
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
������ 

�	
� 
���	�� 1 ��������������� 
1. ��������	
���������	��������� 1 
2. �����	�����	��������� 14 
3. ��������������� 74 
4. !����"���!��#$%#������	��������� 82 
5. &%�����!!���'(��� 86 
6. &%��)�!��*���	&%��)��+���,�-�� 87 
 
���	�� 2 ������������������������������� 
7. &%��)�(���!����"��	/)%0-�(�%� 89 
8. ������%�������:��� 92 
9.  ����+����:)�������� 99 
10. ������/�:$��<=������ 128 
11. ��������
��#���	������(����:������������ 130 
12. �������	(=����� 132 
 
���	�� 3 ��	�������	���!��������	�	��	 
13. &%��)�!���������!���+���, 137 
14. ��������	("��	�+�������&��>?����:��� 142 
 
���������"��#$��%
��&��&
�#�� 
�������	� 
��������� 1 ����	����:��������������� /)%���(�� /)%���+��������� ��	��&�����������!  
��������� 2 ����	����:���������������&�������!�=��  
��������� 3 ����	����:��������(�(�%����<�����
��#�  
   ��	(�(�%��������+����:)������@���<����&�������! (Compliance) 
��������� 4 ����	����:����������������	��������!����"���  



 

 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

1 

สวนท่ี 1 
การประกอบธุรกิจ 

1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 ประวัติและความเปนมาของบริษัท 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) กอต้ังเปนบริษัทจํากัด ภายใตชื่อ “บริษัท บิสซิเนสรีวิว จํากัด” ในป 2519 ดวย
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือพิมพธุรกิจฉบับภาษาอังกฤษ “The Nation” ตอมาในป 2531 
บริษัทฯ ไดเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท เนชั่น  พับลิชซ่ิง กรุป จํากัด” และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จากนั้นไดแปรสภาพ  เปน
บริษัทมหาชนจํากัด ในป 2536 และเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เปน “บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)” ในป 2539 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญดานเงินทุน การบริหารงาน และการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ในระยะเวลา 3 ป (ป 
2554 - ป 2556) มีรายละเอียดดังนี 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบดวย 8 สายธุรกิจ ดังนี้ 
1. สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย ผลิตหนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ , รายการสถานีขาว

ธุรกิจทีวีดาวเทียม ภายใตชื่อ กรุงเทพธุรกิจทีวี ดําเนินงานโดยบริษัท กรุงเทพธุรกิจ 
มีเดีย จํากัด (KTM) และเจาของ ชองทีวีดิจิตอล ประเภท หมวดหมูทั่วไปแบบความ
คมชัดปกติ (SD Variety) ภายใตชื่อ NOW ดําเนินงานโดยบริษัท แบงคอก บิสสิเนส 
บรอดแคสติ้ง จํากัด   

2. สายธุรกิจดานขาวทั่วไปภาษาไทย ผลิตหนังสือพิมพ คมชัดลึก และเนชั่นสุดสัปดาห  
ดําเนินงานโดยบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด (KMM) 

3. สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ ผลิตหนังสือพิมพ เดอะเนชั่น, เนชั่นจูเนียร ธุรกิจ
อบรมสัมมนา และทักษะการส่ือสาร ดําเนินงานโดยบริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค 
จํากัด (NNN) นอกจากนี้ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ไดรวมทุน กับ 
บริษัท อีเลฟเวน มีเดีย กรุป จํากัด ในประเทศพมา เพื่อจัดต้ังบริษัทรวมทุน ชื่อ บริษัท 
อีเลฟเวน-เนชั่น มีเดีย จํากัด ที่เมืองยางกุง ประเทศพมา โดยบริษัทถือหุนรอยละ 49 
เพื่อประกอบกิจการส่ือและธุรกิจที่เกี่ยวของ โดยมีเปาหมายที่จะขยายธุรกิจสูประเทศ
พมา ดวยการทําหนังสือพิมพภาษาอังกฤษรายวันทั่วไปในประเทศพมา  โดยคาดวาจะ
เร่ิมดําเนินการไดภายในไตรมาส 1 ป 2557  

4. สายธุรกิจเอ็ดดูเทนเมนท และตางประเทศ  ผลิตและจําหนายส่ิงพิมพสําหรับเด็กและ
การศึกษา   ผลิตหนังสือเลมในนามสํานักพิมพเนชั่นบุคส, ตัวแทนโฆษณาและจัด
จําหนายใหส่ิงพิมพตางประเทศ , รายการทีวีสําหรับเด็กทางทีวีดาวเทียม ภายใตชื่อ   
KidZone  ดําเนินงานโดยบริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนลเอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน) (NINE) และ สถาบันกวดวิชา ที่เกี่ยวของกับการศึกษาทุกแขนง ดําเนินงาน
โดย บริษัท ไนน บี ไบรท จํากัด (ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ NINE) 

5. สายธุรกิจดานส่ือกระจายภาพและเสียง เจาของและผูดําเนินงานสถานีขาวเนช่ัน
แชนแนล  ผลิตรายการเพื่อออกอากาศในทีวีสถานีตางๆ, ผลิตรายการวิทยุ,  New 
Media ดําเนินงานโดยบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
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(NBC) และเจาของ ชองทีวีดิจิตอล ประเภท หมวดหมูขาวสารและสาระ ( SD News) 
ภายใตชื่อ Nation TV ดําเนินงานโดยบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด 

6. สายธุรกิจดานการพิมพ ดําเนินธุรกิจรับจางพิมพดําเนินงานโดยบริษัท ดับบลิว พีเอส 
(ประเทศไทย) จํากัด (WPS) 

7. สายธุรกิจดานการขนสงดําเนินงานโดยบริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด (NML) 
8. สายธุรกิจการศึกษา เปดสอนระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และ หลักสูตรบริหาร 

Executive MBA  ในมหาวิทยาลัย เนชั่น โดยมี 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตกรุงเทพ และ
วิทยาเขตลําปาง ดําเนินงานโดย บริษัท เนชั่น ยู จํากัด (NU) 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาท่ีสําคัญ 

 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาท่ีสําคัญเก่ียวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานในระยะเวลา 3 ป ดังนี้ 

ดานเงินทุนของบริษัท 

ป 2554   เดือน กุมภาพันธ 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติใหจัดต้ังบริษัทยอยใหมชื่อ บริษัท เนชั่นยู 
จํากัด (NU) (NMG ถือหุน 55%) มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 50 ลานบาท หรือ 5 ลานหุนๆละ 10 บาท  
วัตถุประสงคเพื่อซ้ือใบอนุญาตมหาวิทยาลัยเนช่ัน โดยมี 2 วิทยาเขต ที่กรุงเทพ และลําปาง 

 เดือน พฤษภาคม 2554 กรรมการ และ/หรือพนักงานของ NBC ใชสิทธิซ้ือหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 
2 จํานวน 123,000 หุน ในราคาหุนละ 3.33 บาท เปนเงิน 409,590 บาท โดยมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 
6,118,000 หนวย    

