตกต่างจากสถานีโทรทศัน์หรือรายการคู่แข่ง และมีการจดัทาํผงัรายการของสถานีโทรทศัน์หรือเน้ือหาของรายการให้
สอดรับกบัแนวคิดดงักล่าว รวมทั้งมีการกาํหนดกลุ่มผูช้มเป้าหมายในแต่ละรายการท่ีชดัเจน เพื่อช่วยใหบ้ริษทัท่ีเป็นเจา้ของสินคา้
โดยตรงและบริษทัตวัแทนโฆษณาตดัสินใจซ้ือเวลาโฆษณาไดง่้ายข้ึน  

 การพฒันาคุณภาพรายการอยา่งต่อเน่ือง  
             บริษทัฯ  มีนโยบายพฒันาคุณภาพรายการ โดยมุ่งเนน้การนาํเสนอฐานขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ ครบถว้น 
เป็นกลาง และทนัเหตุการณ์  ดว้ยรูปแบบการนาํเสนอท่ีน่าสนใจ รวมทั้ง ใหค้วามสาํคญัต่อคุณภาพของผูด้าํเนินรายการ ซ่ึงตอ้ง
เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ในเร่ืองท่ีเป็นแนวคิดหลกัของรายการ และมีความสามารถในการส่ือสารกบัผูช้มท่ีดี ควบคู่กบัการพฒันา
คุณภาพบุคคลกรด้านข่าวและด้านรายการ เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถก้าวทันข้อมูลและการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งได ้

 การเป็นผูน้าํเพื่อสร้างสรรคส์ถานีโทรทศัน์และรายการโทรทศัน์รูปแบบใหม่ๆ 
บริษทัฯ  ให้ความสําคญัต่อการคิดสร้างสรรค์สถานีโทรทศัน์หรือรายการโทรทศัน์ท่ีมีแนวคิดหรือรูปแบบการ

นาํเสนอใหม่ๆ เฉพาะตวัและแตกต่างจากผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ เช่น ช่องข่าวระวงัภยั เพื่อให้สถานีโทรทศัน์หรือรายการ
โทรทศัน์ของบริษทัฯ ไดรั้บความนิยมจากผูช้มอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นการขยายโอกาสให้บริษทัฯ ไดมี้โอกาสในการร่วมผลิต
สถานีโทรทศัน์หรือรายการโทรทศัน์ร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจหรือสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวีเพิ่มมากข้ึน  เช่น สถานีโทรทศัน์ 
RAMA Channel ท่ีบริษทัฯ ไดก่้อตั้งและร่วมดาํเนินการกบัพนัธมิตรหลายฝ่าย โดยไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากโรงพยาบาล
รามาธิบดี  เช่นเดียวกบักลยทุธ์ของธุรกิจเก่ียวเน่ือง ซ่ึงบริษทัฯ  มีนโยบายมุ่งเป็นผูน้าํในการคิดริเร่ิมและนาํเสนอสินคา้ บริการ 
และกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมในรูปแบบใหม่ๆ อยูเ่สมอ เพื่อใหส้อดรับกบัความสนใจหรือความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย 

 การกาํหนดอตัราค่าโฆษณาท่ีเหมาะสม  
บริษทัฯ  มีนโยบายกาํหนดอตัราค่าโฆษณาช่องรายการหรือรายการโทรทศัน์ต่างๆ  ใหมี้ความเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 

คือ คุม้ค่าต่อลูกคา้ผูล้งโฆษณา เพื่อรักษาความสัมพนัธ์อนัดีในระยะยาว รวมถึงเป็นอตัราท่ีบริษทัฯ  สามารถดาํรงอยูแ่ละแข่งขนั
ในธุรกิจได ้  

 การขายเวลาโฆษณาในลกัษณะเป็นชุด (Package) 
บริษทัฯ  มีการขายเวลาโฆษณาของสถานีโทรทศัน์และรายการโทรทศัน์ท่ีร่วมผลิตกบัสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวีใน

ลกัษณะเป็นชุด  ซ่ึงเป็นการขายเวลาโฆษณาในช่วงเวลาท่ีมีความตอ้งการลงโฆษณาไม่สูง (Non-Primetime) ไปพร้อมกบัช่วงเวลา
ท่ีมีความตอ้งการลงโฆษณาสูง (Primetime) โดยกาํหนดราคาขายใหมี้ส่วนลดราคาท่ีดึงดูดใจกลุ่มลูกคา้ผูล้งโฆษณา  ซ่ึงเป็นกล
ยทุธ์ท่ีช่วยใหก้ารกาํหนดอตัราค่าโฆษณามีความยดืหยุน่และสนองตอบต่อความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ผูล้งโฆษณาไดม้ากขึน้        

 การใหบ้ริการทางการตลาดในลกัษณะการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  
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จากขอ้ไดเ้ปรียบของบริษทัฯ  ท่ีมีช่องทางในการแพร่ภาพรายการโทรทศัน์ท่ีหลากหลาย ทั้งสถานีโทรทศัน์ฟรีทีว ี
เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม เวบ็ไซด์ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ประกอบกบัส่ือประเภทอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯ มี ทาํให้บริษทัฯ  สามารถให้บริการ
ทางการตลาดในลกัษณะการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  ดว้ยการทาํการตลาดสินคา้หรือบริการผ่านส่ือหลายรูปแบบในเวลา
เดียวกนัเพิ่มข้ึน  โดยบริษทัฯ มีความพร้อมทั้งดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์และทีมงานท่ีจะใหบ้ริการอยา่งครบวงจร  ตั้งแต่การผลิตส่ือ
โฆษณาท่ีมีคุณภาพน่าสนใจ   การวางแผนการใชส่ื้อใหเ้หมาะสมกบังบประมาณและตรงกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการนาํเสนองาน
โฆษณาสู่สาธารณชนผา่นส่ือต่างๆ ของบริษทัฯ   

 การมีทีมขายโฆษณาท่ีมีประสบการณ์  
บริษทัฯ  มีทีมขายโฆษณาท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการขายโฆษณาทั้งโฆษณาทางสถานีโทรทศัน์ฟรี

ทีวีในรูปแบบโฆษณาท่ีออกอากาศในช่วงคัน่ต่อรายการ (Loose Spot)  และช่องรายการ เช่น สถานีข่าว Nation Channel สถานี 
Mango TV สถานีข่าวระวงัภยั ท่ีมีรูปแบบโฆษณาหลากหลาย 
 
 กลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจของธุรกิจส่ือโทรทศัน์ 
 สถานีโทรทศัน์ของบริษทัฯ และรายการโทรทศัน์ท่ีร่วมผลิตกบัสถานีโทรทศัน์ฟรีทีว ีมีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

 กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
-   บริษทัตวัแทนโฆษณา (Advertising Agency) คือ บริษทัท่ีใหบ้ริการวางแผนการโฆษณาและจดัสรรเวลาโฆษณา

ให้กบัลูกคา้ท่ีเป็นเจา้ของผลิตภณัฑห์รือบริการต่างๆ  โดยลูกคา้ในกลุ่มน้ีจะซ้ือเวลาโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์กบับริษทัฯ  
ในลกัษณะเป็นชุด (Package) หลายรูปแบบในหลายรายการ และหลายช่วงเวลา โดยเป็นการซ้ือล่วงหนา้และมีระยะเวลาการซ้ือ
นาน ตั้งแต่ 1 เดือน  3 เดือน  6 เดือน หรือ 1 ปี  

-   บริษทัท่ีเป็นเจา้ของสินคา้โดยตรง ไดแ้ก่ บริษทัทัว่ไปท่ีกาํหนดแนวทางโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ไดเ้อง  โดย
บริษทัเหล่าน้ีจะติดต่อซ้ือเวลาโฆษณากบับริษทัฯ โดยตรง 
 
 การจดัจาํหน่ายและช่องทางการจดัหน่ายของธุรกิจส่ือโทรทศัน์ 

บริษทัฯ มีฝ่ายขายโฆษณาของตนเอง ซ่ึงทาํหน้าท่ีติดต่อกบับริษทัตวัแทนโฆษณาและบริษทัเจา้ของสินคา้โดยตรง  
โดยรูปแบบการจาํหน่ายมีทั้งการขายเวลาโฆษณา (Air Time) และการเป็นผูส้นบัสนุนรายการเพื่อประชาสัมพนัธ์สินคา้และ
บริการในรายการดว้ยรูปแบบต่างๆ  เช่น  การข้ึนโลโกสิ้นคา้บนจอพลาสม่าบริเวณฉากหลงัของผูป้ระกาศ   การ  Tie-in  โดยการ
ใหผู้ป้ระกาศพดูประชาสมัพนัธ์ในรายการ  หรือตั้งสินคา้บนโต๊ะผูป้ระกาศ  หรือนาํสินคา้มาแจกผา่นรายการ  เป็นตน้ 
  สาํหรับธุรกิจเก่ียวเน่ือง  บริษทัฯ เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้และบริการต่างดว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่ โดยใชส่ื้อของบริษทัฯ  
และพนัธมิตรทางธุรกิจเป็นช่องทางหลกัในการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายทราบ   
 
 การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการของธุรกจิส่ือโทรทัศน์ 

1.) สถานีโทรทัศน์และรายการโทรทัศน์ที่ร่วมผลติกบัสถานีโทรทัศน์ฟรีทีว ี
สถานีโทรทศัน์ของบริษทัและรายการโทรทศัน์ท่ีร่วมผลิตกบัสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวีหรือผูผ้ลิตรายการภายนอก มี

ปัจจยัการผลิตท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ บุคลากร ฐานขอ้มูลข่าว สถานท่ี และเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต ทั้งน้ี บริษทัฯ แบ่งรูปแบบการ
ผลิตและจดัหารายการออก เป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1.1 รายการท่ีบริษทัฯ  เป็นผูผ้ลิตเอง 
 รายการข่าวและรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัข่าว 
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           ฝ่ายข่าวทาํหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัหาและผลิตข่าวทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวฒันธรรม เทคโนโลย ี 
ส่ิงแวดลอ้ม  ต่างประเทศ  บนัเทิง ภูมิภาค  เพื่อนาํเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น รายการข่าว  รายการสัมภาษณ์ข่าว  รายการสนทนา
และวเิคราะห์ข่าว  เป็น 

 รายการอ่ืนๆ  
           บริษทัฯ มีฝ่ายรายการทาํหน้าท่ีเป็นผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ประเภทอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการข่าว
และรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัข่าว ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นรายการสาระความรู้ รายการวาไรต้ีไลฟสไตล ์และรายการสารคดีสั้นในเร่ืองท่ี
เป็นประโยชน์ (Filler) ซ่ึงแต่ละรายการ จะมีผูค้วบคุมรายการ (Producer) ทาํหนา้ท่ีควบคุมดูแลให้การผลิตรายการเป็นไปตาม
แผนงานท่ีไดก้าํหนดไว ้
  1.2 รายการท่ีร่วมผลิตกบัผูผ้ลิตภายนอก 
   บริษทัฯ  มีการตกลงร่วมผลิตรายการกบัพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีเป็นผูผ้ลิตอิสระมืออาชีพ ซ่ึงบริษทัฯ  จะ
คดัเลือกบริษทัผูผ้ลิตภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นและมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในวงการต่างๆ  ทั้งน้ี รายการท่ีร่วมผลิตกบั
ผูผ้ลิตภายนอกส่วนใหญ่เป็นรายการประเภทสาระความรู้และวาไรต้ีไลฟ์สไตล์ เช่น รายการรู้เร่ืองรถกบัพฒันเดช  อยู่สบาย  
แบไต๋ไฮเทค เป็นตน้  โดยบริษทัฯ  สามารถมีส่วนร่วมในการวางแนวคิดของรายการ เพื่อให้รายการมีเน้ือหาและรูปแบบการ
นาํเสนอท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายสถานี รวมถึงเป็นผูพ้ิจารณาตรวจสอบคุณภาพรายการก่อนนาํแพร่ภาพออกอากาศต่อไป  ทั้งน้ี 
รายการท่ีบริษทัฯ  ร่วมผลิตกบัผูผ้ลิตภายนอกมีทั้งลกัษณะการร่วมผลิตในลกัษณะแบ่งเวลาโฆษณา (Time Sharing) ซ่ึงจะแบ่ง
เวลาในการขายโฆษณาตามสดัส่วนท่ีตกลงกนั และการร่วมผลิตในลกัษณะแบ่งรายไดโ้ฆษณา (Revenue Sharing) ท่ีจะนาํรายได้
ทั้งหมดท่ีทั้งสองฝ่ายร่วมกนัขายโฆษณามาแบ่งกนัตามสดัส่วนท่ีตกลงกนัไว ้ 

1.3    รายการท่ีใหผู้ผ้ลิตภายนอกเช่าเวลาออกอากาศ 
 เป็นรายการท่ีผูเ้ช่าเวลาออกอากาศจ่ายค่าตอบแทนการเช่าเวลาให้กบับริษทัฯ  ตามอตัราท่ีตกลงกนั โดยผู้
เช่าเวลาออกอากาศเป็นผูล้งทุนและดาํเนินการผลิต และขายเวลาโฆษณาของรายการนั้น และรับรายได้จากการขายโฆษณา
ดงักล่าวเองทั้งหมด  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นรายการประเภทสาระความรู้ และวาไรต้ี ไลฟ์สไตล ์ เช่น รายการฮอตไลน์สายสุขภาพ  
บุ๊ควาไรต้ี   บนัทึกจากรอยลอ้  มนัน่ีทอลค์ โลกรถยนต ์ เป็นตน้ 
  1.4    รายการท่ีร่วมผลิตกบัสถานีโทรทศัน์ฟรีทีว ี
    การจดัหาสถานีโทรทศัน์และช่วงเวลาออกอากาศ  บริษทัฯ ตอ้งนาํเสนอรูปแบบรายการต่อสถานีโทรทศัน์
ฟรีทีวแีต่ละแห่งเพื่อใหส้ถานีโทรทศัน์ฟรีทีวพีิจารณาอนุมติัทุกปี 

    
2.) ธุรกจิเกีย่วเน่ือง 
        ปัจจยัหลกัสาํคญัของธุรกิจเก่ียวเน่ือง คือ  บุคลากร  และการนาํขอ้ไดเ้ปรียบและจุดเด่นของบริษทัฯ  มาใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์สูงสุด  โดยทีมงานจะนาํสถานการณ์ข่าวสาร หรือกระแสความนิยมในเร่ืองต่างๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของกลุ่มผูช้ม
ประจาํรายการของบริษทัฯ  หรือสังคมโดยทัว่ไป มาคิดสร้างสรรคเ์ป็นสินคา้ บริการ หรือกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ท่ีจะเอ้ือให้
เกิดการนําข้อได้เปรียบและทรัพยากรท่ีบริษัทฯ  มี เช่น ความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารและเคร่ืองมืออุปกรณ์ในฐานะ
ส่ือสารมวลชน  การมีผูด้าํเนินรายการท่ีมีความสามารถและช่ือเสียงเป็นท่ีนิยม  การมีพนัธมิตรในหลากหลายธุรกิจ เป็นตน้  มาใช้
ประโยชน์อยา่งสูงสุด  ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ บริษทัฯ  จะดาํเนินการวา่จา้งกลุ่มบุคคลหรือบริษทัภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น
มาช่วยดาํเนินงาน   ขณะท่ีทีมงานของบริษทัฯ  จะเป็นผูค้วบคุมดูแลใหก้ารดาํเนินงานสาํเร็จเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายท่ี
วางไว ้ นอกจากน้ี ภายหลงัจากเสร็จส้ินโครงการ  ทีมงานจะมีการประเมินผลสาํเร็จของงาน  พร้อมทั้ง  รวบรวมความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจากลูกคา้และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  เพื่อนาํขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดม้าพฒันาให้สินคา้ บริการหรือกิจกรรมท่ีบริษทัฯ มี
แผนงานจะดาํเนินงานในอนาคตสามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งสูงสุด 
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2. ธุรกจิส่ือวทิยุ  
ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการของธุรกจิส่ือวทิยุ 
บริษทัฯ  ร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจในการร่วมผลิตรายการวิทยเุพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยกุระจายเสียงระบบ F.M. 

โดยมีรายไดจ้ากการขายเวลาโฆษณา  ซ่ึงในปี 2554  บริษทัฯ  เป็นผูร่้วมผลิตรายการวิทยเุพื่อออกอากาศทางสถานีวิทย ุF.M. 90.5 
MHz และ F.M. 102.0 MHz นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเป็นผูร่้วมผลิตรายงานข่าวสั้นตน้ชัว่โมง เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทย ุF.M. 
90.5 MHz F.M. 102.0 MHz สถานีวิทยมุหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ A.M. 1107 KHz และสถานีวิทยชุุมชนในจงัหวดัต่างๆ ทัว่
ประเทศ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
 

สถานีวทิยุ 
วนัและเวลาออกอากาศ / 
รัศมีพืน้ท่ีออกอากาศ 

ลกัษณะรายการ กลุ่มเป้าหมาย 

F.M. 90.5 MHz 
 

วนัจนัทร์ – วนัศุกร์/ 
เวลา 8.00 – 15.00 น. 

 และ 18.30 – 20.00 น./ 
 

- รายงานข่าวความเคล่ือนไหวของ
เหตุการณ์ท่ีน่าสนใจทั้งดา้นการเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม การตลาด ต่างประเทศ 
รวมทั้งวเิคราะห์ข่าวสาํคญัอยา่งเจาะลึก 
และสมัภาษณ์บุคคลในข่าวใหญ่สาํคญั 
-  รายงานข่าวสั้นเหตุการณ์สาํคญัท่ี
น่าสนใจ 

กลุ่มนกัธุรกิจ ผูบ้ริหาร 
คนทาํงาน นกัศึกษา และ
ประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจ
ข่าวสาร อาย ุ25 ปีข้ึนไป 

F.M.102.0 MHz 
 

ทุกวนั/ ตลอด 24 ชัว่โมง/ 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

-  รายการข่าวและสาระความรู้ แบบ 
วาไรต้ีไลฟ์สไตล ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การดาํเนินชีวติประจาํวนั  
ดาํเนินรายการโดยผูด้าํเนินรายการจาก
สถานีข่าว Nation Channel และ
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
-  รายงานข่าวสั้นเหตุการณ์สาํคญั 
ท่ีน่าสนใจ 

กลุ่มคนทาํงานทัว่ไป 
 อาย ุ25 ปีข้ึนไป 

สถานีวทิยุ
มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 
A.M. 1107 KHz   

ทุกวนั/ ออกอากาศทุกตน้ชัว่โมง/ 
ทัว่ประเทศ 

รายงานข่าวสั้นเหตุการณ์สาํคญั 
ท่ีน่าสนใจ 

ประชาชนทัว่ไป 
ท่ีสนใจข่าวสาร 

สถานีวทิยชุุมชน
ทัว่ประเทศ 
จาํนวนกวา่ 30 
สถานี  

ทุกวนั/ ออกอากาศทุกตน้ชัว่โมง/ 
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ
ต่างจงัหวดั ทุกภมิูภาค 

รายงานข่าวสั้นเหตุการณ์สาํคญั 
ท่ีน่าสนใจ 

ประชาชนทัว่ไป 
ท่ีสนใจข่าวสาร 

   นอกจากการออกอากาศทางคล่ืนวิทย ุบริษทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่รายการวิทย ุF.M. 90.5 MHz และ F.M. 102.0 MHz ผา่น
ส่ือรูปแบบใหม่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางใหผู้ฟั้งสามารถรับฟังรายการวทิยขุองบริษทัฯ ไดส้ะดวกมากข้ึนไดแ้ก่ 

 ออกอากาศทางอินเตอร์เน็ต โดยสามารถรับฟังรายการผ่านเวบ็ไซต ์ www.nationradio.co.th โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
Smart Phone และผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ทวิตเตอร์ www.twitter.com/nation_radio  เฟซบุ๊ค  
www.facebook.com/radio.nbc  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดพ้ฒันารูปแบบการออกอากาศรายการวิทยุแบบใหม่ 
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ภายใตช่ื้อ I-Radio ซ่ึงผูฟั้งสามารถไดย้นิและเห็นภาพผูจ้ดัรายการไปพร้อมกนั และหากผูจ้ดัรายตอ้งการให้ผูฟั้ง
เห็นภาพอ่ืนๆ ไปดว้ย ก็สามารถนาํภาพข้ึนแสดงให้เห็นพร้อมกนั รวมทั้งสามารถเปิดให้ผูฟั้งส่งภาพเขา้มาร่วม
นาํเสนอในรายการไดเ้พิ่มเติมดว้ย 

 การส่งสัญญาณรายการวิทยข้ึุนดาวเทียม เพื่อเผยแพร่ไปยงัครัวเรือนท่ีมีการติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม โดย 
FM 90.5 MHz กระจายเสียงผา่นระบบ C-Band (จานดาํ) และ FM 102 MHz กระจายเสียงผา่นระบบ KU-Band 
(จานเหลือง)   

 
การตลาดและการแข่งขันของธุรกจิส่ือวทิยุ 
1.) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

       ในปี 2554 ผลสาํรวจของ Nielsen พบวา่ งบประมาณโฆษณาผา่นส่ือวทิยมีุมูลค่า 5,928 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 3.07 
เม่ือเทียบกบัปี 2553 ท่ีมีมูลค่า 6,116 ลา้นบาท โดยสาเหตุส่วนหน่ึงมาการชะลอตวัของธุรกิจโฆษณาโดยรวมจากผลกระทบ
สถานการณ์อุทกภยัในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี นอกจากน้ี ยงัพบวา่ ส่ือวทิยไุดรั้บผลกระทบจากการเติบโตของส่ือประเภทอ่ืนๆ 
เช่น ส่ือรูปแบบใหม่ ส่ือโรงภาพยนตร์ ส่ือภายในร้านคา้ ส่งผลใหใ้นปี 2554 มูลค่างบประมาณผา่นส่ือวิทยลุดลงจากอนัดบั 3 ใน
ปี 2553 มาอยูอ่บัดบัท่ี 4 รองจากส่ือโทรทศัน์ ส่ือหนงัสือพมิพ ์ส่ือโรงภาพยนตร์ ตามลาํดบั 
 ดว้ยการเติบโตของส่ือประเภทอ่ืนๆ ตามการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมและรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภค
ในยคุปัจจุบนั ซ่ึงส่งผลใหส่ื้อวทิยตุอ้งเผชิญการแข่งขนัท่ีรุนแรงเพิ่มข้ึน ทั้งการแข่งขนัภายในธุรกิจระหวา่งผูป้ระกอบการรายเดิม
เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดและงบประมาณโฆษณาผ่านส่ือวิทยุท่ีมีแนวโน้มลดลง  และการแข่งขนัภายนอกธุรกิจกบัส่ือ
ประเภทอ่ืนๆ ท่ีมีแนวโนม้ไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึน ทาํให้ในปี 2554 ผูป้ระกอบการสถานีวิทยตุ่างๆ ไดมี้การปรับตวัเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัหลายดา้น เช่น การเพิ่มช่องทางในรับฟังรายการวิทยไุปยงัส่ือรูปแบบใหม่อ่ืนๆ  อาทิ เวบ็ไซต ์ส่ือ
สงัคมออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับฟังรายการของกลุ่มผูฟั้งเป้าหมาย รวมทั้ง เพิ่มรูปแบบการนาํเสนอรายการวิทยใุน
รูปแบบรายการโทรทศัน์และออกอากาศในช่องทีวดีาวเทียมหรือเวบ็ไซต ์เช่น สถานีเพลง Green Channel ของบริษทัจีเอม็เอ็ม 
แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) หรือสถานี FM 90.5 MHz ของบริษทัฯ ในรูปแบบ I-Radio เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของรายการวิทยแุละ
ขยายช่องทางในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้รายใหม่เพิ่มข้ึนได ้ 
 ทั้งน้ี ภาวะการแข่งขนัในธุรกิจส่ือวิทยดุงักล่าวท่ีเกิดข้ึนในปี 2554 อาจเพิ่มความรุนแรงข้ึนในอนาคต หาก กสทช. 
ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งไดด้าํเนินเร่ืองการออกใบอนุญาตแก่ผูป้ระกอบกิจการกระจายเสียง ซ่ึงจะส่งผลใหเ้ป็นการเปิดเสรีธุรกิจวทิย ุทาํ
ใหมี้ผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่ธุรกิจเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี ธุรกิจส่ือวิทยมีุแนวโนม้ปรับเปล่ียนรูปแบบการนาํเสนอรายการผา่นส่ือ
รูปแบบใหม่เพิ่มข้ึนมากข้ึน หากมีการเปิดประมูลใบอนุญาต 3G บนคล่ืนความถ่ีใหม่ยา่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ซ่ึงจะส่งผลใหป้ระเทศ
ไทยมีโครงข่ายระบบการส่ือสารแบบไร้สายความเร็วสูงครอบคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศ  

2.) การตลาด 
     กลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจส่ือวทิย ุ

 บริษทัฯ  มีกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจและกลยทุธ์การแข่งขนัสาํหรับธุรกิจวทิย ุดงัน้ี 
 การกาํหนดบุคลิกของรายการวทิยแุต่ละสถานีท่ีชดัเจน  

บริษทัฯ  กาํหนดตาํแหน่งรายการวิทยท่ีุบริษทัฯ  ร่วมผลิตแต่ละสถานีให้มีบุคลิกรายการท่ีชดัเจน  เพื่อดึงดูด
กลุ่มผูฟั้งเป้าหมายใหติ้ดตามรับฟังรายการต่อเน่ืองในระยะยาว และใหลู้กคา้โฆษณาตดัสินใจเลือกซ้ือเวลาโฆษณาไดง่้ายข้ึน  

 การผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ 
บริษทัฯ  ให้ความสําคญัในการพฒันาคุณภาพของรายการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้สอดรับกบัความตอ้งการของ

กลุ่มผูฟั้งเป้าหมายและกา้วทนัเทคโนโลยีสมยัใหม่  ดว้ยการพฒันาทกัษะความรู้ของบุคลากร ระบบขอ้มูลข่าว และเคร่ืองมือ



 

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

55 

อุปกรณ์ในการผลิตรายการ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีลว้นมีส่วนช่วยพฒันาใหร้ายการวิทยขุองบริษทัฯ  มีคุณภาพโดดเด่นทั้งในดา้นเน้ือหา
และรูปแบบการนาํเสนอ  เป็นท่ียอมรับของลูกคา้ผูฟั้งและลูกคา้โฆษณา  

 การกาํหนดอตัราค่าโฆษณาท่ีเหมาะสมและมีความยดืหยุน่  
บริษทัฯ  กาํหนดอตัราค่าโฆษณาของรายการวิทยุ โดยพิจารณาจากความนิยมของรายการ  ช่วงเวลาในการ

ออกอากาศ และเทียบเคียงกบัอตัราค่าโฆษณาของผูป้ระกอบการอ่ืนในธุรกิจเดียวกนั  นอกจากน้ี บริษทัฯ  มีการขายเวลาโฆษณา
ในลกัษณะเป็นชุด (Package) เพื่อกระจายการลงโฆษณาทั้งในรายการท่ีไดรั้บความนิยมจากผูฟั้งในระดบัสูงและระดบัปานกลาง
ไปพร้อมกนั โดยมีชุดการขายอยา่งหลากหลายในราคาท่ีมีส่วนลดอยา่งคุม้ค่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบังบประมาณของลูกคา้  ซ่ึงเป็น
กลยทุธ์ท่ีช่วยใหก้ารกาํหนดอตัราค่าโฆษณามีความยดืหยุน่และสนองตอบต่อความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้โฆษณาไดม้ากข้ึน 

 การเพิ่มศกัยภาพในการรับฟัง 
บริษทัฯ ขยายช่องทางการรับฟังรายการวทิยไุปยงัส่ืออ่ืนๆ ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีเป็นท่ีนิยมของสงัคมในขณะนั้น 

เช่น เวบ็ไซต ์ ส่ือสังคมออนไลน์ การรับสัญญาณผา่นจานดาวเทียม เพื่อช่วยขยายฐานผูฟั้งรายการวิทยขุองบริษทัฯ ใหก้วา้งขวาง
ข้ึน  

 
 กลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจของธุรกิจส่ือวทิย ุ
 รายการวทิยแุละรายงานข่าวสั้นตน้ชัว่โมงท่ีบริษทัฯ ร่วมผลิต มีกลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี 

 กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  ไดแ้ก่ บริษทัตวัแทนโฆษณา และบริษทัท่ีเป็นเจา้ของสินคา้โดยตรง  
 กลุ่มผูฟั้งเป้าหมาย  ซ่ึงมีความแตกต่างกนัตามแนวคิดหลกัของรายการ   

 
 การจดัจาํหน่ายและช่องทางการจดัหน่ายของธุรกิจส่ือวทิย ุ

บริษทัฯ  มีฝ่ายขายโฆษณาเฉพาะส่ือวิทยขุองตนเอง เพื่อทาํหน้าท่ีติดต่อกบับริษทัตวัแทนโฆษณาและบริษทัเจา้ของ
สินคา้โดยตรง   

 
 การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการของธุรกจิส่ือวทิยุ 
 ปัจจยัหลกัสาํคญัในการผลิตรายการวิทย ุคือ บุคลากร และสถานที่เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใชใ้นการผลิต  ปัจจุบนั โดย
บุคลากรส่วนงานส่ือวิทย ุแบ่งเป็น 1) ฝ่ายข่าวรับหน้าท่ีในการผลิตข่าว  อ่านข่าว และร่วมจดัรายการ 2) ฝ่ายเทคนิค ทาํหน้าท่ี
ควบคุมการผลิตและการออกอากาศ โดยมีห้องจดัรายการจาํนวน 4 หอ้ง และหอ้งควบคุมหลกั (Master Control Room) 1 ห้อง 
ตั้งอยูท่ี่สาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ  ซ่ึงดว้ยความพร้อมของปัจจยัหลกัทั้ง 2 ดา้น ทาํใหใ้นปัจจุบนั บริษทัฯ  เป็นผูผ้ลิตรายการวิทยุ
ดว้ยตนเองทั้งหมด   
 
3.ธุรกจิส่ือรูปแบบใหม่ 

บริษทัฯ นาํขอ้ไดเ้ปรียบท่ีมีความพร้อมดา้นเน้ือหามาพฒันาต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์และบริการดา้นขอ้มูลข่าวสารเพื่อ
เผยแพร่ผา่นส่ือรูปแบบใหม่ อนัไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์และอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เช่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี Smart Phone แทป็เลต็ เพื่อรองรับต่อ
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการรับขอ้มูลข่าวสารของคนยคุใหม่ผา่นส่ือต่างๆ ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน   

ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการของธุรกจิส่ือรูปแบบใหม่ 
1.) ธุรกจิเวบ็ไซต์ 

บริษทัฯ จดัทาํเวบ็ไซตเ์พื่อนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆ ของบริษทัฯ  โดยทั้งหมดเป็นเวบ็ไซต์ท่ีนาํเสนอ
ขอ้มูลข่าวสารและสาระความรู้ โดยบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายพื้นท่ีโฆษณาบนเวบ็ไซต ์ ซ่ึงในปี 2554 บริษทัฯ  มีเวบ็ไซตข์อง
ตนเองทั้งหมด ดงัน้ี 
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ช่ือเวบ็ไซต์ รูปแบบ 
www.nationchannel.com เวบ็ไซตท่ี์นาํเสนอรายการโทรทศัน์ของสถานีข่าว Nation Channel 
www.mangotv.tv เวบ็ไซตท่ี์นาํเสนอรายการโทรทศัน์ของสถานีบนัเทิง  Mango TV 
www.rawangpai.com เวบ็ไซตท่ี์นาํเสนอรายการโทรทศัน์ของสถานีข่าวระวงัภยั 
http://ramachannel.tv/ เวบ็ไซตท่ี์นาํเสนอรายการโทรทศัน์ของสถานี RAMA Channel 
www.oknation.net  บลอ็กท่ีใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้มามีส่วนร่วมในการเสนอขอ้มูลข่าวสาร 
http://radio.nationchannel.com/ เวบ็ไซตท่ี์นาํเสนอรายการวทิยท่ีุบริษทัฯ  ร่วมผลิต ซ่ึงออกอากาศทางสถานีวิทย ุ

F.M. 90.5 MHz และ F.M.102.0 MHz  
http://76nationchannel.com เวบ็ไซตท่ี์เป็นศูนยร์วมคลิปวดีิโอภาพข่าวเหตุการณ์จาก 76 จงัหวดัทัว่ประเทศ 
http://breakingnews.nationchannel.com 
 

เวบ็ไซตท่ี์นาํเสนอสรุปข่าวสั้นจากสถานีข่าว Nation Channel และหนงัสือพิมพ์
เดอะเนชัน่ เพื่อส่งไปให้เวบ็ไซต์ในเครือ NMG และเวบ็ไซต์อ่ืนๆ ท่ีเป็น
พนัธมิตรธุรกิจ 

www.247friend.net 
 

เวบ็ไซตกิ์จกรรมทบทวนความรู้ดา้นวิชาการสาํหรับเยาวชนท่ีเตรียมตวัสอบเขา้
มหาวทิยาลยั 

 
ในปัจจุบนั มีเวบ็ไซตข์องบริษทัภายนอกท่ีอยูใ่นการดูแลของบริษทัฯ  คือ  
 www.pantip.com   :   เวบ็ไซตบ์ลอ็กท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 
 www.exteen.com   :   บลอ็กท่ีใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการเสนอขอ้มูลข่าวสาร 
 www.beartai.com   :   เวบ็ไซตแ์ละบลอ็กท่ีนาํเสนอขอ้มูลดา้นไอที 
 www.eduzone.com   :   เวบ็ไซตแ์ละบลอ็กการศึกษา 
 www.siamha.com  :   เวบ็ไซตแ์หล่งขอ้มูลของวยัรุ่น 

 
2.)  ธุรกจิบริการข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลือ่นท่ี 

       บริษทัฯ  นาํขอ้มูลข่าวสารจากส่ือโทรทศัน์และส่ือวิทยขุองบริษทัฯ และพนัธมิตรทางธุรกิจมาพฒันาให้มีเน้ือหา
และรูปแบบการนาํเสนอท่ีสามารถตอบรับกบัวิถีการใชชี้วิตท่ีทนัสมยัของคนยคุใหม่ ซ่ึงนิยมรับขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือรูปแบบ
ใหม่ๆ เพิ่มมากข้ึน โดยในปี 2554 บริษทัฯ ให้บริการขอ้มูลผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ีประเภทต่างๆ เช่น โทรศพัท์เคล่ือนท่ี Smart 
Phone แทบ็เลต็ ดงัน้ี 

 บริการส่งข่าวหรือรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในรูปแบบข้อความสั้ นๆ (SMS: Short 
Message Service) และภาพเคล่ือนไหวพร้อมเสียง (MMS : Multimedia Messaging Service)  

 บริการ Application สาํหรับใชใ้นการรับชมขอ้มูลข่าวสารผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ีรูปแบบต่างๆ เช่น โทรศพัท ์เคล่ือนท่ี 
Smart Phone แทบ็เล็ต โดยบริษทัฯ มีรายไดจ้ากค่าบริการในการดาวน์โหลด Appication ทั้งน้ี ตวัอยา่ง Application ท่ีบริษทัฯ 
เป็นผูพ้ฒันาและนาํเสนอแก่ลูกคา้ในปี 2554 มีดงัน้ี 

- Application สาํหรับรับชมรายการของสถานีข่าว Nation Channel สถานีบนัเทิง Mango TV สถานีข่าวระวงั
ภยั ซ่ึงบริษทัฯ ใหบ้ริการ Application ดงักล่าวแก่ลูกคา้โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องในการเผยแพร่สถานีโทรทศัน์
ของบริษทัฯ ใหเ้ขา้ถึงผูช้มไดก้วา้งขวางข้ึน ซ่ึงจะเอ้ือประโยชน์ต่อการขายโฆษณาในสถานีโทรทศัน์ดงักล่าวมากข้ึน 

- Application สาํหรับรับชมรายการโทรทศัน์ของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บความนิยม เช่น “Zen 2010” สารคดีเชิงข่าว
ถ่ายทอดแนวคิดของพุทธศาสนา  “2  ทศวรรษชีวจิต” รายการโทรทศัน์ท่ีนาํเสนอสาระความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางการดาํเนิน
ชีวติแบบชีวจิต 
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- Application สาํหรับรับชมนิตยสารดิจิตอล (E-Magazine) ท่ีจดัทาํโดยบริษทัฯ เช่น “Like Digital Magazine” 
นิตยสารท่ีรวบรวมบทความจาก Blogger ช่ือดงั  “View Photo Digital Magazine”  

การตลาดและการแข่งขันของธุรกจิส่ือรูปแบบใหม่ 
1.) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ขอ้มูลจากศูนยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ระบุวา่ ในปี 2553 ประเทศไทยมี
จาํนวนผูใ้ช้อินเตอร์เน็ต ประมาณ 24 ล้านคน เพิ่มข้ึนจาก 18.3 ล้านคน เม่ือปี 2552 โดยสาเหตุท่ีทาํให้มีจาํนวนผูใ้ช้งาน
อินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มมากข้ึน เน่ืองมาจากหลายปัจจยั เช่น 

 ราคาของอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เช่นโน๊ตบุ๊ค แทบ็เลต็ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี Smart Phone  รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีรองรับ
การใชง้านอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง เช่น NoteBook Route และ Air Card ท่ีปรับราคาลดลง  

 กระแสความนิยมและการพฒันาเทคโนโลยีของอุปกรณ์เคล่ือนท่ีรูปแบบต่างๆ ให้สามารถรองรับการ
ใหบ้ริการ Mobile Internet เพิ่มมากข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชใ้นการเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตไดทุ้ก
ท่ีทุกเวลา 

 การพฒันาโปรแกรมและอุปกรณ์เสริมขนาดเลก็สาํหรับการใชง้านคอมพิวเตอร์ (Widget/ Gadget) รูปแบบ
ใหม่ท่ีสร้างความต่ืนตวัในการใชง้าน Application ใหม่ๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงรองรับการ
ใชง้าน 

 กระแสความนิยมในการใชง้านส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค ส่งผลใหผู้ใ้ชต้อ้งการความสะดวก
รวดเร็วในการรับส่งขอ้มูล 

 นโยบายภาครัฐท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างโครงข่ายการส่ือสารความเร็วสูง เพื่อให้ประชาชนสามารถเขา้ถึง
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

  
2.) การตลาด 

กลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจส่ือรูปแบบใหม่ 
        บริษทัฯ  มีกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจและกลยทุธ์การแข่งขนัสาํหรับธุรกิจส่ือรูปแบบใหม่ ดงัน้ี 

      2.1)  ธุรกิจเวบ็ไซด ์ 
บริษทัฯ  มีกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจและกลยุทธ์การแข่งขนั เพื่อเพิ่มความนิยมเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ  และ

รายไดจ้ากการขายโฆษณาในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  และเวบ็ไซตข์องพนัธมิตรทางธุรกิจ ดงัน้ี   
 การพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของเวบ็ไซต ์

บริษทัฯ  ไดด้าํเนินการติดตามเพื่อพฒันาเน้ือหาขอ้มูลและระบบการใชง้านในเวบ็ไซตใ์หมี้ความถูกตอ้ง  
ทนัสมยั  สอดรับความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และกา้วทนัเทคโนโลยใีหม่ๆ อยูเ่สมอ   

 การแสวงหาความร่วมมือพนัธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ 
บริษทัฯ ไดข้ยายขอบเขตการใหบ้ริการเป็นตวัแทนจาํหน่ายพื้นท่ีโฆษราบนเวบ็ไซตไ์ปยงัพนัธมิตรทาง

ธุรกิจรายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าว เช่น  www.eduzone.com www.siamha.com  เป็นตน้ 
 กลยทุธ์การขายแบบผสม (Total Media Solution) และการขายในลกัษณะขา้มส่ือ (Cross Selling) 
     จากการท่ีบริษทัฯ  เป็นตวัแทนจาํหน่ายโฆษณาของเว็บไซต์ต่างๆ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางในการเผยแพร่

แลกเปล่ียนข่าวสารสาระความรู้ท่ีครอบคลุมหลายกลุ่มลูกคา้ เช่น นกัธุรกิจ คนทาํงาน นกัเรียน นกัศึกษา   บริษทัฯ  จึงมีการขาย
โฆษณาแบบผสม เพื่อให้ลูกคา้โฆษณาสามารถเลือกเง่ือนไขพิเศษในการลงโฆษณาในเวบ็ไซต์ต่างๆ  ไดพ้ร้อมกนั ในราคาท่ีมี
ส่วนลด นอกจากน้ี  บริษทัฯ  ยงัมีการเสนอขายโฆษณาขา้มส่ือทุกประเภทของบริษทัฯ   ทั้งโทรทศัน์  วิทย ุและ เวบ็ไซต ์โดย
กาํหนดส่วนลดราคาท่ีดึงดูดลูกคา้โฆษณา เพื่อใหส้นองตอบต่อความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้โฆษณาไดม้ากข้ึน   
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2.2)  ธุรกิจบริการขอ้มูลผา่นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
บริษทัฯ  มีกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจและกลยทุธ์การแข่งขนัสาํหรับธุรกิจบริการขอ้มูลผา่นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ดงัน้ี  
 พฒันาคุณภาพบริการเดิมและสร้างสรรคบ์ริการใหม่ 

บริษทัฯ ดาํเนินการพฒันาคุณภาพของบริการเดิม เพื่อให้บริการของบริษทัฯ คงไดรั้บความนิยมจาก
สมาชิกรายเดิม และดึงดูดใจสําหรับการขยายฐานไปสู่กลุ่มลูกคา้รายใหม่ดว้ย ขณะเดียวกนับริษทัฯ มีการพฒันาการให้บริการ
ดา้นขอ้มูลสาํหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ีในรูปแบบใหม่ๆ ใหส้อดรับความตอ้งการใชง้านของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม และกา้วทนั
การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลย ีรวมถึงกระแสความนิยมของสังคมอยูเ่สมอ เช่น Application ในการรับขอ้มูลข่าวสารจากสถานี
ข่าวผา่นโทรศพัท ์Smart Phone และแทบ็เลต็  

 การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย 
บริษทัฯ  มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง เพื่อขยายฐานสมาชิกใหม่เพิ่มข้ึน และรักษาฐาน

สมาชิกเดิมให้ยงัคงรับบริการของบริษทัฯ  ต่อเน่ืองไปในระยะยาว เช่น การให้สมคัรทดลองใชบ้ริการโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายแก่
สมาชิกใหม่  การเพิ่มระยะเวลาใชบ้ริการโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายแก่สมาชิกเดิม เป็นตน้ 
 
  กลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจของธุรกิจส่ือรูปแบบใหม่ 

 ธุรกิจเวบ็ไซด ์ กลุ่มลูกคา้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
-  กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ บริษทัตวัแทนโฆษณา และบริษทัท่ีเป็นเจา้ของสินคา้โดยตรง                         
-  กลุ่มผูเ้ขา้ชมเป้าหมาย ซ่ึงจะมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละเวบ็ไซต ์เช่น เวบ็ไซตส์ถานีโทรทศัน์ของบริษทั

ฯ อาทิ www.nationchannel.com www.mangotv.tv www.rawangpai.com มีกลุ่มผูเ้ขา้ชมเป้าหมาย คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีตอ้งการ
รับทราบขอ้มูลข่าวสาร ขณะท่ีเว็บไซต์ของพนัธมิตรทางธุรกิจ ท่ีบริษทัฯ ให้บริการเป็นตวัแทนจาํหน่ายพื้นท่ีโฆษณา อาทิ 
www.beartai.com  กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจขอ้มูลข่าวสารดา้นไอที  www.eduzone.com กลุ่มเป้าหมาย คือ 
นกัเรียน นกัศึกษา ผูป้กครอง เป็นตน้ 

 ธุรกิจบริการขอ้มูลผา่นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  คือ  ประชาชนทัว่ไปท่ีตอ้งการรับรู้ข่าวสารอยา่ง
ทนัเหตุการณ์  
 การจดัจาํหน่ายและช่องทางการจดัหน่ายของธุรกิจส่ือรูปแบบใหม่ 