 วันที่ 14 มิถุนายน 2554 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ NMG ไดมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว
จากเดิม 10 บาท เปน 1 บาท โดยมีผลต้ังแตวันที่ 26 มิถุนายน 2554 โดย NMG มีทุนจดทะเบียน 
2,500,000,000 หุน  และหุนเรียกชําระแลวจํานวน 1,647,740,300 หุน  

 เดือน สิงหาคม 2554 บริษัท  เอ็นเอ็มแอล จํากัด (บริษัทยอย NMG ถือหุน 99.99%) ดําเนินธุรกิจใหบริการ
ขนสง ไดเพิ่มทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท  เปน 50 ลานบาท ทุนจดทะเบียนและชําระแลว 5 ลานหุน มูลคา
หุนละ 10 บาท     

  เดือน ตุลาคม 2554 NBC  มีมติคณะกรรมการบริษัทใหซ้ือหุนคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) 
จํานวนไมเกินรอยละ 5.8 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดแลว หรือไมเกิน 10,000,000 หุน โดยซ้ือคืนผาน
ตลาดหลักทรัพยฯ มีกําหนดระยะเวลาซ้ือคืน 10 พฤศจิกายน 2554 ถึง  9 พฤษภาคม 2555 

 เดือน พฤศจิกายน 2554 กรรมการ และ/หรือพนักงานของ NBC ใชสิทธิซ้ือหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 
3 จํานวน 1,056,000  หุน ในราคาหุนละ 3.33 บาท เปนเงิน 3,516,480 บาท โดยมีใบสําคัญแสดงสิทธิ
คงเหลือ 5,062,000 หนวย  

ป 2555  เดือน มีนาคม 2555 NBC (บริษัทยอย) ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทยอย ชื่อ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซมีเดีย จํากัด 
ทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท เรียกชําระแลว 10 ลานบาท ประกอบธุรกิจผลิตรายการในรูปแบบตางๆ เพื่อ
เผยแพรผานส่ือโทรทัศน และส่ือรูปแบบใหมโดย NBC ถือหุน 99.99% 

 เดือน พฤษภาคม 2555 กรรมการ และ/หรือพนักงานของ NBC ใชสิทธิซ้ือหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 
4 จํานวน 1,036,900 หุน ในราคาหุนละ 3.33 บาท เปนเงิน 3,452,877 บาท โดยมีใบสําคัญแสดงสิทธิ
คงเหลือ 5,081,100 หนวย    

 เดือน พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการบริหาร NMG ไดลงนามในบันทึกความเขาใจจัดต้ังสํานักงาน
บรรณาธิการขาวในเมืองยางกุง ประเทศพมา รวมกับ บริษัท อีเลเวน มีเดีย กรุป ซ่ึงเปนบริษัทที่ประกอบ
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ธุรกิจอุตสาหกรรมส่ือของพมา  
 เดือน กรกฎาคม 2555  NMG ไดมีมติใหลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระของบริษัทจากเดิมมูลคาหุนละ 1 

บาท เปนมูลคาหุนละ 0.53 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,647,740,300 บาท เปน 873,302,359 บาท แบงเปนหุน
สามัญจํานวน 1,647,740,300 หุน 

 เดือน พฤศจิกายน 2555 กรรมการ และ/หรือพนักงานของ NBC ใชสิทธิซ้ือหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 
5 จํานวน 2,395,100 หุน ในราคาหุนละ 3.33 บาท เปนเงิน 7,975,683 บาท โดยมีใบสําคัญแสดงสิทธิ
คงเหลือ 2,686,000 หนวย    

 เดือน พฤศจิกายน 2555 บริษัทยอยของ NMG ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทยอย ประกอบธุรกิจผลิตรายการใน
รูปแบบตางๆ เพื่อเผยแพรผานส่ือโทรทัศน และส่ือรูปแบบใหม จํานวน 5 บริษัท ดังนี้ 

 บริษัทเอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด (NNV) ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท ถือหุนโดย บมจ.เนชั่น 
บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น (NBC) 99.99% 

 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ สกรีน จํากัด (NNS) ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท ถือหุนโดย บมจ. 
เนชั่นบรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น (NBC) 99.99% 

 บริษัท เนชั่น คิดส จํากัด (NTK) ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท ถือหุนโดย บมจ.เนชั่น อินเตอร
เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท (NINE) 99.99% 

 บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด (BBB)  ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท ถือหุนโดย 
บจก. กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย (KTM ) 99.99% 

 บริษัท เอ็นเอ็นเอ็น เน็กซ ฟรอนเทียร จํากัด (NNF) ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท ถือหุนโดย บจก. 
เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค (NNN) 99.99% 

ป 2556  เดือน เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของ NMG เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2556 ไดมีมติดังนี้ 
 อนุมัติการออก และเสนอขายใบสําคัญสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนเดิมที่

จองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนโดยไมคิดมูลคา จํานวนไมเกิน 1,647,740,300 หนวย  ในอัตราสวนหุน
สามัญเดิม 1 หุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ  โดยใบสําคัญสิทธิมีอายุ 5 ป นับแตวันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  

 อนุมัติการออก และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ ใหแก กรรมการ ผูบริหาร 
และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย (ESOP) โดยไมคิดมูลคา จํานวนไมเกิน 
82,387,015 หนวย ในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 1 หุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดย
ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  

 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 873.30 ลานบาท เปน 2,663.57 ลานบาท โดยการ
ออกหุนสามัญจํานวนไมเกิน 3,377,867,615 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.53 บาท เพื่อรองรับการ
เพิ่มทุนและการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวขางตน  

 เดือนพฤษภาคม 2556 
  NMG เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการอออกหุนสามัญจํานวนไมเกิน 3,377,867,615 หุน มูลคาที่ตรา

ไวหุนละ 0.53 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิม ในอัตราสวน 1 หุนสามัญเดิม 
ตอ 1 หุนสามัญใหม ทําใหทุนจดทะเบียนเพิ่มจาก 873.30 ลานบาท เปน 2,663.57 ลานบาท 
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 5,025,607,917 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.53 บาท เปนทุนจดทะเบียน 
2,663.57 ลานบาท 

 NBC  (บริษัทยอย NMG ถือหุนรอยละ 64 ) เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท โดยการอออกหุนสามัญ
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จํานวนไมเกิน 541,843,962 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุนเพิ่มทุน 
และการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ทําใหทุนจดทะเบียนเพ่ิมจาก 178.50 ลานบาท เปน 
720.34 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 720,343,962 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปนทุนจด
ทะเบียน 720.34 ลานบาท  