 ธุรกิจเวบ็ไซด ์  
บริษทัฯ  มีฝ่ายขายพื้นท่ีโฆษณาในเวบ็ไซต์ของตนเอง ทาํหน้าท่ีติดต่อกบับริษทัตวัแทนโฆษณาและบริษทั

เจา้ของสินคา้โดยตรง   
 ธุรกิจบริการขอ้มูลผา่นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

บริษทัฯ  ไดมี้การโฆษณาประชาสัมพนัธ์บริการต่างๆ ของบริษทัฯ ผ่านส่ือโทรทศัน์ วิทย ุและเวบ็ไซต ์ของ
บริษทัฯ รวมทั้งผา่นส่ือหนงัสือพิมพแ์ละเวบ็ไซตข์องพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทัฯ โดยผูบ้ริโภคท่ีประสงคจ์ะใชบ้ริการขอ้มูล
ดงักล่าว สามารถสมคัรใชบ้ริการดว้ยตนเองผา่นทางอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เช่น การสมคัรรับ SMS MMS ทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี การ
ดาวน์โหลด Application ต่างๆ  
 
 การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการของธุรกจิส่ือรูปแบบใหม่ 

1.)  ธุรกิจเวบ็ไซต ์  
ปัจจยัหลกัสําคญัในการดาํเนินการธุรกิจเว็บไซต์ คือ บุคลากร ฐานขอ้มูลข่าว และเคร่ืองมืออุปกรณ์ด้าน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  ปัจจุบนั บริษทัฯ  มีบุคลากรส่ือรูปแบบใหม่ซ่ึงทาํหนา้ท่ีในแต่ละส่วนงาน ดงัน้ี  
ฝ่ายผลิต  
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   Web Master  ทาํหน้าท่ีเป็นผูดู้แลเวบ็ไซต์ในภาพรวม ให้มีเน้ือหาและรูปแบบการนาํเสนอเป็นไปตาม
แนวคิดหลกัท่ีไดก้าํหนดไว ้และอยูภ่ายใตก้รอบกฎหมาย  รวมทั้งเป็นผูท้าํหน้าท่ีประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้
เวบ็ไซตส์ามารถดาํเนินการต่อไปไดโ้ดยราบร่ืน  

   Web Programmer  ทาํหนา้ท่ีเขียนโปรแกรม ออกแบบและพฒันาระบบฐานขอ้มูลและแอพลิเคชัน่ส์บน
เวบ็ไซต ์ รวมทั้ง ดูแล  ตรวจสอบ และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของระบบงาน เพื่ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชง้านเวบ็ไซตทุ์กฝ่าย ทั้ง
เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ  ให้สามารถดาํเนินการปรับปรุง เพิ่มเติม หรือแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ ไดโ้ดยไม่มีอุปสรรคติดขดั ขณะท่ีผูใ้ช้
ภายนอกสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนต่างๆ ในเวบ็ไซตไ์ดด้ว้ยความรวดเร็ว 

   Web Designer  ทาํหนา้ท่ีออกแบบหนา้เวบ็ไซตแ์ละกราฟฟิคต่างๆ ในเวบ็ไซต ์ใหส้วยงาม น่าสนใจ  สอด
รับกบัแนวคิดหลกัของเวบ็ไซตน์ั้นๆ  

  Web Editor  ทาํหนา้ท่ีดูแลในการปรับปรุง เพิ่มเติม และแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ ภายในเวบ็ไซตใ์หมี้ความถูกตอ้ง
ทนัเหตุการณ์อยูเ่สมอ   
 ฝ่ายการตลาด 
         ทาํหนา้ท่ีวางแผนกลยทุธ์การตลาดผ่านการจดักิจกรรมในรูปแบบต่างๆ บนเวบ็ไซต ์เพื่อสนบัสนุนให้เวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ  เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งและไดรั้บความนิยมจากกลุ่มเป้าหมาย เช่น ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อชิงรางวลั  ดาวน์โหลด 
(Download) คูปองส่วนลดร้านอาหาร  เป็นตน้ 
 2.)  ธุรกิจบริการขอ้มูลผา่นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
        ปัจจัยหลักสําคญัในจัดหาบริการขอ้มูลผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ได้แก่ บุคลากร ฐานขอ้มูลหรือเน้ือหา  และ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต โดยเจา้หนา้ท่ีส่วนงานดงักล่าวมีหนา้ท่ีนาํฐานขอ้มูลหรือเน้ือหาในรูปแบบต่างๆ เช่น สัญญาณ
ภาพและเสียงของรายการโทรทศัน์หรือข่าว MMS  ขอ้ความ SMS  มาจดัทาํในรูปแบบไฟลดิ์จิตอลใหพ้ร้อมจดัส่งไปยงัระบบของ
ผูใ้หบ้ริการโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือรองรับต่อการใชผ้า่น Application ของอุปกรณ์เคล่ือนท่ีของค่ายผูผ้ลิตต่างๆ รวมทั้ง 
เป็นผูพ้ฒันา Application สาํหรับใชร้องรับบริการขอ้มูลผา่นอุปกรณ์เคล่ือนท่ีรูปแบบต่างๆ 
 
4.6 สายธุรกจิโรงพมิพ์ 
ลกัษณะของผลติภัณฑ์หรือบริการ 

บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั (WPS) เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ 
84.5% ทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการงานพิมพห์นงัสือพิมพ ์ โดยการพิมพห์ลกัจะรับพิมพห์นงัสือพิมพข์อง
เครือ เนชัน่ กรุ๊ป 

ในปี 2550 WPS ไดร่้วมทุนกบั Kyodo Printing CO., Ltd. (KP) จากประเทศญ่ีปุ่น และ San-Mic Trading (Thailand) 

Co,.Ltd. จดัตั้งบริษทั เกียวโด เนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วิส จาํกดั (KNP) โดย WPS ถือหุ้น 49% มีทุนจดทะเบียน 350 ลา้นบาท เพื่อ
ใหบ้ริการ Commercial Printing  

ในวนัท่ี 22 มิถุนายน 2553 WPSไดท้าํการซ้ือหุน้ KNP จาก KP และ San-Mic จาํนวน 51% ในมูลค่า 8.3 ลา้นบาท และทาํ
การเปล่ียนช่ือบริษทัเป็น บริษทั เนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วิส จาํกดั (NPS) ทาํให ้WPS ถือหุน้ใน NPS จาํนวน 99.99% เปล่ียนสถานะ
ของ NPS จากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย  

ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 WPS ไดท้าํสัญญารับโอนกิจการดว้ยวิธีการโอนทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งหมดกบับริษทั 
เนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วิส จาํกดั (NPS) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เพื่อปรับโครงสร้างการดาํเนินงานของบริษทั โดยกาํหนดให้
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 เป็นวนัท่ีโอนรับกิจการ และเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2554 บริษทัได้ชาํระค่าตอบแทนจากการรับโอน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาจาํนวน 96.62 ลา้นบาท และบริษทัไดรั้บเงินคืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวบางส่วนเป็น
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จาํนวนเงินเดียวกนั บริษทับนัทึกผลขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 82.91 ลา้นบาท ไวใ้นงบกาํไร
ขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 
การบริการงานพมิพ์ของ บริษัท ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย ) จํากดั 

1. ดาํเนินธุรกจิด้วยเคร่ืองพมิพ์ป้อนม้วน 
บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการงานพิมพห์นงัสือพิมพ ์ ใชเ้คร่ืองจกัร Cold-set Web 

Offset  ซ่ึงรับงานพิมพจ์ากบริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั, บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั และ บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั   
ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์คม ชดั ลึก, กรุงเทพธุรกิจ ,The Nation  หนงัสือรายปักษแ์ละรายสัปดาห์ – NJ Magazine และเนชัน่สุด
สัปดาห์ และแบบการเรียนการสอนจากลูกคา้ภายนอก เช่น อกัษรเจริญทศัน์ รวมทั้งสาํนกัพิมพเ์จา้ของหนงัสือพิมพต่์างประเทศ
ไดแ้ก่ The Wall Street Journal Asia  และ Yomiuri Shimbun   ซ่ึงไดว้า่จา้งบมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์(NINE) 
ดาํเนินการจดัพิมพ์ จดัจาํหน่าย และขนส่ง ตามลาํดับ และ NINEได้ใช้บริการโรงพิมพ์ในเครือ ได้แก่ บริษทั ดับบลิวพีเอส 
(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูจ้ดัพิมพห์นงัสือพิมพด์งักล่าว 
สิทธิและข้อจํากดัในการประกอบธุรกจิ 

 -ไม่มี- 
กลยุทธ์ทางการตลาด 

ให้บริการงานด้านการพิมพ์ท่ีมีคุณภาพอย่างครบวงจร โดยการใช้เคร่ืองจกัร,อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการพิมพ์ท่ี
ทนัสมยั และระบบบริหารคุณภาพ เพื่อการพฒันาคุณภาพบริการการพิมพใ์หดี้ยิง่ๆ ข้ึน โดยทีมงานท่ีมีประสบการณ์สูงทางดา้น
การพิมพ ์ 

 โดยในปี 2549 บริษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด  ได้รับรางวลัคุณภาพการพิมพ์จากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ   จากงาน 1st Thai Print Award 2006 ไดรั้บรางวลัเหรียญทองจากประเภท ส่ิงพิมพร์ะบบ offset จากเคร่ืองพิมพป้์อน
มว้น – กระดาษเคลือบผิว (Web offset – Coated Paper)  และเหรียญเงิน จากประเภทส่ิงพิมพร์ะบบ offset จากเคร่ืองพิมพป้์อน
มว้น – กระดาษเคลือบผิวเบากวา่ 70 แกรม  (Web offset – Coated Paper less than 70 gsm.) และจากการท่ีบริษทัฯไดส่้งผลงาน
เขา้ประกวดท่ีประเทศจีนในงาน 4 th Asian Print Award Year 2006  โดยไดรั้บรางวลั Silver Medal จากประเภท Web offset – 
Coated Stock และ รางวลั Bronze Medal จากประเภท Web offset – LWC (Light weight coated) ส่วนปี 2554 บริษทั เนชัน่ พร้ิน
ต้ิง เซอร์วสิ จาํกดั ไดรั้บรางวลัชมเชยในการประกวดหนงัสือดีเด่นประเภทหนงัสือสวยงามทัว่ไปจากกระทรวงศึกษาธิการ 

นอกจากน้ี บริษทัยงัร่วมกบับริษทัในกลุ่มเนชัน่ คือ บริษทั เอ็มเอ็มแอล จาํกดั  (บริษทัยอ่ยท่ี บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย 
กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้อยู ่99.99%) ใหบ้ริการเพิ่มเติมท่ีโรงพิมพอ่ื์นไม่สามารถทาํได ้คือบริการดา้นการจดัส่ง (Logistic) ตรง
ถึงลูกคา้ตามบา้นหรือส่งถึงเอเยน่ตห์นงัสือ เพื่อบริการลูกคา้อยา่งครบวงจร 

ลกัษณะของลูกค้า 
ในปี 2554 ลูกคา้ส่วนใหญ่ประมาณ 96 % คือบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 

นอกจากน้ีมีการขยายตลาดงานดา้นการพิมพไ์ปยงัลูกคา้ภายนอกเครือ อาทิเช่น อกัษรเจริญทศัน์ ซ่ึงเป็นลูกคา้ประเภท Web Offset       

ภาวะการแข่งขัน 
เน่ืองจากบริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั ให้บริการพิมพส่ิ์งหนงัสือพิมพข์องเนชัน่ กรุ๊ปเป็นหลกั จึงมิไดมี้

การแข่งขนัในส่วนน้ี นอกจากมีช่วงเวลาท่ีวา่งจากงานหลกัจะรับพิมพง์านประเภทหนงัสือแบบเรียนได ้

เคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลติ 
บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดัมีเคร่ืองจกัร Cold-set Web Offset ใชส้าํหรับการพิมพห์นงัสือพิมพแ์ละ

นิตยสาร โดยใชก้ระดาษท่ีเป็นมว้น 
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กาํลงัการผลิต แยกตามประเภทการผลิตสินคา้และเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

   กาํลงัการผลิตหนงัสือพิมพ ์

 ในการผลิตหนงัสือพิมพจ์ะใชเ้คร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการพิมพเ์ป็นการเฉพาะเรียกวา่ “Cold-set Web Offset” ท่ีใชก้ระดาษ 
Newsprint ท่ีเป็นมว้น โดยปัจจุบนับริษทัมีเคร่ืองจกัรดงักล่าว 2 ชุด  ซ่ึงตามกาํลงัการผลิตเตม็ท่ีของเคร่ืองจกัรท่ีมีอยูจ่ะสามารถ
พิมพไ์ดต้ลอด 24 ชัว่โมงโดยแบ่งเป็น 3 กะ  แต่ในปัจจุบนับริษทัใชก้าํลงัการผลิตเพียง 2 กะหรือประมาณ 70%  ของกาํลงัการผลิต
ทั้งหมด  คือใชเ้วลาในการพิมพป์ระมาณ 12 – 15 ชัว่โมง  โดยแบ่งเป็น 2 กะๆ ละ 8 ชัว่โมง  โดยกาํลงัการผลิตท่ีเหลือส่วนใหญ่
เป็นช่วงกลางวนั 

อตัรากาํลงัคนในดา้นการผลิตหนงัสือพิมพ ์

ปัจจุบนัโดยเฉล่ียการทาํงานเป็น 2 กะ จาํนวนกะละ 8 ชัว่โมง  และใชเ้วลาในการพิมพเ์ฉล่ียวนัละ 16 ชัว่โมง โดยมี  
ตารางเวลาสลบัการทาํงานของเคร่ืองพิมพ ์ณ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ มีพนกังานในสายธุรกิจการพิมพร์วมประมาณ  129  คน  

 
วตัถุดิบและผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ 
วตัถุดิบท่ีสาํคญัในการผลิตหนงัสือพิมพแ์บ่งไดด้งัต่อไปน้ี                    

               หน่วย : ร้อยละของมูลค่าวตัถุดิบรวม 
วตัถุดบิ ผลติหนังสือพมิพ์และนิตยสาร 

กระดาษหนงัสือพิมพ ์ 81% 
หมึกพิมพ ์ 7% 
เพลท 10% 
อ่ืนๆ ( เช่น นํ้ายาลา้งเพลท) 2% 

รวม 100% 
 
ในปี 2554 วตัถุดิบส่วนใหญ่ คือ กระดาษหนงัสือพิมพ ์ซ่ึง บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) จะเป็นผูจ้ดัหา 

เพื่อจดัส่งใหบ้ริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั ดาํเนินการผลิต  ส่วนวตัถุดิบอ่ืนๆ บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
จาํกดัเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัหาวตัถุดิบ 

 
แหล่งที่มาของวตัถุดบิ 

  วตัถุดิบท่ีสาํคญั คือ กระดาษหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงในปี 2554 บริษทัฯสั่งซ้ือกระดาษหนงัสือพิมพจ์ากต่างประเทศเป็นหลกั 
เช่น NP Trading, Paper Right และ Firgos เป็นตน้  คิดเป็น 65 % ของยอดการสั่งซ้ือทั้งหมด ท่ีเหลือสั่งซ้ือจากผูผ้ลิตในประเทศ  
เช่น  บริษทั ผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั, บริษทั ฟินิคซ์ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จาํกดั (มหาชน) , บริษทั นอร์สเก ้จาํกดั เป็นตน้   
โดยผูจ้าํหน่ายกระดาษดงักล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้มกบับริษทัหรือผูบ้ริหาร แต่จะพิจารณา
เลือกซ้ือจากการเปรียบเทียบราคาและความตอ้งการใชง้านเป็นสาํคญั โดยปัจจุบนัมีผูจ้ดัจาํหน่ายกระดาษเป็นจาํนวนมากทาํให้มี
การแข่งขนัสูง บริษทัฯ จึงไม่ประสบกับปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบ หากสูญเสียแหล่งวตัถุดิบบางแหล่งไป สําหรับการสั่งซ้ือ
กระดาษหนงัสือพิมพใ์นปีท่ีผา่นมา บริษทัฯไม่มีการสัง่ซ้ือกบัรายใดรายหน่ึงเกินกวา่ร้อยละ 50 

 ส่วนวตัถุดิบอ่ืนๆ ไดแ้ก่ หมึกพิมพ ์เพลท และนํ้ ายาต่างๆ ซ่ึงมีสัดส่วนรวมประมาณร้อยละ 19 ของมูลค่าวตัถุดิบรวม          
ในปี 2554 บริษทัไดส้ัง่ซ้ือจากบริษทัตวัแทนในประเทศทั้งหมดเพราะมีผูข้ายเป็นจาํนวนมาก โดยไม่ผกูพนักบัรายใดรายหน่ึง 



 

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

62 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

เน่ืองจากการผลิตหนงัสือพิมพข์องบริษทัฯ ใชว้ตัถุดิบนอ้ยประเภทโดยร้อยละ 81 ของวตัถุดิบหลกั คือ กระดาษ ส่วนท่ี
เหลือเป็นวสัดุส้ินเปลืองไดแ้ก่ เพลท, หมึก, ฟิลม์, นํ้ายาเคมี ซ่ึงเม่ือผา่นกระบวนการผลิตแลว้ บริษทัฯ จะนาํมาจาํหน่ายใหแ้ก่ผูรั้บ
ซ้ือสินคา้เก่า โดยเฉพาะวสัดุส้ินเปลืองท่ีเป็นวตัถุเคมี จะตอ้งพิจารณาผูรั้บซ้ือท่ีตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ดว้ย   ดงันั้นบริษทัจึงไม่มีวตัถุดิบหรือนํ้ายาเคมีท่ีใชแ้ลว้ เป็นมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สาํนกังานเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้มโรงงาน ซ่ึง
ในทุกๆ ปี หน่วยงานดงักล่าวไดเ้ขา้มาตรวจสภาพและประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแลว้มีความเห็นว่าบริษทัไม่ไดส้ร้าง
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด 

งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 
-ไม่มี- 
 

2. ดาํเนินธุรกจิงานพมิพ์คุณภาพสูงแบบป้อนม้วนและป้อนแผ่น (Commercial Web & Sheet Fed) 
 ดาํเนินธุรกิจตั้งแต่เดือน เมษายน 2550 ดาํเนินการโดย บริษทัร่วมทุน คือ บริษทั เกียวโด เนชัน่ พร้ินต้ิง  เซอร์วิส จาํกดั 
(KNP) เป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่ง บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั (WPS) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย 
กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และ Kyodo Printing Co (S’Pore) PTE Ltd ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยลง Kyodo Printing Co.,Ltd ในประเทศญ่ีปุ่น 
และ San-Mic Trading(Thailand) ในสดัส่วน 49:49:2 ตามลาํดบั มีวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการงานพิมพห์นงัสือทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น งานหนงัสือปกแข็ง, ตาํราเรียน Encyclopedia , การ์ตูน, พ็อคเก็ตบุ๊ตส์และนิตยสาร 
รวมถึงงานพิมพคุ์ณภาพอ่ืนๆ  

ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2553 WPS ไดเ้ขา้ถือหุน้เพิ่มเติมจากร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 99.99 และเปล่ียนช่ือบริษทัเป็น 
บริษทั เนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วสิ จาํกดั (NPS) และในท่ีสุด WPS ไดรั้บโอนกิจการจาก NPS  เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 ตามท่ีกล่าว
แลว้  
ลกัษณะของผลติภัณฑ์หรือบริการ 

งานพิมพภ์ายในประเทศแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 
1. ลูกคา้ในกลุ่มการพิมพเ์นชัน่  อนัไดแ้ก่  บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน), บริษทั เนชัน่ อินเตอร์ 

เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ,บริษทั เนชัน่  เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั , บริษทั เนชัน่  เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั  
เป็นตน้ โดยงานพิมพส์าํหรับลูกคา้กลุ่มน้ี ส่วนใหญ่เป็นงานการ์ตูน, พอ็คเกต็บุ๊ค และส่ิงพิมพโ์ฆษณา 

2. ลูกคา้นอกกลุ่มเนชัน่ ดว้ยกาํลงัการผลิตท่ีสูงและกระบวนการผลิตท่ีครบวงจร จึงไดมี้การเจาะตลาดกลุ่มลูกคา้ท่ี 
มีงานพิมพท่ี์เนน้ดา้นคุณภาพและยอดการพิมพสู์ง  ทางบริษทัฯสามารถรองรับงานพิมพป์ระเภทนิตยสาร, วารสาร, แคตตาล็อก 
และโบรชวัร์ โดยลูกคา้หลกัในปัจจุบนั ไดแ้ก่ บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทั กิฟฟารีน สกายไลน์ จาํกดั, บริษทั เอ็ม 
ไอ ดบับลิว กรุ๊ป จาํกดั, บริษทั มีเดียเอกซเพอร์ทีส อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั, บริษทั อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล ์จาํกดั, 
บริษทับางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน), บริษทั ทีวไีดเร็ค จาํกดั เป็นตน้ 
สิทธิและข้อจํากดัในการประกอบธุรกจิ 
 รับงานพิมพท่ี์เนน้คุณภาพสูงและยอดการพิมพสู์ง 
กลยุทธ์ทางการตลาด 

ใหบ้ริการงานดา้นการพิมพท่ี์มีคุณภาพสูงอยา่งครบวงจร โดยใชเ้คร่ืองจกัร, อุปกรณ์ และเทคโนโลยกีารพิมพท่ี์ทนัสมยั
จนถึงการบริการจดัหีบห่อ และระบบบริหารคุณภาพ (QC) เพื่อการพฒันาคุณภาพบริการการพิมพใ์ห้ดียิง่ๆข้ึน โดยทีมงานท่ีมี
ประสบการณ์สูงดา้นการพิมพ ์ 
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นอกจากน้ี บริษทัยงัร่วมกบับริษทัในกลุ่มเนชัน่ คือ บริษทั เอ็มเอ็มแอล จาํกดั  (บริษทัยอ่ยท่ี บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย 
กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้อยู ่99.99%) ใหบ้ริการเพิ่มเติมท่ีโรงพิมพอ่ื์นไม่สามารถทาํได ้คือบริการดา้นการจดัส่ง (Logistic) ตรง
ถึงลูกคา้ตามบา้นหรือส่งถึงเอเยน่ตห์นงัสือ เพื่อบริการลูกคา้อยา่งครบวงจร 

ลกัษณะของลูกค้า 
เน่ืองจากในเดือนกรกฎาคม 2554 บริษทั เนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วิส จาํกดั ไดโ้อนกิจการทั้งหมดให้กบั บริษทั ดบับลิวพี

เอส (ประเทศไทย) จาํกดั จึงไดมี้การปรับลดสายการผลิตบางส่วนลง ทาํใหบ้ริษทัฯ มีรายไดค่้าบริการงานพิมพจ์ากลูกคา้ภายนอก
ลดลง 42% จากปี 2553 โดยรายไดค่้าบริการงานพิมพจ์ากลูกคา้ภายนอกจะมีลกัษณะเนน้งานพิมพท่ี์มีปริมาณสูงและต่อเน่ือง เช่น 
Catalogue สินคา้, Direct Mail, คู่มือการใชสิ้นคา้, นิตยสารของสายการบิน เป็นตน้ 
ภาวะการแข่งขัน 

เน่ืองจาก WPS ในส่วนงานคอมเมอร์เชียล  มีศูนยก์ารพิมพค์รบวงจรและมีเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั ไดแ้ก่  เคร่ืองพิมพป้์อน
แผน่ (Commercial Printing) และเคร่ืองพิมพคุ์ณภาพและความจาํสูง (Commercial Heat-set web Offset) รวมทั้งมีเคร่ืองจกัรท่ี
ใหบ้ริการในการจดัหีบห่อรูปเล่มอยา่งครบวงจร  ซ่ึงในธุรกิจประเภทเดียวกนัมีเพียง บริษทั ศิริวฒันา อินเตอร์พร้ินต้ิงและ บริษทั 
ไซเบอร์พร้ินทเ์ท่านั้น แต่ดว้ยสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และภยันํ้ าท่วมในช่วงปลายปี ทาํให้การแข่งขนัในเร่ืองราคาเป็นปัจจยัท่ี
สาํคญั  ดงันั้นการเนน้คุณภาพงานพิมพ,์ ลดตน้ทุนใหต้ํ่าลงและการส่งมอบตรงเวลา จึงเป็นภารกิจท่ีทางบริษทัฯตอ้งบรรลุ เพื่อให้
สามารถแข่งขนัในตลาดได ้

เคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลติ 
สาํหรับธุรกิจการบริการงานพิมพ ์มีเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการพิมพแ์บ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

1. เคร่ืองจกัร Commercial Printing ใชส้าํหรับการพิมพนิ์ตยสาร, การ์ตูน และพอ็กเกต็บุ๊คส์, หนงัสือทัว่ไป 
2. เคร่ืองจกัร Commercial Heat-set web offset ใชส้าํหรับการพิมพห์นงัสือนิตยสาร, โบชวัร์ ท่ีมีปริมาณสูงและ
ตอ้งการความรวดเร็ว 

 นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองจกัรอ่ืนท่ีช่วยให้การบริการงานพิมพเ์ป็นแบบครบวงจร  ไดแ้ก่  เคร่ืองอดัเพลท CTP Systems  
เคร่ืองพบั, เคร่ืองเก็บเล่ม, เคร่ืองเขา้เล่ม ซ่ึงมีทั้ง เคร่ืองเขา้เล่มปกแขง็ เคร่ืองเขา้เล่มปกปีก เคร่ืองไสกาว เคร่ืองเยบ็มุงหลงัคา 
เคร่ืองเยบ็ก่ี รวมไปถึง เคร่ืองเคลือบปกลามิเนต เคร่ืองเคลือบยวู ีและเคร่ืองใส่ถุงพลาสติก 

กาํลงัการผลติ แยกตามประเภทการผลติสินค้าและเคร่ืองจักร 

    กาํลงัการผลติของเคร่ืองพมิพ์ 
 ปัจจุบนับริษทัฯ มีเคร่ืองพิมพท์ั้งหมด จาํนวน 9 เคร่ือง แบ่งเป็น 

 เคร่ืองพิมพส่ี์สีจาํนวน 5 เคร่ืองกาํลงัการผลิตเฉล่ีย 13,000 แผน่ต่อชัว่โมง  
  เคร่ืองพิมพส์องสีจาํนวน 2 เคร่ืองกาํลงัการผลิตเฉล่ีย  8,000 แผน่ต่อ ชัว่โมง  
  เคร่ืองพิมพสิ์บสีจาํนวน 1 เคร่ืองกาํลงัการผลิต 13,000 แผน่ต่อ ชัว่โมง  
 เคร่ืองพิมพส่ี์สีแบบ Web Offset จาํนวน 1 เคร่ืองกาํลงัการผลิต 50,000 แผน่ต่อชัว่โมง 
        โดยเคร่ืองจกัรทั้ง 9 เคร่ืองจะใชใ้นการพิมพ ์2 กะ จาํนวนกะละ 8 ชัว่โมง ปัจจุบนับริษทัฯ มีอตัราการใชก้าํลงัการ

ผลิตจากเคร่ืองจกัรทั้ง 9 เคร่ือง ประมาณร้อยละ 50 - 60  

อตัรากาํลงัคน 
ปัจจุบนัโดยเฉล่ียการทาํงานเป็น 2 กะ จาํนวนกะละ 8 ชัว่โมง  และใชเ้วลาในการพิมพเ์ฉล่ียวนัละ 16 ชัว่โมง โดยมี     

ตารางเวลาสลบัการทาํงานของเคร่ืองพิมพ ์ณ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีพนกังานรวมประมาณ  108  คน  
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 วตัถุดบิและผู้จําหน่ายวตัถุดบิ  
วตัถุดิบท่ีสาํคญัในการผลิตหนงัสือแบ่งไดด้งัต่อไปน้ี 

                                                หน่วย : ร้อยละของมูลค่าวตัถุดิบรวม 
วตัถุดบิ สัดส่วน 

กระดาษ 81% 
หมึกพิมพ ์ 7% 
เพลท 4% 
กาว 2% 
ผา้ยาง,พลาสติก 2% 
อ่ืนๆ ( เช่น ฟิลม์เคลือบ, กระดาษทาํปกแขง็) 4% 
รวม 100% 

 
แหล่งที่มาของวตัถุดบิ 

  วตัถุดิบท่ีสาํคญั คือ กระดาษซ่ึงมีทั้งกระดาษท่ีนาํเขา้มาจากต่างประเทศและสัง่ซ้ือจากผูผ้ลิตในประเทศ เช่น UPM Asia 
Pacific , บริษทั ผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั, บริษทั เปเปอร์กรีน จาํกดั, บริษทั กระดาษสหไทย จาํกดั (มหาชน) , บริษทั ซีเค เป
เปอร์ จาํกดั เป็นตน้         

  ส่วนวตัถุดิบอ่ืนๆ ไดแ้ก่ หมึกพิมพ ์กาว ฟิลม์ และนํ้ ายาต่างๆ ซ่ึงมีสัดส่วนรวมประมาณร้อยละ 19 ของมูลค่า วตัถุดิบ
รวม ในปี 2554 โดยส่วนใหญ่บริษทัไดส้ั่งซ้ือจากบริษทัตวัแทนในประเทศเพราะมีผูข้ายเป็นจาํนวนมาก โดยไม่ผกูพนักบัรายใด
รายหน่ึง ยกเวน้วตัถุดิบบางอยา่งท่ีคุณภาพของในประเทศไม่ไดคุ้ณภาพกจ็ะมีการสัง่ซ้ือมาจากต่างประเทศบา้ง 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
เน่ืองจากการผลิตหนังสือของบริษทัฯ วตัถุดิบท่ีใช้ร้อยละ 81 ของวตัถุดิบหลกั คือ กระดาษ ส่วนท่ีเหลือเป็นวสัดุ

ส้ินเปลืองไดแ้ก่  เพลท, หมึก, ฟิลม์เคลือบ, นํ้ายาเคมี  ซ่ึงเม่ือผา่นกระบวนการผลิตแลว้ บริษทัฯ จะนาํมาจาํหน่ายใหแ้ก่ผูรั้บซ้ือ
สินคา้เก่า  ดงันั้นบริษทัจึงไม่มีวตัถุดิบหรือนํ้ายาเคมีท่ีใชแ้ลว้ เป็นมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม 

นอกจากน้ีบริษทัฯยงัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สาํนกังานเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้มโรงงาน ซ่ึง
ในทุกๆ ปี หน่วยงานดงักล่าวไดเ้ขา้มาตรวจสภาพและประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแลว้มีความเห็นว่าบริษทัไม่ไดส้ร้าง
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด 

งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 
-ไม่มี- 

 
4.7 สายธุรกจิขนส่ง 
 ดาํเนินงานโดย บริษทั เอน็เอ็มแอล จาํกดั (NML) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั เนชัน่ มลัติมิเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
ถือหุ้น 99.99% ก่อตั้ งเม่ือปี 2549 ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจรับจ้างขนส่งสินค้า (Logistics) ได้แก่ขนส่ง
หนงัสือพิมพ ์ส่ิงพิมพ ์เพื่อให้บริการลูกคา้ในกลุ่ม เนชัน่กรุ๊ป และรองรับสายงานหลกัในการจดัส่งหนงัสือพิมพ ์ในเครือไดแ้ก่ 
คมชดัลึก , กรุงเทพธุรกิจ , เดอะเนชัน่ , เดอะ วอลล์สตรีทเจอร์นอล และ โยมิอูริชิมบุน ทั้งในเขตกรุงเทพ ฯ – ปริมณฑล และ
ต่างจงัหวดัทัว่ประเทศ รวมทั้งการรับงานบริการขนส่งใหก้บัลูกคา้ภายนอกทัว่ไป 
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 โดยรายไดส่้วนใหญ่ของบริษทัจะมาจากการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ใหก้บับริษทั เนชัน่ มลัติมิเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัในเครือประมาณ 60% และรายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้ภายนอกประมาณ 40 % 
ลกัษณะของการให้บริการ 
 1. บริการขนส่งสินคา้และกระจายสินคา้ 
 NML ให้บริการดว้ยรถขนส่งสินคา้มากกว่า 100 คนั ตลอด 24 ชัว่โมง ดว้ยระบบการทาํงานขนส่งท่ีทนัสมยัและ
รวดเร็ว ผูใ้ชบ้ริการสามารถวางใจในคุณภาพงานขนส่งท่ีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูง 
 ประเภทของงานบริการดา้นขนส่งของ NML  

 การนาํรถไปประจาํท่ีโรงงานหรือคลงัสินคา้ของลูกคา้ 
 การขนส่งสินคา้แบบเหมาเท่ียว (Point - To – Point) 
 การกระจายสินคา้ (Distribution) เหมาะสําหรับออเดอร์ย่อยหรือปริมาณงานน้อยไม่สามารถจดัส่งสินคา้

โดยตรงจากคลงัสินคา้ของลูกคา้โดย NML จะนาํสินคา้มารวมท่ีศูนยก์ระจายสินคา้ (DC) ก่อนกระจายจาก 
ศูนยก์ระจายสินคา้ อ.บางบ่อ จดัส่งไปปลายทาง เพื่อใหลู้กคา้สามารถจดัส่งสินคา้ออเดอร์ยอ่ย ไดใ้นเวลาท่ี
รวดเร็ว โดยมีตน้ทุนตํ่า 

 การขนส่งสินคา้ขากลบั (Reverse Logistics) 
การบริการงานขนส่งของ NML ไดมี้การนาํระบบ LTS (Logistics Tracking system) มาช่วยในการทาํงาน ทาํใหลู้กคา้

สามารถตรวจสอบสถานะการจดัส่งสินคา้ไดแ้บบ Real Time จากระบบ LTS ผา่นอินเตอร์เน็ต ซ่ึงสะดวกสบายและลูกคา้สามารถ
มัน่ใจไดว้า่สินคา้ไดจ้ดัส่งถึงปลายทางอยา่งถูกตอ้งและทนัเวลา 

นอกจากการบริการขนส่งสินคา้และพสัดุทัว่ประเทศให้กบัเนชั่นกรุ๊ปแลว้ NML ยงัให้บริการงานขนส่งให้กับ
ผูใ้ชบ้ริการกวา่ 10 หน่วยงาน เช่น 

- บริษทั แอมเวย ์ประเทศไทย จาํกดั 
- บริษทั บีริช จาํกดั (กาแฟอเมซอน) 
- บริษทั ซีพีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ในส่วนงานจดัส่งสินคา้บุ๊คสไมล ์
- บริษทัป่องทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 
- บริษทัซีพีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ในงานจดัส่งสินคา้ 7- Catalog 

ฯลฯ 
 เหตุผลและขอ้แตกต่างท่ีลูกคา้ส่วนใหญ่ใชบ้ริการงานขนส่งของ NML  
  1. NML มีความพร้อมในทีมขนส่งดว้ยรถกวา่ 100 คนั และพนกังานมืออาชีพท่ีมีประสบการณ์กวา่ 800 คน 
  2. NML มีระบบจดัส่งท่ีรวดเร็ว และกลา้รับประกนัการจดัส่งถึงผูรั้บปลายทางในวนัรุ่งข้ึน 
  3. NML คืนเอกสารเซ็นตรั์บปลายทางทุกบิลลแ์ก่ลูกคา้ เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานยนืยนัการรับสินคา้ของลูกคา้ปลายทาง 
*4. NML มีบริการแจง้สถานะการจดัส่ง โดยผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ไปแสดงบนหนา้จอของลูกคา้ เพื่อใหลู้กคา้รู้สถานะการจดัส่ง                      
ทุกอินวอยส์วนัต่อวนั โดยไม่ตอ้งโทรสอบถาม 
  5. NML มีรายงานสรุปประเมินผลการจดัส่งรายเดือนใหก้บัลูกคา้เพื่อตรวจสอบมาตรฐานงานจดัส่งของบริษทั ฯ 
   6. NML ช่วยใหลู้กคา้จ่ายค่าขนส่งนอ้ยกวา่ท่ีเคยจ่าย แต่ไดรั้บงานท่ีดีกวา่  
* อยูร่ะหวา่งพฒันา กาํหนดเสร็จในปลายปี 2555 

2.  บริการจดัส่งส่ือส่ิงพิมพ ์
 ภายใตส้โลแกนท่ีวา่ “รักษาและเพิ่มฐานสมาชิกผูอ่้าน และเพิ่มยอดจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพข์องท่านดว้ยบริการของ NML”  
ซ่ึงประกอบไปดว้ยพนกังานจดัส่งสมาชิก , สายส่งและสายวางร้านท่ีมีประสบการณ์กว่า 500 คน ทาํงานตลอด 24 ชัว่โมง ไม่มี
วนัหยดุ จดัส่งส่ิงพิมพป์ระเภท หนงัสือพิมพร์ายวนั , นิตยสาร , การ์ตูน ตลอดจนตาํราเรียนถึงมือผูรั้บทัว่ประเทศ โดย NML จะ
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ทาํหน้าท่ีคดัแยก มดั และจดัส่งผลิตภณัฑ์ส่ือส่ิงพิมพ์อย่างรวดเร็วภายในเวลาท่ีต้องการ โดยใช้ระบบ GIS (Geographic 
Information System) ในการทาํงานเร่ืองงานจดัส่งสมาชิก , จดัส่งร้านหนงัสือและเอเยนต ์เพื่อบนัทึกตาํแหน่ง , สถานท่ีจดัส่ง
หนงัสือทุกเล่มของสมาชิกทุกราย และตาํแหน่งของจุดส่งหนงัสือทั้งหมด โดยระบบ GIS สามารถช่วยบริหารเส้นทางการจดัส่ง 
ช่วยวเิคราะห์การจดัส่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ปัจจุบนั NML บริการจดัส่งในระบบสมาชิกหนังสือพิมพ ์นิตยสาร ในกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ สมาชิกหนังสือพิมพ์
เดอะเนชัน่, กรุงเทพธุรกิจ, คมชดัลึก ฯ  The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbun และยงัมีหน่วยงานภายนอก
หลายสาํนกัพิมพท่ี์ใชบ้ริการการจดัส่งสมาชิกของ NML เช่น True Visions  Magazine , นสพ.ดาราเดล่ี , นิตยสาร Go Genius , 
นิตยสารเล่มโปรด , นิตยสาร WHO , Seventeen , OK! , ZOO, ENTERTAIN, RAY, CAWAI, GO Magazine ฯลฯ 
 สําหรับงานบริการขนส่งส่ิงพิมพ์ไปยงัจุดส่งเอเยนต์ , ร้านหนังสือ , สถาบนัการศึกษา ฯลฯ ทัว่ประเทศ ปัจจุบนัมี
สาํนกัพิมพช์ั้นนาํกวา่ 30 แห่ง ใชบ้ริการของ NML อาทิ  

- บริษทั อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จาํกดั 
- บริษทั ซีเอด็ จาํกดั (มหาชน) 
- ร้านหนงัสือบุ๊คสไมล ์
- บริษทั เอเซียบุ๊ค จาํกดั 
- บริษทั สยามอินเตอร์มลัติมิเดียจาํกดั (มหาชน) 
- บริษทั นานาสาสน์จดัจาํหน่าย จาํกดั 
- ศูนยห์นงัสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- สาํนกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช (ทวพ.) 

ฯลฯ  
 

 3. บริการขนส่งด่วน (NML Express) 
 เป็นบริการขนส่งสินคา้ด่วนแบบ Door – To – Door  ภายในกาํหนดเวลาท่ีแน่นอนในเขต  กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล 

o ผูรั้บปลายทางจะไดรั้บสินคา้ภายในวนัเดียวกนั ในส่วนของท่ีส่งในกรุงเทพ ฯและปริมณฑลส่วนต่างจงัหวดั  
 ผูรั้บสินคา้สามารถรับสินคา้เพียงขา้มคืนหรือวนัทาํการถดัไป หรือภายในวนัท่ีกาํหนด 
o ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดตามสถานะสินคา้ออนไลน์ของ NML Express ซ่ึงรวดเร็วและแม่นยาํโดยลูกคา้ไม่ตอ้ง 
 ติดต่อศูนยบ์ริการลูกคา้ของ NML เพราะ NML สามารถใหข้อ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัชิปเมนทข์องลูกคา้แบบ 
 เรียลไทมใ์นขณะท่ีสินคา้กาํลงัเดินทางไปยงัท่ีหมายปลายทาง 
o หน่วยงานท่ีใชบ้ริการ NML Express ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 

- บริษทั แอมเวย ์ประเทศไทย จาํกดั 
- บริษทั ดีเอชแอล เอก็เพลส ประเทศไทย จาํกดั 
- บริษทั ไทยพริวลิเลจ จาํกดั 
- บริษทั ไออาร์ บิวติน่า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
- บริษทั รีเทลลิงค ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั 
- บริษทั ทีวไีดเร็ค จาํกดั 
- บริษทั คอลโทรลดาตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ฯลฯ 
 4. บริการงานเสริมต่าง ๆ โดยมีรูปแบบการใหบ้ริการดงัน้ี 
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4.1 บริการดา้นบรรจุภณัฑ ์
o Packing and Bundling 
o Labeling and taging 

4.2 บริการดา้นไปรษณียภณัฑ ์(mail Service) 
o Handle Stock 
o Process Labeling Tagging 
o Process Packing 
o Process Sorting By Post Code 
o Deliver to Post Office 
o Delivery By NML Messengers 

4.3 บริการเรียกเกบ็เงินและชาํระค่าบริการ 
4.4 บริการส่งเอกสารด่วน ดว้ยทีมงานท่ีมีประสบการณ์กวา่ 50 คน ในเขตกรุงเทพ ฯและปริมณฑล จดัส่งเอกสารและ

พสัดุด่วนถึงมือผูรั้บปลายทางภายใน 4 ชัว่โมง 
4.5 บริการแจกใบปลิว , โบรชวัร์ , เอกสาร Direct Mail , แจกสินคา้ตวัอยา่งทุกชนิด , งานวิจยัตลาด , ติดโปสเตอร์ , 

ป้ายโฆษณา (Banner) ฯลฯ ทัว่ประเทศ ดว้ยทีมงานมืออาชีพท่ีมีประสพการณ์กวา่ 100 คน 
ปัจจุบนั NML ใหบ้ริการงานแจกใบปลิวใหก้บัหา้ง เทสโก ้โลตสั , หา้งแมคโดนลัด ์ฯลฯ เป็นหลกั โดยทีมของ NML 

พร้อม ท่ีจะทาํการตลาด ส่ือโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ สินคา้และบริการของลูกคา้ ดว้ยทีมงานมืออาชีพ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
สิทธิและข้อจํากดัในการประกอบธุรกจิ 
              -ไม่มี- 
กลยุทธ์ทางการตลาด 
 NML เนน้การใหบ้ริการท่ีหลากหลายเพื่อเป็น Logistics Solution ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ โดยมีบริการท่ีใชว้ิวฒันาการทาง
เทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาใชค้วบคุมและบริหารการขนส่ง เช่น ระบบ GIS (Geographic Information System) เพื่อตรวจสอบ
ตาํแหน่งท่ีตั้งของบา้นสมาชิกทุกราย เพื่อความรวดเร็วบริการถูกตอ้ง นอกจากน้ีบริษทั มีทีมงานและบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ 
ความสามารถในการให้บริการขนส่งสินคา้ทัว่ประเทศ และบริษทัมุ่งเน้นท่ีส่งเสริมให้บุคลากรของบริษทัไดศึ้กษา อบรม งาน
ใหบ้ริการขนส่งอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อรองรับกบัการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต 
 บริษทัยงัมีเวบ็ไซด์ www.nml.co.th และระบบ LTS (Logistics Tracking System) เพื่อให้ลูกคา้ของบริษทัสามารถ
ตรวจสอบการขนส่งแบบเรียลไทม ์ติดต่อสอบถามและทราบขอ้มูลข่าวสาร ราคาค่าขนส่งและบริการอ่ืน ๆ ของบริษทัไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและทนัสมยั พร้อมกบัใชโ้ลโกข้องเอ็นเอ็มแอลในการส่ือกบัลูกคา้ สร้างภาพลกัษณ์ของแบรนด์และให้เคร่ืองแบบของ
พนกังานท่ีตอ้งติดต่อใหบ้ริการกบัลูกคา้เพื่อความเป็นหน่ึงเดียวและทาํงานกนัเป็นทีม 
 NML เนน้คุณภาพท่ีเช่ือถือไดใ้นการใหบ้ริการกบัลูกคา้ โดยมีเกณฑว์ดั ดชันีช้ีวดัขอ้กาํหนด เป้าหมายของการบริการ
ในแต่ละดา้น และวดัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการ (KPI) บริษทัสามารถจดัส่งสินคา้ใหถึ้งผูรั้บปลายทางไดเ้ร็วกวา่
ผูข้นส่งรายอ่ืน รวมทั้งค่าบริการท่ีดีกวา่ ทีมงานมีประสบการณ์ในดา้นงานขนส่งส่ิงพิมพม์ากกวา่ 30 ปี และสนบัสนุนการทาํงาน 
โดยมีระบบการบริหารงานจดัส่งสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถกระจายส่งสินคา้ไดท้ัว่ถึงทุกพื้นท่ีและใชเ้วลานอ้ยกว่าทัว่ไป 
รวมถึงการมีทีม CS (Customer Service) รับฟังขอ้มูลและดูแลลูกคา้ทุกราย เพื่อนาํขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการมาปรับปรุงการทาํงาน 
เพื่อใหไ้ดง้านท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีพอใจผูใ้ชบ้ริการกบั NML ทุกราย 
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ภาวะการแข่งขัน 
 ในปี 2555 ธุรกิจโลจิสติกส์ ไดมี้การพฒันาและแข่งขนักนัสูง NML จึงมุ่งเนน้ใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ครบวงจร โดย
มุ่งเนน้การพฒันาระบบโลจิสติกส์ และพฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพสูง รวมถึงพฒันาการนาํส่ือเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้น
การบริหารและบริการขนส่งสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพเป็นท่ีพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
 ในปัจจุบนัน้ี NML ไดเ้ลง็เห็นถึงประโยชน์ในงานการใหบ้ริการ เพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ จึงนาํเทคโนโลย ีLogistics 
Tracking Services (LTS) มาใช ้ทาํให้ NML ไดรั้บความเช่ือมัน่และ ความไวว้างใจจากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของบริษทั อยา่ง
สมํ่าเสมอและต่อเน่ือง โดยเฉพาะดา้นประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้และบริการตรงต่อเวลา รวมทั้งการตรวจสอบเวลาและการลง
สินคา้ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง ไม่เสียหาย ใชเ้ช้ือเพลิงท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน เพื่อลดตน้ทุนการขนส่งทาํใหลู้กคา้มีตน้ทุนท่ี
เหมาะสมในการขนส่งและสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายของลูกคา้ไดม้ากกวา่ 
จํานวนบุคลากร 
 ณ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั มีบุคลากร ทั้งหมดประมาณ 800 คน แบ่งเป็น พนกังานประจาํ 200 คน 
และพนกังานวา่จา้งตามสญัญารายปี 500 คน และรถขนส่ง (Out source) ประมาณ 100 คน 
 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
             -ไม่มี- 
งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 
             -ไม่มี- 
 
4.8 สายธุรกจิการศึกษา 

ดาํเนินการโดย บริษัท เนช่ันยู จํากดั (NU) บริษทัยอ่ยของ บริษทั เนชัน่ มลัติมิเดีย กรุ๊ป จาํกดั ดาํเนินธุรกิจบริหาร 
“มหาวทิยาลยัโยนก” ปัจจุบนัไดด้าํเนินการเปล่ียนช่ือเป็น “มหาวทิยาลยัเนชัน่” ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554  

จากปณิธานอนัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างบณัฑิตคุณภาพสู่สงัคมไทยดว้ยการเรียนการสอนท่ีเนน้ผล (outcome-based learning) 
เป็นสาํคญั ผา่นการอบรมและฝึกฝนท่ีเนน้วธีิ “การเรียนกบัมืออาชีพ” โดยผูท้รงคุณวฒิุจากทั้งในและนอกเครือข่ายของ บริษทั 
เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ครอบคลุมในสายงานดา้นต่างๆท่ีสาํคญั เช่น การบริหารธุรกิจ การบริหารส่ือ การโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มหาวทิยาลยัเนชัน่ทาํการเปิดการเรียนการสอนคร้ังแรกในปีการศึกษา 2554 โดยเปิดการเรียนการสอนทั้งหลกัสูตร
ปริญญาตรีและปริญญาโท และแบ่งสถานศึกษาออกเป็น 2 วทิยาเขต คือ 1.มหาวทิยาลยัเนชัน่ ลาํปาง  2.มหาวทิยาลยัเนชัน่ ศูนย์
เนชัน่ทาวเวอร์  

หลกัสูตรท่ีมหาวทิยาลยัเนชัน่เปิดสอน มีดงัน้ี 
มหาวทิยาลยัเนช่ัน ลาํปาง    หลกัสูตรท่ีเปิดสอน 
ระดบัปริญญาตรี   

 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต (สาขาวชิานิเทศศาสตร์)  
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาวชิาการตลาด)  
 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (สาขาวชิาการบญัชี)  
 หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์) 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์) 
 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (สาขาวชิาการท่องเท่ียว)  
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 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์)  

ระดบัปริญญาโท  

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  จาํนวน 60 คน  
 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  จาํนวน 60 คน  
 สมคัรดว้ยตนเองท่ี 

มหาวทิยาลยัเนช่ัน ศูนย์เนช่ันทาวเวอร์   หลกัสูตรท่ีเปิดสอน 
    ระดบัปริญญาตรี    

 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต (สาขาวชิานิเทศศาสตร์)   
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาวชิาการตลาด)  

      ระดบัปริญญาโท  

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (Executive MBA ) 
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5. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

5.1 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ 

5.1.1 สินทรัพยห์ลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ย คือ ท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรต่างๆ ท่ีใชใ้นการผลิต ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
  มูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยห์ลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

มูลค่าทางบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
ประเภททรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  ลกัษณะ

กรรมสิทธิ 
ภาระผูกผนั 

 (ล้านบาท)   
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 471.06 เป็นเจา้ของ คํ้าประกนัตามสญัญาร่วมใหกู้ ้
อาคาร และส่วนปรับปรุง 281.46 เป็นเจา้ของ คํ้าประกนัตามสญัญาร่วมใหกู้ ้
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยท่ี์เช่า 28.61 ตามสญัญาเช่า  
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 713.02 เป็นเจา้ของ คํ้าประกนัเงินกูร้ะยะยาวของบริษทั

ยอ่ย และคํ้าประกนัตามสญัญาร่วม
ใหกู้ ้

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 166.83 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
ยานพาหนะ 25.12 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและ
ติดตั้ง 

25.51 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

รวมที่ดนิอาคารและอุปกรณ์ 1,711.61   

คาํอธิบายเพิ่มเติม :  
 ที่ดนิและส่วนปรับปรุงท่ีดนิ ท่ีดินของกลุ่มบริษทัมีทั้งหมดประมาณ 61 ไร่ แบ่งเป็นส่วนของ NMG 38 ไร่ มีมูลค่า

ตามบญัชี 367.13 ลา้นบาท  และของ WPS ประมาณ  23  ไร่ มูลค่าตามบญัชี 103.93 ลา้นบาท   ซ่ึงท่ีดินจาํนวน 58 
ไร่     ใชเ้ป็นหลกัประกนัตามสญัญาร่วมใหกู้ ้

 อาคารสํานักงาน  เป็นอาคารสาํนกังานโรงพิมพข์อง WPS ท่ี กม. 29 ใชเ้ป็นหลกัประกนัตามสญัญาเงินกูร้ะยะยาว 
 บริษัทและบริษัทย่อย ไดเ้ช่าพื้นท่ีสํานกังานจาก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเมน้ท ์

โดยกลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าเป็นเวลา 2+1  ปี  โดยวตัถุประสงคข์องการเช่าพื้นท่ีสาํนกังานเพื่อประโยชน์ใน
การประกอบกิจการของบริษทั   สญัญาจะหมดอายวุนัท่ี 29 เมษายน 2555 
 ยกเวน้ บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั ใชพ้ื้นท่ีซ่ึงเป็นของบริษทัเอง   

  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์  เป็นคร่ืองจกัรของ WPS มูลค่าสุทธิ  710.63  ลา้นบาท และ NMG 2.39 ลา้นบาท 
 เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง และอุปกรณ์สํานักงาน เป็นของ NMG มูลค่าสุทธิ 40.01 ลา้นบาท และ อุปกรณ์ Electronic 

ของ บริษทั  เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีมูลค่าทางบญัชีประมาณ 104.12 ลา้นบาท และ
ของบริษทัยอ่ยอ่ืน 22.70 ลา้นบาท 

  สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง  เป็นส่วนของการปรับปรุงพื้นท่ีโรงพิมพเ์ป็นของ NMG  21.77 ลา้นบาท 
และ WPS 3.11 ลา้นบาท  และ NBC 0.63 ลา้นบาท 
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5.1.2 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัและบริษทัยอ่ย  คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธ์ิ  มีมูลค่าตามบญัชี ณ 31 
ธนัวาคม 2554 ดงัต่อไปน้ี 

ประเภททรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 59.36 

ค่าลิขสิทธ์ิ 39.25 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 8.82 

รวม 107.43 

คาํอธิบายเพิ่มเติม 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนของ NMG มีมูลค่าตามบญัชี 54.08 ลา้นบาท  ส่วนใหญ่เป็นการพฒันาระบบ

สารสนเทศ   ไดแ้ก่ การพฒันาระบบโฆษณา , การพฒันาระบบบญัชี , การพฒันาระบบจดัจาํหน่าย , การ
พฒันาระบบบริหารงานบุคคล เป็นตน้ ส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้งเป็นของ NMG ไดแ้ก่  การ
พฒันาระบบ Digital Library , การพฒันาระบบบญัชี เป็นตน้  

 ค่าลิขสิทธ์ิ เป็นค่าลิขสิทธ์ิหนงัสือของกลุ่มบริษทัยอ่ยท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นเอด็ดูเทนเมนทแ์ละต่างประเทศ โดย
มี บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (NINE) เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจดา้น                     
เอด็ดูเทนเมนทแ์ละต่างประเทศ เขา้ไปถือหุน้ใน บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั  (NED)  และ บริษทั 
เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (NEE)  

 ลิขสิทธ์ิดงักล่าว เป็นสญัญาลิขสิทธ์ิในลกัษณะการใหบ้ริการการพมิพแ์ละเป็นตวัแทนจาํหน่าย  โดยเป็น
ลิขสิทธ์ิประเภท Roll-Over หรือมีผลบงัคบัใชต้ราบเท่าท่ียงัไม่มีการยกเลิกจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ซ่ึงค่าลิขสิทธ์ิ
จะคาํนวณจากสดัส่วนตามยอดขายท่ีเกิดข้ึนจริง โดยสดัส่วนของแต่ละสญัญาจะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัความ
นิยมของแต่ละผลิตภณัฑ ์ นอกจากน้ีสญัญาลิขสิทธ์ิในการแปลและพิมพ ์ Pocket Book ซ่ึงจะตกลงอตัรา
ค่าลิขสิทธ์ิจากราคาปกตามปริมาณการพิมพห์รือยอดขายท่ีตกลงกนั ซ่ึงเป็นวธีิการคาํนวณทัว่ไปในธุรกิจ 
Pocket Book 

5.2 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วมของบริษัท 
 ณ 31 ธนัวาคม  2554 บริษทัฯ มีเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในธุรกิจต่างๆ รวม 678.03 ลา้น
บาท   ดงัน้ี 

ประเภทธุรกจิ จํานวนเงนิ (ล้านบาท) สัดส่วน % 

บริษัทย่อย   
ธุรกิจส่ิงพิมพแ์ละโฆษณา 78.60 11.59% 
ธุรกิจส่ือกระจายภาพและเสียงและส่ือสมยัใหม่ 113.94 16.80% 
ธุรกิจส่ือการศึกษาและบนัเทิง 70.06 10.33% 
ธุรกิจบริการดา้นการพิมพ ์ 359.88 53.08% 
ธุรกิจดา้นการขนส่ง และอ่ืน ๆ 53.75 7.93% 
บริษัทร่วม   
ธุรกิจตวัแทนขายหนงัสือพิมพภ์าษาญ่ีปุ่น  1.80 0.27% 
รวม 678.03 100.00% 
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บริษทัฯ มีนโยบายในการลงทุนและเขา้บริหารบริษทัดงักล่าว   โดยส่งตวัแทนในฐานะผูถื้อหุน้เขา้ร่วมเป็นกรรมการ  
นโยบายการลงทุน 

  บริษทัฯ ไม่เน้นการลงทุนในสินทรัพยถ์าวร (Hardware) แต่จะเน้นการให้บริการในฐานะเป็นผูใ้ห้บริการขอ้มูล    
ข่าวสาร หรือ Content Provider ซ่ึงสามารถให้บริการไดใ้นทุกๆ ส่ือ และจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกั
เท่านั้น โดยแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ประเภทคือ 

(1)  การลงทุนเพือ่ขยายเครือข่ายธุรกจิหลกัให้ครบวงจร   

โดยบริษทัร่วมกาํหนดนโยบายและเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหาร   โดยประกอบไปดว้ย 7 สายธุรกิจ ดงัน้ี 
1. สายธุรกิจดา้นข่าวธุรกิจภาษาไทย เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่าย หนงัสือพิมพ ์กรุงเทพธุรกิจ ดาํเนินงานโดย บริษทั กรุงเทพธุรกิจ 

มีเดีย จาํกดั (KTM) เร่ิมดาํเนินการในไตรมาส 4 ปี 2553 NMG ถือหุน้ 99.99% 

2. สายธุรกิจดา้นข่าวทัว่ไปภาษาไทย เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์คมชดัลึก และ นิตยสารเนชัน่สุดสัปดาห์ ดาํเนินงาน
โดย บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั (KMM)  เร่ิมดาํเนินการในไตรมาส 4 ปี 2553 NMG ถือหุน้ 99.99% 

3. สายธุรกิจดา้นข่าวภาษาองักฤษ เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์เดอะเนชัน่ และ นิตยสาร Nation Junior ดาํเนินงานโดย 
บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวร์ิค จาํกดั (NNN)  ตั้งแต่ปี 2552 

4. ธุรกิจส่ือกระจายภาพและเสียงและส่ือสมยัใหม่ 
  ดาํเนินงานภายใตบ้ริษทัยอ่ย คือ บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  (มหาชน) (NBC)  ประกอบธุรกิจ
จดัหาและผลิตขอ้มูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ (Content Provider) เพื่อเผยแพร่ผา่นส่ือกระจายภาพและเสียงทางโทรทศัน์ ทั้งใน
ส่วนของสถานีข่าว 24 ชัว่โมง Nation Channel ท่ีเผยแพร่สัญญาณผา่นทางระบบดาวเทียม และเคเบ้ิลทีวีทอ้งถ่ิน โดยมุ่งเนน้และ
ใหค้วามสาํคญักบัการนาํเสนอข่าวท่ีทนัต่อเหตุการณ์ เจาะลึก และวเิคราะห์เน้ือหาอยา่งเป็นกลาง     และเป็นผูใ้หบ้ริการขอ้มูลข่าว 
(Content Provider) โดยผลิตรายการและร่วมผลิตรายการเพื่อใหก้บัสถานีโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ  ไดแ้ก่  ช่อง 3, ช่อง 5,  ช่อง 9  และ
ผลิตรายการโทรทศัน์ใหก้บัสถานีโทรทศัน์  รวมถึงการดาํเนินงานในการผลิตรายการวทิยใุหก้บัสถานี F.M. 90.5 และ F.M. 102   

ในปี 2553  NBC ไดจ้ดัตั้งสถานีบนัเทิงสายพนัธ์ุใหม่ 24 ชัว่โมงแห่งแรกของประเทศ ภายใตช่ื้อ Mango TV ผ่าน
ช่องทางต่างๆ  ไดแ้ก่  เคเบิลทีวีทอ้งถ่ิน ทีวีดาวเทียม  เวบ็ไซต ์หนา้จอรถไฟฟ้าบีทีเอส  และโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  โดยมีรายไดห้ลกั
จากการขายเวลาโฆษณา  รับจา้งผลิตรายการ และค่าเช่าเวลา  

ในปี 2554 NBC ไดจ้ดัตั้งช่องรายการข่าวและสาระบนัเทิงอีก 3 สถานี ประกอบดว้ย สถ า นี ข่ า ว ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ช่ื อ 
“อาเซียนทีวี” เป็นความร่วมมือระหว่าง NBC และบริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) เพื่อร่วมผลิตและบริหารสถานีโทรทศัน์
ดาวเทียม ท่ีนาํเสนอข่าวสารของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนในทุกมิติ สถานีข่าวระวงัภยั 24 ชัว่โมง ช่ือ “ระวงัภยัแชแนล” 
สถานีโทรทศัน์ของทุกคนในชุมชนเพื่อข่าวสาร สวสัดิภาพ ความปลอดภยั การจราจร บรรเทาภยัพิบติั และประโยชน์สาธารณะ
ออกอากาศครอบคลุมทุกพื้นท่ีทัว่ประเทศ ผา่นดาวเทียมไทยคม สถานีสุขภาพดี 24 ชัว่โมง ช่ือ “Rama Channel”  เป็นความ
ร่วมมือระหวา่ง NBC โรงพยาบาลรามาธิบดี บริษทั ทรู วชิัน่ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จาํกดั 
เพื่อร่วมผลิตรายการสุขภาพท่ีตอบสนองความตอ้งการของประชาชนโดยการให้ความรู้ความเขา้ใจปัญหาสุขภาพพร้อมแนว
ทางการรักษาแก่ประชาชนทัว่ไปโดยคณะแพทยท่ี์เช่ียวชาญในโรคต่างๆ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  

และดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ เช่น ธุรกิจอบรมสัมมนา ธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่าย VCD และ DVD เป็นตน้  
นอกจากน้ีไดเ้พิ่มทางเลือกในการรับขอ้มูลข่าวสารให้กบัผูช้มรายการผ่านทางส่ือรูปแบบใหม่ ให้เช่ือมโยงกบัสถานีข่าวของ
บริษทั   โดยการใหบ้ริการทาง  Internet , Mobile รวมทั้งการร่วมมือกบัพนัธมิตร 5 แห่ง คือ www.pantip.com , www.exteen.com 
และ www.beartai.com, www.eduzone.com, www.you2play.com นอกจากน้ียงัไดจ้ดัทาํ BLOG เพื่อสร้างชุมชนใหเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมในการนาํเสนอข่าว โดยสามารถแสดงความคิดเห็นไดท่ี้ www.oknation.net  ซ่ึงบริษทัไดผ้ลิต Content เพื่อรองรับการ
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เปล่ียนแปลงของการบริโภคข่าวสารในอนาคต โดยผูช้มสามารถชมรายการสดและยอ้นหลงัท่ีเวป็ไซดข์องสถานีข่าวแต่ละสถานี
ผลิตไดต้ลอดเวลา  

5. ธุรกิจดา้นเอด็ดูเทนเมนทแ์ละต่างประเทศ 
 ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเด็กและเยาวชน โดยไดรั้บลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ, ผลิตหนงัสือเล่มใน
นามของสาํนกัพิมพ ์“เนชัน่บุ๊คส์” และสาํนกัพิมพ ์“Bizbook” โดยไดรั้บลิขสิทธ์ิทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยอยูภ่ายใตก้าร
บริหารงานของบริษทัยอ่ย 3 บริษทัคือ บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (NINE)  (เดิมช่ือ บริษทั  
เนชัน่ บุ๊คส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั) , บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (NED) และ บริษทั เนชัน่เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์
จาํกดั  (NEE)  โดยมี NINE  เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจ  ทั้งน้ี NINE ไดเ้ขา้จดทะเบียน พร้อมกบัเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชน 
และบุคคลทัว่ไปเป็นคร้ังแรก   (IPO)  ในตลาดหลกัทรัพย ์MAI เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2553  

6. ธุรกิจบริการดา้นการพิมพ ์ 

             ดาํเนินธุรกิจรับจา้งพิมพภ์ายใตบ้ริษทัยอ่ย คือ บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั (WPS) (NMG ถือหุน้ 84.50%) 
โดยใหบ้ริการพิมพห์นงัสือพิมพ ์และหนงัสืออ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การ์ตูน พอ็คเกต็บุ๊คส์ และนิตยสาร รวมถึงงานพิมพท่ี์มีคุณภาพอ่ืน เป็น
ตน้   
  ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2553 WPS ไดซ้ื้อหุ้นของ เนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วิส จาํกดั (NPS) (เดิมช่ือ บริษทั เกียวโด 
เนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วสิ จาํกดั จากผูถื้อหุน้เดิม 2 ราย  มีผลทาํให ้WPS มีสดัส่วนการถือหุน้ใน NPS เพิ่มจากร้อยละ 48.99 เป็นร้อย
ละ 99.99  และเปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมมาเป็นบริษทัยอ่ย โดย NPS  ดาํเนินธุรกิจดา้นบริการรับพิมพง์านในลกัษณะ 
Commercial printing ไดแ้ก่การพิมพ ์Magazines และ Pocket  Book เฉพาะในประเทศ  แต่ไม่รวมการพิมพห์นงัสือพิมพ ์  (ซ่ึงจะ
ยงัคงดาํเนินงานโดยบริษทั WPS)   

7.  ธุรกิจบริการการขนส่ง และอ่ืน ๆ 

 ดาํเนินธุรกิจบริการขนส่ง (Logistic) ภายใตบ้ริษทัยอ่ย คือ บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั (NML) NMG ถือหุน้ 99.99% โดย
รับบริการขนส่งทั้งหนงัสือพิมพ ์และหนงัสือ Pocket book และส่ิงพิมพต่์าง ๆ ใหก้บั NMG และบริษทัในเครือ รวมทั้งรับงาน
บริการขนส่งใหก้บัริษทัภายนอก งานแจกใบปลิว  โบชวัร์สินคา้ฯ เพื่อส่งเสริมการขายใหก้บัลูกคา้ ภายนอกดว้ย  

8.  สายธุรกิจการศึกษา 

 ในปี 2554 บริษทัได้ตั้ งบริษทัย่อย คือ บริษทั เนชั่นยู จาํกัด โดย NMG ถือหุ้น 55% โดยจะรับโอนใบอนุญาต
มหาวทิยาลยัโยนก และเปล่ียนช่ือเป็น มหาวทิยาลยัเนชัน่ ตั้งอยูจ่งัหวดัลาํปาง  

 (2) การลงทุนในบริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั  

 ณ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีเงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 บริษทั คือ บริษทั มีเดีย แม็กเน็ท จาํกดั 
(NMG ถือหุน้ 8.64%) รวม 0.95  ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 0.03  ของ    สินทรัพยร์วม  สาํหรับนโยบายการลงทุนในอนาคตบริษทั
มีแผนกระจายความเส่ียงในการลงทุน หากจาํเป็นตอ้งลงทุนจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั ข่าวสาร ความรู้  ความ
บนัเทิง   คือกลุ่มธุรกิจส่ิงพิมพ ์,กลุ่มธุรกิจส่ือโทรทศัน์และวิทย ุหรือ ธุรกิจการศึกษา โดยบริษทัจะกระจายความเส่ียงในการ
ลงทุนโดยการหาผูร่้วมลงทุน  ในลกัษณะบริษทัร่วมทุน  เพื่อลดภาระตน้ทุน และไดรั้บความร่วมมือ หรือไดง้านจากพนัธมิตรผู ้
ร่วมลงทุนเพิ่มเติม ซ่ึงเม่ือมีกาํไร บริษทัไดรั้บผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลในอนาคต เป็นตน้ 

การควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษทัฯ จะควบคุมและกาํหนดนโยบายของบริษทัยอ่ยโดยจะส่งกรรมการของ NMG ไปเป็นกรรมการ ในบริษทัยอ่ย

จาํนวน 2-3 ท่าน และหากบริษทัยอ่ยมีการดาํเนินธุรกิจท่ีกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั  บริษทัยอ่ยจะตอ้ง  เสนอเร่ืองและขอ
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อนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัก่อน   สาํหรับกรณีท่ีเป็นบริษทัร่วม, บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  บริษทัฯจะส่งกรรมการ
เขา้ไปเป็นตวัแทนเฉล่ีย 1-2 คน ตามสดัส่วนการถือหุน้ 
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6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 -ไม่มี- 
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7. โครงสร้างเงินทุน 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท  
(1) ทุน 
บริษทัมีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 2,500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,500,000,000 หุน้   

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ จาํนวน 1,647,740,300 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,647,740,300 หุน้  มูลค่าท่ีตรา 
ไวหุ้น้ละ 1 บาท  คงเหลือหุน้ท่ียงัมิไดจ้ดัสรร 852,259,700 หุน้ 

(2) พนัธะผูกพนัในการออกหุ้นในอนาคต 

สรุปจาํนวนหุน้สามญัจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทั ดงัน้ี 

หุน้ท่ีเรียกชาํระแลว้ในปัจจุบนั (31 ธ.ค. 54) 1,647,740,300 หุน้ 

บวก หุน้ท่ีมีภาระผกูพนัในการออกหุน้ในอนาคต (ใหแ้ก่นกัลงทุนในวงจาํกดั)   302,372,940 หุน้  

บวก หุน้ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร   549,886,760 หุน้ 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 2,500,000,000 หุ้น 

 
7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุน้ 10 รายแรก และสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน  30 ธนัวาคม  2554  

กลุ่มผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นท่ีถือ ร้อยละ 

1. บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื่อผูฝ้าก 550,777,030 33.43 

2. นางมยรีุ สุขศรีวงศ ์  169,729,380 10.30 

3. นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ 146,000,540 8.86 

4. นายเสริมสิน สมะลาภา 140,000,000 8.50 

5. นายธนาชยั ธีรพฒันวงศ ์ 134,397,090 8.16 

6. Dow Jones & Company, Inc., New York 120,000,000 7.28 

7. นายสุเทพ วงศว์รเศรษฐ 100,000,000 6.07 

8. THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR 

DEPOSITORS 

52,644,800 3.19 

9. นายวทิวสั เลิศบรรณพงษ ์ 40,000,000 2.43 

10. นางสุภาภรณ์ ช่ืนวจิิตร 36,419,110 2.21 

      อ่ืนๆ 157,772,350 9.57 

รวม 1,647,740,300 100.00 
หมายเหตุ 
1.) กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัและออกเสียงไปในทางเดียวกนั ไดแ้ก่  



 

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

77 

-นายธนาชยั ธีรพฒันวงศ ์ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั และดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการของบริษทั 
-นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั และดาํรงตาํแหน่งเป็นบรรณาธิการอาํนวยการของบริษทั 
-นายเสริมสิน สมะลาภา ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั และดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั 
-Dow Jones & Company, Inc., New York เป็น Strategic Partner ท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทัมายาวนาน ในการประชุมผู้
ถือหุน้ท่ีผา่นมา ไดม้อบอาํนาจใหน้ายธนาชยั ธีรพฒันวงศ ์เป็นผูมี้อาํนาจในการออกเสียงลงคะแนนทุกคร้ัง 
2.) ประเภทผูถื้อหุน้ 

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ จํานวนราย จํานวนหุ้น ร้อยละ 
สญัชาติไทย 424 1,474,497,180 89.49 
ผูถื้อหุน้ต่างชาติ 8 173,243,120 10.51 
รวมทั้งส้ิน 432 1,647,740,300 100.00 

 
7.3 นโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษทัและบริษัทย่อย 
บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป (NMG) : ไม่เกินร้อยละ 65 ของกาํไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั) หลงัหกัภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคล และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย และเงินสาํรองอ่ืนๆ ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจาํเป็น ความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ทั้งน้ี 
มติของคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจะตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้ให้
รายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

บมจ.เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ (NBC) : ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และหลงั
หกัสาํรองตามกฎหมาย และเงินสาํรองอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นและเหมาะสม ทั้งน้ี
อตัราการจ่ายเงินปัลผลดงักล่าว อาจเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัฐานะการเงิน ผล
การดาํเนินงาน แผนการลงทุน ความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ใน
อนาคตตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือผูถื้อหุน้เห็นสมควร ทั้งน้ี มติ
ของคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจะตอ้งไดรั้บการอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้ให้
รายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

บมจ.เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์
(NINE) 

: ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั) หลงัหกั
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สาํรองตามกฎหมาย และสาํรองอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นและ
เหมาะสมภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัใหจ่้ายเงินปัน
ผลจะตอ้งถูกตอ้งนาํเสนอเพือ่ขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัใหจ่้ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป 
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8. โครงสร้างการจัดการ   
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คาํอธิบายเพิม่เติมของโครงสร้างการจัดการ 
ปัจจุบนักลุ่มบริษทัไดแ้บ่งสายธุรกิจออกเป็น 8 สายธุรกิจ ประกอบดว้ย 

1.  สายธุรกิจด้านข่าวธุรกิจภาษาไทย : เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่าย หนงัสือพิมพ ์กรุงเทพธุรกิจ ดาํเนินงานโดย บริษทั กรุงเทธุรกิจ 
มีเดีย จาํกดั 
2.  สายธุรกจิด้านข่าวทั่วไปภาษาไทย : ผูผ้ลิตและจาํหน่าย หนงัสือพิมพ ์คมชดัลึก และ นิตยสารเนชัน่สุดสัปดาห์ ดาํเนินงานโดย 
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั 
3.  สายธุรกจิด้านข่าวภาษาองักฤษ : ผูผ้ลิตและจาํหน่าย หนงัสือพิมพ ์เดอะเนชัน่  และ เนชัน่จูเนียร์  ดาํเนินงานโดย บริษทั เนชัน่ 
นิวส์ เน็ตเวร์ิค จาํกดั 
4. ประเภทธุรกิจด้านส่ือกระจายภาพและเสียง : ดาํเนินงานภายใตบ้ริษทัยอ่ย คือ บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน)  เจา้ของและผูด้าํเนินงานสถานีข่าวเนชัน่แชนแนล, Mango TV, ระวงัภยั , รามาแชนแนล ,  ASEAN TV  , ผลิตรายการ
และร่วมผลิตรายการเพื่อออกอากาศในทีวีสถานีต่างๆ ไดแ้ก่ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 9  และ Satellite หรือ เคเบ้ิลทีวีทอ้งถ่ิน ทีวี
ดาวเทียม  เวบ็ไซต์ www.nationchannel.com, รถไฟฟ้าบีทีเอส, โทรศพัท์เคล่ือนท่ี, IPTV, Smart TV,  Application 
Nationmobi.com หรือ Download in App Store   และผลิตรายการวิทยใุหก้บัสถานี F.M 90.5 และ FM 102  เป็นตน้ รวมทั้ง
ใหบ้ริการข่าวสารผา่นส่ือรูปแบบใหม่  (New Media) โดยนาํเสนอผา่นส่ือใหม่ท่ีไดรั้บความนิยม โดยแบ่งการใหบ้ริการออกเป็น 
2 ช่องทางคือ ทางอินเทอร์เน็ต และผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ี โทรศพัท์มือถือ, Smart Phone , แท็บเล็ต ผ่านทาง SMS และ 
ภาพเคล่ือนไหวพร้อมเสียง (MMS)  และการดาวน์โหลด Application ต่าง ๆ 
5.  สายธุรกิจด้านเอ็ดดูเทนเมนท์ และต่างประเทศ:  ผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเด็ก เพื่อการศึกษา และบนัเทิงโดยไดรั้บ
ลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ, ผลิตหนงัสือเล่มในนามของสาํนกัพิมพเ์นชัน่บุ๊คส์ โดยไดรั้บลิขสิทธ์ิจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ, 
ตวัแทนโฆษณาและจดัจาํหน่ายใหก้บัส่ิงพิมพต่์างประเทศ และประกอบกิจการคา้ขายสินคา้หรือบริการ อุปโภค บริโภค ผา่นทาง
อินเตอร์เน็ต โดยอยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล   เอด็ดูเทน เมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือบริษทั เนชั่น บุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั), ซ่ึงมีบริษทัย่อยและกิจการควบคุมร่วมกนั ได้แก่, บริษทั เนชั่น เอ็ดดู                
เทนเมนท์ จาํกดั  บริษทั เอ็นคูปองจาํกดั (เร่ิมดาํเนินการจริงในปี 2554)  และบริษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกดั 
ตามลาํดบั 
6. ประเภทธุรกจิด้านการพมิพ์: ดาํเนินธุรกิจรับจา้งพิมพภ์ายใตบ้ริษทัยอ่ย คือ บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั  โดยการ
พิมพห์ลกัจะรับพิมพห์นงัสือพิมพข์องเครือเนชัน่ กรุ๊ป  และรับจา้งพิมพห์นงัสือใหก้บัลูกคา้ภายนอก    
7. ประเภทธุรกิจด้านขนส่ง : ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการรับจา้งขนส่งภายใตบ้ริษทัยอ่ย คือ บริษทั เอน็ เอม็ แอล จาํกดั (NMG ถือหุน้ 
99.99%) ส่วนใหญ่ใหบ้ริการขนส่งหนงัสือพิมพ,์ พอ็คเก็ตบุ๊คส์, การ์ตูน และนิตยสาร ของเนชัน่ฯ และบริษทัในเครือ รวมทั้งรับ
งานของบริษทัภายนอก 
8. ประเภทธุรกิจด้านการศึกษา : ดาํเนินธุรกิจโดยบริษทั เนชัน่ย ูจาํกดั โดย NMG ถือหุ้น 55% โดยจะรับโอนใบอนุญาต
มหาวทิยาลยัโยนก และเปล่ียนช่ือเป็น มหาวทิยาลยัเนชัน่ ตั้งอยูจ่งัหวดัลาํปาง 
 โดยแต่ละสายธุรกิจประกอบดว้ย  กรรมการผูอ้าํนวยการของบริษทัยอ่ย (President)  ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของแต่ละสาย
ธุรกิจ บรรณาธิการ (Editor)  ฝ่ายขาย  ฝ่ายการตลาด และฝ่ายจดัจาํหน่าย 

1. สายธุรกิจทั้ง 8 สาย   ดูแลภาพรวมโดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  (Chief  Executive Officer)   
2. กองบรรณาธิการแยกตามบริษทัยอ่ยข้ึนตรงกบั กรรมการผูอ้าํนวยการของบริษทัยอ่ย(President) สาํหรับดา้นนโยบาย

การนาํเสนอข่าวจะปรึกษากบับรรณาธิการอาํนวยการ(Editor in Chief)  
3. หน่วยงานสนบัสนุนส่วนกลางของทั้งกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย กองบรรณาธิการกลาง, แผนกการเงิน, บญัชี, เครดิต,  

IT  Center, พฒันาธุรกิจและนกัลงทุนสัมพนัธ์, ทรัพยากรบุคคล, ธุรการ,  จดัจาํหน่าย,  จดัซ้ือ, ทะเบียน  และธุรการโฆษณา ข้ึน
ตรงกบั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  (Chief  Executive Officer) 
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              โดยมี นางวรางคณา  กลัยาณประดิษฐ  ทาํหนา้ท่ี เลขานุการบริษทั   
8.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท 

โครงสร้างกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 
และ คณะกรรมการบริหาร  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. คณะกรรมการบริษัท 

ณ เดือนมีนาคม 2555   คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการทั้งส้ิน  10 คน ดงัน้ี 
ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง ประเภท 
1.  นายสุทธิชยั    แซ่หยุน่ ประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
2.  นายธนะชยั    สนัติชยักลู รองประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
3. นางสาวดวงกมล   โชตะนา กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
4.  นายปกรณ์      บริมาสพร  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
5.  นายเชวง        จริยะพิสุทธ์ิ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
6.  นายโยธิน      เน่ืองจาํนงค ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
7.  นายนิสสยั      เวชชาชีวะ  กรรมการ กรรมการอิสระ  
8.  นายนิวตัน์      แจง้อริยวงศ ์ กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
9.  นายเสริมสิน  สมะลาภา* กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
10. นางคริสติน  ดีไบยเอส เบรนเดิล กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
หมายเหตุ :  นายธนาชัย  ธีรพฒันวงศ์  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท  และเม่ือวนัท่ี  6 มีนาคม  2555  ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี  2/2555  มีมติแต่งตั้ง นายสุทธิชยั  แซ่หยุน่ เป็นประธานกรรมการบริษทั 
 
โครงสร้างคณะกรรมการ 
 1. คณะกรรมการของบริษทัมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ (Independent Director) จาํนวนไม่
นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของคณะกรรมการทั้งคณะและไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 คนจาํนวนท่ีเหลือ
เป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร(Executive Director) และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (Non-Executive Director) 

 กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการบริษทัท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการกิจการของบริษทั บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม มีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุ้นใหญ่ และ ผูบ้ริหารของบริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์อนัอาจเป็นการขดัขวางการใช้
วจิารณญาณอยา่งอิสระของตน 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (Executive Director) หมายถึง ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั ซ่ึงเป็นผูท่ี้
มีความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทั ไม่เป็นบุคคลตอ้งห้ามเป็นกรรมการบริษทัตามกฏหมายหรือขอ้กาํหนดของสํานกังาน 
กลต.หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (Non-Executive Director) หมายถึงกรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร มีความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ เฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทั และไม่เป็นบุคคลตอ้งหา้มเป็นกรรมการบริษทัตาม
กฏหมายหรือขอ้กาํหนดของสาํนกังาน กลต.หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

2. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดสรรคุณสมบัติ ของผูท่ี้จะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทตามเกณฑ์ทักษะ 
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้น ท่ีหลากหลาย เป็นประโยชน์กบับริษทั มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการดาํเนิน
ธุรกิจ สนใจในกิจการของบริษทัอยา่งแทจ้ริง และมีความตั้งใจท่ีจะดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และความ
พยายามในการปฏิบติัหนา้ท่ี  
 3. คณะกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้
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 4. ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผูอ้าํนวยการ  กรรมการอาํนวยการ สามารถเป็นกรรมการ
บริษทัจดทะเบียน ไดไ้ม่เกิน 5 บริษทัโดยการดาํรงตาํแหน่งกรรมการดงักล่าว ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการรับทราบและเห็นชอบ 
 5. กรรมการของบริษทัจะไม่เป็นกรรมการในบริษทัท่ีเป็นคู่แข่งของบริษทัฯ และ บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายช่ือ บริษทั
ประเภทของธุรกิจ และตาํแหน่งท่ีกรรมการของบริษทัไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนไวใ้นทะเบียนประวติักรรมการ  
 6.ประธานกรรมการไม่ดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
 
 การถือครองหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทัฯ ในปี  2554 และ  2553  ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และผูถื้อหุน้ท่ีอยูภ่ายใตม้าตราดงักล่าวดงัน้ี 
  
       ช่ือ-นามสกลุ 

 จาํนวนหุน้   
         หมายเหตุ 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 จาํนวนหุ้น เพิ่ม(ลด) 

ระหวา่งปี (หุน้) 
1. นายธนะชยั    สนัติชยักลู 3,079,660 3,079,660 - รวมการถือหุน้ของคู่สมรส 
2.นายปกรณ์      บริมาสพร 269,000 269,000 -  
3. นายเชวง        จริยะพิสุทธ์ิ - - -  
4. นายโยธิน      เน่ืองจาํนงค ์ 1,000,000 1,000,000 -  
5.นายนิสสยั      เวชชาชีวะ - - -  
6.นายนิวตัน์      แจง้อริยวงศ ์ 44,858,780 49,092,280 4,233,500  
7.นายสุทธิชยั    แซ่หยุน่ 148,830,540 146,000,540 (2,830,000) รวมการถือหุน้ของคู่สมรส 
8.นางสาวดวงกมล  โชตะนา 44,140 44,140 -  
9.นายเสริมสิน  สมะลาภา 140,000,000 140,000,000 -  
10. นางคริสติน  ดีไบยเอส เบรนเดิล - - -  

 
กรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนัตามหนงัสือรับรองบริษทั  นายสุทธิชยั แซ่หยุน่  ลงลายมือช่ือร่วมกบั  นายเสริมสิน  สมะลาภา 

รวมกนัเป็น  2 คน  พร้อมประทบัตราสาํคญั หรือ  นายสุทธิชยั แซ่หยุน่   นายเสริมสิน สมะลาภา  คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือร่วมกบั 
นายธนะชยั  สนัติชยักลู หรือ นางสาวดวงกมล  โชตะนา  รวมเป็น 2 คน พร้อมประทบัตราสาํคญั 
 
บทบาทหน้าท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 1. กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ ดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั  

2. ทาํหนา้ท่ีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั เช่น วสิยัทศัน์และภารกิจ กลยทุธ์ 
เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกาํกบัควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ใหฝ่้ายจดัการ
ดาํเนินงานตามนโยบายและแผนงานท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่
กิจการและความมัง่คัง่สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) 

3. จดัให้มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้ความเห็นชอบนโยบาย ดงักล่าวพร้อม
ทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ 

4. ส่งเสริมให้จดัทาํจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนเขา้ใจถึง
มาตรฐานดา้นจริยธรรม ท่ีบริษทัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามใหมี้การปฏิบติัตามจริยธรรมดงักล่าวอยา่งจริงจงั 
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5. พิจารณาเร่ืองความขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ พิจารณาการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ
ผลประโยชน์ โดยมีแนวทางท่ีชดัเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็นสาํคญั สาํหรับผูมี้ส่วนได้
เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ พร้อมทั้งกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัขั้นตอนการดาํเนินการและการ
เปิดเผยขอ้มูลของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐาน และโปร่งใส  

6. จดัให้มีระบบการควบคุมดา้นการดาํเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบและ
นโยบาย และจดัให้มีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี เป็นผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุม
ดงักล่าว และมีการทบทวนระบบต่างๆอยา่งสมํ่าเสมอ  

7. กาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ใหค้รอบคลุมทั้งองคก์ร โดยใหฝ่้ายจดัการ
เป็นผูป้ฏิบติัตามนโยบายและรายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็นประจาํ จดัใหมี้การทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของ
การจดัการความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ และในทุกๆระยะเวลาท่ีพบว่าระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลงภายในทิศทางท่ีกาํหนด 
ตลอดจนใหค้วามสาํคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการผดิปกติต่างๆ  
 8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใด เพื่อทาํหนา้ท่ีช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารงานขอบริษทั ในเร่ืองท่ี
เป็นสาระสําคญัภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งประเมินผลการปฏิบติังานและกาํหนดค่าตอบแทนของ
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดงักล่าว หรือมอบอาํนาจเพื่อให้คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดงักล่าวมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ข
อาํนาจนั้นๆได ้
 ทั้ งน้ีการมอบอํานาจแก่คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอํานาจท่ีทําให้
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดงักล่าว หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะ อนุกรรมการหรือบุคคลดงักล่าว สามารถอนุมติัรายการท่ีตน
หรือบุคคลอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะทาํข้ึนกบับริษทัฯ หรือ
บริษทัย่อย รวมทั้งกาํหนดให้ตอ้งขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือ
จาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัของบริษทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ในกรณีท่ีการดาํเนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการท่านใดหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามประกาศสํานกังาน กลต. 
และ/หรือตลาดหลกัทรัพย ์ฯ) มีส่วนไดเ้สียหรือมีคามขดัแยง้ทางผลประ โยชน์ กรรมการและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้นั้นไม่มี
สิทธิออกเสียงหรืออาํนาจอนุมติัการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าว  
 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณามอบอาํนาจใหแ้ก่คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดดงักล่าวขา้งตน้ในการทาํ
ธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานและการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ โดยไดมี้การกาํหนดขอบเขตและวงเงินในแต่ละระดบั
อยา่งชดัเจน ทั้งน้ี ไม่มีการมอบอาํนาจในลกัษณะไม่จาํกดัวงเงินแต่อยา่งใด  
 9. จดัทาํรายงานคณะกรรมการประจาํปี และรับผิดชอบต่อการจดัทาํและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา เพื่อนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้    
 บริษทัฯ ไดมี้การทบทวนขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ  ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี (Good Corporate Governance Policy)  
 นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  กรรมการบริษทั จาํนวน  10ท่าน ไดผ้า่นการ
อบรมหลกัสูตรท่ีส่งเสริมการทาํหนา้ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ  อาทิ  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) , หลกัสูตร 
Director Certification Program (DCP) , หลกัสูตร Finance for Non Finance Director (FND) , หลกัสูตร Audit Committee (ACP)  
เป็นตน้  ซ่ึงจดัโดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors)  
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การประชุมคณะกรรมการ 
 -   บริษทัฯกาํหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ังโดยแจง้กาํหนดการประชุมตลอดทั้งปีเป็น
การล่วงหนา้ แก่กรรมการทุกท่านเพื่อสามารถจดัเวลาเขา้ร่วมประชุมได ้
   -   ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารร่วมกนัพิจารณาเลือกเร่ืองเขา้บรรจุเป็นวาระการประชุม 
คณะกรรมการ 