 NINE (บริษัทยอย NMG ถือหุนรอยละ83.76) เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุนสามัญจํานวน
ไมเกิน 174,250,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุนเพิ่มทุน และการ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ทําใหทุนจดทะเบียนเพิ่มจาก 85 ลานบาท เปน 259.25 ลานบาท 
แบงเปนหุนสามัญ 259,250,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปนทุนจดทะเบียน 259.25 ลาน
บาท   

 เดือนมิถุนายน 2556 
 NMG เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม 

ราคาหุนละ 1 บาท จํานวน 1,647,740,300 หุน เปนจํานวนเงินรวม 1,647.74 ลานบาท  
 NMG ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมที่จอง

ซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน  NMG-W3 จํานวน 1,647,740,300 หนวย อายุ 5 ป  โดยไมคิดคาตอบแทน
ในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 1 หุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ราคาการใชสิทธิ หุนละ 1 บาท 

 เดือน กรกฏาคม 2556 
 NBC  บริษัทยอยเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 2 

หุนใหม ราคาหุนละ 3 บาท จํานวน 353,740,000 หุน  เปนจํานวนเงินรวม 1,061,22 ลานบาท     
ทั้งนี้ NMG ไดรับสิทธ์ิซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของ NBC ในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 1 หุน 

ตอ 2 หุนใหม จํานวนทั้งส้ิน 233,761,522 หุน ในราคาหุนละ 3 บาท เปนเงิน 701.28 ลานบาท ทํา
ใหสัดสวนการลงทุนของ NMG ใน NBC เพิ่มจากรอยละ 59.91 เปนรอยละ 64 และในระหวาง
ไตรมาส 4 ป 2556 NMG ไดลงทุนในหุนสามัญของ NBC เพิ่มเติมเปน 39,734,900 หุน เปนเงิน
รวม 169.58 ลานบาท ทําใหสัดสวนการลงทุนใน NBC เพิ่มข้ึนจากรอยละ 64 เปนรอยละ 71.30  

 NBC (บริษัทยอย) ไดมีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท
ใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน  NBC-W1 จํานวน 176,869,946 หนวย อายุ 5 ป  โดย
ไมคิดคาตอบแทนในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 2 หุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ราคาการใช
สิทธิ หุนละ 3 บาท 

 NINE  (บริษัทยอย) เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 
1 หุนใหม ราคาหุนละ  4 บาท จํานวน 85 ลานหุน เปนเงิน 340 ลานบาท    

ทั้งนี้ NMG ไดรับสิทธ์ิซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของ NINE ในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 1 หุน 
ตอ 1 หุนใหม จํานวน 75,733,411 หุน ในราคาหุนละ 4 บาท เปนเงิน 302.93 ลานบาท ทําให
สัดสวนการลงทุนของบริษัทใน NINE เพิ่มข้ึนจากรอยละ 78.46 เปนรอยละ 83.76 

 NINE (บริษัทยอย) ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือ
หุนเดิมที่จองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน  NINE-W1 จํานวน 85,000,000 หนวย อายุ 5 ป  โดยไมคิด
คาตอบแทนในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 1 หุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ราคาการใชสิทธิ 
หุนละ 4 บาท 

 เดือน สิงหาคม 2556  
 NINE (บริษัทยอย)  ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทยอย ชื่อ บริษัท ไนน บี ไบรท จํากัด  ทุนจด



 

 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

5 

ทะเบียนและทุนเรียกชําระแลว 1 ลานบาท ประกอบธุรกิจสถาบันกวดวิชา ที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาความรูวิชาทุกแขนง  

 NMG ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ 
พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย (ESOP) จํานวน 82,387,015 หนวย  ชนิดไมมีมูลคา อายุ 
5 ป อัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน ราคาในการใชสิทธิ1 บาท 
ตอ 1 หุนสามัญ 

 NBC (บริษัทยอย) ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการ ผูบริหาร 
และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย (ESOP) จํานวน 8,798,905 หนวย  ชนิดไมมี
มูลคา อายุ 5 ป อัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน ราคาในการใช
สิทธิ 3 บาท ตอ 1 หุนสามัญ 

 NINE (บริษัทยอย)  ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการ 
ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย (ESOP) จํานวน 4,250,000 หนวย  
ชนิดไมมีมูลคา อายุ 5 ป อัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน ราคา
ในการใชสิทธิ 4 บาท ตอ 1 หุนสามัญ 

 เดือน พฤศจิกายน 2556 
 NMG มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหจัดต้ังบริษัทรวมทุน กับ บริษัท อีเลฟเวน มีเดีย กรุป 

จํากัด ในประเทศพมา ชื่อ บริษัท อีเลฟเวน-เนชั่น มีเดีย จํากัด (NMG ถือหุน 49%) มีทุนจด
ทะเบียน 40 ลานบาท 

 กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย มีการใชสิทธิซ้ือหุนตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 1 ในเดือน พฤศจิกายน 2556 ดังนี้ 
- กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือพนักงานของ NMG ไดใชสิทธิรวม 6,639,400 หนวย ในราคา

หุนละ 1 บาท เปนเงิน 6.64 ลานบาท  โดยมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 75,747,615 หนวย 
-  กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือพนักงานของ NBC ไดใชสิทธิรวม 1,195,800 หนวย ในราคา

หุนละ 3 บาท เปนเงิน 3.59 ลานบาท โดยมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 7,603,105 หนวย 
- กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือพนักงานของ NINE ไดใชสิทธิรวม 7,000 หนวย ในราคาหุนละ 

4 บาท เปนเงิน 28,000 บาท โดยมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 4,243,000 หนวย 
 เดือน ธันวาคม 2556 

 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทและบริษัทยอย มีการใชสิทธิคร้ังที่ 1 ในชวงวันที่ 4-12 
ธันวาคม 2556 ดังนี้ 
- ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของ NMG (NMG-W3) ใชสิทธิรวม 1,881,570 

หนวย ในราคาหุนละ 1 บาท เปนเงิน 1.88 ลานบาท โดยมีใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน
สามัญ (NMG-W3) คงเหลือ 1,645,858,730 หนวย  

- ผูถือใบสําคัญสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของ NBC (NBC-W1) ใชสิทธิรวม 9,481 หนวย ในราคา
หุนละ 3 บาท เปนเงิน 28,443 บาท  โดยมีใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ (NBC-W1) 
คงเหลือ 176,860,465 หนวย 

- ผูถือใบสําคัญสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของ NINE (NINE-W1) ใชสิทธิรวม 41,386 หนวย  ใน
ราคาหุนละ 4 บาท เปนเงิน 0.16 ลานบาท โดยมีใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ 
(NINE-W1) คงเหลือ 84,958,614 หนวย   
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ดานการดําเนินธุรกิจ 

ป 2554  เดือน กุมภาพันธ 2554   
บริษัท เนชั่นยู จํากัด  ถือหุนโดย NMG 90%  ไดซ้ือใบอนุญาตมหาวิทยาลัยเนช่ัน  วัตถุประสงคเพื่อ