 -   บริษทัเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุมของคณะกรรมการได ้โดย 
เสนอผา่นประธานกรรมการ 
 -   หนงัสือเชิญประชุมพร้อมแจง้วาระการประชุม จะส่งใหแ้ก่กรรมการก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ยกเวน้กรณี
เร่งด่วน ฉุกเฉิน  
 -   บริษทัจะจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อประกอบการพิจารณา หาก
กรรมการท่านใดตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมสามารถขอไดท่ี้เลขานุการบริษทั  

-   บริษทัฯมีนโยบายใหก้รรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมกนัเองเพื่ออภิปรายปัญหาเก่ียวกบัการ 
จดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมอยูด่ว้ย  
 
กรรมการอสิระ (Independent Director) 

กรรมการอิสระ  คือ  กรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการกิจการของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม มีความเป็นอิสระจากผู้
ถือหุน้ใหญ่ และ ผูบ้ริหารของบริษทั ไม่มีความสมัพนัธ์อนัอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน 

ทั้งน้ีนิยามกรรมการอิสระของบริษทัเท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาด
หลกัทรัพย ์ฯ 

คุณสมบัติกรรมการอสิระ  
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ี

เก่ียวข้องผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวข้องตามมาตรา 258 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์องกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ท่ีปรึกษาด้านอ่ืนใดท่ีได้รับ
ผลตอบแทนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี  ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือ
ท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

3. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางการคา้ ทางธุรกิจ ส่วนไดเ้สียทางการเงินหรือผลประโยชน์
อ่ืนๆ ในการบริหารจดัการ ทั้งในทางตรงหรือทางออ้มกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้
ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

4. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลกัษณะท่ีเป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่ นอ้งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีไดรั้บ
การเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

5. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่ทาํการเป็นตวัแทนอยา่งเปิดเผยหรืออยา่งไม่เปิดเผยของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ใดซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผูถื้อหุน้ใดของบริษทั 
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6. กรรมการอิสระจะตอ้งทาํหนา้ท่ีและใชว้ิจารณญาณของตน โดยไม่ไดรั้บอิทธิพลจากกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือญาติ 

7.     กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของนิติบุคคลท่ีเป็น
สาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

8.     กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษา 
กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี  ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพเป็นนิติบุคคล ให้
รวมถึงการเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

9.     กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงาน
ของบริษทั 

 
คณะกรรมการชุดย่อย 
 เพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   คณะกรรมการจึงจดัใหมี้คณะกรรมการชุด
ยอ่ยดงัน้ี  
คณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee) 
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษทัในการปฏิบติัหนา้ท่ี
รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าศรัทธาของระบบบญัชี  ระบบตรวจสอบ  ระบบควบคุมภายใน  ตลอดจน
กระบวนการรายงานทางการเงินของบริษทั 
 คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ 
 1.กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  
 2.กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้ 
 3.กรรมการตรวจสอบตอ้งไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการ
ขอบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กนั  
 4.ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั  
 5.มีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ท่ีมีความรู้ความชาํนาญทางการบญัชีหรือการจดัการดา้นการเงินท่ีเก่ียวขอ้งตาม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ
งบการเงินได ้ 
 
องคป์ระกอบและการประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 3 ท่าน   กรรมการแต่ละท่านตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  
สามารถใชดุ้ลพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ และสามารถอ่านและเขา้ใจพ้ืนฐานของงบการเงินซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีในการทาํหน้าท่ี
กรรมการตรวจสอบ   กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ท่าน ตอ้งมีความรู้ความชาํนาญทางการบญัชีหรือการจดัการดา้นการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   คณะกรรมการตรวจสอบสามารถติดต่อส่ือสารโดยตรงกบัผูส้อบ
บญัชีภายนอก  ผูต้รวจสอบภายใน  และฝ่ายจดัการของบริษทั   คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ    
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คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งจดัใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง  หรือมากกวา่หากจาํเป็น โดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบมีหนา้ท่ีจดัการประชุม  ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม  ใหค้วามเห็นชอบกบัวาระการประชุม  ตลอดจนรายงานผล
การประชุมใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งสมํ่าเสมอ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ
อาจไดรั้บการแต่งตั้งอีกก็ได ้ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืน ท่ีนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจาํนวนครบ
ตามท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนสามารถอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าท่ีวาระท่ียงั
เหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนทดแทน    

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2554 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั  มีจาํนวน  3 ท่าน ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
จาํนวน  3 ท่าน  โดยกรรมการทั้ง  3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้  ความเขา้ใจ หรือมีประสบการณ์ดา้นบญัชีหรือการเงิน  ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 
1.นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.นายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ กรรมการตรวจสอบ 
3.นายโยธิน  เน่ืองจาํนงค ์ กรรมการตรวจสอบ 
โดยมี นางสาวมธัยา  โอสถานนท ์ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายการเงิน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
บทบาทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบดงัน้ี 
1.สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจาํปี)  ท่ีถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั

อยา่งเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
2.สอบทานให้บริษทัมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม  เพียงพอ  และมีประสิทธิภาพ  

รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง  โยกยา้ย  เลิก
จา้ง หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3.สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการประเมินความเส่ียง การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอ   และมีประสิทธิภาพ 
4.สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
5.พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้ งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระและกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัท  

ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการตรวจสอบ  ขอบเขต  แนวทาง  แผนงาน  และปัญหาท่ีพบ
ระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นท่ีผูส้อบบญัชีเห็นว่าเป็นสาระสาํคญั   รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ  1 คร้ัง        

6.พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น ให้
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลในการเขา้ทาํรายการดังกล่าวอย่างถูกต้อง
ครบถว้น ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7.จดัทาํรายงานผลการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง  ครบถว้น  เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั      
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
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 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด   
        หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายงานท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นชอบหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
 รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ 

        มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
8.ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรงและคณะกรรมการ

ของบริษทัยงัคงมีความรับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีสอดส่องดูแล   ฝ่ายจดัการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อการจดัเตรียมงบการเงินของบริษทั   

และผูส้อบบญัชีภายนอกมีหน้าท่ีตรวจสอบงบการเงินดงักล่าว   คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบ
ร่วมกนัวา่ ฝ่ายจดัการ  ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา     ตลอดจนขอ้มูลความรู้เร่ืองบญัชี  การ
ตรวจสอบ  ระบบควบคุมภายใน   และกระบวนการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัมากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ    
ฉะนั้นบทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ไดใ้หป้ระกนัเป็นพิเศษในงบการเงินและขอ้มูลการเงินท่ีบริษทั
นาํเสนอใหก้บัผูถื้อหุน้และบุคคลอ่ืนๆ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการแกไ้ข เปล่ียนแปลง นิยามและคุณสมบติัของกรรมการอิสระ และคุณสมบติั 
ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ บทบญัญติัของกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
คณะกรรมการบริหาร   

คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามปกติ
ธุระและงานบริหารของบริษทั กาํหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอาํนาจการบริหารต่าง ๆ 
ของบริษทั หลกัเกณฑใ์นการดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ และแนวนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั  เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการ
ตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัตามนโยบายท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

 
คณะกรรมการบริหารของบริษทั ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 
1.นายสุทธิชยั  แซ่หยุน่ ประธานกรรมการบริหาร 
2.นายธนะชยั  สนัติชยักลู ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3.นายเสริมสิน  สมะลาภา กรรมการ 
4. นางสาวดวงกมล  โชตะนา กรรมการ 
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ขอบเขตอาํนาจ หน้าท่ี และความรับผดิชอบ 
โดยสรุปอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีสาํคญัไดด้งัน้ี  
1. ควบคุมดูแลกิจการ และกาํหนดนโยบาย ทิศทางและกลยทุธ์ทางธุรกิจให้ดาํเนินการตามนโยบายและเป้าหมายของ

คณะกรรมการบริษทั รวมทั้งนาํเสนอนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ ทิศทางในการดาํเนินธุรกิจและแผนงานใหค้ณะกรรมการ
บริษทัอนุมติั 

2. พิจารณาโครงสร้างองคก์ร มีอาํนาจกาํหนดการบริหารจดัการ โครงสร้างเงินเดือนของบริษทัฯ รวมถึงการคดัเลือก 
การฝึกอบรม การแต่งตั้ง การว่าจา้ง การโยกยา้ย การกาํหนดเงินค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผูบ้ริหาร และการเลิก
จา้งพนักงานของบริษทัฯ โดยอาจมอบหมายให้ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  กรรมการอาํนวยการของบริษทั หรือ กรรมการ
ผูอ้าํนวยการของบริษทัยอ่ย เป็นผูมี้อาํนาจแทนบริษทัฯ ในการลงนามในสญัญาจา้งแรงงาน 

3. พิจารณาอนุมติัการดาํเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ เช่น การจดัซ้ือสินคา้ การจดัซ้ือลิขสิทธ์ิ การ
ลงทุนในสินทรัพย ์การทาํธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคาร/ สถาบนัการเงิน ในเร่ืองการเปิดบญัชี  การใหกู้ย้มืเงิน การกูย้มืเงิน การ
จดัหาวงเงินสินเช่ือ จาํนาํ จาํนอง คํ้าประกนั และอ่ืนๆ รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียน กรรมสิทธ์ิท่ีดินใดๆ เพื่อการดาํเนินงาน
ตามปกติธุรกิจภายในวงเงินสาํหรับแต่ละรายการ เป็นไปตามระเบียบอาํนาจอนุมติัและสั่งการท่ีคณะกรรมการของบริษทัอนุมติั
แลว้ 

4. กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณและหลักในการดาํเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั และให้มีอาํนาจควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจและ         
กลยทุธ์ทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแลว้ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

5. มีอาํนาจดาํเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามธุรกิจ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎหมาย  
เง่ือนไข กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั เวน้แต่รายการท่ีคณะกรรมการบริหาร อาจมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สีย หรือมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัหรือบริษทัย่อย  ซ่ึงจะกระทาํได้ต่อเม่ือได้รับมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัท่ีมี
กรรมการอิสระเขา้ประชุมดว้ยเท่านั้น  ส่วนรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทัให้
เป็นไปตามระเบียบวธีิปฏิบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพย ์และ กลต.กาํหนด 

6. พิจารณาผลกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล หรือเงินปันผลประจาํปี เพื่อนาํเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั 

7. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี การไดรั้บมอบหมายอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้ 
ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอาํนาจจากคณะ
กรรมการบริหาร สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประ 
โยชน์อ่ืนใด  ตามท่ีทาง กลต. กําหนด กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ ์                  
ท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัไว ้  

อย่างไรก็ดี  การอนุมติัรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้องดาํเนินการตามประกาศของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. เร่ืองหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยง
กนัของบริษทัจดทะเบียน 

ทั้งน้ี กรรมการบริหารของบริษทัฯ อาจไดรั้บการแต่งตั้ง หรือถอดถอนโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ หรือท่ีประชุม        
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
               ขอบเขตอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

1.ควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจาํวนัของบริษทั 
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2.ดาํเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั 

3.เป็นผูรั้บมอบอาํนาจของบริษทัในการบริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย   ระเบียบ 
ขอ้กาํหนด คาํสัง่ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษทัทุกประการ 

4.มีอาํนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทาํงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจดัการท่ีดี และโปร่งใส และ
ใหมี้อาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนได ้โดยการมอบอาํนาจช่วง และ/
หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยูภ่ายใตข้อบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามหนงัสือมอบอาํนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ
อาํนาจอนุมติัและสัง่การท่ีคณะกรรมการของบริษทัอนุมติัแลว้ 

5.กาํหนดภารกิจ วตัถุประสงค ์แนวทาง นโยบายของบริษทั รวมถึงการสั่งการและกาํกบัดูแลการดาํเนินงาน โดยรวม 
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน 

6.ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ และมีหนา้ท่ีรายงานผลการดาํเนินงาน  การบริหาร
จดัการ ความคืบหนา้ในการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ  คณะกรรมการบริษทั 

7.มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการใช้จ่ายเงินในการดาํเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทั แต่ละรายการท่ีกาํหนดไวใ้น
ระเบียบอาํนาจอนุมติัและสัง่การท่ีคณะกรรมการของบริษทัอนุมติัแลว้ 

8.พิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํสัญญาเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั โดยแต่ละรายการท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบ
อาํนาจอนุมติัและสัง่การท่ีคณะกรรมการของบริษทัอนุมติัแลว้ 

9.มีอาํนาจพิจารณาวา่จา้งพนกังาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกยา้ยขา้มสายงาน/ฝ่าย/แผนกหรือการพน้จาก
การเป็นพนักงาน กาํหนดอตัราค่าจา้ง ค่าตอบแทน เงินเดือนโบนัส รวมถึงสวสัดิการ เก่ียวกบัพนกังานของบริษทั ตามกรอบ
นโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทักาํหนด 

10.มีอาํนาจ ออกคาํสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษทั 
และเพื่อรักษาระเบียบ วนิยั  การทาํงานภายในองคก์ร 

11.ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป 
ทั้งน้ีการมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารนั้น  จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  สามารถอนุมติั
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้   (ตามนิยามของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั  หรือบริษทัยอ่ย  เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการกาํหนดขอบเขต
ชดัเจน 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัฯ อาจไดรั้บการแต่งตั้ง หรือถอดถอนโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ หรือท่ีประชุม   
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการจะทาํการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองโดยรวม และ/หรือ เฉพาะเร่ือง เป็นประจาํ เพื่อร่วมกนั
พิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป โดยกาํหนดบรรทดัฐานท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัผลการปฏิบติังานอยา่งมี
หลกัเกณฑ ์ 
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    คณะผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ณ ปัจจุบนั  มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

1.นายธนะชยั สนัติชยักลู   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (Chief  Executive Officer)     
2.นายพนา จนัทรวโิรจน์ กรรมการผูอ้าํนวยการ สายธุรกิจดา้นข่าวภาษาองักฤษ 
3.นางสาวดวงกมล โชตะนา กรรมการผูอ้าํนวยการ สายธุรกิจดา้นข่าวธุรกิจภาษาไทย 

และบรรณาธิการหนงัสือพิมพ ์กรุงเทพธุรกิจ 
4. นางสาวอรพิมพ ์  เหลืองอ่อน กรรมการผูอ้าํนวยการ สายข่าวทัว่ไปภาษาไทย 
5. นายธงชยั  บุญศฤงคารนนท ์ กรรมการผูอ้าํนวยการ สายธุรกิจโรงพิมพ ์
6.นางสาวพิมพกาญจน์ ยนัศรีสิริชยั กรรมการอาํนวยการ สายงานโฆษณา 
7. นางสาวณฐัวรา  แสงวารินทร์ ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายขายโฆษณา 
8. นางอรพิน  งามวงศว์าน ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายขายโฆษณา 
9. นางสาวปานทรัพย ์ ยมนาค ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายสนบัสนุนการตลาด 
10. นางเบญจวรรณ  ศรีสุทธิสอาด ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายจดัจาํหน่าย 
11. นายกฤษนนัท ์ ติระกลู ผุอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายจดัจาํหน่าย 
12. นายวฑิูร พึงประเสริฐ บรรณาธิการอาวโุส 
13.นางวรางคณา กลัยาณประดิษฐ เลขานุการบริษทั 
14.นางสาวมธัยา  โอสถานนท ์ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการอาวโุส  ฝ่ายการเงิน 
15 นายสุพจน์  เพียรศิริ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี 
   
 การถือครองหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหารระดบัสูง ในปี  2554 และ  2553  ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และผูถื้อหุน้ท่ีอยูภ่ายใตม้าตราดงักล่าวดงัน้ี 
  
       ช่ือ-นามสกลุ 

 จาํนวนหุน้   
         หมายเหตุ 31 ธ.ค. 2554 

มูลค่าหุน้ 1 บาท 
31 ธ.ค. 2553 

มูลค่าหุน้ 10 บาท 
จาํนวนหุน้เพิ่ม(ลด) 
ระหวา่งปี (หุน้) 

1.นายธนะชยั สนัติชยักลู 3,079,660 307,966 - รวมการถือหุน้ของคู่สมรส 
2.นายพนา จนัทรวโิรจน ์ 1,245,000 124,500 - รวมการถือหุน้ของคู่สมรส  
3.นางสาวดวงกมล โชตะนา 441,000 44,100 -  
4. นางสาวอรพิมพ ์ เหลืองอ่อน - - -  
5. นายธงชยั  บุญศฤงคารนนท ์ - - -  
6.นางสาวพิมพกาญจน์ ยนัศรีสิริชยั 8,982,500 898,250 -  
7. นางสาวณฐัวรา  แสงวารินทร์ 500,000 50,000 -  
8. นางอรพิน  งามวงศว์าน - - -  
9. นางสาวปานทรัพย ์ ยมนาค - - -  
10. นางเบญจวรรณ  ศรีสุทธิสอาด 2,056,000 205,600 -  
11.นายกฤษนนัท ์ ติระกลู - - -  
12. นายวฑิูร   พึงประเสริฐ - - -  
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13.นางวรางคณา กลัยาณประดิษฐ 848,400 64,840 (200,000)  
14.นางสาวมธัยา  โอสถานนท ์ - - -  
15 นายสุพจน์  เพียรศิริ - - -  

หมายเหตุ : จาํนวนหุน้ของผูบ้ริหารในปี 2554 เพิ่มข้ึนเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทัฯ (Par Value)  
 จากเดิมหุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท ตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2554 
 
8.2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
 บริษทัฯ ตระหนกัวา่ ธุรกิจส่ือของบริษทั มีความสาํคญัต่อการช้ีนาํความคิดของสังคม ดงันั้นบุคคลท่ีจะเป็นผูบ้ริหารหรือ
กรรมการของบริษทั ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของการเป็นส่ือท่ีมีจริยธรรมและยดึมัน่ในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  และ
จริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อสามารถวางแนวนโยบายในการนาํเสนอเน้ือหาอยา่งเป็นกลาง  สร้างสรรค ์ไม่บิดเบือน  จึงเห็นว่าการคดั
สรรบุคคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดงัสูงของบริษทัเป็นเร่ืองสาํคญั  จึงควรเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของคณะกรรมการ
ทั้งคณะ  

บริษทัฯ จึงไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา(Nominating Committee) โดยกาํหนดให ้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูท้าํ
หนา้ท่ีสรรหากรรมการ โดยจะเป็นผูท้าํหนา้ท่ีเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเป็น กรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 
จากนั้นประธานกรรมการเป็นผูเ้สนอรายช่ือบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
พิจารณา 
 นอกจากน้ีบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  รายเดียว หรือหลายรายรวมกนั ซ่ึงถือหุน้ของบริษทัฯ ต่อเน่ืองเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า  1 ปี  และตอ้งถือหุ้นในวนัท่ีเสนอช่ือกรรมการ  พร้อมเอกสารรับรองการถือครองหลกัทรัพยจ์ากบริษทัฯ  เสนอช่ือ
บุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการได ้ โดยเสนอช่ือผ่านประธานกรรมการ ล่วงหนา้ 3 เดือนก่อนวนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  
ผูถื้อหุน้ พร้อมขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ  
 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัจะทาํหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการ
บริษทั โดยไดพ้ิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั หรือพิจารณาจากกลุ่มผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่  อยา่งไรกต็ามการแต่งตั้งกรรมการใหม่จะตอ้งผา่นการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยูด่ว้ย นอกจากน้ีการแต่งตั้งกรรมการจะตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั ทั้งน้ีขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั  1 หุน้ต่อ 1 เสียง 
2. การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ทั้งน้ีตามแต่ท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือ หลายคน บุคคลแต่ละคนท่ี       
ผูถื้อหุน้ออกเสียงเลือกตั้งจะไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ตามจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ มีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) โดยผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะ
แบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานออกเสียงช้ีขาด 

    ทั้งน้ีการพน้วาระตาํแหน่งของกรรมการจะสลบัหมุนเวียนในอตัราส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการซ่ึงตอ้งพน้วาระทุกปี   
ตามมติท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ แต่กรรมการชุดเดิมอาจไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้มาใหม่ได ้   
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8.3 การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
 หลกัเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร บริษทัได้พิจารณาความเหมาะสมและความ
รับผดิชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร ตามประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี สภาพแวดลอ้ม สภาวะเศรษฐกิจ และสอดคลอ้งเปรียบเทียบได้
กบับริษทัในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระท่ีทาํหน้าท่ีประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระท่ีทาํหนา้ท่ีกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร เป็นรายปีโดยไม่มีค่าตอบแทนใน
รูปแบบอ่ืน  สาํหรับปี 2554  ประธานกรรมการจะไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราเดียวกนักบัประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ
ท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราเดียวกนักบักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร อน่ึงค่าตอบแทนกรรมการไดผ้า่นการอนุมติัจาก
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปี 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูป้ระเมินผลงานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เป็นประจาํทุกปี เพื่อนาํไปใชใ้นการพิจารณา
กาํหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยใชบ้รรทดัฐานท่ีไดต้กลงกนัล่วงหนา้ กบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตามเกณฑ์
ท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงรวมถึงผลการปฏิบติังานทางการเงิน ผลการปฏิบติังานตามวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ในระยะยาวและการพฒันา
ผูบ้ริหาร  

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดับสูง เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการกําหนด ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน 
สวสัดิการ และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว บริษทัฯจะพิจารณาให้ สอดคลอ้งกบัผลงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารแต่ละคน  
 
การพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
 ทุกคร้ังท่ีมีกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ใหม่  คณะกรรมการจะจดัให้มีเอกสารขอ้มูล และการบรรยายสรุปจาก
ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบติังาน  รวมถึงการแนะนาํลกัษณะธุรกิจ และ
แนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงใหม่ไดรั้บทราบ 
 คณะกรรมการจะส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ   ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั  ตามท่ีทางตลาดหลกัทรัพย ์ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยและสถาบนัท่ี
เก่ียวขอ้งจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมความรู้ ให้เป็นไปตามระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  และการบริหารความเส่ียงของบริษทั เพื่อให้มี
การปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
 8.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยสําหรับ ปี 2554 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทท่ีเป็นตัวเงนิ 
กรรมการบริษทัมีจาํนวนทั้งส้ิน 11  คน  แบ่งเป็นกรรมการท่ีมีฐานะเป็นพนกังานบริษทัและบริษทัยอ่ย 4  คน กรรมการ

อิสระ 4 คน และกรรมการภายนอกท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 3 คน   โดยปี 2554 คน  โดยในปี 2554  บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัประธาน
กรรมการบริษทัในอตัราเดียวกนักบัประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราเดียวกบั
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร และกาํหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส  โดยแยกการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลดงัน้ี 
 

รายช่ือ ตําแหน่ง จํานวนเงนิ (บาท) 
1. นายปกรณ์ บริมาสพร กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 
2. นายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 300,000 
3. นายโยธิน  เน่ืองจาํนงค ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 300,000 
4. นายนิสสยั เวชชาชีวะ กรรมการอิสระ 200,000 
5. นายนิวตัน ์แจง้อริยวงศ ์ กรรมการภายนอกท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 200,000 
6. นายเสริมสิน  สมะลาภา กรรมการภายนอกท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 200,000 
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7. นางคริสติน  ดีไบยเอส เบรนเดิล กรรมการภายนอกท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 200,000 
8. นายธนาชยั  ธีรพฒันวงศ ์* กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 400,000 
9. นายสุทธิชยั   แซ่หยุน่ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 200,000 
10. นายธนะชยั  สนัติชยักลู กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 200,000 
11. นายพนา  จนัทรวโิรจน*์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 200,000 
รวมเป็นเงนิ 2,800,000 

หมายเหตุ :  *ในปี  2555  นายธนาชยั  ธีรพฒันวงศ ์และ นายพนา  จนัทรวโิรจน์  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั 
 (ข) ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
-ไม่มี- 
8.3.2 ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดบัสูงของบริษัท สําหรับ ปี 2554 
(ก) ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน โบนสัและค่าพาหนะแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

กรรมการในฐานะพนกังานบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนรวม  44  ท่าน ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็น
เงินเดือนโบนสัและค่าพาหนะ ในปี 2554  เป็นจาํนวน  102.8  ลา้นบาท   

(ข) ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
บริษทัใหเ้งินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพของกรรมการท่ีอยูใ่นฐานะเป็นพนกังานบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย รวม  44  ท่าน ในปี 2554  รวม  5.32 ลา้นบาท 
8.4  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัมีนโยบายและวิธีการในการดูแลกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทั  ในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไป
ใช ้ดงัน้ี 
1. กรรมการ ผูบ้ริหาร เจา้หน้าท่ี และพนักงานของกลุ่มบริษทัฯ จะรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในกลุ่ม

บริษทัฯ เป็นความลบั เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
2. กรรมการ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และพนกังานของบริษทัฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของกลุ่ม

บริษทัฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น ไม่ว่าทางตรง  หรือทางอ้อม โดยไม่คาํนึงว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์ดงักล่าวหรือไม่ 

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ จะไม่ขาย ซ้ือ โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ   โดย
ขอ้มูลท่ีเป็นความลบั    และ/หรือขอ้มูล ภายในของกลุ่มบริษทัฯ  และ/หรือการเขา้ทาํรายการใด ๆ โดยขอ้มูลท่ีเป็นความลบั 
และ/หรือ ขอ้มูลภายในกลุ่มบริษทัฯ ในทางท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษทัฯ ไม่ว่าทางตรง หรือ ทางออ้ม 
ขอ้กาํหนดน้ียงัครอบคลุมไปถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และพนกังานของ
กลุ่มบริษทัฯ 

4. ภายหลงัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  กรรมการ   ผูบ้ริหาร  ผูจ้ดัการ     ผูท่ี้รับผิดชอบต่อการ
ดาํเนินงาน ผูส้อบบญัชี เจา้หน้าท่ี หรือพนกังานของกลุ่มบริษทัฯท่ีซ้ือหรือขาย เสนอซ้ือ หรือ เสนอขาย หรือเช้ือเชิญให้
บุคคลอ่ืนซ้ือ ขาย หรือ เสนอซ้ือ หรือ เสนอขาย หุน้ของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีเป็นการหาประโยชน์จากบุคคลอ่ืน  โดยการใช้
ขอ้มูลภายในของกลุ่มบริษทัฯ  ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากการใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีในการทาํให้
เกิดการเปล่ียนแปลงในราคาหุน้ของบริษทัฯ ไม่ว่าการกระทาํดงักล่าว จะทาํไปเพ่ือประโยชน์ของบุคคลนั้นเอง หรือบุคคล
อ่ืนก็ตาม   หรือการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะทาํใหบุ้คคลผูน้ั้น      ไดรั้บการพิจารณาจากบุคคลผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํ
ดงักล่าว บุคคลผูน้ั้นมีความผดิตามกฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชข้อ้มูลภายในอนัเน่ืองมาจากการละเมิดดงักล่าว 
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ทั้งน้ี   กรรมการ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในของ
กลุ่มบริษทัฯ จะไม่ทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงระยะ เวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน  
8.5 บุคลากร   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  กลุ่มบริษทัมีพนกังานรวมทั้งหมด  2,164 คน แบ่งเป็นพนกังานของบริษทัจาํนวน609 คน  
และพนกังานของบริษทัยอ่ยจาํนวน  1,555  คน   โดยมีผลตอบแทนของพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 8 บริษทั ในปี 2554  
ซ่ึงแบ่งเป็นเงินเดือนและโบนสั เท่ากบั 674.35 ลา้นบาท  และ 49.81  ลา้นบาท ตามลาํดบั  ในส่วนของเงินสมทบกองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพของบริษทัและบริษทัยอ่ยรวมเท่ากบั 35.34  ลา้นบาท   

 
บริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา  

 
นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 1.การจา้งงานและบรรจุพนกังาน บริษทัมีนโยบายจา้งงานและบรรจุพนกังานตามความจาํเป็นและความเหมาะสมของ
งาน โดยพนกังานท่ีไดรั้บการว่าจา้งและบรรจุตอ้งมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถเหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน และมี
คุณสมบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กรณีท่ีตาํแหน่งงานว่าง บริษทัจะให้โอกาส และพิจารณาคดัเลือกพนักงานของ
บริษทัท่ีมีอยู่ให้ดาํรงตาํแหน่งท่ีว่างนั้นเสียก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษทัได้แล้ว จึงจะดาํเนินการ
กระบวนการสรรหาและวา่จา้งบรรจุบุคคลภายนอก  
 2.โครงสร้างสายการบงัคบับญัชาและการแบ่งส่วนงาน บริษทักาํหนดโครงสร้างสายการบงัคบับญัชา และการแบ่งส่วน
งานของบริษทั โดยมีขอบข่ายความรับผดิชอบของส่วนงาน และตาํแหน่งงานอยา่งชดัเจน และเหมาะสมกบัประเภทหรือลกัษณะ
การดาํเนินธุรกิจของบริษทั และมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 3.การบริหารค่าตอบแทน  
 3.1. เงินเดือนและค่าจา้ง บริษทับริหารเงินเดือนและค่าจา้งให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 
คุณวฒิุ ประสบการณ์ ระดบั ตาํแหน่ง หนา้ท่ีความรับผดิชอบ เทียบเคียงกบัอตัราเงินเดือนของบริษทัอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั
บริษทั  อตัราค่าจา้งแรงงานของตลาดในประเทศ และสถานการณ์ความจาํเป็นของบริษทั  
 3.2. ค่าตอบแทนอ่ืน บริษทัจะให้เงินตอบแทนพิเศษสําหรับการปฏิบติังานท่ีนอกเหนือจากการทาํงานปกติ เช่นค่า
ล่วงเวลา ค่าทาํงานวนัหยดุ เงินช่วยเหลือการปฏิบติังานตามกะ เงินช่วยเหลือปฏิบติังานเขา้เวร เขา้เวรกรณีฉุกเฉิน ค่าเขียนเร่ือง ค่า
ทาํรายการทีวี วิทย ุเพื่อชดเชยการเสียโอกาสหยดุพกัในวนัหยดุปกติ ตามความเหมาะสมกบักรณี รวมทั้งเงินช่วยเหลือเพื่อเป็น
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติังานนอกเขตงานประจาํทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปเบ้ียเล้ียงเดินทาง และค่าท่ีพกั  
 4. สวสัดิการ บริษทัมีนโยบายท่ีจะดูแลให้พนักงานมีสุขภาพอนามยัท่ีดี เพื่อท่ีจะปฏิบัติงานให้บริษทัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายของพนกังานโดยจดัให้มีสวสัดิการรักษาพยาบาลสําหรับพนกังาน และ
ครอบครัวพนักงานบางส่วน รวมทั้งสวสัดิการอ่ืนๆ ทั้งน้ีสวสัดิการท่ีพนักงานได้รับ บริษทัจะเทียบเคียงกบัอุตสาหกรรมใน
ลกัษณะเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนั หรือตามท่ีกฎหมายกาํหนด   
 นอกจากน้ีบริษทัสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น กรรมการกองทุน
สวสัดิการและเงินกูซ่ึ้งแบ่งตามหน่วยงาน  การจดัตั้งสหกรณ์ออมทรัพย ์เนชัน่มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั การจดัตั้งชมรมกีฬา และ
สันทนาการด้านต่างๆ  การมีคณะกรรมการลูกจ้าง ซ่ึงจะเป็นตวัแทนของพนักงานเขา้มาช่วยกลัน่กรองความต้องการและ
ขอ้แนะนาํของพนกังาน ในเร่ืองการจดัสวสัดิการ และสถานประกอบการ และนาํเขา้หารือในท่ีประชุมกบัผูบ้ริหารของบริษทัเป็น
ประจาํ   รวมถึงการจดัตั้งสหภาพแรงงานส่ือสารมวลชนไทย  ตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพนัธ์ 2518 ได ้เพื่อคุม้ครองผลประโยชน์
เก่ียวกบัสภาพการจา้งงาน 
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 5. สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน บริษทัมีนโยบายใหพ้นกังานทาํงานในบริษทัอยา่งมีความสุข ปลอดภยั ดงันั้นจึงไดจ้ดั
สถานท่ีทาํงาน อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ เคร่ืองแบบในการปฏิบติังาน ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน อีกทั้งจดัหาส่ิงอาํนวยความ
สะดวกต่างๆใหแ้ก่พนกังาน เช่น  ท่ีจอดรถ หอ้งพยาบาล    
 6. การพฒันาพนกังาน บริษทัมีนโยบายส่งเสริมพฒันาพนกังานใหมี้ความรู้ ทกัษะ และทศันคติเก่ียวกบังาน เป็นไปตาม
ความสามารถท่ีตาํแหน่งงานนั้นๆตอ้งการ โดยมีแนวทางในการพฒันาท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ ส่งเสริมใหพ้นกังานเพิ่มพนูความรู้ให้
ตวัเองโดยผ่านส่ืออิเลคทรอนิคส์ต่างๆ  การจดัอบรมสัมมนาโดยวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถจากภายนอกองคก์ร  การ
ฝึกอบรมจากผูมี้ประสบการณ์ในองคก์ร การสอนงานโดยหวัหนา้งาน(Coaching)การเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริง (On the Job 
Training) การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน  และการเรียนรู้ร่วมกนั
ระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานตามแนวทาง Learning Organization  
 นอกจากน้ีบริษัทได้พยายามปรับกระบวนการทาํงานของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การทาํงานมีความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ  และจดัสรรพนกังานใหมี้โอกาสปฏิบติังานในส่วนงานท่ีพนกังานมีความรู้  ความชาํนาญในงานนั้น ๆ  เป็นอยา่งดี 
สอดคลอ้งกบัแผนการสืบทอดงานในทุกส่วนงาน 
 
รายงานการปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการท่ีด ี

คณะกรรมการบริษทั  เนชัน่  มลัติมีเดีย  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เช่ือมัน่เป็นอยา่งยิง่วา่ระบบและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
จะทาํให้บริษทัมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อ
หุน้ ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ยกระดบัการดาํเนินงานอยา่งย ัง่ยนื และเป็นหวัใจสาํคญัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จ
และบรรลุเป้าหมายท่ีสาํคญัท่ีสุดของบริษทั ไดแ้ก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   

คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ท่ีสอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี code 
of best practices ของ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด  และดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ปฏิบติัท่ีระบุไวอ้ยา่ง
เคร่งครัด และจะติดตามปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัเวลาและสถานการณ์ สอดคลอ้งกบัประโยชน์ และความคาดหวงัของผูถื้อหุน้อยู่
ตลอดเวลา และใหเ้ป็นท่ีเช่ือมัน่ของผูถื้อหุน้วา่ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ไดรั้บการดูแลอยา่งดี 

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัท่ีใชปั้จจุบนัเป็นฉบบัท่ี 3  โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการและ
ประกาศใช ้คร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2549 และไดด้าํเนินการทบทวนเน้ือหาเป็นประจาํทุกปี ให้เป็นไปตามหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนปี  2549 ของตลาดหลกัทรัพยฯ์  ในปี  2552  คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณา
ทบทวนนโยบายฯ เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2552  และ ไดท้บทวนนโยบายฯ อีกคร้ัง เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์  2553  และประกาศ
ใหพ้นกังานทุกระดบัทราบและถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด 
การส่ือสารนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการตระหนกัดีวา่ การดาํเนินการเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการนั้น เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ท่ีกาํหนดไว ้ ปัจจยัหลกัท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนการดาํเนินงานคือพนกังานทุกคนของบริษทัและบริษทัในกลุ่ม จึงไดป้ระกาศแจง้
พนกังาน และมีการประชาสมัพนัธ์ผา่นเวบ็ไซตส่ื์อสารภายในองคก์ร และไดจ้ดัพิมพN์ation’s way เป็นคู่มือแจกใหพ้นกังานท่ีไม่
สามารถเปิดอ่านจากเวบ็ไซตถื์อเป็นแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดว้ย รวมถึงฝ่ายบริหารไดติ้ดตามกาํกบัใหมี้การดาํเนินงานตาม
นโยบายในทุกดา้นอย่างใกลชิ้ด นอกจากนั้นเพื่อสร้างความเขา้ใจกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มบริษทัไดเ้ผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีดงักล่าวผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อให้ประชาชนทัว่ไปและผูล้งทุนรับทราบดว้ยและหากผูถื้อหุ้น
ประสงค์จะขอรับนโยบายดงักล่าวเป็นเอกสาร สามารถติดต่อไดท่ี้ฝ่ายเลขานุการบริษทั โดยใชแ้บบฟอร์มขอรับเอกสารท่ีส่ง
พร้อมรายงานประจาํปี  ทั้งน้ีเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  

 
การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ  
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จากความมุ่งมัน่ในปรับปรุงเร่ืองธรรมาภิบาลของบริษทัอยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่ไดมี้การประกาศใช ้นโยบายการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดีในปี 2549 ผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัและการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัได้
พฒันาดีข้ึนทุกปีอยา่งต่อเน่ือง ในปี 2554 น้ี ผลการประเมินการจดัการประชุมสามญัประจาํปี2553 อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม และผลการ
ประเมินการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทยของบริษทัอยูใ่นระดบัดีเลิศ (5 ดาว) ติดต่อกนัเป็นปีที่2  
 
 การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ในปี  2554  ของบริษทัฯ ไดค้รอบคลุมเน้ือหา 5 หมวด ไดแ้ก่  

1) สิทธิของผูถื้อหุน้   
2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั   
3) บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
4) การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส   
5) ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  
 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
บริษทัตระหนกัดีวา่ ผูถื้อหุน้มีสิทธิในความเป็นเจา้ของโดยควบคุมบริษทัผา่นการแต่งตั้งคณะกรรมการใหท้าํหนา้ท่ีแทน

ตนและมีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของบริษทั โดยกาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั
ไดใ้หค้วามสาํคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด  

บริษทัมีนโยบายปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั โดยตระหนกัถึงสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัอยา่งเพียงพอและ
ทนัเวลา ไดใ้หก้ารดูแลผูถื้อหุน้มากกวา่สิทธิท่ีกฎหมายกาํหนด จึงจดัใหมี้หน่วยงานผูล้งทุนสมัพนัธ์ (Investor Relation) ทาํหนา้ท่ี
รับผิดชอบดูแล  ให้ข้อมูล  ตอบคําถามต่างๆ  และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆของบริษัทไว้ท่ี เว็บไซต์
www.nationgroup.com เพื่อให้ขอ้มูลของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นและนักลงทุนทัว่ไปทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้มูล
สําคญัล่าสุด จดหมายแจ้งข่าวสารถึงผูล้งทุน นัดพบปะนักลงทุนเป็นประจาํอย่างน้อยปีละ 2 คร้ังตามกาํหนดการท่ีตลาด
หลกัทรัพยฯ์จดัเตรียม  รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็น ขอคาํอธิบาย หรือตั้งคาํถามใด ๆ ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

ในปี 2554 บริษทัฯจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น 2 คร้ัง เป็นการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2554 ซ่ึงจดัข้ึน ในวนัท่ี 7 
เมษายน 2554 และการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี1/2554 ในวนัท่ี 13 มิถุนายน 2554  ในการน้ีบริษทัไดม้อบใหบ้ริษทั ศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพย(์แห่งประเทศไทย)จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษทัเป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นการ
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมประมาณ 13 วนั และไดน้าํหนงัสือเชิญประชุมเผยแพร่ไวใ้นเวป็ไซดข์องบริษทั ทั้งภาษาไทยและองักฤษ  
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 1 เดือน เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดศึ้กษาขอ้มูลก่อนวนัประชุม  

 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของ
บริษทัจากบริษทั เคพีเอม็จี ภุมิไชย จาํกดั เขา้ร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้
 บริษทัไดเ้ผยแพร่จดหมายถึงผูถื้อหุน้ผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพยฯ์และทางเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อเปิดโอกาสให ้ผู้
ถือหุน้ของบริษทัท่ีถือหุน้ในสัดส่วน 1 หุน้ข้ึนไป และถือหุน้อยา่งต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองการ
พิจารณาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่  1 ปี  สามารถเสนอช่ือบุคคลเขา้เป็นกรรมการบริษทั ผ่านคณะกรรมการบริษทัไดต้ั้งแต่ 
วนัท่ี24 ธนัวาคม 2553 ถึงวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2554 พร้อมขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการใหค้วาม
ยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
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 บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีคร้ังน้ีโดยเสนอ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั  
ตั้งแต่วนัท่ี วนัท่ี 24 ธนัวาคม  2553  ถึงวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์  2554 ผลปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเพิ่มวาระการ
ประชุม 
 ทั้งน้ีบริษทัฯ ได้รายงานผลการใช้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ งเข้าดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทั และสิทธิการเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั ในวนัท่ี 9 
กมุภาพนัธ์  2554 
 สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้จดัส่งคาํถามล่วงหนา้ ผา่นทางเวบ็ไซต ์
ของบริษทัหรือทางโทรสาร 0-2338-3938  ตั้งแต่วนัท่ี 7  มีนาคม 2554 ถึงวนัท่ี  21 มีนาคม 2554  เพื่อใหค้ณะกรรมการ
และฝ่ายบริหารไดร้วบรวมและเตรียมขอ้มูลเพื่อช้ีแจงต่อผูถื้อหุน้ในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้   ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้
เสนอคาํถามล่วงหนา้เขา้มาแต่อยา่งใด   
 หนงัสือเชิญประชุมมีการใหข้อ้มูล วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม  ตลอดจนขอ้มูลสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ี
ตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมแก่ผูถื้อหุ้นอยา่งเพียงพอ  พร้อมรับทราบกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีใชใ้นการประชุม รวมถึงขั้นตอน
การออกเสียงลงมติ  
 ในการะประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี บริษทัฯนาํเสนอค่าตอบแทนกรรมการใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัเป็นประจาํทุก
ปี  โดยนาํเสนอขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลเปรียบเทียบกบัปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลกัเกณฑ์
ท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการใหผู้ถื้อหุน้รับทราบและพิจารณา  
 สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัไดเ้สนอใหม้อบอาํนาจให ้กรรมการอิสระ 1 ท่าน   ซ่ึงไม่
มีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณาเป็นผูรั้บมอบอาํนาจเขา้ประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษทัฯไดแ้นบ
หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) ซ่ึงเป็นแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดเ้องในแต่ละวาระ ไป
พร้อมหนงัสือนดัเชิญประชุม 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2554 บริษทัได้เสนอนายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูรั้บมอบอาํนาจ มีผูถื้อหุ้นจาํนวน 50 ราย มอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่ีบริษทัฯเสนอเป็นผูรั้บมอบ
อาํนาจใหอ้อกเสียงแทน  
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี1/2554 ไดเ้สนอนายปกรณ์ บริมาสพร กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูรั้บมอบอาํนาจ มีผูถื้อหุ้นจาํนวน 5 ราย มอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่ีบริษทัฯเสนอเป็นผูรั้บมอบ
อาํนาจใหอ้อกเสียงแทน  
 ก่อนเร่ิมการประชุม บริษทัได้ช้ีแจงกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตร
ลงคะแนน ใหท่ี้ประชุมรับทราบ และประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็นอยา่งเปิดเผย 
กวา้งขวาง พร้อมให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ กรรมการบริหาร บางท่าน ไดต้อบคาํถามของผูถื้อหุ้นทุกคาํถาม 
และไดบ้นัทึกสาระสาํคญัของคาํถาม คาํตอบ และขอ้สรุปเร่ืองนั้นๆในรายงานการประชุมอยา่งครบถว้น   
 บริษทัไดใ้ชร้ะบบสารสนเทศแบบบาร์โคด้ มาใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและในการนบัคะแนนเสียงในการ
ประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และ
ไดบ้นัทึกวิธีลงคะแนน วิธีนบัคะแนน มติท่ีประชุม โดยแยกเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ใน
รายงานการประชุมอยา่งครบถว้น 
 บริษทัไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงจดบนัทึกรายงานการประชุมและบนัทึกการออกเสียงรวมทั้งขอ้ซกัถาม
ของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอยา่งละเอียดใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยภ์ายในกาํหนด 14 วนั  
รวมถึงเผยแพร่วดีีทศัน์  ภาพ และเสียงของการประชุม และรายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
            คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการกาํกบัดูแลกิจการเป็นประจาํเพื่อใหส้ามารถสร้างความมัน่ใจวา่
การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกราย  ซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุน้รายยอ่ยและผูถื้อหุน้ต่างชาติมีความเท่าเทียมกนัและยติุธรรม และใหก้ระบวนการ
ดูแลผูถื้อหุน้ไม่มีความยุง่ยากหรือมีตน้ทุนสูงโดยไม่จาํเป็น  ผูถื้อหุน้มีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมในการตดัสินใจและไดรั้บทราบถึงผลของ
การตดัสินใจของบริษทัสาํหรับเหตุการณ์ท่ีสาํคญัตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัน้ี 