มุงเนนในการสรางสรรคบัณฑิตคุณภาพสูสังคมไทย ดวยการเรียนการสอนที่ outcome-based learning ผานการ
อบรมปละฝกฝนที่เนนวิธี “เรียนกับมืออาชีพ” ทั้งในและนอกเครือขายของกลุมเนช่ัน  

 เดือน พฤษภาคม 2554  
มหาวิทยาลัยเนชั่น ไดเปดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิเทศศาสตรการเรียนการสอนที่

อาคารเนช่ันทาวเวอร กรุงเทพมหานคร เปนรุนแรก สวนที่ลําปางมีคณะและหลักสูตรที่เปดสอนดังนี้  
 ระดับปริญญาตรี มี 5 คณะ ประกอบดวย : 

1. คณะบริหารธุรกิจ                          2. คณะสังคมศาสตร และมุนษยศาสตร 
3. คณะนิเทศศาสตร                          4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
5.คณะสาธารณสุขศาสตร 

 ระดับปริญญาโท มี 3 หลักสูตร 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ M.B.A (Master of Business Adminis-tration)  
2. หลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัญฑิต หรือ M.Ed (Master of Education Management)  
3. หลักสูตรรัฐประสาสนศาสตรมาหาบัญฑิต หรือ M.P.A (Master of Public Administration)   

 เดือน กรกฏาคม 2554  
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด(WPS) (ถือหุนโดยNMG 84.50%) รับโอนกิจการจากบริษัทยอย 

บริษัท เนชั่น พร้ินตต้ิง เซอรวิส จํากัด (WPS ถือหุน 99.99%)โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ   

  เดือน ตุลาคม 2554  
NBC ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ NMG ไดเปดตัวสถานีขาว 24 ชั่วโมงชองใหม ภายใตชื่อ “ชองระวังภัย” 

(Rawangpai Channel) เพื่อเปนประโยชนกับสาธารณะ และชุมชุน ในการเตือนภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ รายงาน
สภาพอากาศ การจราจร และการปองกันทรัพยสิน  

 เดือน พฤศจิกายน 2554  
NBC ซ่ึงเปนบริษัทยอย ไดรับจางผลิตรายการใหกับมูลนิธิรามา เกี่ยวกับเร่ืองสุขภาพ เพื่อออกอากาศทาง

ชองรามาแชลแนล(ทรูวิชั่น 80)   
ป 2555  เดือน มกราคม 2555  

NMG จัดงาน  “เทศกาลภาพยนตรโลกแหงกรุงเทพฯ คร้ังที่ 9 (9th World Film Festival of Bangkok) 
รวมกับ บริษัท สิงห คอรเปอเรชั่น จํากัดซ่ึงมีภาพยนตมากกวา 70 เร่ืองที่เขาฉาย ที่โรงภาพยนตรเอสพลานาด 
ซีนีเพล็กซ รัชดาภิเษก  

 เดือน เมษายน 2555  
หนังสือพิมพ คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ เดอะเนชั่น เปดใหบริการ application ขาวบน iPhone เปนเจาแรก

สําหรับเครือส่ือมวลชนของไทย ครอบคลุมทุกส่ือในเครือ ทั้งขาวภาษาอังกฤษจาก The Nation  ขาวภาษาไทย
จาก คม ชัด ลึก และ กรุงเทพธุรกิจ 

 เดือน เมษายน 2555  
สํานักพิมพเนชั่นบุคส โดย NINE ไดจัดงานเปดตัวหนังสือ ในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ คร้ังที่ 40 

ไดแก ชีวประวัติ  “สตีฟ จอบส” โดยวอลเตอร ไอแซคสัน , “กนก กด Like”  โดยคุณกนก รัตนวงศสกุล , “รูทัน
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มะเร็ง” โดยนายแพทยสมหมาย ทองประเสริฐ เปนตน 
 เดือน กรกฎาคม 2555 

 NINE บริษัทยอย NMG ถือหุน 78.46%  ไดเปดตัวชองทีวีดาวเทียมสําหรับเด็กและครอบครัว ภายใต
ชื่อ “KidZone”โซนคิดของเด็กคิดซนรวบรวมคอนเทนตที่เปนสาระบันเทิงเพื่อเด็กและเยาวชนไทย 
อาทิ การตูนที่ใหความรูและขอคิดดีๆ  

 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ รวมกับ ธนาคารกสิกรไทย ไดจัด Creative Talk Show เปนทอลคโชว
รูปแบบใหมของเมืองไทย “What would Steve Jobs with AEC?” รับฟงมุมมองแนวคิดในการกาวสูเอ
อีซีทุกมิติกับ 2 กูรูเมืองไทย คุณสุทธิชัย หยุน ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด 
(มหาชน)และคุณบัณฑูร ล่ําซํา ประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย 

 เดือน กันยายน 2555  
 บริษัทยอยโดย NBC  รวมกับ คุณถายเถา สุจริตกุล เจาของบทประพันธ ดอกสมสีทอง และ         คุณ

สมเถา สุจริตกุล นักเขียนและวาทยกรชื่อดัง  รวมสรางสรรคละครเวที  เรยา เดอะ มิวสิคัล (Reya The 
Musical)  นําแสดงโดย ชมพู อารยา เอ ฮารเก็ต รวมกับเหลาทีมนักแสดงและนักรองคุณภาพระดับ
แนวหนา  ณ โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร จํานวน 20 รอบ  

 บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด (KTM) บริษัทยอยซ่ึง NMG ถือหุน 99.97%ไดเปดตัวทีวีชองขาว
ธุรกิจชองใหมผานทางทีวีดาวเทียม ภายใตชื่อ “กรุงเทพธุรกิจทีวี”  โดยแบงเนื้อหารายการ 4 กลุม 
ไดแก  

News Program : ทุกเร่ืองราวขวสารเพื่อแตมตอของชีวิตธุรกิจ  
Market Wise : ขอมูลรอบดานเพื่อการตัดสินใจของนักลงทุน  
Biz Oxygen : จุดประกายความรูคูประสบการณธุรกิจ  
Life : สรรสาระเพื่อความสมดุชลชีวิต ธุรกิจ  

ออกอากาศคร้ังแรกในวันที่ 9 กันยายน 2555 
 เดือน ตุลาคม 2555 

 สํานักพิมพเนชั่นบุคส โดย NINE ไดเปดตัวหนังสือ ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติคร้ังที่ 17  เชน  
ทางเลือกที่ 3 โดย ดร.สตีเฟน อาร โควีย กูรูสําคัญระดับโลก ,ทอลค กะ ถีบ ผลงานจากสามนักขาว
อารมณดี กนก รัตนวงศสกุล , ธีระ ธัญไพบูลย และ นันทขวาง สิรสุนทร และ “กนกตกขาว” ผลงาน
ของ กนก รัตนวงศ-สกุล , “Shelldon มหัศจรรยธุรกิจหอยพันลาน” โดย ดร.จิรยุทธ ชุษณะโชติ  