 ในการประชุมผูถื้อหุ้น  บริษทัมีนโยบายท่ีจะรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกราย ไม่เพิ่มระเบียบวาระในท่ีประชุมหรือ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลสาํคญัโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ และไม่ไดแ้จกเอกสารท่ีมีขอ้มูลสาํคญัเพิ่มเติมในท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้อยา่งกระทนัหนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ  

 ผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจาํนวนหุน้ท่ีถืออยู ่ โดยหุน้แต่ละหุน้มีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง และไม่มี
หุน้ใดมีสิทธิพิเศษ 

 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นตั้งแต่  1 หุน้ข้ึนไป สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี  2554 รวมทั้งเสนอ
ช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการระหวา่งวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 – 4 กมุภาพนัธ์  2554  โดยประกาศใหท้ราบ
โดยผา่นช่องทางของ ตลท.และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยมีขั้นตอนและวธีิปฏิบติัท่ีชดัเจน โปร่งใส สอดคลอ้งกบัแนว
ปฏิบติัเพิ่มเติมเร่ืองการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย  อย่างไรก็ตามในปี  2554 ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กบั
กรรมการอิสระ ซ่ึงไม่มีประเด็นเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เก่ียวกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
เป็นทางเลือกให้กบัผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงได ้ และอาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัได ้

 ไม่มีการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัร่วม หรือ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่ง
เป็นสาระสาํคญั 

การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 
 บริษทัฯ กาํหนดนโยบายการป้องกนัไม่ใหก้รรมการและผูบ้ริหารใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์แก่ตนเองในทางท่ีมิ

ชอบ  ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้รายอ่ืน หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูถื้อหุน้โดยรวม ดงัน้ี 
1. หา้มกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในไปเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลภายนอกหรือ 

 บุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง  
2. หา้มซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนประกาศงบการเงิน   
การเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สีย     
คณะกรรมการบริษทักาํหนดแนวปฏิบติัใหก้รรมการของบริษทั บริษทัยอ่ย และผูบ้ริหาร เปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตน

และผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้ง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2551 เพื่อความโปร่งใสและ
ป้องกนัปัญหาการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยฯ์ และตลาดหลักทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการซ้ือขาย โอน หรือ รับโอน
หลกัทรัพยภ์ายใน  3 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยต่์อ ก.ล.ต.  อีกทั้งกาํหนดให้ คณะกรรมการและผูบ้ริหารรายงาน
ขอ้มูลแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี 
ทจ. 2/2552 ซ่ึงบริษทัไดป้ระกาศใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม  2552 ดงัน้ี 

1.  กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร จะตอ้งจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจาํทุก
ปี    และเลขานุการบริษทั เป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนไดเ้สียของ  กรรมการ ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้ง และดูแลใหข้อ้มูลนั้นเป็น
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ปัจจุบนัเสมอ พร้อมสําหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเม่ือคณะกรรมการตอ้งพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษทั กบักรรมการ 
และหรือ ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

2.ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลรายงานการเปล่ียนแปลงทนัที และส่งรายงานภายใน 7 วนั นบัแต่มีการเปล่ียนแปลง 
3. ใหเ้ลขานุการบริษทัจดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน  

7 วนั ทาํการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 
ในปี 2554 มีการรายงานทั้งส้ิน 1 คร้ัง และมิไดมี้การทาํรายการท่ีมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั  
การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์  
ในปี 2554 บริษทัไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหาร รายงานการถือครองหลกัทรัพยต่์อท่ีประชุมคณะกรรมการ  

และให้รายงานเป็นประจาํทุกปี อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง  โดยกรรมการไดร้ายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตนต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2555   

การเข้าทํารายการระหว่างกนัของบริษัทฯ  
บริษทัฯ มีนโยบายการทาํรายการระหว่างกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มี

ส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกาํหนดการปฏิบติัในการทาํรายการใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการ
ดาํเนินการคา้ปกติซ่ึงเกิดกบับุคคลภายนอก  ในกรณีท่ีไม่สามารถเปรียบเทียบราคากบับุคคลภายนอกไดท้ั้ง  2 ฝ่ายจะร่วมกนั
พิจารณาเพื่อกาํหนดอตัราค่าสินคา้และบริการท่ีเหมาะสมต่อไป  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความ
จาํเป็นในการเขา้ทาํรายการและความเหมาะสมทางดา้นราคา 

ในปี  2554 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  มีการทาํรายการระหวา่งกนักบักิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  โดยมีเง่ือนไขตามราคาตลาด 
และสาํหรับรายการระหวา่งกนัอ่ืนๆ ไดผ้า่นการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการทาํรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 
3.บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
นอกจากเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่เร่ืองท่ีคณะกรรมการเห็นว่าเป็นหน้าท่ีที่ควรทําต่อ
สังคมส่วนรวมด้วย  

ผูมี้ส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาให้มี
กระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในการสร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงินและ
ความยัง่ยนืของกิจการ 

ในระบบการกาํกบัดูแลกิจการ ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีสาํคญัมีหลายกลุ่ม ประกอบดว้ย  พนกังาน ลูกคา้ ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน คู่คา้ 
เจา้หน้ี คู่แข่งทางการคา้ สังคม ภาครัฐ ชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยู่ และผูส้อบบญัชีอิสระ เป็นตน้ คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการ
ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทั ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการเสริมสร้างผลการดาํเนินงานของบริษทั เพื่อสร้างความมัน่คงอยา่งย ัง่ยืนให้กบักิจการ และ
เปิดเผยขอ้มูลสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบขอ้มูลอย่างเพียงพอ คณะกรรมการจึงกาํหนดเป็นจริยธรรมของ
องคก์รในดา้นต่างๆเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2549 และไดพ้ิจารณาทบทวนล่าสุดเม่ือวนัท่ี 20  กุมภาพนัธ์  2552 สาํหรับปี 2553 มี
การปรับแกไ้ขเพิ่มเติมเล็กน้อย เก่ียวกบัหลกัปฏิบติัของกองบรรณาธิการ เพื่อให้ทนัต่อสถานการณ์ (สามารถคน้หารายละเอียด
คู่มือจริยธรรมของคณะกรรมการผูบ้ริหาร และพนกังานเครือ เนชัน่กรุ๊ป ไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทั 
 
จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เครือเนช่ันกรุ๊ป ประกอบด้วย 

1.จริยธรรมวา่ดว้ยความรับผดิชอบในวชิาชีพส่ือสารมวลชน 
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ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ท่ีผ่านมาบริษทัได ้ยดึหลกัจริยธรรมแห่งวิชาชีพของส่ือมวลชน เป็นประเพณีปฏิบติัอยา่ง
เคร่งครัด ซ่ึงเป็นเหตุผลสาํคญัท่ีทาํใหส่ื้อและผูป้ฏิบติังานของส่ือต่างๆ ในเครือฯ ไดรั้บความเช่ือถือและศรัทธาจากสังคมมาอยา่ง
ต่อเน่ือง แมใ้นยามคบัขนัหรือในช่วงท่ีมีแรงกดดนัทางการเมือง บริษทัก็สามารถทาํหน้าท่ีของส่ืออยา่งแน่วแน่โดยไม่ละท้ิง
หลกัการ 

 หลกัปฏิบติักองบรรณาธิการ (Nation Way) ถูกร่างข้ึนมาเพื่อกาํหนดหลกัจริยธรรมแห่งวชิาชีพใหเ้ป็นแนวปฏิบติัท่ีเป็น
รูปธรรมร่วมกนัสําหรับพนักงานทุกระดบัของกองบรรณาธิการของทุกส่ือในเครือฯ โดยมีเน้ือหาครอบคลุมทั้งจรรยาบรรณ
เบ้ืองตน้ในการปฏิบติัหน้าท่ีของ ‘คนทําข่าว’ ในทุกระดบั ตลอดจนการวางตวัในสังคมและความประพฤติทั้งระหว่างปฏิบติั
หนา้ท่ีและนอกเวลางาน 

 พนักงานฝ่ายข่าวของทุกส่ือในเครือฯ ต้องยดึหลกัปฏิบัติต่อไปนีอ้ย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพือ่ที่เราจะได้ช่วยกนั
ธํารงไว้ซ่ึงความน่าเช่ือถือและศรัทธาท่ีสังคมมีต่อส่ือในเครือเนช่ันฯ ต่อไป  

หลกัปฏิบติักองบรรณาธิการ (Nation Way) แบ่งออกเป็นหมวด 
3.1.ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจริยธรรมของผูป้ระกอบวชิาชีพส่ือ 
3.2.จริยธรรมของส่ือในเครือเนชัน่ 
3.3.ความรับผดิชอบต่อผูอ่้าน ผูฟั้งและผูช้ม  
3.4.ภาระผกูพนัธ์ท่ีมีต่อวชิาชีพส่ือมวลชนและองคก์ร 
3.5.หลกัการทาํข่าวและการปฏิบติัตนต่อแหล่งข่าว 
3.6.สิทธิพิเศษและผลประโยชน์ทบัซอ้น ( Conflict of Interest) 
3.7.แนวทางปฏิบติัในเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจกรรมชุมชน 
3.8.การปฏิบติัต่อฝ่ายโฆษณา ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย 
3.9.แนวทางปฏิบติัเร่ืองลิขสิทธ์ิในช้ินงาน และการรับงานนอก 
3.10.แนวปฏิบติัสาํหรับผูส่ื้อข่าวดา้นต่างๆ 
3.11.การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
3.12.การรายงานข่าวเก่ียวกบักิจกรรมของบริษทั 
3.13.หลกัปฎิบติัและจรรยาบรรณ Nation Social Media 

บริษทัมีมาตรการ ในทางปฏิบติัเพื่อป้องกนัปัญหาการละเมิดและหม่ินประมาทจากการนาํเสนอข่าว โดยการอบรมฝ่าย
ข่าว ให้ทราบถึงแนวทางการนาํเสนอข่าว ขอ้ความและรูปภาพท่ีควรกระทาํและ ส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียง  พร้อมกาํชับพนักงาน
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ในปีท่ีผา่นมาคดีความท่ีบริษทัถูกฟ้องร้องลดลงจากปีก่อนจาํนวนมาก  

2.จริยธรรมวา่ดว้ยความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้  
บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะรับผดิชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัผูถื้อหุน้โดยคาํนึงถึงการเจริญเติบโตขององคก์รอยา่ง

ย ัง่ยืน และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งจะดาํเนินการอยา่งโปร่งใส  มีระบบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้ บริษทัมี
หน่วยงานลงทุนสมัพนัธ์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อซกัถาม ช้ีแจงและใหข้อ้มูลแก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป 

คณะกรรมการตระหนกัดีว่าปัจจุบนั บริษทัยงัมีผลขาดทุนสะสมอยู ่776.46ลา้นบาท ยงัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
บริษทัฯ จึงดาํเนินการปรับปรุงการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองในทุกๆ ดา้น  ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดในการลงทุนแก่ผูถื้อหุน้ 

ในปี  2554   แมจ้ะเกิดวกิฤตการณ์ท่ีกระทบต่อเศรษฐกิจไทยถึง 2 เร่ืองใหญ่ๆคือ การเกิดสึนามิท่ีประเทศญ่ีปุ่นในเดือน
มีนาคมซ่ึงมีผลกระทบต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมดา้นต่างๆของญ่ีปุ่นในประเทศโดยเฉาพอุตสาหกรรมรถยนต ์และ เหตุการณ์
มหาอุทกภยัคร้ังประวติัศาสตร์ของไทยในช่วงปลายปี 2554 อยา่งไรก็ตาม บริษทัก็ยงัมีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน 104.28 ลา้น
บาทคิดเป็นกาํไรสุทธิ 0.06 บาทต่อหุ้น การดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยท่ีเคยขาดทุนอยูก่็มีผลประกอบการดีข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั มี
สินทรัพยร์วมเพิ่มข้ึน 400 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน 400 ลา้นบาท อตัรากาํไรขั้นตน้เพิ่มข้ึนเป็น 37.62% ขณะท่ีปี2552 
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กาํไรขั้นตน้ 26.54% ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 25.07% ในขณะท่ีปี 2552 เท่ากบั -5.47% ถึงแมบ้ริษทัจะยงัไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลไดเ้น่ืองจากยงัมีขาดทุนสะสมคงเหลือสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการอยูจ่าํนวน 789 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนท่ีมี
ขาดทุนสะสม 924 ลา้นบาท แสดงให้เห็นว่า ฐานะการเงินของบริษทัปรับตวัดีข้ึนกว่าเดิมมาก  และจะมีแนวโนม้ปรับตวัดีข้ึน
ตามลาํดบั 

3. จริยธรรมวา่ดว้ยความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 
บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกคา้และประชาชน ท่ีจะไดรั้บผลิตภณัฑ์และ

บริการท่ีดี มีคุณภาพ ในระดับราคาท่ีเหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง  รวมทั้ งรักษา
สมัพนัธภาพท่ีดีและย ัง่ยนื  

บริษทัจดักิจกรรมเพื่อสร้างสมัพนัธ์กบัลูกคา้ทุกกลุ่มของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง ตวัอยา่งเช่น ลูกคา้กลุ่มสมาชิกส่ิงพิมพใ์น
เครือ เน่ืองจากลูกคา้ประเภทน้ีมีจาํนวนมาก หลากหลายตามประเภทสินค้า บริษทัได้ให้ความสําคญักับความพึงพอใจใน
ผลิตภณัฑข์องลูกคา้  มีการส่งแบบสอบถามสาํรวจความคิดเห็นดา้นต่างๆไดแ้ก่ เน้ือหา รูปเล่ม เป็นตน้ รวมทั้งสมนาคุณคืนกาํไร
ให้ลูกคา้โดยเชิญลูกคา้มาร่วมในกิจกรรมต่างๆท่ีบริษทัจดัไม่ว่าจะเป็นสัมมนาทางวิชาการ งานออกร้านขายสินคา้ การส่งชิง
รางวลัฯ   การร่วมงานประกาศผลรางวลัต่างๆ  ท่ีบริษทัฯ จดัข้ึน อาทิ  การจดัแข่งแรลล่ี งานคมชดัลึกอวอร์ด   การเชิญชวนลูกคา้
และสมาชิกหนังสือพิมพ์ เขา้ร่วมโครงการแข่งขนักอล์ฟ “เนชั่น โฮล -อิน –วนั” ซ่ึงจดัต่อเน่ืองมาเป็นเวลากว่า 6 ปี  การจดั
กิจกรรมดูงานต่างประเทศใหก้บักลุ่มลูกคา้เอเจนซ่ี  เป็นตน้  

4. จริยธรรมวา่ดว้ยความรับผดิชอบต่อพนกังาน 
บริษทั ตระหนกัดีวา่ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีสุด และเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีนาํองคก์รไปสู่ความสาํเร็จ จึงมุ่งมัน่

ในการพฒันาคุณภาพของพนกังาน เสริมสร้างวฒันธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ สร้างบรรยากาศการทาํงานท่ีดี 
ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมัน่ใจให้พนักงาน สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งกรรมการลูกจา้งเพื่อเป็นตวัแทนของ
พนกังานใหมี้ส่วนร่วมในการบริหาร จดัการสวสัดิการต่างๆ ตามท่ีกฏหมายกาํหนด อีกทั้งเปิดโอกาสและอาํนวยความสะดวกให ้
พนกังานสามารถจดัตั้ง “สหภาพแรงงานส่ือสารมวลชนไทย” ตามพรบ.แรงงานสัมพนัธ์ 2518 ได ้ทั้งน้ีเพื่อคุม้ครองผลประโยชน์
เก่ียวกบัสภาพการจา้งงาน ส่งเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้งและระหวา่งลูกจา้งดว้ยกนั กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พนกังานไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีผูบ้ริหารและพนกังานทาํบุญใส่บาตรร่วมกนัเดือนละคร้ัง  กิจกรรมบรรยายธรรม กิจกรรมชมรมต่างๆ 
เช่นค่อยอาสาฯ   

ในดา้นการพฒันาคุณภาพของพนกังานนั้นบริษทัไดจ้ดัส่งพนกังานไปฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานท่ีอยา่ง
ต่อเน่ืองเช่น จดัใหมี้การอบรมเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมการทาํงานดา้นการผลิตใหม่ๆ เพื่อนาํมาปรับกระบวนการในการผลิต ทั้ง
ส่วนงานดา้นธุรกิจส่ิงพิมพ ์ธุรกิจดา้นวิทยโุทรทศัน์ อบรมพฒันาศกัยภาพของนกัข่าวสายต่างๆในการใชง้านอุปกรณ์ส่ือสารท่ี
ทนัสมยัมาใชป้ระกอบในการทาํงาน การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใชง้านและการพฒันาส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบั Social Media และ New 
Media ทุกประเภท รวมถึงการกลบัมามุ่งเนน้คุณภาพพื้นฐานในการทาํงานในฐานะส่ือสารมวลชนท่ีดี 

บริษทัเปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถ แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสการทุจริตถึงฝ่าย
บริหารไดห้ลายช่องทาง ไดแ้ก่ ผ่านตวัแทนของพนักงานท่ีได้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการลูกจา้งตามท่ีกฏหมายกาํหนด ซ่ึง
ประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหารเป็นประจาํทุกเดือน  แสดงความคิดเห็น หรือตั้งคาํถามผา่น intranet ภายในองคก์ร หรือเสนอความเห็น
โดยตรงถึงผูบ้ริหารผา่นทาง e-mail   ซ่ึงพนกังานสามารถทราบไดจ้าก intranet ของบริษทั     

การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่าง ๆ  
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาและการเพิ่มศกัยภาพของบุคลากรในองคก์ร 

ตลอดจนนโยบายการสืบทอดตาํแหน่งงาน บริษทัจึงได้ว่าจา้งท่ีปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย ์เขา้มาดาํเนินการปรับปรุงการ
บริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิการทาํงานใหแ้ก่องคก์ร และสร้างความมัน่คงอยา่งย ัง่ยนื และ เป็นธรรมในการ
จา้งงานให้แก่พนกังาน ตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ (IFRS) เร่ืองค่าตอบแทนพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปี 
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2554 บริษทัจึงไดจ้ดัหาผูเ้ช่ียวชาญทางสถิติในการคาํนวณผลตอบแทนพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุและไดบ้นัทึกรับรู้รายการดงักล่าว
ในงบการเงินปี 2554 แลว้ 

เพื่อสร้างหลกัประกนัทางการเงินให้แก่บริษทัเม่ือตอ้งออกจากงานหรือเกษียณอายจุากการทาํงาน บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มี
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพให้กบัพนกังาน ซ่ึงเงินในกองทุนสาํรองเล้ียงชีพจะมาจากเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม  เงินของบริษทัท่ีจ่าย
สมทบ และผลประโยชน์ท่ีเกิดจากเงินดงักล่าว 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษทัไดก้าํหนดหลกัการในจรรยาบรรณทางธุรกิจว่าจะปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเคารพต่อปัจเจกชน และ

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และพนกังานจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่วา่จะทางวาจา หรือการกระทาํต่อ
ผูอ่ื้นบนพื้นฐานของเช้ือชาติ เพศ ศาสนา อาย ุความพิการทางร่างการและจิตใจ 

ในปีท่ีผ่านมา ไม่มีขอ้พิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษทัและพนกังาน  และไดรั้บความร่วมมือจากสหภาพแรงงาน ในการ
ช่วยประชาสมัพนัธ์และสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งพนกังานกบัองคก์ร 

5.จริยธรรมวา่ดว้ยความสมัพนัธ์กบัคู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หน้ีทางการคา้   
บริษทัคาํนึงถึงความเสมอภาค และความซ่ือสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ โดย เนชัน่กรุ๊ป 

พึงปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อยา่งเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจ  ในส่วนของธุรกิจท่ีเป็นการ
แข่งขนั  เนชัน่กรุ๊ป จะยึดถือกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และจะยึดถือแนวทางการปฏิบติัท่ีดีและเป็นธรรม  ในการกูย้ืมเงินจาก
เจา้หน้ี และการชาํระคืน  รวมทั้งการสร้างพนัธมิตรทางการคา้ 

บริษทัไดรั้บการสนบัสนุน Syndicate Loan จาก 3 ธนาคารใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกสิกรไทยฯ และ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์ฯ ซ่ึงมีสัมพนัธ์ทางการคา้กบับริษทัมายาวนาน และ จดัชั้นใหบ้ริษทัเป็นลูกคา้ชั้นดี วงเงิน 1,700 ลา้นบาท  
เป็นเวลากวา่  4  ปี บริษทัฯ  ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการชาํระเงินอยา่งสมํ่าเสมอ   ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2554 บริษทัฯ มีวงเงินคา้ง
ชาํระ513 ลา้นบาท   

บริษทัฯ  คาํนึงถึงความสมัพนัธ์กบัคู่คา้มาโดยตลอด   อาทิ ความร่วมมือกบัคู่คา้ในดา้นการรับบริการขนส่งส่ิงพิมพข์อง
คู่คา้กระจายตามจุดต่าง ๆ  ท่ีดาํเนินงานโดย บริษทั เอน็เอ็มแอล จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย   ในการใชท้รัพยากรของแต่ละฝ่ายให้
เกิดประโยชน์สูงสุด     

นอกจากน้ีบริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หน้ีการคา้ และสถาบนัการเงิน    
6. จริยธรรมวา่ดว้ยความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทั ในฐานะของผูผ้ลิตส่ือครบวงจร มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย จึงให้

ความสาํคญัอยา่งยิง่ในเร่ืองของการเสนอข่าวสารท่ีมีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาสังคมไทยเพื่อความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน นอกจากนั้นยงัมีความห่วงใยและใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกอบการราย
หน่ึงในประเทศไทย   ในรอบปี 2554  บริษทัมีกิจกรรมส่งเสริมสงัคมเกือบทุกดา้น (รายละเอียดตามขอ้มูลในรายงานประจาํปี (56-2) 
หวัขอ้กิจกรรมเพื่อสงัคม) 

ในฐานะท่ีบริษทัทาํธุรกิจดา้นส่ือ กิจกรรมทางธุรกิจ และสงัคมของบริษทั ตอ้งติดต่อพบปะกบัประชาชนกลุ่มต่างๆอยูแ่ลว้ 
บริษทัจึงมีโอกาส การรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะผา่นทางพนกังานท่ีติดต่อกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียดา้นต่างๆ และจากการพบปะ
ของผูบ้ริหาร กรรมการ  ท่ีไดมี้โอกาสพบปะกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย กลุ่มต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง และ บริษทัมีระบบ call center ในการรับเร่ือง
ร้องเรียนพร้อมประสานแกไ้ขปัญหาดา้นบริการ และประสานงานดา้นอ่ืนๆภายในบริษทั เป็นประจาํ บริษทัไดด้าํเนินการปรับปรุง
เร่ืองต่างๆตามขอ้ร้องเรียนนั้น อยา่งสมํ่าเสมอ  

นอกจากน้ีใน ปี 2554 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนเร่ืองต่างๆ ถึงประธานกรรมการ หรือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการอิสระ ไดท้าง website:nationgroup.com  หรือส่งทางไปรษณียม์ายงัท่ีอยูบ่ริษทั ไดแ้ก่ บริษทั 
เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี  1854 ถนนบางนา – ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ  10260 
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เลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในการรับเอกสารท่ีส่งถึงคณะกรรมการและดาํเนินการส่งให้คณะกรรมการชุดยอ่ยหรือ
กรรมการท่ีเก่ียวขอ้งและจะสรุปขอ้เสนอแนะและประเดน็ต่างๆ ทั้งหมดเพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการทราบและพิจารณาต่อไป 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการไดดู้แลให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูล
ทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมและเช่ือถือได ้

บริษทักาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครอง หลกัทรัพย ์ให้กรรมการ 
และผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยต่์อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสาํเนา
ให้เลขานุการบริษทัเก็บรักษา เลขานุการบริษทัจะดาํเนินการให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานขอ้มูลปัจจุบนัของตนอยา่งนอ้ยปี
ละคร้ัง ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อรวบรวมส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์ รายงานต่อคณะกรรมการอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง   
 บริษทัเลง็เห็นความสาํคญัของการรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัและหรือขอ้มูลภายในกลุ่มบริษทั จึงไดอ้อกนโยบาย “การ
ใชข้อ้มูลภายในของบริษทั กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และพนกังานของกลุ่มบริษทัตอ้งรักษาขอ้มูลภายในกลุ่ม
บริษทัฯ เป็นความลบั เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ห้าม ขาย ซ้ือ โอน 
หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยขอ้มูลท่ีเป็นความลบั และ/หรือขอ้มูล ภายในของกลุ่มบริษทัฯ และ/หรือการเขา้ทาํ
รายการใดๆ โดยขอ้มูลท่ีเป็นความลบั และ/หรือ ขอ้มูลภายในกลุ่มบริษทัฯ ในทางท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษทัฯ 
ไม่วา่ทางตรง หรือ ทางออ้ม  

ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลของบริษทัทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินอย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑท่ี์สาํนกังานกลต.และตลาดหลกัทรัพยฯ์กาํหนด ผา่นช่องทางการเปิดเผย
ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยไม่ถูก สาํนกังานกลต.และตลาดหลกัทรัพยฯ์ดาํเนินการเน่ืองมาจาก
การเปิดเผยขอ้มูลไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด  

ในรายงานประจาํปี 2554 บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
1.   วสิยัทศัน์ พนัธะกิจ และคุณค่าขององคก์ร 
2.   รายช่ือกรรมการ พร้อมประวติัการทาํงาน การศึกษา ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบั 
      ผูบ้ริหาร การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน  การถือหุน้ในบริษทั  
3.  โครงสร้างผูถื้อหุน้  
4.   ปัจจยัความเส่ียง  
5.   รายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  
6.   นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและการปฏิบติัตามนโยบาย 
7.   ค่าตอบแทนกรรมการและ จาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมกรรมการ 
8.   การทาํหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมาของคณะกรรมการและประวติัการอบรมของกรรมการ  
9.   การทาํหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมาของคณะกรรมการตรวจสอบ 
10. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
11. ค่าตอบแทนการทาํหนา้ท่ีกรรมการ และการทาํหนา้ท่ีอ่ืนใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ย  
12. รายงานการดาํเนินงานประจาํปีของคณะกรรมการตรวจสอบ  
13. รายการความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินท่ีมีเน้ือหาตามท่ีกาํหนด  
      ซ่ึงมีประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารลงนามรับรอง 
14. คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินของผูบ้ริหาร  
15. รายงานทางการเงินท่ีมีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นจริงตามมาตรฐานบญัชี 
16. งบการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั 
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บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมต่อไปน้ีในเวบ็ไซต ์www.nationgroup.com 

1.บทบาทอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการ  กรรมการบริหาร  กรรมการชุดยอ่ย  และ  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
2.รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
3.จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
4.นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั  
5.กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี   

 ส่วนนักลงทุนสัมพนัธ์ 
 ส่วนนกัลงทุนสัมพนัธ์ทาํหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบันกัลงทุนสถาบนั ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนกัวิเคราะห์อยา่งเท่าเทียมและเป็น
ธรรม  ตอบคาํถามเก่ียวกบับริษทัและการดาํเนินงานของบริษทั แก่นักลงทุนตามท่ีส่งคาํถามผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัหรือ
โทรศพัท์ หรือช่องทางอ่ืนๆ บริษทัฯให้ความสําคญักบัการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีสําคญัของบริษทัโดยการพบปะนักลงทุนในงาน
Opportunity Day ท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์จดัข้ึนเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ในปี 2554 บริษทัร่วมพบปะนกัลงทุนจาํนวน 2 คร้ัง  
 ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
 บริษทัฯให้ความสําคญักับการปฏิบติัตามข้อกาํหนดของ ตลท. และ กลต. และกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างถูกต้อง 
ครบถว้น โปร่งใส่ โดยผา่นการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน เลขานุการบริษทัมีหนา้ท่ีในการช่วยเหลือประธานกรรมการ ใน
การกาํกบัดูแลให้การดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และกรรมการบริษทัทุกท่าน เป็นไปตามกรอบของ
บทบาทหนา้ท่ีตามท่ีกฏหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดไว ้ตลอดจนมีหนา้ท่ีในการจดัเตรียมเอกสารประกอบวาระ
การประชุมใหเ้พียงพอต่อการพิจารณาและตดัสินใจของคณะกรรมการ บนัทึกรายงานการประชุมอยา่งรัดกุม ถูกตอ้ง เพื่อแสดง
ให้เห็นว่าคณะกรรมการไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆท่ีนาํเสนอ อยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้
วจิารณญาณเยีย่งวญิญูชน ท่ีประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทาํในสถานการณ์เดียวกนั อีกทั้งมีหนา้ท่ีในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ 
จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้น รายงานการมีส่วนไดเ้สีย และ
รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงเลขานุการบริษทัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามกรอบอยา่งครบถว้น  
  
5.ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

บทบาท หน้าท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั คณะกรรมการมีความรับผิดชอบ

ต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 
คณะกรรมการไดก้าํหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหารไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม  
รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและกาํกบัดูแลให้การดาํเนินกิจการของบริษทัเป็นไปตามกฏหมายและอยูบ่นจริยธรรมทาง
ธุรกิจท่ีคณะกรรมการกาํหนด  

ประธานกรรมการไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระ แต่ดาํรงตาํแหน่งประธาน
กรรมการบริหารอีกตาํแหน่งหน่ึง เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัเป็นส่ือครบวงจร บริษทัเดียวในประเทศ บริษทัตระหนกัถึงบทบาท 
ความสาํคญัของการเป็นส่ือ ความละเอียดอ่อนในการนาํเสนอเน้ือหาสาระและคุณภาพของข่าว ซ่ึงมีผลต่อการช้ีนาํทางความคิด
ต่อประชาชนในชุมชนและสงัคม เพื่อใหก้ารบริหารเป็นไปตามเจตนารมยข์องผูจ้ดัตั้ง ไม่ถูกนาํไปใชเ้พื่อประโยชน์ทางธุรกิจหรือ
ทางการเมือง ธุรกิจส่ือทัว่โลกจึงบริหารงานโดยเจา้ของหรือผูก่้อตั้งเป็นส่วนใหญ่   ประธานกรรมการของบริษทัเป็นผูห้น่ึงท่ีร่วม
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ก่อตั้งบริษทัร่วมกบัคุณสุทธิชยั หยุน่ มรว.สุนิดา กิตติยากร และคุณธรรมนูญ มหาเปารยะ  การดาํเนินการของบริษทัจึงเป็นไป
ตามวฒันธรรมการบริหารงานส่ือโดยรวม 

 
การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
ในปี 2554 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 11 คน เป็นกรรมการอิสระจาํนวน 4 

คน กรรมการท่ีเป็นพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย จาํนวน 4 คน และกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารจาํนวน 3 คน บริษทัมี
คณะกรรมการอิสระมากกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทาํใหเ้กิดการถ่วงดุลและการสอบทาน   

กรรมการอิสระจาํนวน 4 คนน้ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัซ่ึงไดผ้่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการแลว้ และเป็นไปตามขอ้กาํหนดในปี 2551 ของสาํนกังาน กลต.  กรรมการอิสระจาํนวน 3 ใน 4 คน ดาํรงตาํแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 2 คน    

การดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทักรรมการจาํนวน 1 ใน 3 ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระทุกปี บริษทัสามารถแต่งตั้งกรรมการท่ี

ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึงได ้โดยบริษทัมิไดมี้ขอ้กาํหนดเร่ืองจาํนวนวาระท่ีจะ
ดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุดของกรรมการไวต้ามขอ้กาํหนดของสํานกังาน กลต.  และมีนโยบายให้ประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร กรรมการผูอ้าํนวยการ  กรรมการอาํนวยการของบริษทัดาํรงตาํแหน่งในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดไ้ม่เกิน 
5 บริษทั กรรมการของบริษทัจะไม่เป็นกรรมการในบริษทัท่ีเป็นคู่แข่งหรือมีผลประโยชน์ขดัแยง้ทางธุรกิจกบับริษทั  และเปิดเผย
รายช่ือ ประเภทธุรกิจ และตาํแหน่งท่ีกรรมการของบริษทัไปดาํรงตาํแหน่งไวใ้นทะเบียนประวติักรรมการ ในปี 2554 ไม่มี
กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัท่านใดดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทั  

บริษทัไม่มีนโยบายใหผู้บ้ริหารระดบัสูงไปดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอ่ืนยกเวน้บริษทัยอ่ย และ บริษทัร่วม และใหร้ายงาน
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนของผูบ้ริหารระดบัสูงไวใ้นแบบรายงาน56-1  

บริษทัไดแ้ต่งตั้งนางวรางคณา กลัยาณประดิษฐ เป็นเลขานุการบริษทั ตั้งแต่ปี 2549 โดยมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามท่ี
กาํหนดในพ.ร.บ. กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ และทาํหน้าท่ีสรุปสาระสําคญัเก่ียวกบั แนวปฏิบติั และขอ้บงัคบัท่ี
ปรับปรุงใหม่ ของสาํนกังาน กลต.และตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงสรุปสาระสาํคญัของกฏหมายท่ีเพิ่งตราข้ึนใหม่ ท่ีคณะกรรมการ
ตอ้งทราบในการทาํหนา้ท่ีกรรมการของบริษทั ให้คณะกรรมการรับทราบ เป็นผูจ้ดัเก็บรวบรวม ขอ้มูล ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ 
และผูเ้ก่ียวขอ้ง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกบัฝ่ายบริหารใหมี้การปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสําคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั ไดแ้ก่ แผน
ธุรกิจ งบประมาณการดาํเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและกลยทุธ์ทางธุรกิจ ท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูน้าํเสนอ รวมทั้ง
ติดตามการดาํเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกาํหนดไว ้อยา่งสมํ่าเสมอ  

คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อช่วยกลัน่กรองรายละเอียดโดยกาํหนดคุณสมบติัและขอบเขต

ความรับผิดชอบไวใ้นระเบียบของแต่ละคณะ สมาชิกของคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการไม่ดาํรง
ตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ย และกาํหนดใหก้รรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย  

เพื่อให้ไดค้ณะกรรมการท่ีทรงคุณวุฒิ มีภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน์ท่ีมีคุณสมบติัหลากหลาย ทั้งในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อเสริมสร้างให้บริษทัมี
คณะกรรมการท่ีเขม้แขง็ โดยเฉพาะบริษทัซ่ึงประกอบกิจการดา้นส่ือ กรรมการท่ีเขา้มาทาํหนา้ท่ีตอ้งมีความเป็นกลาง ไม่ควรมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเมือง มีความเขา้ใจในวฒันธรรม และจรรยาบรรณการดาํเนินธุรกิจส่ือของบริษทัเป็นอยา่งดี คณะกรรมการ
จึงไม่ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยข้ึนมาทาํหน้าท่ีคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดย
คณะกรรมการทั้งคณะจะร่วมกนัเสนอช่ือ และพิจารณาคุณสมบติั ความเหมาะสมของกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง และมอบให้
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ประธานกรรมการเป็นผูเ้สนอรายช่ือบุคคลท่ีสมควรเป็นกรรมการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดงันั้นจึงมัน่ใจได้ในความโปร่งใส 
ปราศจากการครอบงาํของฝ่ายบริหาร  

ปัจจุบนับริษทัมีคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียวคือคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเก่ียวกบัหน้าท่ีความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอยูใ่นเร่ืองโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 

 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษทัไดเ้ห็นความสาํคญัในเร่ืองน้ีจึงไดป้ระกาศใชน้โยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ท่ีห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนกังานของบริษทัประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทั หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั หากมีความจาํเป็นตอ้งทาํรายการดงักล่าวคณะกรรมการจะดูแลให้การทาํรายการนั้นมีความ
โปร่งใส เท่ียงธรรม พิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ เสมือนกบัการทาํรายการกบับุคคลภายนอก ทั้งน้ีกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานท่ีมีส่วนไดเ้สีย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั รวมทั้งจดัใหมี้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาด
หลกัทรัพยฯ์อยา่งเคร่งครัด  สาํหรับรายการระหว่างกนัของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม  ในปี  2554 ไดเ้สนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบแลว้ เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 และบริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของ
รายการ คู่สญัญา เหตุผล/ความจาํเป็น ไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบ (56-1) แลว้ 

 
 การประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัจะกาํหนดไวล่้วงหน้าในแต่ละปีอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 คร้ังและมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มตามความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดวาระการประชุมชดัเจน ล่วงหนา้ และมีวาระการติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ  ซ่ึง
เลขานุการบริษทัจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมตาวาระท่ีผ่านการพิจารณาร่วมกนัของประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมใหค้ณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วนั เพื่อให้
คณะกรรมการไดศึ้กษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดตอ้งการเสนอเร่ืองเขา้เป็นวาระการประชุม
หรือประสงค์ให้ฝ่ายบริหารรายงานความคืบหน้าเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นการเฉพาะ ก็สามารถแจง้ความประสงค์ได้ท่ีประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการบริษทั  

โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละคร้ังใชเ้วลา 3-4 ชัว่โมง ประธานกรรมการไดเ้ปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่าน
สามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และขอ้สังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อป้องกนัขอ้มูลทางการเงินของบริษทั
ร่ัวไหลโดยไม่มีเจตนา จึงให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในการประชุมเดือนใดท่ีไม่มีการประชุมก็ไม่ตอ้ง
รายงาน กรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารไดมี้การพบปะหรือติดต่อเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาต่างๆ
ในการบริหารโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมดว้ยกนัเป็นประจาํ หากมีประเดน็ท่ีเป็นขอ้สงัเกตห่วงใย กจ็ะแจง้ขอ้กงัวลหรือขอ้ห่วงใยนั้น
ต่อฝ่ายบริหารเพื่อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง  

ในปี 2554 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัจาํนวน 4 คร้ัง และบริษทัไดมี้การจดบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญัอยา่งครบถว้น จดัเกบ็รายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการ
บริษทั พร้อมใหก้รรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้ 

การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั แต่ละคนในปี 2554 สรุปไดด้งัน้ี   
  

รายช่ือ 
 

ตําแหน่ง 
การประชุม 
ทั้งหมด 
(คร้ัง) 

การเข้า 
ร่วมประชุม 

1. นายธนาชยั ธีรพฒันวงศ ์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 4 4 
2. นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ กรรมการบริหาร 4 4 
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3. นายธนะชยั สนัติชยักลู รองประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 4 4 
4. นายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4 4 
5. นายโยธิน  เน่ืองจาํนงค ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4 3 
6. นายปกรณ์ บริมาสพร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 4 4 
7. นายพนา จนัทรวโิรจน์ กรรมการ 4 4 
8. นายนิสสยั เวชชาชีวะ กรรมการอิสระ 4 1 
9. นายนิวตัน์  แจง้อริยวงศ ์ กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 4 2 
10. นายเสริมสิน สมะลาภา กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 4 4 
11. นางคริสติน ดิไบยเอส เบรนเดิล กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 4 0 

 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองทั้งคณะเป็นประจาํทุกปี สาํหรับปี 2554 ไดท้าํการ

ประเมินผลในช่วงเดือนธนัวาคม โดยใชแ้บบการประเมินแบบใหม่ตามแบบประเมินของตลาดหลกัทรัพยฯ์ พร้อมรับทราบผล
การประเมินผลการปฏิบติังานในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2555 เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ  

ค่าตอบแทนกรรมการ    
บริษัทได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ

อุตสาหกรรมสูงเพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ และไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ 
กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายใหมี้หนา้ท่ีและความรับผิดชอบมากข้ึน ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ท่ีไดรั้บมอบหมายเพิ่มข้ึน  

สาํหรับหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาผลการดาํเนินงานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นไปตาม
หลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการกาํหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกบัการดาํเนินงานของบริษทัและผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละ
คน คณะกรรมการเป็นผูป้ระเมินผลการดาํเนินงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และมอบหมายให้ประธานกรรมการแจ้ง
หลกัเกณฑแ์ละผลการประเมินต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหารใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลการดาํเนินงาน
ของผูบ้ริหารระดบัสูงตามท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเสนอ คณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผูพ้ิจารณา
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง 

จาํนวนค่าตอบแทนในปี 2553 และ 2554 ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายใหแ้ก่กรรมการมีรายละเอียดดงัน้ี  
กรรมการ / ตําแหน่ง ค่าตอบแทนปี  2553 ค่าตอบแทนปี 2554 

 ค่าตอบ แทน เบ้ียประชุม อ่ืนๆ รวม ค่าตอบ แทน เบ้ียประชุม อ่ืนๆ รวม 

กรรมการอสิระ: 
- นายนิสสยั  เวชชาชีวะ 

 
200,000.- 

 
- 

 
- 

 
200,000.- 

 
200,000.- 

 
- 

 
- 

 
200,000.- 

กรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร: 
- นายนิวตัน์  แจง้อริยวงศ ์
- นายเสริมสิน  สมะลาภา 
- นางคริสติน ดีไบยเอส เบรนเดิล 

 
200,000.- 
34,000.- 

200,000.- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
200,000.- 
34,000.- 
200,000- 

 
200,000.- 
200,000.- 
200,000.- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
200,000.- 
200,000.- 
200,000.- 

ประธานกรรมการตรวจสอบ: 
- นายปกรณ์  บริมาสพร 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 
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กรรมการตรวจสอบ: 
- นายเชวง  จริยะพิสุทธ์ิ 
- นายโยธิน เน่ืองจาํนงค ์

 
300,000.- 
300,000.- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
300,000.- 
300,000.- 

 
300,000.- 
300,000.- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
300,000.- 
300,000.- 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร : 
-  นายธนาชยั  ธีรพฒันวงศ ์   
-  นายธนะชยั  สนัติชยักลู 
-  นายสุทธิชยั  แซ่หยุน่ 
-  นายพนา    จนัทรวโิรจน์ 

 
 

ไม่ไดรั้บ  
ค่าตอบแทน 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

ไม่ไดรั้บ 
ค่าตอบแทน 

 
400,000.- 
200,000.- 
200,000.- 
200,000.- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
400,000.- 
200,000.- 
200,000.- 
200,000.- 

รวม 1,634,000.-   1,634,000.- 2,800,000.-   2,800,000.- 

หมายเหตุ -ปี 2553 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่มีค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ 
                 -นายเสริมสิน สมะลาภา เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน นายณรงคศ์กัด์ิ โอปิลนัธน์ ในเดือนพฤศจิกายน 2553 
 
 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 กรรมการเขา้ใหม่ทุกคนจะไดรั้บการปฐมนิเทศน์ เบ้ืองตน้จากประธานกรรมการ เก่ียวกบัลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 
ประวติัและความเป็นมาของบริษทั ท่ีตั้งสํานกังานและสาขา วฒันธรรมองคก์ร พร้อมรับคาํช้ีแจงจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
และเลขานุการบริษทั เก่ียวกบัโครงสร้างองคก์ร นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน พร้อมเอกสารประกอบ 
 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง  ไดใ้ห้ความสําคญัต่อการเขา้อบรมสัมมนาหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ (รายละเอียดตามขอ้มูลในประวติัของแต่ละท่าน) 
 บริษทัมีนโยบายให้ความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าท่ีแก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
เลขานุการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง และหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการฝึกอบรมและสัมมนากบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย และหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น สมัมนาเก่ียวกบัมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ และ พระราชบญัญติักาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยฉ์บบัใหม่ ศึกษาหลกัสูตรวทิยาการจดัการตลาดทุนไทย และการอบรมใหค้วามรู้หลกัสูตรต่างๆเก่ียวกบั IT Audit 
เป็นตน้ 
 

แผนการสืบทอดงาน  
 คณะกรรมการตระหนกัว่าคุณภาพขององคก์รจะสะทอ้นออกมาจาก พนกังานผูป้ฏิบติังาน ความเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยืน
ของบริษทั ข้ึนอยูก่บัการสร้างบุคคลากรท่ีมีความสามารถเพื่อส่งต่อภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์ของผูก่้อตั้ง รวมถึงวฒันธรรม
ท่ีดีงามขององคก์ร ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น จึงไดม้อบนโยบายให้ฝ่ายบริหาร ให้ความสําคญักบัการบริหารและการพฒันาทรัพยากร
บุคคล อยา่งมีประสิทธิภาพ มีทิศทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวสิยัทศัน์ พนัธะกิจ และค่านิยมขององคก์ร 
 บริษทั ไดด้าํเนินการตามแผนสืบทอดงานมาเป็นระยะ  บริษทัมีความมัน่คงเพิ่มข้ึน มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง และ
สามารถผ่านสถานการณ์วิกฤตของปี 2554 ไปไดด้ว้ยผลประกอบการท่ีเป็นกาํไร จะเห็นไดว้่านโยบายแตกเพื่อโตนั้นประสบ
ความสาํเร็จ การกระจายธุรกิจ มากถึง 7 สายธุรกิจในปี 2553 และเพิ่มเป็น 8 สายธุรกิจในปี 2554 พร้อมกบัการกา้วข้ึนมา ของ นกั
บริหารรุ่นใหม่ ท่ีมีศกัยภาพ ซ่ึงเป็นไปตามแผน สืบทอดการบริหาร ท่ีไม่ไดย้ดึติดอยูก่บักลุ่มผูก่้อตั้งเท่านั้น ผูบ้ริหารรุ่นใหม่จะ
เป็นผูดู้แลแต่ละสายธุรกิจ ให้เติบโตตามแนวทางของตน สามารถ บริหารงานไดอิ้สระ คล่องตวัเพื่อกระจายอาํนาจการตดัสินใจ 
อยา่งมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกนัยงัคงความโดดเด่นในฐานะ “ส่ือครบวงจร” ดว้ยการผนึกพลงัแบบบูรณาการระหวา่งบริษทั
ยอ่ย 
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9.การควบคุมภายใน 
  คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนฯ ในการกาํกบั
ดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษทัฯ ท่ีจดัทาํข้ึนมีขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั โปร่งใส เปิดเผยอยา่งเพียง
พอท่ีจะดาํรงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ป้องกนัการทุจริตและการดาํเนินการท่ีผิดปกติ รายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงอาจทาํให้
เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ซ่ึงเป็นรายการทางการคา้อนัเป็นธุรกิจปกติทัว่ไป รวมทั้งไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
รับรองโดยทัว่ไป  ใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอ  ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล  
ประโยชน์สูงสุด  การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  ความรอบคอบระมดัระวงัในการจดัทาํงบการเงินและงบ
การเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  รวมถึงขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 
 ดงันั้นเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียเกิดความเช่ือมัน่ต่อรายงานทางการเงินของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระผูซ่ึ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  ทาํหนา้ท่ีสอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงิน และการ
ดาํเนินงานอยา่งถกูตอ้งเพียงพอ มีการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้
ความโปร่งใสถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั้งใหมี้ความเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียง  การควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และการกาํกบัดูแลของบริษทัฯ ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  ตลอดจนมีความครบถว้นเพยีงพอ และเหมาะสมของ
กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน   
 ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนั 4 คร้ัง แต่ละคร้ังใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ  นอกจากน้ียงัมีวาระการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี   วาระการประชุม
ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ซ่ึงได้รายงานผลการตรวจสอบและเสนอขอความเห็นชอบเร่ืองกฎบตัร   ของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบประจาํปี   รวมถึงประชุมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง    
จากการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ งบการเงินประจาํปี 2554   ของบริษทัมีความเหมาะสมและ
ไม่พบรายการใดท่ีอาจมีผลกระทบอนัเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน  ระบบควบคุมภายในของบริษทัมีความเหมาะสม เพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพ    รายการท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นรายการท่ีเป็นธุรกิจตามปกติทัว่ไป สมเหตุสมผล และไม่พบรายการใดท่ีผิดปกติ  
บริษทัไดป้ฏิบติัอยูใ่นกรอบของกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษทั  และผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2554  ของบริษทั เป็นบุคคลท่ีเหมาะสมเพราะมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการ
สอบบญัชีมาเป็นเวลายาวนาน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 คร้ัง เก่ียวกบัการ   สอบทานงบ
การเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั้งผลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีพนักงานตรวจสอบภายในท่ีมี
ประสบการณ์จาํนวน 3 ท่าน  ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ี
น่าพึงพอใจ สามารถใหค้วามมัน่ใจอยา่งมีเหตุผลต่อความน่าเช่ือถือไดข้องงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทัส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554  มีการดูแลป้องกนัทรัพยสิ์นมิให้ผูบ้ริหารและพนกังานนาํไปใชโ้ดยมิชอบ การปฏิบติังานเป็นไปตามขั้นตอนท่ี
กาํหนด มีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมเพียงพอและเหมาะสมทั้งส่วนขององคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเส่ียง 
การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล รวมถึงระบบการติดตามการปฏิบติังานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

นอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัให้มีกระบวนการในการทบทวนและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการ
ควบคุมภายในด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อให้การควบคุมภายในของบริษทั ทันสมยัต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนไปตลอดเวลา ไม่เกิดขอ้บกพร่อง ซ่ึงจะนาํมาซ่ึงความร่ัวไหลและขาดประสิทธิภาพ 
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จากการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  ผูส้อบบญัชีมีขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงได้
รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแลว้ เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2555   ซ่ึงขอ้สังเกตดงักล่าวไม่เป็นสาระสาํคญัในการ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแต่อยา่งใด  ซ่ึงฝ่ายบริหารไดรั้บไปดาํเนินการแกไ้ขให้เสร็จภายในไตรมาสแรก ของปี 
2555  ดงัต่อไปน้ี 

1)  ควรปรับปรุงเอกสารสญัญาสาํหรับรายการระหวา่งกนับางรายการ ใหเ้ป็นปัจจุบนั 

2)  ควรกระทบยอดรายการระหว่างบญัชีแยกประเภท และทะเบียนคุมสินทรัพยถ์าวร หากมีผลต่างให้สอบทานหา
สาเหตุ และปรับปรุงใหถู้กตอ้ง 

3)  ควรกาํหนดกรอบการแบ่งแยกหนา้ท่ีการปฏิบติังานในระบบสารสนเทศใหช้ดัเจน  ทบทวนผูไ้ดรั้บสิทธ์ิใน    แต่ละ
รายท่ีสามารถเขา้ถึงและใชง้าน  รวมถึงใหมี้รหสัผูใ้ชง้านแยกเป็นรายคน 

ส่วนหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในระหวา่งปี 2554 มีขอ้สงัเกตเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในบางประการ ซ่ึงบริษทั
ไดมี้แนวทางในการดาํเนินการเพื่อควบคุมและเร่งรัดการปฏิบติังานในเร่ืองดงักล่าวกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ โดยมีประเด็น
เร่ืองการใช้ระบบสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนใหม่  ได้แก่ ระบบการบริหารงานบุคคล  ระบบงานสต๊อคกระดาษ Newsprint ท่ี
ผูป้ฏิบติังานบางส่วนยงัไม่เขา้ใจขั้นตอนการทาํงานโดยละเอียดและชดัเจน  และขอ้มูลของระบบการบริหารงานบุคคล ยงัไม่
สามารถส่งขอ้มูลต่อไปยงัระบบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งได ้
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10. รายการระหว่างกนั 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการระหวา่งกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในกลุ่มบริษทั  เฉพาะกรณีท่ีมีความจาํเป็นอนัเน่ือง 

มาจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติทางการคา้ ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี 2554 รวมทั้งท่ีมียอดคงคา้ง ณ 31 ธนัวาคม 2554  โดยรายการท่ี
เปิดเผยดงัต่อไปน้ี เป็นรายการระหว่างกันระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กนั และบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถือหุน้ในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วมและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนรวมกนัแลว้เกินกวา่ร้อยละ 10  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ของการถือหุน้ และการเป็นกรรมการร่วมกนั แสดงอยูใ่นหวัขอ้ ความสมัพนัธ์ระหวา่งกรรมการ 
ผูบ้ริหาร กบับุคคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

  
ข้อมูลสรุปของรายการระหว่างกนัท่ีสําคญัตามความหมายข้างต้นมีดงันี ้
 

1 .  บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดยี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  (NMG)  กบั บริษทั  มีเดยี เอกซ์เพอร์ทีส อนิเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากดั (MEI)  
ณ 31 ธ.ค. 2554 ยอดคงเหลือกบั MEI ดงัน้ี 

 ลูกหน้ีการคา้ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 ลูกหน้ีอ่ืน กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 ลูกหน้ี สุทธิ 

 
15.59 
13.27 

(28.86) 

- 

ลกัษณะการถือหุน้  :    NMG  ไม่ไดถื้อหุน้ใน MEI 
กรรมการร่วมกนั     :     ไม่มี / กรรมการเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
รายการระหวา่งปี 2554 
        รายได ้

 รายไดค่้าโฆษณา ค่าสินคา้และบริการอ่ืน ๆ  

 
 
 

2.22 

 

 2.22  
ขนาดรายการเทียบกบัสินทรัพยร์วมตามงบการเงินรวม 0.06 %  

2 .  บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดยี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (NMG) กบั  บริษัท  มีเดยี พลัซ์ จํากดั (MP)  
ณ 31 ธ.ค. 2554 ยอดคงเหลือกบั MP ดงัน้ี 

 ลูกหน้ีการคา้ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 ลูกหน้ีอ่ืน กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  

 
3.87 
1.57 

(5.44) 

ลกัษณะการถือหุน้  :    NMG  ไม่ไดถื้อหุน้ใน MP 
กรรมการร่วมกนั    :     ไม่มี / กรรมการเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
รายการระหวา่งปี  2554  

 ไม่มีรายการระหวา่งปี 

- 

 
- 

 

 -  
ขนาดรายการเทียบกบัสินทรัพยร์วมตามงบการเงินรวม 
 

-  
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3 .  บริษัท เอน็เอม็แอล จํากดั  (NML) กบั  บริษัท มีเดยี เอกซ์เพอร์ทีส อนิเตอร์เนช่ันแนล  (ประเทศไทย)  จํากดั (MEI)  
ณ 31 ธ.ค. 2554 ยอดคงเหลือกบั MEI ดงัน้ี 

 ลูกหน้ีการคา้ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

 
0.25 

0.25 

ลกัษณะการถือหุน้  :    NMG  ถือหุน้ 99.99 % ใน NML 
ลกัษณะการถือหุน้  :    NML  ไม่ไดถื้อหุน้ใน MEI 
กรรมการร่วมกนั    :     ไม่มี / กรรมการเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

รายการระหวา่งปี  2554  
        รายได ้

 รายไดค่้าจดัส่งสินคา้ 

 
 

0.27 

 

 0.27  
ขนาดรายการเทียบกบัสินทรัพยร์วมตามงบการเงินรวม  0.01 %  

 
4 .  บริษัท ดบับลวิพเีอส  (ประเทศไทย) จํากดั (WPS) กบั บริษทั  มีเดยี เอกซ์เพอร์ทีส อนิเตอร์เนช่ันแนล  (ประเทศไทย)  จํากดั (MEI)  
ณ 31 ธ.ค. 2554 ยอดคงเหลือกบั MEI ดงัน้ี 

 ลูกหน้ีการคา้ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ             

 
18.64 

 (15.64) 

ลกัษณะการถือหุน้  :    NMG  ถือหุน้ 84.50% ใน WPS 
ลกัษณะการถือหุน้  :    WPS   ไม่ไดถื้อหุน้ใน MEI 
กรรมการร่วมกนั    :     ไม่มี / กรรมการเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 3.00  
รายการระหวา่งปี 2554 

 รายไดจ้ากการพิมพ ์
 

3.35 
 

ขนาดรายการเทียบกบัสินทรัพยร์วมตามงบการเงินรวม 0.09 %   
 

5 . บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) (NINE) กบั บริษัท  มีเดยี เอกซ์เพอร์ทีส อนิเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) 
จํากดั (MEI) 
ณ 31 ธ.ค. 2554 ยอดคงเหลือกบั MEI ดงัน้ี 

 ลูกหน้ีการคา้ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ               

 
0.03 

(0.03) 

ลกัษณะการถือหุน้  :    NMG  ถือหุน้ 77.65% ใน NINE 
ลกัษณะการถือหุน้  :    NINE  ไม่ไดถื้อหุน้ใน MEI 
กรรมการร่วมกนั    :     ไม่มี / กรรมการเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
รายการระหวา่งปี  2554  

 ไม่มีรายการระหวา่งปี 

- 

 
- 

 

ขนาดรายการเทียบกบัสินทรัพยร์วมตามงบการเงินรวม -  
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6 .  บริษัท เนช่ัน เอก็มอนท์ เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (NEE) กบั บริษัท มีเดยี เอกซ์เพอร์ทีส อนิเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากดั (MEI)  
ณ 31 ธ.ค. 2554 ยอดคงเหลือกบั MEI ดงัน้ี 

 ลูกหน้ีอ่ืน กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ              

 
0.16 

(0.16) 

- 

ลกัษณะการถือหุน้  :    NMG  ถือหุน้ 77.65 % ใน NINE 
ลกัษณะการถือหุน้  :    NINE  ถือหุน้ 49.99 % ใน NEE 
ลกัษณะการถือหุน้  :    NEE  ไม่ไดถื้อหุน้ใน MEI 
กรรมการร่วมกนั    :     ไม่มี / กรรมการเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

รายการระหวา่งปี  2554  
 ไม่มีรายการระหวา่งปี 

 
- 

 

ขนาดรายการเทียบกบัสินทรัพยร์วมตามงบการเงินรวม 
 

-  

7 .  บริษัท เนช่ัน เอก็มอนท์ เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (NEE) กบั บริษัท  มีเดยี พลัซ์ จํากดั (MP) 
ณ 31 ธ.ค. 2554 ยอดคงเหลือกบั MP ดงัน้ี 

 ลูกหน้ีอ่ืน กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ              

 
0.06 

(0.06) 

- 

ลกัษณะการถือหุน้  :    NMG  ถือหุน้ 77.65 % ใน NINE 
ลกัษณะการถือหุน้  :    NINE  ถือหุน้ 49.99 % ใน NEE 
ลกัษณะการถือหุน้  :    NEE  ไม่ไดถื้อหุน้ใน MP 
กรรมการร่วมกนั    :     ไม่มี / กรรมการเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

รายการระหวา่งปี  2554  
 ไม่มีรายการระหวา่งปี 

 
- 

 

ขนาดรายการเทียบกบัสินทรัพยร์วมตามงบการเงินรวม 
 

-  

นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัท  กับ บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วม และบริษัทย่อยในระดับเดียวกัน 
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  

1. มาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทักบับริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
บริษทัร่วม และบริษทัยอ่ยในระดบัเดียวกนั  

2. นโยบายหรือแนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคตของบริษทักบับริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
บริษทัร่วม และบริษทัยอ่ยในระดบัเดียวกนั  

1.มาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั 

 บริษทัไดก้าํหนดมาตรการควบคุมการทาํรายการระหว่างกนัของบริษทักบับริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทั
ร่วม และบริษทัยอ่ยในระดบัเดียวกนั กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการและความเหมาะสม
ทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติในตลาด และมีการ
เปรียบเทียบราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก  ในกรณีท่ีไม่สามารถเปรียบเทียบราคากบับุคคลภายนอกได ้ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกนั
พิจารณา เพื่อกาํหนดอตัราค่าสินคา้ และบริการท่ีเหมาะสมต่อไป 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึน บริษทัจะจดัให้มี
ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อนาํไปประกอบการ
ตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผูถื้อหุน้ ตามแต่กรณี ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้
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ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดส่้วนเสียในการทาํรายการระหวา่งกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั
ดงักล่าว  

 นอกจากนั้น บริษทัจะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปของ
สินทรัพยท่ี์สําคญัของบริษทัและบริษทัย่อย ตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ กลต.  และตลาดหลักทรัพยฯ์ ตลอดจนถึง
มาตรฐานบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

2.นโยบายหรือแนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต  

 บริษทั กบั บริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัยอ่ยในระดบัเดียวกนั อาจมีการเขา้ทาํรายการ
ระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต  

 โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไปกบับุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มบริษทัในเครือบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เช่น การจา้งพิมพ ์
การจา้งส่งสินคา้ การซ้ือกระดาษ การซ้ือโฆษณาในส่ือต่างๆ และการเรียกเก็บค่าบริการระหวา่งกนั เป็นตน้  บริษทั ไดก้าํหนด
นโยบายในการทาํรายการระหว่างกนัให้มีเง่ือนไขต่างๆ เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถ
เปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไวแ้ลว้ตามท่ีกาํหนดไวใ้น
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และใหป้ฏิบติัตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัดพร้อมทั้งกาํหนดราคาและ
เง่ือนไขรายการต่างๆ ใหช้ดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์  

 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการเขา้ทาํรายการใหม่ หรือมีการเปล่ียนแปลงของราคาและเง่ือนไขท่ีแตกต่างจากเดิม ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในจะทาํหนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มูลและจดัทาํรายงานเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสม
ของราคาและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการดงักล่าวอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

 ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติซ่ึงไม่มีเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไป และรายการระหวา่งกนั
อ่ืนๆ บริษทัจะดาํเนินการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัท่ีระบุไวข้า้งตน้ ก่อนการทาํรายการ 

 
รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการท่ีเกีย่วโยงกนั ทีมี่ความเห็นแตกต่างจากมติกรรมการ 

-ไม่มี – 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหว่างกนั 

ธุรกิจและการดาํเนินงานส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเก่ียวพนั และ/หรือ สนบัสนุนธุรกิจของบริษทัยอ่ย กิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงของบริษทัและบริษทัยอ่ย
เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดย
การมีผูถื้อหุน้ และ/หรือ  การเป็นกรรมการร่วมกนัและผูบ้ริหารท่ีสาํคญั กรรมการและพนกังานซ่ึงมีอาํนาจหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบในการวางแผน สัง่การและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทั บริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วมและ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยกาํหนดนโยบายการคิดราคาโดยกาํหนดหลกัเกณฑด์งัน้ี 
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นโยบายการกาํหนดราคา 

 การขายสินคา้ การใหบ้ริการและอ่ืน ๆ  ราคาซ้ือขายทางการคา้ปกติตามราคาตลาดทัว่ไป 
 ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มื อตัราซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องสถาบนั

การเงิน 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการและค่าใชจ่้าย อตัราตน้ทุนปันส่วนตามราคาทุนท่ีเกิดข้ึนจริงและตาม

อตัราท่ีไดต้กลงร่วมกนั 
  ดอกเบ้ียจ่ายจากเงินกูย้มื อตัราซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องสถาบนั

การเงิน 

  รายการระหว่างกนัขา้งตน้เป็นรายการระหว่างบริษทั หรือบริษทัยอ่ย กบั บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กนั เป็นรายการ
ปกติทางการคา้และไม่มีรายการกูย้ืมระหว่างกนั สําหรับขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนัจะเป็นไปตามนโยบาย
บริษทั ซ่ึงมีการกาํหนดลาํดบัขั้นในการอนุมติัตามขนาดของรายการ และไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัของบริษทั นอกจากน้ีรายการ
ระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนใหม่และรายการท่ีมียอดคงคา้งนั้น ทุกไตรมาสจะผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอิสระ และทุกส้ินปีหาก
มีรายการใดท่ีเป็นสาระสําคญั ผูส้อบบญัชีจะทาํการตรวจสอบสัญญาและเอกสารสําคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหากพบรายการใดท่ี
สาระสําคญัก็จะเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงงบการเงินดงักล่าวจะนาํเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
พิจารณา รวมทั้งงบการเงินประจาํปีท่ีกรรมการบริษทัไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา และเปิดโอกาสให้ซักถามไดทุ้ก
ประเดน็ ซ่ึงท่ีผา่นมาไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง   

  สาํหรับนโยบายท่ีเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนั บริษทัจะใหมี้เฉพาะรายการทางการคา้ท่ีมีความจาํเป็นและเป็นรายการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัคือดา้นส่ือส่ิงพิมพ ์วิทย ุและ โทรทศัน์  รวมทั้งมีนโยบายท่ีจะไม่ให้เงินกูเ้พิ่มแก่ธุรกิจท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 
นอกจากน้ีหากมีรายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนและรายการดงักล่าวเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทาง
บริษทัจะจดัใหมี้ขั้นตอนการพิจารณาตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 
กาํหนด เพื่อเป็นมาตรการในการคุม้ครองผูล้งทุน 
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11. ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

งบการเงนิ 

รายงานการสอบบัญชี 

(1) ผูส้อบบญัชี 

รายนามผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน และไดล้งนามในงบการเงินของบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ย และงบ
การเงินรวม ตั้งแต่ปี  2552  ถึงปี 2554 มีดงัน้ี 

ปี 2552 นายวเิชียร ธรรมตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3183 
 บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

ปี 2553 นายวเิชียร ธรรมตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3183 
 บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

ปี 2554 นายวเิชียร ธรรมตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3183 
 บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

โดยนายวเิชียร ธรรมตระกลู เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4  ทั้งน้ีไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั / 
บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

(2) สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีในระยะ 3 ปี ท่ีผา่นมา 
ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นในรายงานการตรวจสอบดงัน้ี 

ปี 2552  -  ใหค้วามเห็นโดยไม่มีเง่ือนไข 

ปี 2553  -  ใหค้วามเห็นโดยไม่มีเง่ือนไข 

ปี 2554  -  ใหค้วามเห็นโดยไม่มีเง่ือนไข 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  
    บริษทัและบริษทัยอ่ยรวม  13 บริษทั  (รวม NBC และ NINE ) จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ในปี 2554  เป็นจาํนวนเงิน
รวม 5,735,000 บาท       

 2. ค่าตอบแทนอืน่ (non-audit fee) 

         -ไม่มี- 
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(ข) ตารางสรุปงบการเงนิรวม  
โดยรายการของงบการเงินทั้งหมดสามารถศึกษาไดจ้ากงบการเงินของบริษทั     หน่วย : (พนับาท) 

 2552 % 2553 % 2554 % 
       

รายการในงบดุล       
เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้น 312,710 9% 240,431 6% 181,820 5% 
ลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 552,328 17% 720,874 19% 695,125 19% 
รายไดค้า้งรับ 108,724 3% 139,744 4% 106,918 3% 
ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 123,206 4% 47,797 1% 61,372 2% 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 295,973 9% 230,169 6% 248,423 7% 
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาขายและเช่าคืน 253,590 8% - -  - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 113,933 3% 158,709 5% 319,177 8% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,760,464 53% 1,537,724 41% 1,612,835 43% 
รวมเงินลงทุนระยะยาว 40,681 1% 43,141 1% 47,042 1% 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – ราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสม 1,300,175 40% 1,935,264 52% 1,855,046 49% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 206,872 6% 189,867 5% 237,889 6% 
รวมสินทรัพย์ 3,308,192 100% 3,705,996 100% 3,752,812 100% 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 และเงินกูร้ะยะยาวท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 
959,756 

 
29% 

 
953,796 

 
25% 

 
1,100,917 

 
29% 

เจา้หน้ีการคา้ 156,279 5% 156,648 4% 165,216 4% 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 27,224 1% 30,034 1% 
เจา้หน้ีและเงินกูย้มืจากบริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,397 1% - - 2,356 0.7% 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 14,395 0% 22,186 1% 8,082 0.2% 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 446,909 14% 411,786 11% 554,058 15% 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,614,736 49% 1,571,640 42% 1,860,663 50% 
เงินกูย้มืระยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 671,988 20% 686,746 18% 338,337 9% 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - 67,036 2% 36,813 1% 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - - - - 95,854 3% 
หน้ีสินอ่ืน 171,092 5% 129,825 4% 120,566 3% 
รวมหนีสิ้น 2,457,816 74% 2,455,247 66% 2,452,233 65% 
หุน้สามญั –ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 1,647,740 50% 1,647,740 44% 1,647,740 44% 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้  4 0% 4 0% 4 0% 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย 58,420 2% 75,941 2% 75,590 2% 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้  (2,334) -0% (1,357) -0% 2,613 0% 
กาํไร (ขาดทุน) สะสม (970,003) -29% (656,378) -17% (630,161) -17% 
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 116,548 3% 184,799 5% 204,793 5% 
ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ 850,376 26% 1,250,749 34% 1,300,579 35% 
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หน่วย: (พนับาท) 
 2552 % 2553 % 2554 % 
       

รายการในงบกาํไรขาดทุน       
รายไดจ้ากการขายและบริการ - สุทธิ 2,317,227 92.8% 2,696,707 94.8% 2,643,187 94.5% 
รายไดค่้าเช่าและบริการ และอ่ืน ๆ 179,388 7.2% 147,437 5.2% 154,381 5.5% 
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 2,496,615 100.0% 2,844,144 100.0% 2,797,568 100.0% 
ตน้ทุนขายและบริการ 1,702,268 68.2% 1,704,557 59.9% 1,637,271 58.5% 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 650,783 26.1% 798,213 28.1% 842,109 30.1% 
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน 2,353,051 94.3% 2,502,770 88.0% 2,479,380 88.6% 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบีย้และภาษ ี 143,564 5.7% 341,374 12.0% 318,188 11.4% 
ตน้ทุนทางการเงิน (118,161) -4.7% (112,084) -3.9% (119,996) -4.3% 
ภาษีเงินได ้ (32,281) -1.3% (54,857) -1.9% (46,326) -1.7% 
(ขาดทุน) กาํไร จากส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 3,798 0.2% (67,822) -2.4% (42,379) -1.5% 
กาํไร (ขาดทุน)  ก่อนรายการที่ไม่ได้มาจากการดาํเนินงาน
ปกติ 

(3,080) -0.1% 106,611 3.8% 109,487 3.9% 

โดยรายการท่ีไม่ได้มาจากการดาํเนินงานปกติ ได้แก่:-       
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผือ่
ขาย 

  977 0.0% 3,970 0.1% 

กาํไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพยสิ์น 11,500 0.5% (8,705) -0.3% (3,838) -0.1% 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย NBC,NINE 21,392 0.9% 3,075 0.1% - - 
สาํรองหน้ีสงสยัจะสูญ สาํหรับ ลูกหน้ีการคา้ทัว่ไป และ
ลูกหน้ีอ่ืนๆ  

(14,177) -0.6% 2,512 0.1% (7,106) -0.3% 

กลบัรายการ (สาํรอง)สินคา้เส่ือมสภาพและลา้สมยั (12,148) -0.5% (2,945) -0.1% 5,802 0.2% 
ตดับญัชีสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนและสินทรัพยอ่ื์น (3,826) -0.2% - - - - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย (46,161) -1.9% 122,249 4.3% (68) -0% 

กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ - - 90,827 3.2% - - 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (46,500) -1.9% 314,601 11.1% 108,247 3.9% 
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ตารางแสดงรายการในงบกระแสเงนิสด 
หน่วย: (พนับาท) 

    
 2552 2553 2554 

เงินสดท่ีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 

 
292,958 

 
556,976 

 
543,497 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก ( ใชไ้ปใน ) กิจกรรมดาํเนินงาน 276,580 471,484 476,055 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก ( ใชไ้ปใน ) กิจกรรมการลงทุน (192,692) (417,687) (153,176) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก ( ใชไ้ปใน ) กิจกรรมจดัหาเงิน (179,751) (126,076) (381,490) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง ) สุทธิ (95,863) (72,279) (58,611) 

 

ตารางแสดงกาํไรจากการดาํเนินงานก่อน ดอกเบีย้, ภาษีเงนิได้ , ค่าเส่ือมราคา, รายจ่ายตัดบัญชี ( EBITDA )  

และก่อนรายการที่ไม่ได้มาจากการดาํเนินงานปกต ิสําหรับปี 2552-2554  

                      หน่วย: (พนับาท) 

 
 
 

2552 

 
 

2553 

 
 

2554 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนรายการพิเศษ  
(หลงัภาษีและดอกเบ้ียจ่าย) 

 
(3,080) 

 
106,611 

 
109,487 

บวก ดอกเบ้ียจ่าย 118,161 112,084 119,996 
บวก  ภาษี 32,281 54,857 46,326 
บวก ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 173,215 218,670 228,617 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 
(EBITDA) 

320,577 492,222 504,426 

 
หมายเหตุ :  

รายการท่ีไม่ไดม้าจากการดาํเนินงานปกติ ไดแ้ก่  การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผือ่ขาย กาํไร 
(ขาดทุน) จากการขายทรัพยสิ์น, กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-NBC และ NINE ,สาํรองหน้ีสงสยัจะสูญ, สาํรอง
สินคา้เส่ือมสภาพและลา้สมยั รายการตดับญัชีสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนและสินทรัพยอ่ื์น ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวธีิส่วน
ไดเ้สีย กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ 
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(ค) อตัราส่วนทางการเงนิ 
ตารางสรุปอตัราส่วนทางการเงนิของงบการเงนิรวม บริษัทเนช่ัน มัลติมีเดยี กรุ๊ป จํากดั ( มหาชน ) และบริษัทย่อย   

รายการ    
 2552 2553 2554 

 1. อตัราส่วนสภาพคล่อง    
1.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.12 0.98 0.87 
1.2 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.55 0.61 0.47 
1.3 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงเงินทุน 
        หมุนเวยีน(เท่า) 

 
0.20 

 
0.35 

 
0.32 

1.4 อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 3.71 4.24 3.73 
1.5 ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั ) 97 85 96 
1.6 อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 4.56 6.43 6.84 
1.7 ระยะเวลาขายสินคา้คงเหลือ (วนั) 79 56 53 
1.8 อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี  (เท่า) 5.33 5.23 5.26 
1.9 ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 68 69 68 
1.10 Cash Cycle (วนั) 108 72 81 
2. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทํากาํไร    
2.1 อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 26.54 % 37.32 % 38.06 % 
2.2    อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) -2.85 % 6.97 % 6.00 % 
2.3 อตัราส่วนเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงเงินทุนหมุนเวยีน 
         ต่อการทาํกาํไร 

 
11.58 % 

 
18.25 % 

 
19.43 % 

2.4   อตัรากาํไรสุทธิก่อนรายการท่ีไม่ไดม้าจากการดาํเนินงานปกติ -0.86 % 3.49 % 3.91 % 
2.5 อตัราผลตอบแทนก่อนรายการท่ีไม่ไดม้าจากการดาํเนินงานปกติต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 
-2.44 % 8.52 % 8.42 % 

3.  อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    
3.1 อตัราผลตอบแทนก่อนรายการท่ีไม่ไดม้าจากการดาํเนินงานปกติต่อ

สินทรัพย ์(%) 
-0.63 % 3.04 % 2.94 % 

3.2 อตัราผลตอบแทนก่อนรายการรายการท่ีไม่ไดม้าจากการดาํเนินงาน
ปกติต่อสินทรัพยถ์าวร (%) 

12.14 % 21.40 % 18.84 % 

3.3 อตัราหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.74 0.87 0.75 
4.  อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายการเงนิ    
4.1 อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)  2.71 1.96 1.89 
4.2 อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 
        D/E Ratio 

 
1.84 

 
1.39 

 
1.16 

4.3 อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 3.75 6.47 5.92 
4.4 อตัราส่วนกาํไรก่อนดอกเบ้ียก่อนภาษีและก่อนรายการท่ีไม่ไดม้าจาก

การดาํเนินงานปกติ ต่อดอกเบ้ียจ่าย (เท่า) 
 

1.06 
 

2.99 
 

2.61 
4.5 อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั cash basis (เท่า) 0.57 0.71 1.05 
4.6 อตัราการจ่ายเงินปันผล  (%) 0.00% 0.00% 0.00% 
หมายเหตุ :  

รายการท่ีไม่ไดม้าจากการดาํเนินงานปกติ ไดแ้ก่  การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผือ่ขาย กาํไร 
(ขาดทุน) จากการขายทรัพยสิ์น, กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-NBC และ NINE ,สาํรองหน้ีสงสยัจะสูญ, สาํรอง
สินคา้เส่ือมสภาพและลา้สมยั รายการตดับญัชีสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนและสินทรัพยอ่ื์น ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวธีิส่วน
ไดเ้สีย กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ 

ผลการปฏิบัตติามแผนการดาํเนินธุรกจิ ในกรณีทีเ่คยเปิดเผยเป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิในระยะเวลา 3-5  ปี ข้างหน้า
ไว้กบัผู้ถือหุ้น   

-ไม่มี- 
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สรุปฐานะการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย  สําหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2554 
 งบการเงินรวมของบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554   
มีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินไดจ้าํนวน 150.60 ลา้นบาท หากรวมภาษีเงินได ้  46.32 ลา้นบาท ผลประกอบการสาํหรับปี 
2554  จะแสดงเป็นกาํไร 104.28 ลา้นบาท  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีผลกาํไรจากการดาํเนินงาน 155.40 ลา้นบาท  
(ซ่ึงไม่รวมภาษีเงินได ้ 54.86  ลา้นบาท  ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสุทธิ 122.25 ลา้นบาท และกาํไรจากการต่อรอง
ราคาซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วมมาเป็นบริษทัยอ่ย 90.83 ลา้นบาท หากรวมรายการดงักล่าวผลประกอบการสาํหรับปี 2553 จะ
แสดงเป็นกาํไรสุทธิ 313.62 ลา้นบาท) โดยผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัมีสาระสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

1. รายไดจ้ากการขายและบริการสาํหรับปี 2554  ลดลง 2%  เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2553 เน่ืองจาก รายได้
จากการจาํหน่ายส่ิงพิมพล์ดลง 11%  โดยมีสาเหตุจากรายไดจ้ากการจาํหน่ายหนงัสือพมิพล์ดลง 12% และรายไดจ้ากการจาํหน่าย
หนงัสือการ์ตูนและส่ิงพิมพต่์างประเทศลดลง 5% อยา่งไรกต็ามรายไดจ้ากการขายโฆษณาเพิ่มข้ึน 1% โดยมาจากรายไดโ้ฆษณา
จากส่ือทีวแีละวทิยเุพิ่มข้ึน 15% ในขณะท่ีรายไดโ้ฆษณาจากส่ือส่ิงพิมพล์ดลง 3% และรายไดโ้ฆษณาผา่นส่ือระบบอิเลคทรอนิคส์
ลดลง 9% 

2. ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานสาํหรับปี  2554    ลดลง 1%  เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2553  
ส่วนใหญ่มาจากตน้ทุนกระดาษและวสัดุการผลิตลดลง 16% จากนโยบายบริหารดา้นการผลิต มีผลทาํใหส้ามารถควบคุมปริมาณ
การใชก้ระดาษมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากได้เกิดวิกฤตินํ้ าท่วมคร้ังใหญ่ของประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร    และ
ปริมณฑลในปลายไตรมาส 3 ต่อเน่ืองถึงไตรมาส 4 จึงส่งผลใหร้ายไดจ้ากการจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพล์ดลง ในขณะท่ีมีค่าใชจ่้ายใน
การขายและบริหารคงท่ี จึงเป็นเหตุใหผ้ลประกอบการสาํหรับปี 2554 แสดงผลกาํไรลดลงจากปีก่อน 

 
กล่าวโดยสรุป  ผลการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 กลุ่มบริษทัรายงานกาํไรจากการดาํเนินงาน

ก่อนภาษีเงินไดจ้าํนวน 150.60 ลา้นบาท หากรวมภาษีเงินได ้46.32 ลา้นบาท ผลประกอบการจะแสดงเป็นกาํไร 104.28 ลา้นบาท 
เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีผลกาํไรจากการดาํเนินงาน 155.40  ลา้นบาท (ซ่ึงไม่รวมภาษีเงินได ้54.86 ลา้นบาท ส่วน
แบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสุทธิ 122.25 ลา้นบาท และกาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วมมาเป็นบริษทั
ยอ่ย 90.83 ลา้นบาท หากรวมรายการดงักล่าวผลประกอบการสาํหรับปี 2553 จะแสดงเป็นกาํไรสุทธิ  313.62 ลา้นบาท)   
 

ผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาของแต่ละสายผลติภณัฑ์  ปี 2554 
สามารถศึกษาขอ้มูลประกอบเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 เร่ืองขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน  
ธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์และโฆษณา (Printing and Publishing Business)  
ประกอบดว้ย 3 สายธุรกิจ  คือ สายธุรกิจดา้นข่าวธุรกิจภาษาไทย สายธุรกิจดา้นข่าวทัว่ไปภาษาไทย และ สายธุรกิจดา้น

ข่าวภาษาองักฤษ  โดยตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2553 ไดแ้ยก สายธุรกิจดา้นข่าวธุรกิจภาษาไทย เป็นบริษทัยอ่ยช่ือบริษทั กรุงเทพธุรกิจ 
มีเดีย  จาํกดั  ( NMG ถือหุน้ 99.99%)  และสายธุรกิจดา้นข่าวทัว่ไปภาษาไทย เป็นบริษทัยอ่ยช่ือบริษทั คมชดัลึก มีเดีย  จาํกดั 
(NMG ถือหุน้ 99.99%) ส่วนสายธุรกิจดา้นข่าวภาษาองักฤษ  อยูภ่ายใตบ้ริษทัยอ่ยช่ือบริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวร์ิค จาํกดั ( NMG 
ถือหุน้ 99.99%) ตั้งแต่ปี 2551 

รายได้ :- 
รายไดจ้ากส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณาในปี 2554 ประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการขายพื้นท่ีโฆษณา การจดักิจกรรมพิเศษ 

และการจดัจาํหน่ายในหนงัสือพิมพ ์ The Nation , กรุงเทพธุรกิจ,  คม  ชดั ลึก และนิตยสารเนชัน่สุดสปัดาห์ , เนชัน่จูเนียร์ และ
รายไดจ้ากการจาํหน่ายหนงัสือฉบบัพิเศษ  
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รายไดจ้ากการขายและบริการของธุรกิจส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณาในปี 2554 (ไม่รวมรายการระหวา่งกนั) เท่ากบั 1,676  
ลา้นบาท  คิดเป็น 63% ของรายไดจ้ากการขายและบริการรวมของกลุ่มบริษทั  ซ่ึงลดลง 6% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 1,776 ลา้นบาท 
สาเหตุหลกัท่ีลดลงจากมาจากรายไดโ้ฆษณาในส่ิงพิมพแ์ละรายไดจ้ากการจดักิจกรรมพิเศษท่ีลดลงมากในไตรมาส 4 เน่ืองจาก
ผลกระทบจากภยัภิบติันํ้าท่วมท่ีส่งผลต่อแผนงานการส่งเสริมการขาย การจดัโครงการพิเศษ Below the line ท่ีตอ้งเล่ือนแผนงาน
ออกไป  สาํหรับรายไดจ้ากการจาํหน่ายส่ิงพิมพ ์ในปี 2554 เท่ากบั 467 ลา้นบาท  ลดลง 12% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 532 ลา้นบาท 
ทั้งน้ีหากรวมรายการระหวา่งบริษทัในกลุ่มแลว้ รายไดจ้ากการขายและบริการของธุรกิจส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณาในปี 2554 เท่ากบั 
3,164 ลา้นบาท  

รายไดจ้ากธุรกิจส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณาประกอบดว้ยโครงสร้างรายไดด้งัต่อไปน้ี 
รายได้โฆษณาจากส่ือส่ิงพมิพ์ สาํหรับปี 2554 (ไม่รวมรายการระหวา่งกนั) เท่ากบั 1,209 ลา้นบาท ลดลง 3% จากปีก่อน 

เน่ืองจากการลดลงของโฆษณาในส่ือหนงัสือพิมพป์ระเภท Display และ Classified โดยโฆษณาประเภท Display ในปี 2554
เท่ากบั 1,007 ลา้นบาท  ลดลง 5% จากปีก่อน ส่วนโฆษณาประเภท Classified ในปี 2554 เท่ากบั 139 ลา้นบาท ลดลง 3% จากปี
ก่อน โฆษณาประเภท Supplement ในปี 2554 เท่ากบั 63 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 46% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 43 ลา้นบาท    

ในปี 2554 รายไดโ้ฆษณาในหนา้หนงัสือพิมพล์ดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน ทั้งท่ีในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีอตัราการ
เติบโตมากกวา่ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน แต่ในช่วงปลายปี บริษทัส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัคร้ังใหญ่ ทาํใหเ้กิดการ
ชะลอการใชจ่้ายงบโฆษณา และเล่ือนการจดัโครงการส่งเสริมการขายท่ีปกติในไตรมาส 4 เป็นช่วงท่ีองคก์รต่าง ๆ ใชง้บโฆษณา
จาํนวนมาก  

อยา่งไรกต็ามองคก์รต่าง ๆ มีการฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว และใชง้บดา้นกิจกรรมเพื่อสงัคม หรือ CSR มากข้ึนทาํใหบ้ริษทัไดรั้บ
ผลกระทบไม่มากนกั  โดยบริษทัยงัสามารถหารายไดจ้ากส่ือโฆษณาในลกัษณะการจดัทาํกิจกรรมพิเศษ (Below the Line) จาก
ความร่วมมือจากทุกส่ือส่ิงพิมพข์องกลุ่มบริษทั ในปี 2554 บริษทัมีรายไดส่้วนน้ีเท่ากบั  155 ลา้นบาท เท่ากบัปีก่อนทั้งท่ีหลาย
โครงการไดเ้ล่ือนออกไปจากผลกระทบของอุทกภยั 

รายได้จากการจัดจําหน่ายส่ิงพมิพ์  ในปี 2554 เท่ากบั 467 ลา้นบาท (ไม่รวมรายการระหวา่งกนั)  ลดลง 12% จากปี
ก่อน ในปี 2554 บริษทัยงัคงไวซ่ึ้งราคาขายของหนงัสือพิมพเ์ท่ากบัปีก่อน โดย  The Nation  ราคาปลีกฉบบัละ 30 บาท  ราคา
สมาชิกปีละ   4,900 บาท  หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ  ราคาปลีกฉบบัละ 20 บาท ราคาสมาชิกปีละ 5,475 บาท   หนงัสือพิมพ ์คม 
ชดั ลึก ราคาฉบบัละ 10 บาท  ราคาสมาชิกปีละ 3,650 บาท    