 กรุงเทพธุรกิจ จัดเวทีสัมมนา  เปดเมืองเศรษฐกิจใหม คาชายแดนไทย-ลาว-เวียดนาม รวมกับ
หอการคาจังหวัดหนองคาย และ อบจ.หนองคาย ภายใตหัวขอ เดือน พฤศจิกายน 2555  

 คมชัดลึก รวมกับ ชุมชนคนบางนา จากภาครัฐ เอกชน  รัฐวิสาหกิจ  รวมกันเปดเครือขายบางนา 
โมเดลชุมชน สรางสุข เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน เขตบางนา  เพื่อสรางคุณภาพชีวิตของชุมชน
บางนารวมกัน เพื่อสรางเครือขายชุมชนใหเขมแข็ง และเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงทุกภาคสวนเขา
ดวยกัน เพื่อคุณภาพชีวิต และความสุขที่ย่ังยืน กอนจะขยายไปสูชุมชนอื่นๆ เชื่อมตอกันจนครบทุก
พื้นที่ของประเทศ 

ป 2556  เดือน มีนาคม 2556  
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจไดจัดงานสัมมนาดานการตลาดที่ย่ิงใหญแหงป คือ งานสัมมนาและอบรม 

"Values Driven Marketing" โดยปรมาจารยการตลาดระดับโลก ศ.ฟลิป คอตเลอร เจาของแนวคิด Marketing 3.0  
เพื่อใหนักการตลาด นักธุรกิจไทย ไดนําความรูไปประยุกตใช และเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับธุรกิจที่ตองการ



 

 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

8 

สรางความย่ังยืนใหกับภาคธุรกิจ สังคม และชุมชน ไปพรอมกัน 
 เดือน เมษายน 2556  

สํานักพิมพเนชั่นบุคส โดย NINE ไดจัดงานเปดตัวหนังสือหลายเลมในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ
ครั้งที่ 41   เชน “THE HOST” ราง...อุบัติรักขามดวงดาว" นวนิยายรักเร่ืองเย่ียมจากปลายปากกาของสเตเฟนี 
เมเยอร ผูแตงหนังสือชุดทไวไลทที่โดงดัง แปลแลว 40 ภาษาทั่วโลก,หนังสือ “เพาะหุนเปน เห็นผลย่ังยืน” โดย 
คุณกวี ชูกิจเกษม นักวิเคราะหและนักกลยุทธเจาของรางวัลนักกลยุทธยอดเย่ียมป 2551-2552 จากสมาคม
นักวิเคราะหหลักทรัพย. “ไอนสไตน” โดย วอลเตอร ไอแซคสัน ชีวประวัต และ จักรวาล (ฉบับสมบูรณ) 
หนังสือชีวประวัติของอัจฉริยะที่โลกมิรูลืม เปดเผยเร่ืองราวที่ไมเคยปรากฎในหนังสือใดมากอน ครบถวนที่สุด 
สมบูรณที่สุด  

 เดือน กันยายน 2556  
หนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ รวมกับ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัด

งานประชุมวิชาการ OIE Forum ประจําป 2556 หัวขอ "อุตสาหกรรมยุคใหม (Next Generation of Thai 
Industry) กาวท่ีทาทายสูอนาคต"  ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อนําเสนอ
แนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมไทยใหสอดรับกับสถานการณและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 
รวมทั้งระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ และผูประกอบการอุตสาหกรรม 

 เดือน ตุลาคม 2556  
 บริษัทยอยของ NMG ไดเขารวมการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถึ่เพื่อใหบริการโทรทัศนใน

ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ รวม 3 ใบอนุญาต ดังนี้ 
1. หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ : เขารวมประมูลโดย บจก. แบงคอก บิสสิเนส 

บรอดแคสติ้ง (BBB) ซ่ึงเปนบริษัทยอยทางออมของ NMG ที่ NMG ถือหุน 99.99% ผาน 
บจก. กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย (KTM) 

2. หมวดหมูขาวสารและสาระ : เขารวมประมูลโดย บจก. เอ็นบีซี เน็กซวิชั่น (NNV) ซ่ึงเปน
บริษัทยอยของ NBC ที่ NBC ถือหุน 99.99% 

3. หมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว เขารวมประมูลโดย บจก. เนชั่น คิดส (NTK) ซ่ึง
เปนบริษัทยอยของ NINE ที่ NINE ถือหุน 99.99% 

 สํานักพิมพเนชั่นบุคส ไดเปดตัวหนังสือ ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ คร้ังที่ 18  เชน "คูหูนัก
ลงทุน" ผลงานจากคุณเผดิมภพ สงเคราะห นักลงทุนโมเมนตัม และคุณกวี ชูกิจเกษม นักลงทุนหุนคุณคา,  "คิด
แบบอัจฉริยะ มารก ซักเกอรเบิรก" เบื้องหลังความสําเร็จอันย่ิงใหญของมารก ซักเกอรเบิรก มหาเศรษฐีพันลาน
วัย 29 ป ซีอีโอแหงเฟซบุก (facebook) ถายทอดโดย เอคาเทรีนา วอลเตอร 

 เดือน พฤศจิกายน 2556 
NBC จัดงาน “เทศกาลภาพยนตรโลกแหงกรุงเพทฯ คร้ังที่ 11 (11th world film festival of Bangkok) 

รวมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ซ่ึงมีภาพยนตมากกวา 60 เร่ือง จาก 25 ประเทศ ที่โรงภาพยนตร เอส เอฟ เวิลด 
ซีเนมา เซ็นทรัลเวิลด 

 เดือน ธันวาคม 2556 
 บริษัทยอยไดเขารวมการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถึ่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล 

ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ รวม 3 ใบอนุญาต เม่ือวันที่ 26-27 ธันวาคม ดังนี้ 
1. หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ : เขารวมประมูลโดย บจก. แบงคอก บิสสิเนส บรอด
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แคสติ้ง (BBB) ซ่ึงเปนบริษัทยอยทางออมของ NMG ที่ NMG ถือหุน 99.99% ผาน บจก. 
กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย (KTM) 

2. หมวดหมูขาวสารและสาระ : เขารวมประมูลโดย บจก. เอ็นบีซี เน็กซวิชั่น (NNV) ซ่ึงเปน
บริษัทยอยของ NBC ที่ NBC ถือหุน 99.99% 

3. หมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว เขารวมประมูลโดย บจก. เนชั่น คิดส (NTK)  ซ่ึงเปน
บริษัทยอยของ NINE ที่ NINE ถือหุน 99.99% 

ทั้งนี้ เม่ือวันที่ 14 มกราคม 2557 บริษัทไดรับหนังสือแจงเปนลายลักษณอักษร จากสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) วา BBB ไดรับ
การรับรองผลเปนผูชนะการประมูล ในหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ในราคา 2,200 ลานบาท และ NNV 
ไดรับรองผลเปนผูชนะการประมูล ในหมวดหมูขาวสารและสาระ ในราคา 1,338 ลานบาท 

 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ จัดงานสัมมนา “องคกร 100 ป สูองคกรย่ังยืน” ณ. หอง Grand Hall ศูนย
นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมีผูบริหารองคกรชั้นนําในไทยที่มารวมแบงปนมุมมองในการบริหาร
องคกรใหมีความย่ังยืนและเติบโตข้ึนอยางม่ันคง 

 หนังสือพิมพ คมชัดลึก ฉลองครบรอบ 12 ป รวมกับเครือขายบางนา  ดวยการจัดงาน “คมชัดลึก วิ่ง
ลอยฟา มินิมาราธอน 2556 คร้ังที่ 2”  ณ สวนสุขภาพ บางหญาแพรก จังหวัดสมุทรปราการ  

 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวม 

เนชั่น กรุป ประกอบธุรกิจหลากหลายรูปแบบ โดยใหบริการดานขาวสารขอมูลครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย เขาถึงทุกเพศ ทุกวัย 
ผานทางทุกชองทางของเนช่ันกรุป ครบทุกดาน และมีส่ือมากที่สุดในประเทศไทย ทั้งหนังสือพิมพ ทีวีดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวี  วิทยุ ส่ิงพิมพ  
และส่ือ New Media ผานทาง Internet มือถือ เว็บไซต , บล็อก ฯลฯ เพื่อใหทันกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ตลอดเวลา  เพื่อ
ตอบสนองใหแกผูบริโภคที่มีการปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยีสมัยใหม เหลานี้ นอกจากนี้ในป 2557 ยังมีฟรีทีวีเพิ่มเขามาอีก 2 ชอง คือ ชอง
เนชั่น ทีวี และ ชอง NOW  จากการเขาประมูลดิจิตอลทีวีในชวงปลายป 2556  ซ่ึงถือเปนโอกาสสรางศักยภาพธุรกิจในอนาคต และนับเปน
จุดเปล่ียนโครงสรางธุรกิจของบริษัทจากเดิมที่มีธุรกิจส่ิงพิมพเปนหลัก จะกาวสูธุรกิจโทรทัศนมากข้ึน 

ดังนั้น เนชั่นกรุป จึงมีหลักการที่จะดําเนินการทั้งเร่ืองความพรอมของบุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ กระบวนการในการ
ดําเนินงาน ตามประเภทและลักษณะของกลุมเปาหมายของแตละสาย  ซ่ึงปจจุบันธุรกิจของบริษัทสามารถแยกเปนสายธุรกิจหลักได 8 
สายธุรกิจ ดังนี้ 

1. สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย ผลิตหนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ  ดําเนินงานโดยบริษัท กรุงเทพธุรกิจ  มีเดีย จํากัด 
(KTM)  เนนกลุมผูสนใจขาวสารภาคธุรกิจ นักลงทุน และประชาชนทั่วไปที่สนใจขาวสารทางเศรษฐกิจ  ทั้งเศรษฐกิจระดับมหภาค 
(Macro) และจุลภาค (Micro) และ  ชองขาวธุรกิจ “กรุงเทพธุรกิจทีวี”  ดําเนินงาน โดย บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด 
(BBB) แพรภาพผานจานดาวเทียม และเคเบิ้ลทีวี  รวมทั้งเปนผูใหบริการ สถานีโทรทัศน ฟรีทีวี ในระบบ ดิจิตอลทีวี  ประเภท
หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ภายใตชื่อ ชอง NOW  ที่จะนําเสนอในรูปแบบ BIZ-LIFE VARIETY สําหรับคนรุนใหม นัก
ธุรกิจ ซีอีโอ ตลอดจน  เอสเอ็มอี  ที่คาดวาจะเผยพรภาพไดราวไตรมาส 1 ป 2557  

2. สายธุรกิจดานขาวภาษาไทย ผลิตหนังสือพิมพ คมชัดลึก และเนช่ันสุดสัปดาห ดําเนินงานโดย บริษัท คมชัดลึก มีเดีย 
จํากัด (KMM)  เนนกลุมลูกคาประชาชนทั่วไป 

3. สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ ผลิตหนังสือพิมพ เดอะเนชั่น  ดําเนินงานโดย บริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวริค จํากัด 
(NNN)กลุมลูกคาเปาหมายเนนกลุมคนไทยที่ติดตามความเคลื่อนไหวของการเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้งชาวตางชาติที่อาศัยอยูใน
ประเทศไทย, กลุมวัยรุน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และกลุมคนทํางานที่ตองการความรูเพิ่มเติมเพื่อนําไปใชประโยชนกับหนาที่การ
งานหรือชีวิตประจําวัน 
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4. สายธุรกิจการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ ผลิตและจําหนายส่ิงพิมพสําหรับเด็กและการศึกษา , ตัวแทนขายสมาชิก
และขายโฆษณาและจัดจําหนายใหส่ิงพิมพตางประเทศ  ดําเนินงานโดย บมจ. เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท (NINE) กลุม
ลูกคาเปาหมายสําหรับส่ิงพิมพเนนกลุมนักธุรกิจทั้งชาวไทยและตางชาติ , กลุมนักศึกษา รวมถึงผลิตรายการทีวีเกี่ยวกับเด็ก ผานทาง
เคเบิ้ลTV ดาวเทียม ภายใตชื่อ KidZone ดําเนินงานโดย บจก เนชั่น คิดส (NTK)  โดยจะเปนชองทีวีในรูปแบบ Kids Edutainment ที่มี
เนื้อหาสาระ ความบันเทิงที่ใหมากกวาความสนุก ตอบสนองความสนใจของเด็กในทุกดาน ไมวาจะเปนการตูน รายการสารคดี 
รายการเพลง รายการสอนภาษา รายการเกมโชว รายการทอลคโชว และรายการขาว  นอกจากจะมีการเผยแพรรายการโทรทัศนผาน
ทีวีดาวเทียมแลว บริษัทยังไดรับเหมาชวงเวลาจากเครือเนชั่นใหทํารายการในดิจิตอลทีวี  จะเปนโอกาสให KidZone ซ่ึงปจจุบันเปน
สถานีอันหนึ่งของ Kid & Family Variety Channel ในโทรทัศนดาวเทียม จะมีเวลาออกอากาศในทีวีดิจิตอล ของในเครือเนชั่นได 
สําหรับชองทีวีสําหรับเด็ก เนนกลุมเปาหมาย เด็ก 4-12 ขวบ และ บุคคลรอบขางเด็ก , ครูอาจารย  