รายได้จากการค่าเช่าและบริการ ในปี 2554 เท่ากบั  0.5 ลา้นบาท ลดลง 30 ลา้นบาท จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 31 ลา้นบาท 
เน่ืองจากช่วงไตรมาสแรกของปี 2553 มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าเคร่ืองจกัรระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยในสายธุรกิจบริการงานพิมพ ์ 
ซ่ึงหลงัจากนั้นไดค้รบกาํหนดสญัญาเช่าแลว้จึงไม่มีรายการดงักล่าวอีก   

ค่าใช้จ่าย:- 
ค่าใช้จ่ายส่วนต้นทุนขายของธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์และโฆษณา รวมในปี 2554 เท่ากบั 2,331 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 34% จากปี

ก่อนท่ีเท่ากบั 1,742 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อนค่อนขา้งมาก เน่ืองจากปี 2554 รวมค่าใชจ่้ายตน้ทุนขายของบริษทัยอ่ยในสาย
ธุรกิจส่ือหนงัสือพิมพ ์ คือ บริษทักรุงเทพธุรกิจมีเดีย และ บริษทัคมชดัลึกมีเดีย ในระยะเวลาเตม็ปีของปี 2554 ในขณะท่ีปี 2553 
บริษทัเพิ่งจดัตั้งบริษทัยอ่ยดงักล่าวในไตรมาส 4 จึงมีค่าใชจ่้ายเพียง 3 เดือน สาํหรับตน้ทุนขายประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีผนัแปรตาม
จาํนวนผลิต 1,153 ลา้นบาท และตน้ทุนคงท่ี  1,178 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 49% และ 51% ตามลาํดบัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนขาย
รวมของธุรกิจน้ี   

โดยส่วนของตน้ทุนผนัแปรมีจาํนวนรวม 1,153 ลา้นบาท จะผนัแปรตามรายไดเ้ฉพาะส่วนท่ีเป็นรายไดจ้ากการจาํหน่าย
ส่ิงพิมพแ์ละรายไดจ้ากการจาํหน่ายวตัถุดิบในการรับจา้งพิมพส่ิ์งพิมพต่์างประเทศ (ซ่ึงมีสดัส่วน 28% ของรายไดจ้ากการขายและ
บริการรวม ไม่รวมรายไดจ้ากส่ือโฆษณา หรือกิจกรรมพิเศษ) โครงสร้างตน้ทุนขายผนัแปรประกอบดว้ย ตน้ทุนกระดาษ, ตน้ทุน
การพิมพ ์และ ตน้ทุนหนงัสือ   
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สาํหรับตน้ทุนคงท่ีมีจาํนวนรวม 1,178 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเงินเดือนสวสัดิการ ค่าเร่ือง ค่าข่าว ส่วนกอง
บรรณาธิการรวม  ค่าใชจ่้ายเดินทาง  ค่าเส่ือมราคา เป็นตน้ 

สาํหรับนโยบายในการควบคุมตน้ทุนขาย หากราคากระดาษเพิ่มข้ึน  บริษทัจะควบคุมยอดผลิตอยา่งเขม้งวดโดยการ
ควบคุมคุมยอดรับคืน และปรับการจดัหนา้เน้ือหาข่าวใหเ้หมาะสมกบัจาํนวนหนา้กระดาษ หรือปรับลดจาํนวนหนา้สี  โดย
ภาพรวมของตน้ทุนกระดาษและตน้ทุนการพิมพใ์นปี 2554 รวม 403  ลา้นบาท (ไม่รวมรายการระหวา่งกนั) ซ่ึงลดลง 16% จากปี
ก่อนท่ีเท่ากบั 479 ลา้นบาท  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของธุรกจิส่ิงพมิพ์และโฆษณา  ในปี 2554 เท่ากบั 1,219 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 40% จากปี
ก่อนท่ีเท่ากบั 873 ลา้นบาท โดยเพิ่มข้ึนจากปีก่อนค่อนขา้งมากเน่ืองจากปี 2554 รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของบริษทั
ยอ่ยในสายธุรกิจหนงัสือพิมพ ์ คือ บริษทักรุงเทพธุรกิจมีเดีย และ บริษทัคมชดัลึกมีเดีย ระยะเวลาเตม็ปี ในขณะท่ีปี 2553 บริษทั
เพิ่งจดัตั้งบริษทัยอ่ยดงักล่าวในไตรมาส 4 จึงมีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเพียง 3 เดือน 

 สาํหรับค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเงินเดือนฝ่ายขายและบริหาร 35%, ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการ
ขาย 25% ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าขนส่งหนงัสือและค่าเดินทาง 16%, ค่าเส่ือมราคา 4% โดยค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีไม่แปรผนัตามรายได ้  

ผลการดาํเนินงาน:- 
กาํไรข้ันต้นของธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์และโฆษณา  ในปี 2554 เท่ากบั 833 ลา้นบาท หรือ 26.3% เม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการ

ขายและบริการ โดยลดลง 3.8% จากปี 2553  ท่ีเท่ากบั 30.1% เน่ืองจากอตัราการเพิ่มข้ึนของรายไดโ้ฆษณาท่ีเพิ่มข้ึน 27% แต่นอ้ย
กวา่อตัราการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนขายท่ีเพิ่มข้ึน 34%     

กาํไรสุทธิของธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์และโฆษณา  ในปี 2554 มีผลกาํไรสุทธิ 121 ลา้นบาท หากไม่รวมส่วนแบ่งขาดทุนจาก
เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียสุทธิ 111 ลา้นบาท  ธุรกิจน้ีจะมีกาํไรจากการดาํเนินงาน 10 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 1 ลา้นบาทจากปีก่อนท่ี
มีกาํไรจากการดาํเนินงาน 9 ลา้นบาท    

 
ธุรกจิบริการด้านการพมิพ์ (Printing Services Business) อยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงานของ บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศ

ไทย) จาํกดั หรือ WPS (NMG ถือหุน้ 84.50%)    
รายได้ :- 
รายไดจ้ากบริการงานพิมพ ์ในปี 2554 ประกอบดว้ยรายไดร้วม 500 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 9% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 457 ลา้น

บาท ส่วนใหญ่เป็นการเรียกเกบ็ค่าบริการงานพิมพจ์ากบริษทัแม่ และบริษทัในเครือ ประมาณ  340 ลา้นบาท โดยสาเหตุท่ีรายได้
เพิ่มข้ึนเน่ืองจากในปี 2554 มีรายไดจ้ากงานพิมพใ์หล้กูคา้ภายนอกเพิ่มข้ึน   

รายได้ค่าเช่าและบริการ  ในปี 2554 มีจาํนวน 7 ลา้นบาท ลดลง 50% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 14 ลา้นบาท โดยในช่วงคร่ึงปี
แรกมีรายไดค่้าเช่าจากบริษทัยอ่ย คือ บริษทัเนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วสิ จาํกดั (NPS) ท่ี WPS ถือหุน้ 99% และในเดือนมิถุนายน 2554 
ไดโ้อนกิจการของ NPS  เป็นส่วนหน่ึงของ WPS  จึงไม่มีรายไดร้ะหวา่งกนัอีกต่อไป 

ค่าใช้จ่าย:- 
ค่าใช้จ่ายส่วนต้นทุนขายของธุรกจิบริการงานพมิพ์ ในปี 2554 เท่ากบั 370 ลา้นบาท เท่ากบัปีก่อน โครงสร้างของ

ตน้ทุนขายหลกั ประกอบดว้ย ตน้ทุนกระดาษและวตัถุดิบในการรับจา้งผลิต 45% เงินเดือนค่าจา้งส่วนงานผลิต  14% และค่าเส่ือม
ราคา 30%    

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของธุรกจิบริการงานพมิพ์ ในปี 2554 เท่ากบั 65 ลา้นบาท คิดเป็น 12% ของรายได ้โดย
ค่าใชจ่้ายส่วนน้ีเพิม่ข้ึน 47% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 44 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2554 ไดร้วมงบการเงินของ NPS ท่ีมีสถานะเป็น
บริษทัยอ่ยเตม็ปี (โดย 6 เดือนแรก ถือเป็นบริษทัยอ่ย และ 6 เดือนหลงั ไดโ้อนกิจการถือเป็นส่วนหน่ึงของ WPS ) ในขณะท่ีปี 
2553 รวมรายการของ NPS เพียง 6 เดือนหลงั  
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สาํหรับค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเงินเดือนฝ่ายขายและบริหาร 30% ค่าเส่ือมราคา 23 %  
ค่านํ้ามนั 5% โดยค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีไม่แปรผนัตามรายได ้  

ผลการดาํเนินงาน:- 
กาํไรข้ันต้นของธุรกจิบริการงานพมิพ์ ในปี 2554 มีผลกาํไรขั้นตน้ 130 ลา้นบาท หรือ 26% ของรายไดจ้ากการขายและ

บริการ โดยผลกาํไรขั้นตน้เพิ่มข้ึน 43 ลา้นบาท จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 87 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัของกาํไรขั้นตน้ท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจาก
มีรายไดเ้พิ่มข้ึนในขณะท่ีสามารถควบคุมตน้ทุนขายไดเ้ท่าเดิม  

 กาํไรสุทธิของธุรกจิบริการงานพมิพ์  ในปี 2554 มีผลกาํไรสุทธิ 38 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 2.5 เท่าเม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมี
กาํไรสุทธิท่ีไม่รวมรายการพิเศษเท่ากบั 11 ลา้นบาท (จากปีก่อนท่ีมีกาํไรสุทธิ 222 ลา้นบาท ดงันั้นหากไม่รวมส่วนแบ่งผลขาดทุน
จากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมทุน KNP ท่ี WPS ร่วมลงทุนในสดัส่วน 49% ในช่วงคร่ึงปีแรกรวม จาํนวน 50 ลา้น
บาท และกาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือหุน้ใน NPS จากผูถื้อหุน้อ่ืนอีกจาํนวนรวม 262 ลา้นบาท  จะทาํใหมี้กาํไรสุทธิ 11 ลา้นบาท)  

 
ธุรกจิส่ือการศึกษาและบันเทิง (Edutainment Business) อยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงานของ บริษทัยอ่ย 4 บริษทั ไดแ้ก่ 

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  หรือ NINE (NMG ถือหุน้ 78.5%)     บริษทั เนชัน่     เอด็ดูเท
นเทนท ์จาํกดั  หรือ NED  (NINE ถือหุน้ 99.99%) และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั คือ บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 
หรือ NEE  (NINE ถือหุน้ 49.9%) และบริษทั เอน็คูปอง จาํกดั ( NINE ถือหุน้ 99.99%) 

รายได้ : - 
รายไดจ้ากธุรกิจส่ือการศึกษาและบนัเทิง ในปี 2554 ประกอบดว้ยรายไดห้ลกัจากการจาํหน่ายส่ิงพิมพ ์ เพื่อการศึกษา

และหนงัสือเล่ม การเป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศ โดยในปี 2554 รายไดร้วมของทั้ง 4 บริษทั ในสายธุรกิจน้ีเท่ากบั 
356  ลา้นบาท  เพิม่ข้ึน 0.6% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 354 ลา้นบาท ทั้งน้ีเทียบโดยรวมรายไดข้อง NEE ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั
ตามสดัส่วนการลงทุน 49.9%    สาํหรับรายไดห้ลกัประกอบดว้ย 

รายได้จากการจําหน่ายหนังสือการ์ตูนและหนังสือเพือ่การศึกษาในบริษทั NEE มีรายไดต้ามสดัส่วนการลงทุนใน
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเท่ากบั 70 ลา้นบาท  ลดลง 17 % จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 84 ลา้นบาท 

รายได้จากการจําหน่ายหนังสือเล่มใน NINE มีรายได ้ 65 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 3% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 63 ลา้นบาท 
เน่ืองจากในปีท่ีผา่นมาไดอ้อกหนงัสือใหม่ท่ีเป็นท่ีสนใจ โดยเฉพาะ Steve Jobs ในช่วงปลายปี  

รายได้จากการเป็นตัวแทนจําหน่ายส่ิงพมิพ์ต่างประเทศใน NINE มีรายได ้89 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 5% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 
85 ลา้นบาท   

ค่าใช้จ่าย:- 
ค่าใช้จ่ายส่วนต้นทุนขายของธุรกจิส่ือการศึกษาและบันเทิง รวม 4 บริษทั ในปี 2554 เท่ากบั 252 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 1% 

จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 250 ลา้นบาท  (คาํนวณเปรียบเทียบโดยรวมค่าใชจ่้ายของ NEE ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัตามสดัส่วน
การลงทุน 49.9%) ตน้ทุนขายหลกัประกอบดว้ยตน้ทุนค่าหนงัสือ รวมถึงตน้ทุนการจา้งพิมพ ์ ตน้ทุนการผลิตต่าง ๆ ค่าลิขสิทธ์ิ 
หนงัสือ และลิขสิทธ์ินกัเขียน คิดเป็นสดัส่วนรวม 78% ของตน้ทุนขาย ซ่ึงส่วนใหญ่จะแปรผนัตามรายได ้ส่วนค่าใชจ่้ายเงินเดือน 
ฝ่ายบรรณาธิการ และฝ่ายผลิต มีสดัส่วน 8% ของตน้ทุนขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของธุรกจิส่ือการศึกษาและบันเทิง ในปี 2554 เท่ากบั 76  ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 6% จากปี
ก่อนท่ีเท่ากบั 72 ลา้นบาท โครงสร้างค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเงินเดือนฝ่ายขายและบริหาร 37%, ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 
15% ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการขนส่งเดินทาง  5% โดยค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีไม่แปรผนัตามรายได ้  

ผลการดาํเนินงาน:- 
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กาํไรข้ันต้นของธุรกจิส่ือการศึกษาและบันเทิง ในปี 2554 มีกาํไรขั้นตน้ ท่ีรวมรายไดจ้ากการเป็นตวัแทนจาํหน่าย
ส่ิงพิมพต่์างประเทศ (แยกแสดงเป็นรายไดค่้าเช่าและบริการ)  เท่ากบั 90 ลา้นบาท หรือ 26 % ของรายไดร้วมซ่ึงลดลง 1% จากปี
ก่อนท่ีเท่ากบั 27%     

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิของธุรกจิส่ือการศึกษาและบันเทิง ในปี 2554 มีผลกาํไรสุทธิรวม 4 บริษทัเท่ากบั 18 ลา้นบาท หรือ 
5% ของรายไดร้วม ทั้งน้ีลดลง 1% จากปีก่อนท่ีมีกาํไรสุทธิรวม 21 ลา้นบาท (เทียบโดยรวมกาํไรสุทธิของ NEE ซ่ึงเป็นกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัตามสดัส่วนการลงทุน 49.9%)  

สาํหรับกาํไรสุทธิรวม 4 บริษทั จาํนวน 18 ลา้นบาท  มาจากกาํไรของ บริษทั NINE  17 ลา้นบาท เท่ากบัปีก่อน ส่วน
บริษทั NEE ขาดทุนสุทธิเท่ากบั -5.4 ลา้นบาท โดยขาดทุนเพิม่ข้ึนจากปีก่อนท่ีมีผลขาดทุนสุทธิ -0.3 ลา้นบาท (รับรู้ตามสดัส่วน
การลงทุน 49.9% ในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั) บริษทั NED มีผลกาํไรสุทธิ 4 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนท่ีผลกาํไรสุทธิ 3 ลา้น
บาท  ส่วนบริษทั เอน็คูปอง เน่ืองจากเพิ่งเร่ิมดาํเนินการในปี 2554 จึงยงัมีผลขาดทุนสุทธิ 0.4 ลา้นบาท 

 
ธุรกจิส่ือกระจายภาพและเสียง และส่ือสมัยใหม่  (Broadcasting and New Media  Business) 
อยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  (มหาชน) NBC  ซ่ึง ณ ส้ินปี 31 ธนัวาคม 

2554   NMG ถือหุน้ 61.99%   
รายได้ :- 
รายไดจ้ากสายธุรกิจส่ือโทรทศัน ์วทิย ุและส่ือใหม่ เท่ากบั 666 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 6% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 625 ลา้นบาท 

สาํหรับรายได ้สายธุรกิจส่ือโทรทศัน์ วทิย ุและส่ือใหม่ คิดเป็น 25% ของรายไดจ้ากการขายและบริการรวมของกลุ่มบริษทัตามงบ
การเงินรวม ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายส่ือโฆษณาและรับจา้งผลิตหรือร่วมผลิตรายการใหก้บัสถานีโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ ทั้ง 
Free TV  ไดแ้ก่ ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 9 และรายการท่ีผา่นทีวดีาวเทียม  ไดแ้ก่ Nation Channel Mango TV  ASEAN TV  ช่องระวงั
ภยั  และ รายไดจ้ากส่ือวทิย ุFM 90.5 FM 102  เป็นตน้   โดยมีสดัส่วนรายไดใ้นธุรกิจโทรทศัน์เท่ากบั 77% ธุรกิจวทิย ุ4% และ
ธุรกิจส่ือรูปแบบใหม่ 19%  ดงัน้ี 

รายได้โฆษณาจากส่ือโทรทัศน์และวทิยุ ในปี 2554 รวมเท่ากบั 558 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 15% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 
474 ลา้นบาท  แบ่งเป็นรายไดจ้ากธุรกิจโทรทศัน์ในปี 2554 เท่ากบั 528 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 16% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 456 ลา้นบาท 
โดย NBC มีรายการออกอากาศทาง Nation Channel และ  Free TV ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ือง เช่น รายการข่าวขน้คนข่าว  
รายการเชา้ข่าวขน้ คนข่าวเชา้ ทางช่อง 9  รายการเร่ืองเด่นเยน็น้ี ทางช่อง 3 เป็นตน้ นอกจากน้ีมีรายการออกอาการทาง Mango TV 
และรายการใหม่ท่ีออกอากาศช่วงปลายปี 2554 คือ ASEAN TV  และ ช่องระวงัภยั    

ส่วนรายไดจ้ากวทิยใุนปี 2554 เท่ากบั 30 ลา้นบาท ใกลเ้คียงปีก่อนท่ีเท่ากบั 31 ลา้นบาท จากคล่ืนวทิย ุFM 102 และ FM 
90.5   

รายได้จากส่ือรูปแบบใหม่ เกิดจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการข่าวขอ้มูลผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และธุรกิจเวบ็ไซด ์ ของ
กลุ่มบริษทั และพนัธมิตร ในปี 2554 รายไดก้ลุ่มน้ีมีจาํนวนรวม 108 ลา้นบาท ลดลง 21% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 138 ลา้นบาท 
เน่ืองจาก NBC ไดโ้อนธุรกิจการบริหาร Website ของสายธุรกิจส่ือส่ิงพิมพข้ึ์นตรงกบับริษทัเจา้ของส่ือโดยตรง อยา่งไรกต็ามคาด
วา่จะมีรายไดจ้ากส่ือรูปแบบใหม่จากช่องทางใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ Application ผา่น Smart Phone, iPAD, Tablet, Playbook, TV 
Internet  Digital TV เป็นตน้    

ค่าใช้จ่าย:-  
ค่าใชจ่้าย ประกอบดว้ย ส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายท่ีผนัแปรตามรายได ้ ไดแ้ก่ ตน้ทุนการผลิตส่ือหรือผลิตรายการ   ส่วน

ค่าใชจ่้ายคงท่ีไดแ้ก่ ค่าเช่าสถานี ค่าใชจ่้ายเงินเดือนและสวสัดิการ  ค่าเส่ือมราคา โดยแบ่งเป็นตน้ทุนการใหบ้ริการ และค่าใชจ่้าย
ในการขายและบริหารดงัน้ี 
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ค่าใช้จ่ายส่วนต้นทุนการให้บริการของธุรกจิส่ือโทรทัศน์และวทิยุ  ในปี 2554 รวม  401 ลา้นบาท ลดลง 3% เม่ือเทียบ
กบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 391 ลา้นบาท โครงสร้างของตน้ทุนขายหลกั ประกอบดว้ยตน้ทุนการผลิตส่ือ/รายการ 50% ค่าใชจ่้ายเงินเดือน
ส่วนบรรณาธิการและฝ่ายผลิตเท่ากบั 29% ค่าเส่ือมราคา 6% ค่าพาหนะเดินทาง 5% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  ในปี 2554 เท่ากบั 156 ลา้นบาท เพิม่ข้ึน 37% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 114 ลา้นบาท สาเหตุ
หลกัท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากค่าใชจ่้ายดา้นบุคคลากรของ Mango TV ท่ีค่าใชจ่้ายเตม็ปี ส่วนปีก่อนมี 6 เดือน  และในปลายปี 2554 มี
รายการใหม่ คือ ASEAN TV ช่องระวงัภยั และเร่ิมมีค่าใชจ่้ายโครงการช่องรามา ท่ีรับจา้งผลิตใหโ้รงพยาบาลรามาธิบดี ซ่ึงรายได้
จะเร่ิมรับในปี 2555 

โครงสร้างของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายท่ีไม่แปรผนัตามรายได ้  ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้าย
เงินเดือนและสวสัดิการของฝ่ายขายและบริหาร 32%  ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 40%  ส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายของการจดักิจกรรม
พิเศษ ซ่ึงส่วนใหญ่ผนัแปรตามรายไดก้ารจดัโครงการพิเศษ (Below the Line)   

ผลการดาํเนินงาน:- 
กาํไรข้ันต้น   ของธุรกิจโทรทศัน ์วทิยแุละส่ือรูปแบบใหม่ในนาม NBC ในปี 2554 มีกาํไรขั้นตน้ 265 ลา้นบาท หรือ 

เท่ากบั 40% ของรายได ้ ซ่ึงเพิ่มข้ึน 13% จากปีก่อนท่ีมีกาํไรขั้นตน้ 234 ลา้นบาท  เน่ืองจากมีรายไดเ้พิ่มข้ึนในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะ
รายไดจ้าก Satellite TV ทั้งโฆษณาและการรับจา้งผลิตเพิ่มข้ึนในสดัส่วนท่ีมากกวา่ตน้ทุนขายท่ีเพิ่มข้ึน    

กาํไรสุทธิ  ของธุรกิจโทรทศัน์ วทิย ุและส่ือรูปแบบใหม่ปี 2554  มีผลกาํไรสุทธิ 86 ลา้นบาท ลดลง 15% จากปีก่อนท่ี
เท่ากบั 101 ลา้นบาท  

    
ธุรกจิรับบริการขนส่งสินค้า  (Logistic Business) 
อยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทั เอน็เอม็แอล  จาํกดั หรือ  NML   ณ 31 ธนัวาคม 2554   NMG ถือหุน้ 99.99%   
รายได้ :- 
รายได้จากสายธุรกจิรับบริการขนส่ง ในปี 2554 มีรายไดร้วม 262 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 12% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั  

234 ลา้นบาท แบ่งเป็นรายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัในเครือ และบริษทัภายนอก ในสดัส่วน 60% ต่อ 40% ตามลาํดบั หากไม่
รวมรายการระหวา่งบริษทัในเครือแลว้ ปี 2554  NML มีรายไดจ้ากการรับบริการขนส่งสินคา้ภายนอก 105 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน  36% 
จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 77 ลา้นบาท  และคิดเป็น 4% ของรายไดจ้ากการขายและบริการตามงบการเงินรวม โดยในปี 2554 มีรายได้
จากโครงการใหญ่ คือ ส่ง Catalog ให ้IKEA เป็นตน้ 

ค่าใช้จ่าย:-  
ค่าใช้จ่ายส่วนต้นทุนขายของธุรกจิรับบริการขนส่ง ในปี 2554 รวม 247 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 13% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 218  

ลา้นบาท เน่ืองจากตน้ทุนค่านํ้ามนัท่ีเพิ่มข้ึนตามปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน โครงสร้างตน้ทุนขายส่วนใหญ่คือค่าเช่ารถ ค่านํ้ามนั มี
สดัส่วนรวม 69% เงินเดือนค่าจา้ง สวสัดิการของพนกังานบริการขนส่ง  มีสดัส่วน 27% ของตน้ทุนขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  ในปี 2554 เท่ากบั 17 ลา้นบาท ลดลง 50% จากปีก่อน โดยมีการจดักลุ่มประเภท
ค่าใชจ่้ายจากการขายและบริหารไปเป็นตน้ทุนขาย สาํหรับค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่าใชจ่้าย
เงินเดือนและสวสัดิการของฝ่ายขายและบริหารมีสดัส่วน 38%    

ผลการดาํเนินงาน:- 
กาํไรข้ันต้น   ของธุรกิจรับบริการขนส่งปี 2554 มีกาํไรขั้นตน้ 15  ลา้นบาท ลดลง 6% จากปีก่อนท่ีมีกาํไรขั้นตน้ 16 

ลา้นบาท เน่ืองจากตน้ทุนขายมีอตัราการเพิ่มข้ึน 13% ซ่ึงเป็นสดัส่วนท่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่รายไดท่ี้เพิ่มข้ึน 12%  
กาํไรสุทธิ  ของธุรกิจรับบริการขนส่งปี 2554 มีผลขาดทุนสุทธิ 4 ลา้นบาท โดยขาดทุนลดลง 17 ลา้นบาท จากปีก่อนท่ี

ขาดทุนสุทธิ 21 ลา้นบาท  
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ฐานะการเงนิ ณ  31 ธันวาคม 2554  
งบดุลรวม ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2554 โดยเปรียบเทียบกบังบดุลรวม ณ 31 ธันวาคม 2553  
สินทรัพย์รวม ณ 31 ธนัวาคม 2554 เท่ากบั 3,753 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 47 ลา้นบาท จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 3,706 ลา้นบาท 

โดยมีรายการท่ีเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระสาํคญัดงัน้ี 
 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 31 ธนัวาคม 2554   เท่ากบั 182 ลา้นบาท ลดลง 58 ลา้นบาท จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 

240 ลา้นบาท โดยรายงานดงักล่าวเป็นรายการเงินฝากธนาคารในงบดุลของ NMG 28 ลา้นบาท ของกลุ่มธุรกิจส่ือการศึกษาและ
บนัเทิง 31  ลา้นบาท และธุรกิจส่ือโทรทศัน์ 86 ลา้นบาท และเป็นรายการเงินฝากในบริษทัยอ่ย 8 บริษทัรวม  37 ลา้นบาท (โดย
ในปี 2554 ไดร้วมรายการเงินลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลและตัว๋แลกเงิน เป็นส่วนหน่ึงของรายการเงินสดดว้ย จากเดิมท่ีแสดงเป็น
รายการเงินลงทุนชัว่คราว เน่ืองจากเป็นการลงทุนท่ีมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จึงถือเสมือนเป็นเงินสด) 

ลูกหนีก้ารค้า-สุทธิ (ไม่รวมลูกหน้ีการคา้ในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) เท่ากบั 695 ลา้นบาท ลดลง 4% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 
721 ลา้นบาท โดยบริษทัมีระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ียของปี 2554 เท่ากบั 96 วนั เพิ่มข้ึน 11 วนั จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 85 วนั   

ลูกหนีแ้ละเงนิให้กู้ยมืแก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ-สุทธิ  หลงัหกัสาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญและค่า
เผือ่สินคา้รับคืนเท่ากบั  61 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 14 ลา้นบาทจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 47 ลา้นบาท โดยลูกหน้ีท่ีเพิ่มข้ึนคือรายการลูกหน้ี
การคา้กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (NEE) โดยมีรายการคงคา้ง 56 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึน 11 ลา้นบาท จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 47 ลา้นบาท    

รายได้ค้างรับ  เท่ากบั 107 ลา้นบาท ลดลง 33 ลา้นบาทจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 140 ลา้นบาท  รายไดค้า้งรับส่วนใหญ่เกิด
จากธุรกิจโทรทศัน์ท่ีเป็นรายการสญัญาโฆษณาท่ีคาบเก่ียวระหวา่งปี และยงัไม่ออกใบแจง้หน้ี นอกจากน้ียงัเกิดจากรายได้
โครงการจากการจดักิจกรรมพิเศษต่างๆ ซ่ึงมีการใหบ้ริการบางส่วนแลว้ แต่จะออกใบแจง้หน้ีเม่ือเสร็จส้ินโครงการ   

สินค้าคงเหลือ  เท่ากบั 248 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 18  ลา้นบาทจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 230 ลา้นบาท รายการสินคา้คงเหลือ
ประกอบดว้ย   รายการสินคา้สําเร็จรูปของธุรกิจส่ือการศึกษาและบนัเทิง จาํนวน 147 ลา้นบาท และรายการวตัถุดิบหลกัคือ 
Newsprint  ใน NMG  101 ลา้นบาท   ทั้งน้ีเม่ือคาํนวณระยะเวลาเก็บวตัถุดิบ เฉพาะ Newsprint  ณ 31 ธนัวาคม 2554 เท่ากบั 90 
วนั เพิ่มข้ึน 7 วนัจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 83 วนั  ทั้งน้ีคาํนวณจากส่วนของตน้ทุนขายเฉพาะท่ีเป็นตน้ทุนกระดาษ และตน้ทุนการ
พิมพ ์ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน 25% ของตน้ทุนขายรวม  แต่หากคาํนวณตน้ทุนขายและสินคา้คงเหลือตามงบการเงินรวม  จะมี
ระยะเวลาการขายสินคา้คงเหลือเท่ากบั 53 วนั ลดลง 3  วนัจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 56 วนั  

สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ เท่ากบั 319 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 160 ลา้นบาทจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 159 ลา้นบาท 
 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนประกอบดว้ย รายการภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 59 ลา้นบาท  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 35 ลา้น

บาท ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 41 ลา้นบาท เงินทดลองจ่ายพนกังาน 9  ลา้นบาท และลูกหน้ีอ่ืนสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญ 167  ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายการลูกหน้ีบริษทัเนชัน่ ย ูหรือ มหาวทิยาลยัเนชัน่ ท่ีบริษทัไดท้ดลองจ่ายในการปรับปรุง
สถานศึกษาก่อนรับโอนใบอนุญาตอยา่งเป็นทางการ  

เงนิลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทร่วม กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน และบริษัทอื่น รวม  เท่ากบั 47 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 4 ลา้นบาท 
จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 43  ลา้นบาท  รายการน้ีประกอบดว้ยรายการเงินลงทุนในบริษทัร่วม คือ บริษทัโยมิอูริ เนชัน่ อินฟอร์เมชัน่ 
เซอร์วิส จาํกดั รวม 27 ลา้นบาท และเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนประมาณ 5 บริษทั รวม 63  ลา้นบาท  ซ่ึงไดต้ั้งดอ้ย
ค่าเงินลงทุนดงักล่าวแลว้ตั้งแต่ปี 2546-2550 รวม 62 ลา้นบาท คงเหลือเป็นเงินลงทุนสุทธิแสดงในงบการเงิน 1 ลา้นบาท  
นอกจากน้ียงัมีเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ หลายบริษทั เพื่อประโยชน์ในการเขา้หาแหล่งข่าวรวม 20 
ลา้นบาท  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ เท่ากบั 1,748 ลา้นบาท ลดลง 93 ลา้นบาทจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 1,841 ลา้นบาท โดย
ลดลง จากค่าเส่ือมราคาระหว่างปี   สําหรับรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส่วนใหญ่เป็นรายการของบริษทัยอ่ยกลุ่มธุรกิจ
ใหบ้ริการงานพิมพ ์ จาํนวน 1,100 ลา้นบาท (63%) และเป็นของ NMG จาํนวน 489 ลา้นบาท  (28%)  
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เท่ากบั 107 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 13 ลา้นบาท จากปีก่อน 94 ลา้นบาท  ประกอบดว้ยสินทรัพย์
ประเภทโปรแกรมสําเร็จรูป ท่ีใชง้านทางดา้นบญัชีการเงิน  ระบบการจองหนา้โฆษณา ระบบการจาํหน่ายส่ิงพิมพ ์ โครงการ
หอ้งสมุด Digital  ระบบ Work Flow เป็นตน้ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เท่ากบั 235 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 49 ลา้นบาท จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 186 ลา้นบาท  เน่ืองจากใน
ระหว่างปีมีรายการโอนรายการภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีครบกาํหนดขอคืนเกินกวา่ 1 ปี จากรายการสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
มาเป็นรายการไม่หมุนเวียน  โดยภาษีเงินไดถู้ก หกั ณ ท่ีจ่าย เท่ากบั 189 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 35 ลา้นบาท จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 154 
ลา้นบาท  นอกจากน้ีประกอบดว้ยรายการสินคา้แลกเปล่ียนบริการ 12 ลา้นบาท ค่าสิทธิสมาชิกสนามกอลฟ์ 10 ลา้นบาท เงินมดั
จาํ 12  ลา้นบาท เป็นตน้  

หนี้สินรวม  เท่ากบั 2,452 ลา้นบาท ลดลง 3 ลา้นบาท จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 2,455 ลา้นบาท โดยสรุปรายการท่ี
เปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เท่ากบั  763 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 110 ลา้นบาทจากปีก่อนท่ี
เท่ากบั 653 ลา้นบาท สาเหตุท่ีเพิ่มข้ึนมาจากหน้ีสินประเภทตัว๋สญัญาใชเ้งิน   

เจ้าหนี้การค้า เท่ากบั 168 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 11 ลา้นบาทจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 157 ลา้นบาท เม่ือคาํนวณระยะเวลาชาํระ
หน้ีในปี 2554 เท่ากบั 68 วนั ลดลง 1 วนัจากท่ีก่อนท่ีเท่ากบั 69 วนั     

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม  เท่ากบั 677 ลา้นบาท ลดลง 311 ลา้นบาทจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 988 ลา้นบาท  
โดยสาเหตุท่ีลดลงเน่ืองจากการชาํระคืนเงินกูต้ามกาํหนด สาํหรับเงินกูร้ะยะยาว  ณ 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ยวงเงิน ดงัน้ี 

 วงเงินตามสญัญาเงินใหกู้ร่้วมกบัสถาบนัการเงินในประเทศ 3 แห่ง  ณ 31 ธนัวาคม 2554 คงเหลือ 393.1 ลา้น
บาท คงเหลือระยะเวลาเงินกูอี้ก 2 ปี  มีกาํหนดชาํระคืนเป็นรายเดือนในปี 2555-2556  ทั้งน้ีบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและ
ขอ้จาํกดัต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาเงินกู ้ โดยมีเงินตน้ท่ีจะครบกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 ปี เท่ากบั  169.50 ลา้นบาท 

 วงเงินตามสญัญาเงินใหกู้ร่้วมกบัสถาบนัการเงินในประเทศ 2 แห่ง ท่ีบริษทัไดท้าํสัญญาเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 
2553 จาํนวนเงิน 240 ลา้นบาท  กาํหนดชาํระคืนเป็นรายเดือนรวม 48 งวด ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2556 โดย ณ 31 ธนัวาคม 2554 
คงเหลือ 120.2 ลา้นบาท  ทั้งน้ีบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้ โดยมีเงินตน้ท่ี
จะครบกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 ปี เท่ากบั  51.5 ลา้นบาท 

 วงเงินของบริษัทย่อย  WPS ตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ 2 แห่ง  
ประกอบดว้ยเงินกูร้ะยะเวลา 4 ปี จาํนวน 300 ลา้นบาท  กาํหนดชาํระเงินตน้เป็นรายเดือนในจาํนวนเงินท่ีแตกต่างกนัตั้งแต่  6-12 
ลา้นบาท ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2555  ณ 31 ธนัวาคม 2554   คงเหลือ  94.9  ลา้นบาท  ซ่ึงทั้งหมดจะครบกาํหนดงวดสุดทา้ยในเดือน
ธนัวาคม 2555 และ อีกวงเงินเป็นเงินกูร้ะยะ 3 ปี จาํนวน 70 ลา้นบาท กาํหนดชาํระเงินตน้เป็นรายเดือนในจาํนวนเงินท่ีแตกต่าง
กนัตั้งแต่  1.2-2.9 ลา้นบาท ส้ินสุด กรกฎาคม 2557  ณ 31 ธนัวาคม 2554   คงเหลือ  64  ลา้นบาท   

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  ณ 31 ธนัวาคม 2554 คงคา้ง 67 ลา้นบาท  ลดลง 27 ลา้นบาทจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 94 
ลา้นบาท  โดยเป็นสัญญาเช่าเคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ย WPS ท่ีชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนในจาํนวนเงินท่ีแตกต่างกนัเดือนละ 2.2 -
2.7 ลา้นบาท ส้ินสุดกุมภาพนัธ์ 2557 โดยแบ่งส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปีรวม 30 ลา้นบาท และส่วนท่ีเกิน 1 ปี รวม 37 
ลา้นบาท 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คงคา้ง ณ 31 ธนัวาคม 2554 เท่ากบั 230 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 55 ลา้นบาท จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 175 ลา้น
บาท โดยเป็นรายการใน NMG 130 ลา้นบาท และของบริษทัยอ่ย 100 ลา้นบาท  ส่วนใหญ่เป็นรายการค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแลว้ แต่
มีกาํหนดจ่ายหลงัวนัส้ินปี เช่น รายการค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมพิเศษในช่วงปลายปี  ซ่ึงบางโครงการไดเ้ตรียมค่าใชจ่้ายไว้
แลว้ แต่ตอ้งเล่ือนจากเหตุอุทกภยั นอกจากน้ียงัประกอบดว้ย รายการเงินสมทบประกนัสังคมคา้งจ่าย รายการเงินสมทบกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพคา้งจ่าย รายการดอกเบ้ียคา้งจ่าย เป็นตน้  
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หนี้สินหมุนเวียนอื่น  คงคา้ง ณ 31 ธนัวาคม 2554 เท่ากบั 324 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 87 ลา้นบาทจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 237  
ลา้นบาท   สาเหตุท่ีเพิ่มข้ึนเกิดจากรายการเงินรับล่วงหนา้ท่ีเท่ากบั 165 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 70 ลา้นบาท จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 95 
ลา้นบาท  นอกจากน้ีประกอบดว้ยรายการหลกัไดแ้ก่ ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 87 ลา้นบาท เจา้หน้ีอ่ืน 23 ลา้นบาท เจา้หน้ี
กรมสรรพากร 10 ลา้นบาท เงินมดัจาํ และอ่ืน ๆ รวม 39 ลา้นบาท  

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน คงคา้ง ณ 31 ธนัวาคม 2554 เท่ากบั 96 ลา้นบาท  โดยเป็นรายการของ NMG  
เท่ากบั 30 ลา้นบาท และของบริษทัยอ่ยรวม 66 ลา้นบาท   ทั้งน้ีเป็นรายการท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 
เร่ืองผลประโยชน์พนกังานท่ีเร่ิมบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 มกราคม 2554  

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  คงคา้ง ณ 31 ธนัวาคม 2554 เท่ากบั 121 ลา้นบาท ลดลง 9 ลา้นบาทจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 130  
ลา้นบาท   โดยรายการหลกั เป็นรายการเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน 118  ลา้นบาท ท่ีบริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงกบับริษทั
ในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อใหโ้ฆษณาและบริการ โดยไดใ้หบ้ริษทักูเ้งินจาํนวน 150 ลา้นบาท และจะจ่ายคืนเงินกูโ้ดยนาํมาหกัจาก
เงินรับค่าโฆษณาสุทธิ โดยในปี 2554 ไดจ่้ายคืนเงินกูร้วม 32 ลา้นบาท 

ขาดทุนสะสม  เท่ากบั 630 ลา้นบาท โดยขาดทุนสะสมลดลง 26 ลา้นบาท จากปีก่อนท่ีมีผลขาดทุนสะสม 656 ลา้น
บาทมาจากรายการกาํไรสุทธิในปี 2554 จาํนวน 104 ลา้นบาท แต่มีรายการปรับปรุงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย
บญัชีท่ีตอ้งปรับกบัขาดทุนสะสมยกมาเพิ่มข้ึน  -78 ลา้นบาท       

ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากบั  1,301 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 50 ลา้นบาทจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 1,251 ลา้นบาท  เกิดจาก กาํไรสุทธิ
ของปี 2554  จาํนวน 147 ลา้นบาท และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 4 ลา้นบาท   และรายการปรับปรุงผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี  -85 ลา้นบาท และรายการจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้อ่ืนท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียในการควบคุมบริษทัยอ่ย -
27 ลา้นบาท และการไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง  11 ลา้นบาท       

สาํหรับโครงสร้างส่วนของผูถื้อหุน้  1,301 ลา้นบาท ประกอบดว้ย หุน้สามญัท่ีเรียกชาํระแลว้ 1,648 ลา้นบาท  รายการ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย (NINE, NBC) รวม 76 ลา้นบาท องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผุถื้อหุน้ (การเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน)  2 ลา้นบาท ขาดทุนสะสม -630 ลา้นบาท และ ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 205 ลา้นบาท  

ภาระผูกพนัและภาระหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ ณ 31 ธนัวาคม 2554 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญารวม 368 ลา้นบาท 
เพิ่มข้ึน 69 ลา้นบาท จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 299 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  สัญญาเช่าและบริการสาํนกังานในระยะเวลา 2 ปี ส้ินสุด 
เมษายน 2554 และกลุ่มบริษทัสามารถต่ออายุได้อีก 1 ปี ภายใตเ้ง่ือนไขเดิม  และมีส่วนของบริษทัย่อยท่ีทาํสัญญาซ้ือข่าว
ต่างประเทศ  สัญญาบริการส่งสัญญาณโทรทศัน์ดาวเทียม 10 ปี  สัญญาเช่าคลงัสินคา้ รวม 4 สัญญา ทาํให้กลุ่มบริษทัมีภาระ
ผกูพนั จาํนวน 267 ลา้นบาท แบ่งเป็นส่วนท่ีครบภายใน 1 ปี 49 ลา้นบาท ส่วนท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี จาํนวน 146 ลา้นบาท 
และส่วนท่ีเกิน 1 ปี รวม 73 ลา้นบาท  

  นอกจากน้ีบริษทัยงัมีภาระผูกพนัในสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนของการนาํเขา้กระดาษจากต่างประเทศ กบัธนาคารในประเทศหลายแห่งรวม 36 ลา้นบาท 

    
เงนิลงทุนระยะยาวในหุ้นทุนของบริษัทร่วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 

          หน่วย : พนับาท 
 บริษัทร่วม การถือหุ้น ทุนชําระแล้ว จํานวนเงนิ 

ลงทุน 
กาํไร (ขาดทุน) 

เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 
มูลค่าเงนิลงทุน 
31 ธ.ค. 2554 

NMG บริษทั  โยมิอูริ - เนชัน่ อินฟอร์เมชัน่ 
เซอร์วสิ  จาํกดั 45.00 % 

 
4,000 

 
1,800 24,731 26,531 

 รวม     26,531 
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งบกระแสเงนิสดรวม ณ 31 ธันวาคม  2554  

งบกระแสเงินสดประจาํปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีเงินสดท่ีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงานเท่ากบั 543 ลา้นบาท ลดลง 14 ลา้นบาทจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 557 ลา้นบาทเน่ืองจากผลการ
ดาํเนินงานของธุรกิจในภาพรวมมีรายไดล้ดลงจากปีก่อน 2% แต่ขณะเดียวกนักส็ามารถควบคุมค่าใชจ่้ายใหล้ดลงได ้ 1% เช่นกนั      

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน ในปี 2554  มาจากรายการกาํไรสุทธิ 147 ลา้นบาท  กระทบรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
และรายการท่ีไม่ใช่กิจกรรมดาํเนินงานดงัน้ี 

  บวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่เงินสด รวม 240 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 229 
ลา้นบาท   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ 4 ลา้นบาท  หน้ีสงสยัจะสูญ 7 ลา้นบาท 

 ปรับปรุงรายการท่ีไม่ใช่กิจกรรมดาํเนินงาน รวม 163 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายการบวกกลบัตน้ทุน
ทางการเงิน 120 ลา้นบาท  รายการหกัดอกเบ้ียรับ 3 ลา้นบาท  รายการบวกภาษีเงินได ้46 ลา้นบาท  

 หกัรายไดห้รือกาํไรท่ีไม่ไดม้าจากการดาํเนินงานรวม  6 ลา้นบาท ไดแ้ก่ ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม  0.07 ลา้นบาท การกลบัรายการขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั 6 ลา้นบาท     

 เม่ือปรับปรุงรายการดงักล่าวขา้งตน้  กลุ่มบริษทัมีเงินสดคงเหลือจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงานรวม 543  ลา้นบาท  เม่ือกระทบกบัรายการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงานท่ีเป็นรายการเงิน
สดใชไ้ปรวม -196 ลา้นบาท และเป็นรายการไดม้ารวม +189 ลา้นบาท   จะทาํให้คงเหลือเงินสดจากการดาํเนินงานก่อนจ่าย
ดอกเบ้ียและภาษีเท่ากบั 536 ลา้นบาท เม่ือหกัรายการดอกเบ้ียจ่าย 120 ลา้นบาท และการจ่ายภาษีเงินไดร้วม 60 ลา้นบาท  จะ
คงเหลือเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 357 ลา้นบาท 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน ในปี 2554  บริษทัมีเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนสุทธิ  153 ลา้นบาท โดยรายการหลกั
เป็นรายการไดม้าของทรัพยสิ์นท่ี  NBC ไดล้งทุนในอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจโทรทศัน์และส่ือสมยัใหม่   

นอกจากน้ีในระหว่างปี 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดซ้ื้อสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนรวม 56 ลา้นบาท  ส่วนใหญ่เป็น  
รายการลิขสิทธ์ิในส่ิงพิมพแ์ละอ่ืน ๆ  ของธุรกิจส่ิงพิพมเ์พื่อการศึกษาและบนัเทิง  นอกจากน้ียงัประกอบดว้ยรายการสินทรัพย์
ประเภทโปรแกรมสาํเร็จรูป ท่ีใชง้านทางดา้นบญัชีการเงิน  ระบบการจองหนา้โฆษณา ระบบการจาํหน่ายส่ิงพิมพ ์ ระบบ Work 
Flow  เป็นตน้   

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมการจัดหาเงนิ ในปี 2554 บริษทัมีเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั 381  ลา้นบาท  
โดยในระหวา่งปีไดใ้ชเ้งินเพื่อชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวตามขอ้ตกลงแก่สถาบนัการเงินรวม 349 ลา้นบาท คืนหน้ีสินตามสัญญา
เช่าการเงิน 27 ลา้นบาท  ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวในบริษทัอ่ืน 9 ลา้นบาท  ในขณะเดียวกนัไดใ้ชเ้งินกูย้มืระยะสั้นเพิ่ม 110 ลา้น
บาท  และมีเงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวในบริษทัยอ่ย 32 ลา้นบาท   บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 27 ลา้นบาท   

รวมกระแสเงนิสดที่ได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน, กจิกรรมลงทุน, และกจิกรรมการจัดหาเงนิ  สาํหรับปี 2554 มีจาํนวน
ลดลงสุทธิ  59 ลา้นบาท   เม่ือรวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 2554 จาํนวน 240 ลา้นบาท ทาํใหมี้  เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธนัวาคม 2554 เท่ากบั 182 ลา้นบาท  

การเปลีย่นแปลงอตัราส่วนทางการเงนิท่ีสําคญั 

สําหรับผลการดาํเนินงานตามงบการเงนิรวมปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2554 

1. อตัราส่วนสภาพคล่อง ไดแ้ก่  
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 อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ 31 ธนัวาคม 2554 เท่ากบั 0.87 เท่า ลดลง 0.11 เท่าจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 0.98 เท่า เน่ืองจาก
หน้ีสินระยะสั้นเพิ่มข้ึน 289 ลา้นบาท ในขณะน้ีสินทรัพยห์มุนเวยีนเพิ่มข้ึนเพียง 84 ลา้นบาท  ส่วนอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 
ณ 31 ธนัวาคม 2554 เท่ากบั 0.47 เท่า ลดลง 0.14 เท่าจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 0.61 เท่า  อยา่งไรกต็ามแมว้า่บริษทัจะมีอตัราส่วนสภาพ
คล่องลดลง บริษทักมี็แผนท่ีจะ Refinance เงินกูร้ะยะสั้นเป็นเงินกูร้ะยะยาว   

 Cash Cycle ในปี 2554 บริษทัมีระยะเวลาหมุนเวยีนของเงินสดเท่ากบั 81 วนั เพิ่มข้ึน 9 วนั จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 72 วนั 
ประกอบดว้ยระยะเวลาในการเกบ็หนี ้96 วนั เพิ่มข้ึน 11 วนั จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 85 วนั  ส่วนระยะเวลาในการขายสินค้า เท่ากบั 53 
วนั ลดลง 3 วนัจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 56 วนั  ในขณะท่ีระยะเวลาชําระหนี ้เท่ากบั 68 วนั ลดลง 1 วนั จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 69 วนั    

 
2. อตัราส่วนความสามารถในการทํากาํไร  
 อัตรากําไรข้ันต้น ปี 2554 เท่ากบั 38.06%  เพิ่มข้ึน 0.74% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 37.32%  แมว้า่รายไดจ้ะลดลง 2% จากปี

ก่อน แต่บริษทัสามารถควบคุมตน้ทุนผนัแปรหลกั คือวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตหนงัสือพิมพไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ส่วนค่าใชจ่้าย
เงินเดือน และสวสัดิการของฝ่ายผลิต และฝ่ายบรรณาธิการท่ีผลิต Contents เป็นค่าใชจ่้ายคงท่ี โดยตน้ทุนขายลดลงในสัดส่วนท่ี
มากกวา่รายได ้โดยตน้ทุนขายลดลง  4% จากปีก่อน  เป็นผลใหก้าํไรขั้นตน้เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน   

 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานในปี 2554  เป็นผลกาํไรจากการดาํเนินงานเท่ากบั  6.00% ลดลง  0.97% จากปีก่อนท่ีมีผล
กาํไรจากการดาํเนินงาน 6.97%  ทั้งน้ีหากรวมรายไดจ้ากการเป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศอีก 88 ลา้นบาท ซ่ึงแสดง
รวมอยูใ่นรายไดค่้าเช่าและบริการ จะมีอตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน 9.03%  ลดลง 0.88% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 9.91%  

 อัตราส่วนเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนต่อการทํากําไร เท่ากบั 19.43% เพิ่มข้ึน 1.18% จากปีก่อนท่ี
เท่ากบั 18.25%  เน่ืองจากเงินสดคงเหลือจากการดาํเนินงานในปี 54 เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน    

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานก่อนรายการที่ไม่ได้มาจากการดาํเนินงานปกติ คาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีไม่
รวมรายการท่ีไม่ไดม้าจากการดาํเนินงานปกติ ไดแ้ก่  สาํรองหน้ีสงสยัจะสูญ  7 ลา้นบาท  ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ 4 
ลา้นบาท  กลบัรายการสาํรองสินคา้ลา้สมยั 6 ลา้นบาท ทาํใหเ้ม่ือคาํนวณตามวธีิดงักล่าว ในปี 2554 บริษทัจะมีกาํไรก่อนรายการท่ี
ไม่ใช่มาจากการดาํเนินงานปกติ 109 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 2 ลา้นบาท จากปีก่อนท่ีมีกาํไร 107 ลา้นบาท  (รายละเอียดแสดงในตาราง
สรุปงบการเงินรวม) โดยมีอตัรากาํไรก่อนรายการท่ีไม่ไดม้าจากการดาํเนินงานปกติเท่ากบั  3.91% เพิ่มข้ึน 0.42% จากปีก่อนท่ี
เท่ากบั 3.49% 

 อตัราผลผลตอบแทนก่อนรายการทีไ่ม่ได้มาจากการดาํเนินงานปกตต่ิอส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2554 เท่ากบั 8.42%  ลดลง 
0.1% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 8.52% เน่ืองจากบริษทัมีกาํไรก่อนรายการท่ีไม่ไดม้าจากการดาํเนินงานปกติเพิม่ข้ึนจากปีก่อน 2 ลา้น
บาท และจากส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 50 ลา้นบาท 

 

3. อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
 อตัราผลตอบแทนก่อนรายการที่ไม่ได้มาจากการดาํเนินงานปกติ ต่อสินทรัพย์ของ ปี 2554 เท่ากบั 2.94% ลดลง  0.1% 

จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 3.04% ส่วนอตัราผลตอบแทนก่อนรายการที่ไม่ได้มาจากการดาํเนินงานปกติต่อสินทรัพย์ถาวรเท่ากบั 18.84% 
ลดลง 11.96% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 21.40% ส่วนอตัราหมุนของสินทรัพย์เท่ากบั 0.75 เท่า ลดลง 0.12 เท่า จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 0.87 
เท่า 

 
4.อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Total Liabilities to Equity Ratio) ณ 31 ธนัวาคม 2554 เท่ากบั 1.89 เท่า 
ลดลง 0.07 เท่าจากปีก่อนท่ีเท่ากบั  1.96 เท่า เน่ืองจากส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 50 ลา้นบาท และดว้ยเหตุผลเดียวกนัทาํ
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ให ้บริษทัมี อัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ Debts to Equity Ratio  ณ 31 ธนัวาคม 2554 เท่ากบั 
1.16 เท่า ลดลง 0.23 เท่าจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 1.39 เท่า  

 อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ในปี 2554  เท่ากบั 5.92 เท่า ลดลง 0.55 เท่าจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 6.47     
เท่า เน่ืองจากปี 2554  บริษทัมีค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 7.8 ลา้นบาท จากผลของตน้ทุนอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียของบริษทั
เพิ่มข้ึน 0.5%  เม่ือเทียบกบัปีก่อน และดว้ยเหตุผลเดียวกนัทาํให ้  อตัราส่วนกาํไรก่อนดอกเบีย้ ก่อนภาษี และก่อนรายการที่ไม่
ได้มาจากการดาํเนินงานปกติ ต่อดอกเบีย้จ่าย เท่ากบั 2.61 เท่า ลดลง 0.38 เท่าจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 2.99 เท่า  

 
   อตัราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพนั เท่ากบั 1.05 เท่า เพิ่มข้ึน 0.34 เท่าจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 0.71 เท่า 

เน่ืองจากในปีท่ีผา่นมามีรายการจ่ายลงทุนลดลงมากเม่ือเทียบกบัปีก่อน     

ความเหมาะสมของโครงสร้างทางการเงนิ 

ณ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้เท่ากบั 1,648 ลา้นบาท  ขาดทุนสะสมยกมา -657 ลา้นรวมผล
กาํไรสุทธิของปี 2554 จาํนวน 104 ลา้น  ปรับปรุงรายการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี -78 ลา้นบาท คงเหลือ
เป็นขาดทุนสะสมส้ินปี เท่ากบั -630 ลา้นบาท  และรายการองคป์ระกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุน้ (เดิมคือรายการเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน)  3 ลา้นบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย +76 ลา้นบาท  ทาํให ้ณ 31 ธนัวาคม 
2554 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้สุทธิเท่ากบั 1,096 ลา้นบาท เม่ือรวมส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 205 ลา้นบาท จะทาํใหส่้วนของผู้
ถือหุน้รวมเป็น 1,301 ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 1.89 เท่า และ D/E Ratio เท่ากบั 1.16  เท่า 

บริษทัมีหน้ีสินรวม 2,452 ลา้นบาท แบ่งเป็นส่วนของหน้ีสินหมุนเวยีน และหน้ีสินระยะยาว จาํนวน  1,861 ลา้นบาท 
และ 592 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัส่วน 76% ต่อ 24% ใกลเ้คียงกบัปีก่อน    

โดย ณ 31 ธนัวาคม 2554 จากงบการเงินรวม บริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินจาํนวน 763  ลา้น
บาท เงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 677 ลา้นบาท หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 67 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระ
ภายใน 31 ธนัวาคม 2555 รวม  เท่ากบั 369 ลา้นบาท และส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระตั้งแต่ปี 2556-2557 เท่ากบั 375 ลา้นบาท  

ผลกระทบของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษัท 

ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2533 กลุ่มบริษทัไดป้รับโครงสร้างทางธุรกิจและการบริหารโดยไดแ้ยกสายธุรกิจดา้นข่าวธุรกิจ
ภาษาไทย  เป็นบริษทัยอ่ย ช่ือบริษทั กรุงเทพธุรกิจมีเดีย  จาํกดั หรือ KTM และ แยกสายธุรกิจดา้นข่าวทัว่ไปภาษาไทย เป็นบริษทั
ยอ่ยช่ือบริษทั คมชดัลึก มีเดีย  จาํกดั หรือ KMM  เช่นเดียวกบัการท่ีเคยแยกบริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวร์ิค จาํกดั หรือ NNN ในปี 
2551 โดยทั้ง 3 บริษทั NMG ถือหุน้ 99.99%  

การปรับโครงสร้างดงักล่าว เป็นแนวทางการสร้างผูบ้ริหารรุ่นใหม่ข้ึนมาดูแลแต่ละสายธุรกิจให้ชดัเจนและมีความ
คล่องตวัข้ึน ในขณะเดียวกนัยงัคงความโดดเด่นในฐานะ "ส่ือครบวงจร" ดว้ยการผนึกพลงัแบบบูรณาการระหวา่งบริษทัยอ่ย และ
เป็นการเสริมสร้างแบรนดใ์หแ้ขง็แกร่ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกิจท่ีแตกต่างกนัและเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ของแต่ละ
สายธุรกิจ 

ทั้งน้ีโครงสร้างการบริหารงานของบริษทัยอ่ยจะมีคณะกรรมการแยกแต่ละบริษทั ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ ท่ี
เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงจากบริษทัแม่ และกรรมการผูอ้าํนวยการท่ีมีความเช่ียวชาญในสายธุรกิจนั้นๆใ นขณะท่ีฝ่ายขาย และฝ่าย
สนบัสนุนอ่ืนๆ จะถูกรวมกนัไวท่ี้บริษทัแม่ เพื่อสร้างสรรคป์ระโยชน์สุงสุดแก่ลูกคา้  
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สาํหรับโครงสร้างรายไดใ้นปี 2554 รายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัยงัคงมีสดัส่วนใกลเ้คียงปีก่อนโดยประมาณ 63%  
เป็นรายไดจ้ากธุรกิจส่ือส่ิงพิมพใ์นนาม NMG  NNN   KTM และ KMM  และมีรายไดจ้ากบริษทัยอ่ยในกลุ่มธุรกิจส่ือการศึกษา
และบนัเทิง 5% รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจส่ือกระจายภาพและเสียงและส่ือสมยัใหม่ รวม 25%  ธุรกิจบริการรับงานจา้งพิมพ ์3%  และ
ธุรกิจรับบริการการขนส่งสินคา้ 4%  

ดงันั้นการเปล่ียนแปลงในฐานะการเงินหรือการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม จึงมีลกัษณะการดาํเนินธุรกิจท่ี
แตกต่างกนั ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และบริษทัยงัคงถือหุน้ใหญ่มากกวา่ 60%  จึงถือวา่มีอาํนาจในการบริหาร
จดัการก่อใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัได ้ 

 
ปัจจัยและอทิธิพลหลกัที่อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต   
1. สภาพเศรษฐกจิโดยรวม 

 ปี 2554 เป็นปีท่ีเกิดเหตุการณ์สาํคญัๆท่ีสร้างความหวัน่วติกไปทัว่โลก ไม่วา่จะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาจากภยั
ธรรมชาติ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในปี 2554 และจะยดืเยื้อส่งผลถึงเศรษฐกิจในปี 2555 ดว้ย เหตุการณ์สาํคญัไดแ้ก่   
 วกิฤติการณ์การเงนิในยุโรป : มูลค่าหน้ีสินมหาศาลของหลายรัฐบาล บีบคั้นระบบการเงินของยโุรปใหซ้วนเซ และถม
ทบัเศรษฐกิจโลก โปรตุเกส กรีซ และไอร์แลนด ์ตอ้งพึ่งพามาตรการกูเ้งินเพื่อฟ้ืนฟเูศรษฐกิจ นกัลงทุนต่างวติกกงัวลวา่ อีกหลาย
ประเทศท่ีมีหน้ีสินกองโตกวา่ เช่น สเปนและอิตาลี จะเขา้โครงการขอความช่วยเหลือดา้นการเงินเช่นกนั บรรดาธนาคารและนกั
ลงทุน ต่างเฝ้าจบัตาดูความพยายามด้ินรนอยา่งหนกัของผูน้าํการเมืองและการเงินในยโุรป เพื่อป้องกนัไม่ใหก้ลุ่มประเทศท่ีใชเ้งิน
ยโูร หรือยโูรโซน ท่ีมีสมาชิก 17 ชาติ แตกเป็นเส่ียง 
 เศรษฐกจิสหรัฐยํา่แย่ต่อเน่ือง 4 ปี : แมภ้าวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรง หรือท่ีเรียกวา่ เกรท รีเซสซัน่ อาจปิดฉากลงแลว้ 
แต่การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ ยงัคงน่าผดิหวงัต่อเน่ือง สาํหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2554 อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจ
ประจาํปี อยูท่ี่แค่ร้อยละ 0.9 เท่านั้น การเติบโตดีข้ึนเป็นร้อยละ 2 ในช่วงไตรมาสท่ี 3 และคาดวา่จะขยบัข้ึนเป็นร้อยละ 3 ในไตร
มาสท่ี 4 แต่ผา่นพน้ไป 2 ปีคร่ึง หลงัจากท่ีนกัเศรษฐศาสตร์ฟันธงวา่ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจส้ินสุดลงแลว้ แต่ชาวอเมริกนั 25 
ลา้นคน ยงัคงตกงาน หรือยงัไม่สามารถหางานแบบเตม็เวลาทาํได ้อยา่งไรกต็าม อตัราการวา่งงานลดลงจากร้อยละ 9 ในเดือน
ตุลาคม มาอยูท่ี่ร้อยละ 8.6 ในเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงถือวา่เป็นสญัญาณแห่งความหวงัท่ีมีแสงส่องรําไรอยูบ่า้ง แต่กระนั้นกต็าม 
ตลาดท่ีอยูอ่าศยั ยงัคงเป็นหนามยอกอกรัฐบาลจากปัญหาการเพิกถอนสิทธิการถ่ายถอนจาํนอง และราคาท่ีด่ิงลงในพื้นท่ีของเมือง
ใหญ่หลายแห่ง เพราะฉะนั้น ประเดน็การแกปั้ญหาเศรษฐกิจ จึงกลายเป็นประเดน็หลกัในการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งสาํหรับ
ผูส้มคัรชิงตาํแหน่งประธานาธิบดีในปี 2555  
 แผ่นดนิไหวในญ่ีปุ่น : เหตุการณ์แผน่ดินไหวและคล่ืนยกัษสึ์นามิ ท่ีทาํใหเ้ตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟู
กชิูมะ ไดอิจิ ของบริษทัโตเกียว อิเลก็ทริก เพาเวอร์ โค. หรือเทปโก ไดรั้บความเสียหาย สารกมัมนัตรังสีร่ัวไหล ทาํใหบ้รรดา
บริษทัผลิตช้ินส่วนรถยนตแ์ละโรงงานต่าง ๆ กวา่พนัแห่งท่ีอยูใ่กลก้บัโรงไฟฟ้าดงักล่าว ตอ้งงดการผลิตและปิดโรงงาน 
บริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ โตโยตา้ และฮอนดา้ 2 ยกัษใ์หญ่ดา้นยานยนต ์ไดรั้บผลกระทบหนกัท่ีสุด โดยเฉพาะ
รถยนตไ์ฮบริด ไม่มีรถส่งดีลเลอร์ ลดการขาย และทาํใหร้าคาสินคา้ขายปลีกปรับตวัสูงข้ึน นบัเป็นอุบติัเหตุนิวเคลียร์ท่ีเลวร้าย
ท่ีสุดตั้งแต่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล ในยเูครนระเบิด ในปี 2529 ซ่ึงทาํใหป้ระเทศต่าง ๆ ทัว่โลกตอ้งหนัมาทบทวนโรงไฟฟ้า
พลงังานนิวเคลียร์กนัใหม่  
 ราคานํา้มันพุ่งสูงทําลายสถิติ : ราคาขายปลีกนํ้ามนั เฉล่ีย 3.53 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอน ทะยานทาํลายสถิติเม่ือปี 
2551 ซ่ึงอยูท่ี่ 3.24 ดอลลาร์ต่อแกลลอน ส่งผลต่ออุตสาหกรรมและความเป็นอยูข่องประชาชนทัว่ไป ทาํใหป้ระชาชนตอ้ง
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชชี้วติ ดว้ยการขบัรถนอ้ยลง และหนัมาใชร้ถยนตป์ระหยดันํ้ามนัมากข้ึน  แต่กย็งัไม่เพียงพอท่ีจะ
ชดเชยราคานํ้ามนัท่ีพุง่สูงข้ึน   
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 สาํหรับประเทศไทยมหาอุทกภยัในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2554 ส่งผลกระทบอยา่งหนกัทาํใหเ้ศรษฐกิจไทยหดตวั 
9% เม่ือเทียบกบัระยะเดียวกนัของปีก่อน และเม่ือเทียบกบัไตรมาส 3/2554 หดตวัลงถึง 10.7% ซ่ึงศูนยว์จิยักสิกรไทยระบุวา่ 
นบัเป็นการทรุดตวัไตรมาสเทียบไตรมาสในอตัราท่ีรุนแรงท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2536  จากเดิมท่ีคาดการณ์วา่จีดีพีไตรมาส 4/2554 จะ
ขยายตวั 5% แต่ผลกระทบนํ้าท่วมทาํใหจี้ดีพีติดลบ 14% ดงันั้น ซ่ึงทาํใหผ้ลกระทบนํ้าท่วมปี 2554 มากกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้อยา่งไร
กต็าม จีดีพีปี 2554 ขยายตวัเพียง 0.1% แต่ สศช. ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานประมาณการเศรษฐกิจหลายแห่งเช่ือวา่ 
แรงส่ง (momentum) ของเศรษฐกิจจะไม่แผว่ลง โดยสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติคาดวา่ ปี 
2554 เศรษฐกิจไทยจะขยายตวั ท่ีร้อยละ 1.5 เทียบกบัปี 2553 ท่ีขยายตวัร้อยละ 7.8 และประมาณการแนวโนม้เศรษฐกิจไทยปี 
2555 คาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 4.5-5.5  

แมใ้นปี2554การใชจ่้ายภาคเอกชนจะไม่ดีนกั เน่ืองจากทั้งผูบ้ริโภคและผูล้งทุนประสบกบัปัญหานํ้ามนัแพง เงินเฟ้อสูง 
ดอกเบ้ียเพิ่มข้ึน ตลอดจนปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง แต่ปัจจยับวกท่ีช่วยผลกัดนัเศรษฐกิจไทยในปี 2555 ไดแ้ก่เศรษฐกิจ
ของประเทศคู่คา้ทั้งสหรัฐ และญ่ีปุ่น ท่ีฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ืองทาํใหก้ารส่งออกจะกลบัมาขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไดเ้พิ่มข้ึน สถานการณ์
ทางการเมืองท่ีเร่ิมมีเสถียรภาพจะเพิ่มความน่าเช่ือถือต่อเศรษฐกิจ ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคและนกัลงทุน อุปสงคน์ํ้ ามนั
จะเพิ่มข้ึนจากเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกท่ีฟ้ืนตวัข้ึน ปัจจยัท่ีจะเป็นตวัแปรสาํคญัในการช่วยสนบัสนุนการขยายตวัของ
เศรษฐกิจในปี2555ไดแ้ก่ การใชจ่้ายภาคสาธารณะ ถึงแมส้ดัส่วนจะไม่สามารถทดแทนการส่งออกท่ีหดตวัไปจากเศรษฐกิจโลก
ซ่ึงยงัไม่สามารถฟ้ืนตวักลบัมาเหมือนเดิม แต่จะช่วยดึงการลงทุนภาคเอกชน และดึงการใชจ่้ายภาคเอกชนใหฟ้ื้นตวักลบัข้ึนมาได ้ 
แมภ้าวะเงินเฟ้อจะมีแนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึนตามราคานํ้ามนัและค่าเงินบาทท่ีแขง็ข้ึน แต่เสถียรภาพเศรษฐกิจในปี2555 ไม่น่าวติก 
ดว้ยอตัราการวา่งงาน อยูใ่นระดบัตํ่ามาก ไม่ถึง2%  อีกทั้งหน้ีสาธารณะต่อ GDPกย็งัตํ่ากวา่เกณฑค์วามยัง่ยนืทางการคลงัท่ีกาํหนด
ไว ้ขณะท่ีเสถียรภาพภายนอกมีความมัน่คง โดนทุนสาํรองระหวา่งประเทศอยูใ่นระดบัสูงกวา่หน้ีต่างประเทศระยะสั้นเกินกวา่ 3 
เท่าตวั ซ่ึงสูงกวา่มาตรฐานสากล  

จึงคาดการณ์ไดว้า่ในปี2555 ถา้ไม่เกิดเหตุการณ์ผนัผวนทางการเมืองภายในประเทศ และนํ้าไม่ท่วมหนกัเท่าปีท่ีผา่นมา 
เศรษฐกิจโดยรวมของไทยปี 2555 น่าจะเติบโตซ่ึงผลประกอบการของบริษทัน่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกบัภาวะเศรษฐกิจ 

2.  ธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์ 
ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพจ์ดัเป็นธุรกิจสาํคญัในการสร้างรายไดใ้หก้บับริษทัฯ เน่ืองจากรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัประมาณร้อย

ละ 71 มาจากรายไดจ้ากการโฆษณา โดยมีโครงสร้างรายไดห้ลกัมาจากการให้บริการส่ือโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์ ซ่ึงมีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 64 ของรายไดโ้ฆษณาของกลุ่มธุรกิจ โดยภาวะเศรษฐกิจและภาวะการแข่งขนัถือว่าเป็นปัจจยัสาํคญัต่อรายได้
โฆษณาบนส่ือส่ิงพิมพ ์

แนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคต 
ภาวะอุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2554  เติบโตในอตัราร้อยละ 3 ทั้งท่ีช่วง 3 ไตรมาสแรกเติบโตเฉล่ียร้อยละ 10 เป็นผล

มาจากสถานการณ์มหาอุทกภนัใหญ่ในช่วงไตรมาส4 ทาํให้มีการชะลอตวัของการใช้งบโฆษณา ส่งผลให้งบโฆษณาเดือน
พฤศจิกายนติดลบร้อยละ 25.79 และเดือนธนัวาคมติดลบร้อยละ 14. 83 อยา่งไรก็ตามคาดวา่อุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2555 จะ
กลบัมาเติบโตในอตัราร้อยละ 8-9  

อุตสาหกรรมส่ิงพิมพโ์ดยเฉพาะหนงัสือพิมพ ์และนิตยสาร ตอ้งมีการปรับตวัในทุกๆดา้น เพื่อสู้กบัความเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยีดิ่จิทลั การส่ือสารผา่น Social Network และสังคมonline ท่ีกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจาํวนัของ
ผูค้นมากข้ึน ด้วยความรวดเร็วและการส่ือสารท่ีไม่มีวงจาํกัด จึงมีอิทธิพลอย่างมากกับผูค้นและสังคมในทุกๆด้าน ทาํให้
พฤติกรรมการบริโภค และการใชชี้วิตประจาํวนัของผูค้นเปล่ียนแปลงไปอยา่งเห็นไดช้ดัเจนข้ึน  นอกจากนั้นส่ือส่ิงพิมพต์อ้งมี
มาตรการในการควบคุมและบริหารตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการอยา่งเขม้งวดเพื่อให้สามารถอยูร่อดและแข่งขนัไดท้ั้ง
ดา้นเน้ือหาและคุณภาพผลิตภณัฑ ์  
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ในปี2554 เป็นปีแห่งการเร่ิมตน้ของอีบุ๊ก แต่ปี 2555 จะเป็นปีท่ีเร่ิมตั้งไข่นบัหน่ึงอยา่งจริงจงั แนวโนม้ตลาดระยะยาว
เติบโตแน่นอนแต่ค่อยเป็นค่อยไป เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายอายตุ ํ่ากวา่ 14 ปี เติบโตมากบัเทคโนโลย ีคุน้เคยกบัการติดตามข่าวสาร
บนคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ใชก้ารเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ผูใ้หบ้ริการตอ้งรอดูความต่อเน่ือง โดยรวมยงัคงเป็นการใหท้ดลองดาวน์
โหลดมากกว่าเนน้การขาย แต่ละค่ายจะมุ่งพฒันาแอปพลิเคชัน่ของตวัเอง เหมือนเป็นการแข่งขนักนั แต่ยงัไม่มีใครลงทุนดา้น
คอนเทนตม์ากนกั ทิศทางตลาดอีบุ๊กในปี 2555จึงจะเห็นภาพการบุกตลาดของค่ายต่างๆอยา่งต่อเน่ือง  

อยา่งไรก็ตามถึงแมส่ื้อใหม่จะเร่ิมรุกเขา้มามีอิทธิพลต่อผูค้นมากข้ึน แต่เมด็เงินก็ยงัไม่มากนกัและจะยงัไม่สามารถทาํ
ใหส้ัดส่วนรายไดเ้ปล่ียนแปลงไปมากนกั  ยงัคาดการณ์วา่ส่ือส่ิงพิมพย์งัมีโอกาสเติบโตไดอ้ยู ่  ความไดเ้ปรียบของคนทาํส่ืออยุท่ี่
การมีเน้ือหา ปัจจยัสําคญัท่ีจะทาํให้บริษทัส่ือส่ิงพิมพป์ระสบความสําเร็จในอนาคต จะยงัคงเป็นการนาํเสนอเน้ือหาท่ีน่าสนใจ 
เท่ียงตรงและไดรั้บความเช่ือถือจากผูบ้ริโภค , การควบคุมตน้ทุนและประสิทธิภาพการทาํงาน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จาก 
เน้ือหา (Content) ท่ีมีอยูไ่ปแตกยอดไปยงัช่องทางใหม่ๆในทุกรูปแบบ(Platform)  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน
เวลาท่ีเหมาะสม เพื่อขยายฐานลูกคา้ผูบ้ริโภคท่ีไม่ใช่อยูเ่พียงผูอ่้านเหมือนเดิม  

3.  ธุรกจิส่ือกระจายภาพและเสียง 
ผลสาํรวจของอุสาหกรรมโฆษณาในปี2554 มีมูลค่า 104,640 ลา้นบาท ขยายตวัเพียงร้อยละ 3.59 จากปีก่อนเน่ืองจาก

ผลกระทบจากมหาอุทกภยัในไตรมาส4  ในจาํนวนน้ีเป็นงบประมาณผ่านส่ือโทรทศัน์ 62,238 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
59.47 ของมูลค่าอุตสาหกรรมทั้งหมด  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ส่ือโทรทศัน์ยงัคงเป็นส่ือหลกัท่ีไดรั้บความนิยมจากตวัแทนโฆษณาและ
เจา้ของสินคา้ใหเ้ป็นช่องทางในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์สินคา้และบริการของตน 

 บริษทัเร่ิมเขา้มาดาํเนินการธุรกิจกระจายภาพและเสียงโดยบริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  
ซ่ึงเป็นผูน้าํในดา้นการนาํเสนอข่าวและสาระในรูปสถานีข่าว 24 ชัว่โมง รายแรกของประเทศไทย โดยมุ่งเนน้และใหค้วามสาํคญั
กบัการนาํเสนอข่าวท่ีทนัต่อเหตุการณ์ เจาะลึกและวิเคราะห์เน้ือหาอยา่งเป็นกลางเช่ือถือได ้นอกจากน้ียงัเป็นผูผ้ลิตและร่วมผลิต
รายการวเิคราะห์ข่าวใหส้ถานีโทรทศัน์อ่ืน ๆ   

แนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคต 
 นอกจากน้ี หลงัจากท่ีมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช”) ตั้งแต่วนัท่ี 7 ตุลาคม 2554 เป็นตน้มา ส่งผลใหมี้องคก์รท่ีมีอาํนาจรับผิดชอบในการ
บริหารจดัการ  การบงัคบัใชก้ฎระเบียบ  และดาํเนินการในเร่ืองสาํคญัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุญาต และกาํกบัดูแลคล่ืนความถ่ี
ของกิจการโทรทศัน์ วิทย ุและโทรคมนาคมอย่างชดัเจน คาดการณ์ว่า นอกจากจะทาํให้เกิดการเปิดเสรีในธุรกิจส่ือโทรทศัน์ 
ส่งผลให้อุตสาหกรรมเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมมีการเติบโตและเกิดช่องรายการทีวีดาวเทียมใหม่ๆ เพิ่มมากข้ึนดงัท่ีไดก้ล่าว
มาแลว้ การเปิดประมูลใบอนุญาต 3G บนคล่ืนความถ่ีใหม่ยา่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีมีความสาํคญัเร่งด่วนของ กสทช. 
จะเป็นปัจจยัผลกัดนัใหธุ้รกิจโทรทศัน์ของไทยกา้วสู่ระบบดิจิตอลอยา่งเต็มรูปแบบ ซ่ึงจะเอ้ือประโยชน์ให้ผูบ้ริโภคทัว่ประเภท
สามารถรับชมช่องรายการโทรทศัน์ผ่านส่ือรูปแบบใหม่ต่างๆ เช่น โทรศพัท์เคล่ือนท่ี Smart Phone แท็บเล็ต เวบ็ไซต์ ดว้ย
เทคโนโลยรีะบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนกว่าปัจจุบนั  ขณะท่ีโทรทศัน์ระบบดิจิตอลและ
โครงข่ายการส่ือสาร 3G น้ี จะช่วยให้ผูผ้ลิตสถานีโทรทศัน์หรือรายการโทรทศัน์สามารถสร้างสรรคเ์น้ือหาและรูปแบบในการ
นาํเสนอรายการใหมี้ความน่าสนใจ รวมทั้ง สามารถใชส่ื้อรูปแบบใหม่ เช่น เวบ็ไซต ์เป็นส่ือหลกัในการนาํเสนอช่องรายการของ
ตนใหเ้ขา้ถึงผูช้มกลุ่มเป้าหมายแทนการใชส่ื้อรูปแบบเดิมดงัเช่นสถานีโทรทศัน์ฟรีทีว ี 
 อุตสาหกรรมเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียมไดรั้บความนิบมจากผูบ้ริโภคทัว่ประเทศเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยผลสาํรวจ
จาก Nielsen พบว่า ณ เดือนสิงหาคม 2554 มีจานรับสัญญาณดาวเทียมทัว่ประเทศ จาํนวน 8 ลา้นจาน เม่ือเทียบกบัในช่วงเวลา
เดียวกนัของปี 2553 ท่ีมีจาํนวน 6.3 ลา้นจาน ขณะท่ีจาํนวนสมาชิกเคเบิลทีว ี(ไม่รวมทรูวชิัน่ส์) ในปี 2554 มีจาํนวน 2.37 ลา้นราย 
เพิ่มข้ึนจากปี 2553 ท่ีมีจาํนวนสมาชิก 2.61 ลา้นราย ซ่ึงเม่ือรวมจาํนวนครัวเรือนท่ีติดตั้งจานสัญญาณดาวเทียมและเป็นสมาชิก
เคเบิลทีวี จะพบว่า ในปี 2554 มีจาํนวน 11 ลา้นครัวเรือน เพิ่มข้ึนจาก 9.33 ล้านครัวเรือนในปี 2553 ส่งผลให้ในปี 2554 มี
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บริษทัผูผ้ลิตรายการ ทั้งท่ีเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ในธุรกิจส่ือแขนงต่างๆ และผูป้ระกอบการอิสระรายใหม่ เปิดตวัช่องทีวี
ดาวเทียมเพิ่มข้ึน ทั้งช่องรายการข่าว ช่องรายการสาระบนัเทิง และช่องรายการบนัเทิง โดยแต่ละช่องมีการกาํหนดเน้ือหารายการ
และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Niche Market) ซ่ึงเป็นเหตุใหก้ารแข่งขนัในธุรกิจมีความรุนแรงมากข้ึน เช่น ช่องทีวีวาไรต้ี “8 infinity" 
และช่องทีววียัรุ่น “ยา๊ค ทีว"ี ของบริษทั อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) ช่องรายการตลกวาไรต้ี “สาระแน แชนแนล” ของบริษทัจีเอม็เอม็ 
แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน)  ช่องรายการสาระบนัเทิงเก่ียวกบัครอบครัว “รักลูก แฟมิล่ี แชนแนล” ของกลุ่มบริษทั รักลูกกรุ๊ป จาํกดั 
ช่องสาระบนัเทิงเก่ียวกบัอาหารและท่องเท่ียว “Food Planet” ช่องรายการส่งเสริมสุขภาพ “Dr.TV” และช่องรายการบนัเทิงศิลปะ
ดนตรี “Dream Academy” ของสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ส่วนภูมิภาค เช่นเดียวกนักบับริษทัฯ ท่ีไดมี้การ
เปิดตวัสถานีข่าวระวงัภยั และสถานี RAMA Channel  
 ในปี 2555 สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย คาดว่า ภายหลงัการฟ้ืนตวัของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจากปัญหา
อุทกภยัแลว้ อุตสาหกรรมโฆษณาจะมีการเติบโตประมาณร้อยละ 3 – 5 จากปี 2554 โดยส่ือโทรทศัน์ยงัคงเป็นส่ือหลกัในการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ ในส่วนของงบประมาณโฆษณาผ่านช่องรายการโทรทศัน์ทางเคเบิลทีวีและช่องทีวีดาวเทียม ผลจาก
แนวโนม้การขยายตวัเพิ่มข้ึนของฐานผูช้มของเคเบิลทีวแีละทีวดีาวเทียม ซ่ึงสมาคมโทรทศัน์ดาวเทียมคาดการณ์วา่ ในปี 2555 จะ
มีจาํนวนครัวเรือนท่ีติดตั้งจานสญัญาณดาวเทียมและเป็นสมาชิกเคเบิลทีวเีพิ่มข้ึนมาอยูท่ี่ประมาณ 14.9 ลา้นครัวเรือน หรือคิดเป็น
ฐานผูช้มมากกว่า 50 ล้านคน ซ่ึงครอบคลุมครัวเรือนไทยประมาณร้อยละ 80 – 90 นั้น จะส่งผลให้งบประมาณโฆษณาใน
อุตสาหกรรมเคเบิลทีวแีละช่องทีวดีาวเทียมขยายตวัเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 30 ต่อปี และจะมีมูลค่าประมาณ 5,000 ลา้นบาท ในปี 
2557 ในขณะเดียวกัน การแข่งขันของผู ้ผลิตรายการช่องทีวีดาวเทียมจะมีความรุนแรงเพิ่มข้ึนด้วยเช่นกัน เน่ืองจากมี
ผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ เพิ่มข้ึน โดยสาํหรับช่องรายการประเภทสถานีข่าว เช่น Nation Channel พบวา่ ผูผ้ลิตหนงัสือพิมพร์าย
ใหญ่หลายแห่งมีแผนงานในการเปิดตวัช่องข่าวทีวีดาวเทียมหรือทดลองการออกอากาศในปี 2555 เช่น เครือหนงัสือพิมพม์ติชน 
หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ เครือหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์สาํหรับบริษทักจ็ะเปิดสถานีทีวดีาวเทียมเพิ่มเช่นกนั 
    
 ขอ้ไดเ้ปรียบของกลุ่มบริษทัฯคือการมีเน้ือหาหลากหลายประเภท และมีกลุ่มลกูคา้ท่ีมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะของ
ผลิตภนัฑ ์และการวางแนวทางการนาํเสนอเน้ือหาของแต่ละส่ือท่ีจะแตกออกไปทุกPlatform  จากประสบการณ์ความชาํนาญดา้น
งานข่าวมาอยา่งยาวนาน มีความพร้อมดา้นบุคลากร และการเป็นท่ียอมรับในความน่าเช่ือถือ ประกอบกบัประสบการณ์และการ
เป็นท่ียอมรับของNBCในฐานะผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ประเภทข่าวและสาระความรู้ท่ีมีคุณภาพจากสาธารณชนโดยทัว่ไป ในปี 
2555 สายงานดา้นข่าวธุรกิจ-กรุงเทพธุรกิจ และสายงานดา้นบนัเทิง การศึกษาและต่างประเทศ จะเปิดตวัสถานีทีวีดาวเทียมอีก
ประมาณ2- 3 สถานี ควบคู่ไปกบัการแพร่ภาพผา่นส่ือรูปแบบใหม่ รวมถึงความร่วมมือของคมชดัลึกและNBC ในการร่วมผลิต
รายการทางสถานีดาวเทียมช่องต่างๆของNBC ซ่ึงบริษทัฯ  เช่ือมัน่วา่  กลุ่มบริษทัฯมีขีดความสามารถในการแข่งขนัในธุรกิจดา้น
น้ี และส่ือท่ีแตกยอดมานั้นจะยงัสามารถเป็นผูน้าํในธุรกิจส่ือโทรทศัน์ไดด้ว้ย 
 

4 ธุรกจิส่ือรูปแบบใหม่  
จากผูบุ้กเบิกโลกการส่ือสารในยคุดิจิตอลดว้ยบริการข่าวบนมือถือ ตลอดจนส่ือออนไลน์ผา่น Website จนมาเป็น New 

Media ซ่ึงในปัจจุบนัส่ือรูปแบบใหม่ได้มีการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว มีแนวโน้มการขยายตวัในอตัราท่ีสูงมากและต่อเน่ือง 
แนวโนม้ธุรกิจโฆษณาในปี 2554 คาดการณ์วา่ยงัคงมีการเติบโตในอตัราสูงต่อเน่ือง แต่เมด็เงินกย็งัตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัส่ือหลกั  
จากความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีทาํใหล้กัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการของส่ือใหม่มีการขยายตวัเพิ่มข้ึนมาก จากเดิมท่ีมีเพียง 
เวป็ไซด์, SMS, MMS ในปัจจุบนัมีบริการใหม่ๆเก่ียวกบัส่ือรูปแบบใหม่เกิดข้ึนอีกมากมาย เช่น Application สาํหรับใชใ้นการ
รับชมรายการโทรทศัน์ , Digital Magazine หรือการรับข่าวสารโดยผา่นอุปกรณ์เคล่ือนท่ีรูปแบบต่างๆ ทั้งโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีSmart 
Phone / Tablet / Smart TV ในปี 2555 นอกจากน้ี ในปี 2555 จากการเร่งขยายโครงข่าย 3G ของบริษทัผูบ้ริการใหมี้พื้นท่ีบริการ
กวา้งขวาง และฐานของผูใ้ชบ้ริการโครงข่าย 3G ท่ีเพิ่มมากข้ึน คาดวา่ จะส่งผลให้เกิดการร่วมมือระหว่างผูใ้ห้บริการโครงข่าย
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และเจา้ของเน้ือหาเพื่อพฒันาบริการเสริมดา้นขอ้มูล ท่ีสามารถใช้บริการผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ีให้มีความหลากหลาย และเป็น
ขอ้มูลในลกัษณะออนไลน์เพิ่มมากข้ึน รวมทั้ง รายไดจ้ากการจาํหน่ายหรือบริการดา้นขอ้มูลผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ีจะมีมูลค่าเพิ่ม
สูงข้ึนดว้ย ซ่ึงศูนยว์จิยักสิกรไทยคาดการณ์วา่ ในปี 2555 การใหบ้ริการทุกประเภทสาํหรับโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจะมีมูลค่าตลาดรวม 
178,300 – 181,900 ลา้นบาท เติบโตประมาณร้อยละ 8.1 – 10.3 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2554 ท่ีมีมูลค่าตลาดรวม 164,900 ลา้นบาท 
โดยประมาณการณ์ดงักล่าวเป็นผลจากการเติบโตในส่วนของการใชบ้ริการดา้นขอ้มูลท่ีคาดว่าจะมีการเติบโตประมาณร้อยละ 
33.6 – 38.1 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 46,600 – 48,200 ลา้นบาท ขณะท่ีบริการดา้นเสียง เช่น บริการเสียงเพลงรอสาย เสียงเพลง
สาํหรับสายเรียกเขา้ จะมีการเติบโตประมาณร้อยละ 1.3 – 2.8 จึงถือเป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ในฐานะการเป็นผูผ้ลิตเน้ือหา 
ท่ีมีความหลากหลายทั้งเร่ืองข่าวสารสาระ ความรู้ บนัเทิง กีฬา วาไรต้ี ฯลฯ สาํหรับทุกเพศทุกวยั 
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12. ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
 -ไม่มี- 










