5. สายธุรกิจกลุมกระจายภาพและเสียง ผลิตส่ือทีวี วิทยุ และ New Media ผลิตรายการโทรทัศนในเชิงขาวสารและสาระ 
ออกอากาศทางชองตางๆ และเปนผูดําเนินการสถานีขาว 24 ชั่วโมง แหงรายแรกของประเทศในนาม เนชั่นแชนแนล ออกอากาศทาง
ดาวเทียมและเคเบิลทีวี  และเปนผูใหบริการ สถานีโทรทัศน ฟรีทีวี ในระบบ ดิจิตอลทีวี  ประเภทหมวดหมูขาวสารและสาระ ภายใต
ชื่อ ชอง เนชั่นทีวี  รวมถึงการผลิต/รวมผลิตรายการใหแกสถานีโทรทัศนประเภท Free to air  โดยเสนอการเกาะติดทันขาว การ
วิเคราะหเจาะลึก การอธิบายขาว และการวิเคราะหขาวที่มองไปขางหนาดําเนินงานโดย บจก. เอ็นบีซี เน็กซวิชั่น บริษัทยอยของบมจ. 
เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น (NBC) , ส่ือวิทยุ (Radio) เปนส่ือที่นําเสนอขาวใหผูสนใจทางคลื่น FM 90.5 และ FM102, ส่ือใหม 
(New Media) การนําเสนอขาวสารผานส่ือใหมๆ เชน Internet Broadband และทางโทรศัพทมือถือ โดยการสงขาวธุรกิจ ขาวทั่วไปทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบ SMS MMS และอื่นๆ ตามเทคโนโลยีอํานวยของทุกเครือขายภายใตชื่อ Nation News on 
Mobile , และยังผานส่ือประเภทบล็อก Oknation.net, Facebook เพื่อใหประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมในการเสนอแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารและเผยแพรสูสาธารณชนดําเนินงานโดย บมจ. เนชั่น บรอด แคสติ้ง คอรปอเรชั่น (NBC) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดนํา
ทรัพยากรที่ใชในการผลิตรายการโทรทัศน อาทิเชน ขอมูลขาว ภาพขาว คุณภาพบุคลากรทีมขาว มาตอยอดขยายธุรกิจไปยังธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องตางๆ 

6.  สายธุรกิจดานการพิมพ ดําเนินธุรกิจรับจางพิมพ โดยบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด  (WPS) กลุมลูกคา
เปาหมาย รับพิมพส่ิงพิมพทุกประเภทใหกับบริษัทในเครือเนชั่น และลูกคาภายนอก 

7. สายธุรกิจดานการขนสง ดําเนินธุรกิจรับจางขนสงสินคา (Logistics)  ดําเนินงานโดยบริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด ลูกคา
กลุมเปาหมายมุงเนนบริการขนสงใหกับบริษัทในเครือเนชั่น และลูกคาภายนอกทั่วไป 

8. สายธุรกิจดานการศึกษา โดยบริษัท เนชั่นยู จํากัด (NU) ซ่ึงเปนบริษัทยอย ผูถือใบอนุญาตมหาวิทยาลัยเนช่ัน  เปดสอน
ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี,ปริญญาโท มี  2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตกรุงเทพฯ ต้ังอยูที่ ถนนบางนา-ตราดและวิทยาเขตภาคเหนือ ที่ลําปาง  
 ทั้งนี้ เนชั่นกรุป จะเดินหนาเพื่อบริหารงานและสรางสรรงานใหมีคุณภาพ เพื่อสรางมูลคาสูงสุดใหแกผูถือหุนอยางย่ังยืน  
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59.99% 
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1.3 โครงสรางการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49.99% 

71.30% 

90.00% 

45.00% 

90.00% 

99.99% 

บจ.เนช่ันเอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท 
(NEE) 

ทุนชําระแลว 50 ลานบาท 
ผลิตและจําหนายสื่อการศึกษาและ

บันเทิงสําหรับเด็ก 

บจ.เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท  
(NED) 

ทุนชําระแลว 41.25 ลานบาท 

บจ.เนช่ัน คิดส  
(NK) 

ทุนชําระแลว 1 ลานบาท  
ธุรกิจทีวีดาวเทียม อินเตอรเน็ต 

บจ.ไนน บี ไบรท  
(NBB) 

ทุนชําระแลว 1 ลานบาท 
สถาบันกวดวิชา 

บจ.เอ็นบีซี เน็กซมีเดีย   
(NNM) 

 ทุนชําระแลว 10 ลานบาท  
ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม 

บจ. เอ็นบีซี เน็กซ สกรีน  
(NNS) 

ทุนชําระแลว 0.25 ลานบาท 
ธุรกิจทีวีดาวเทียม 

บจ.เอ็นบีซี เน็กซ วิช่ัน  
(NNV) 

ทุนชําระแลว 1 ลานบาท 
ธุรกิจทีวีดาวเทียม 

สายธุรกิจ  
ดานขาวธุรกิจภาษาไทย 
บจ.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย  

(KTM) 
ทุนชําระแลว 25 ลานบาท 

กรุงเทพธุรกิจ 

สายธุรกิจ  
ดานขาวทั่วไปภาษาไทย 

บจ.คมชัดลึก มีเดีย  
(KMM) 

ทุนชําระแลว 25 ลานบาท 
คมชัดลึก/เนช่ันสุดฯ 

สายธุรกิจ  
ดานขาวภาษาอังกฤษ 
บจ.เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค  

(NNN) 
ทุนชําระแลว 50 ลานบาท 
เดอะเนช่ัน/เนช่ันจูเนียร 

สายธุรกิจ  
ดานโรงพิมพ 

บจ.ดับบลิว พี เอส (ประเทศไทย)  
(WPS) 

ทุนชําระแลว 500 ลานบาท 

สายธุรกิจ  
ดานขนสง 

บจ.เอ็นเอ็มแอล  
(NML) 

ทุนชําระแลว 50 ลานบาท 
 

บจ.โยมิอูริ-เนช่ัน อินฟอรมเมช่ัน เซอรวิส 
(YNIS) 

ทุนชําระแลว  4 ลานบาท 

บจ.แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง 
(BBB)  

ทุนชําระแลว 1 ลานบาท  
ธุรกิจทีวีดาวเทียม

สายธุรกิจ ดานการศึกษา บันเทิงและตางประเทศ 
บมจ.เนช่ัน อนิเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท (NINE)  

ทุนชําระแลว 170.05 ลานบาท 
ผลิตหนงัสือเลมในนามของสํานักพิมพเนช่ันบุคส  
และเปนตวัแทนขายโฆษณาใหส่ิงพิมพตางประเทศ

สายธุรกิจ  
ดานการศึกษา 
บจ.เนช่ัน ยู  

(NU) 
ทุนชําระแลว 170 ลานบาท 

 

มหาวิทยาลัยเนช่ัน 
 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดยี กรุป จาํกัด (มหาชน) 

สายธุรกิจ ดานส่ือกระจายภาพและเสียง
บมจ.เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน  

(NBC) 
ทุนชําระแลว 534.413 ลานบาท 

เจาของและผูดําเนนิงานสถานีขาวเนช่ันแชนแนล,  
ผลิตรายการเพือ่ออกอากาศในทีวีสถานีตางๆ 
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ขอมูลบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการท่ีควบคุมรวมกันของ NMG ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
บริษั 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดสวนการถือหุน (%) 
บริษัทยอย 

บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น (“NBC”) 
ทุนจดทะเบียน 720,343,962 บาท 
ทุนเรียกชําระ 534,412,647 บาท 

ผลิตรายการโทรทัศนรายการวิทยุ และ
ใหบริการโฆษณา ผานส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุ 
และส่ือรูปแบบใหม 

71.30 

บมจ.เนชั่น  อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท (“NINE”) 
 ทุนจดทะเบียน 259,250,000 บาท 
ทุนเรียกชําระ 170,048,386 บาท 

นําเขา ผลิต และจําหนายส่ือส่ิงพิมพ 
 

83.76 

บจก.เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค (“NNN”) 
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท 
ทุนเรียกชําระ 50,000,000 บาท 

ผลิ ตและ จัด จํ าหน า ยหนั ง สือพิมพฉบั บ
ภาษาอังกฤษ ส่ิงพิมพและส่ือโฆษณา 

99.99 

บจก.เอ็นเอ็มแอล (“NML”) 
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท 
ทุนเรียกชําระ 50,000,000 บาท 

จัดสง ส่ิงพิมพและใหบริการขนสงสินคา
ภายนอก 

99.99 

บจก.คมชัดลึก มีเดีย (“KMM”) 
ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท 
ทุนเรียกชําระ 25,000,000 บาท 

ผลิตและจัดจําหนายหนังสือพิมพ ส่ิงพิมพ และ
ส่ือโฆษณา  

99.99 

บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย (“KTM”) 
ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท 
ทุนเรียกชําระ 25,000,000 บาท 

ผลิตและจัดจําหนายหนังสือพิมพ ส่ิงพิมพ และ
ส่ือโฆษณา  

99.99 

บจก.เนชั่น ยู  (“NU”) 
ทุนจดทะเบียน 170,000,000 บาท 
ทุนเรียกชําระ 170,000,000 บาท 

บริการดานการศึกษา 
 

90.00 

บจก.ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) (“WPS”) 
ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท 
ทุนเรียกชําระ 500,000,000 บาท 

บริการดานการพิมพ 84.50 

บจก.เอ็นเอ็นเอ็น เน็กซ ฟรอนเทียร (“NNF”) 
(ถือหุนโดย NNN รอยละ 99.99) 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
ทุนเรียกชําระ 250,000 บาท 

ผลิตรายการโทรทัศนและใหบริการโฆษณา
ผานส่ือโทรทัศน 
 

99.99 

บจก.แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง (“BBB”) 
(ถือหุนโดย KTM รอยละ 99.99) 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
ทุนเรียกชําระ 1,000,000 บาท 

ผลิตรายการโทรทัศนและใหบริการโฆษณา
ผานส่ือโทรทัศน 
 

99.99 
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ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดสวนการถือหุน (%) 
บริษัทยอย 

มหาวิทยาลัยเนช่ัน  
(ถือใบอนุญาตโดย NU) 

ใหบริการดานการศึกษา 90.00 

บจก.เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท (“NED”) 
(ถือหุนโดย NINE รอยละ 99.99) 
ทุนจดทะเบียน 41,250,000 บาท 
ทุนเรียกชําระ 41,250,000 บาท 

ธุรกิจนําเขาและผลิตส่ิงพิมพการศึกษา 83.75 

บจก.เนชั่น คิดส (“NK”) 
(ถือหุนโดย NINE รอยละ 99.99) 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
ทุนเรียกชําระ 1,000,000 บาท 

ผลิตรายการโทรทัศนและใหบริการโฆษณา
ผานส่ือโทรทัศน 
 

83.75 

บจก.ไนน บี ไบรท (“NBB”) 
(ถือหุนโดย NINE รอยละ 59.99) 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
ทุนเรียกชําระ 1,000,000 บาท 

ใหบริการดานการศึกษา (สถาบันกวดวิชา
ความรูวิชาการทุกแขนง) 

50.25 

บจก.เอ็นบีซี เน็กซมีเดีย (“NNM”) 
(ถือหุนโดย NBC รอยละ 99.99) 
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท 
ทุนเรียกชําระ 10,000,000 บาท 

ส่ือโฆษณาทางส่ือรูปแบบใหม 
 

71.30 

บจก.เอ็นบีซี เน็กซ สกรีน (“NNS”) 
(ถือหุนโดย NBC รอยละ 99.99) 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
ทุนเรียกชําระ 1,000,000 บาท 

ผลิตรายการโทรทัศนและใหบริการผานส่ือ
โทรทัศน 

71.30 

บจก.เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น (“NNV”) 
(ถือหุนโดย NBC รอยละ 99.99) 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
ทุนเรียกชําระ 1,000,000 บาท 

ผลิตรายการโทรทัศนและใหบริการผานส่ือ
โทรทัศน 

71.30 

บริษัทรวม 
บจก.โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรมเมชั่น เซอรวิส 
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท 
ทุนเรียกชําระ 4,000,000 บาท 

ธุรกิจดานส่ือส่ิงพิมพทีเกี่ยวของกับเนื้อหาดาน
ขาวภาษาญ่ีปุนทั่วไป 

45.00 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน 
บจก. เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท (“NEE”) 
(ถือหุนโดย NINE รอยละ 49.99) 
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท 
ทุนเรียกชําระ 50,000,000 บาท 

ธุรกิจนําเขาและผลิตส่ิงพิมพ (การตูน) และ
ผลิตส่ิงพิมพการศึกษา 
 

41.87 

ทสัดสวนการรอยละ)ลักษณะธุรกิจหลัก 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสรางรายได  

โครงสรางรายไดจากการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย สําหรับ 3 ป คือ 2554 – 2556                  
: ลานบาท 

รายไดจากการขายและบริการรวม ถือหุน 
รอยละ 

 
2554 

 
% 

 
2555 

 
% 

 
2556 

 
% 

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและโฆษณา        
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป (NMG) 
:  รายไดจากการขายโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ 
:  รายไดจากการขายหนังสือพิมพ 
:  รายไดจากการพิมพ, การขายกระดาษ    
รวม 

100.00  
67.56 
32.00 
28.38 

127.94 

 
2.42% 
1.14% 
1.02% 
4.58% 

 
72.31 
51.28 
48.68 

172.27 

 
2.33% 
1.65% 
1.57% 
5.55% 

 
87.07 
53.27 

- 
140.34 

 
2.85% 
1.74% 
0.00% 
4.59% 

บ.เนชั่น นิวสเน็ตเวิรค จํากัด  (NNN) 
:  รายไดจากการขายโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ 
:  รายไดจากการขายหนังสือพิมพ 
รวม 

99.99  
134.02 

79.26 
213.28 

 
4.79% 
2.83% 
7.62% 

 
188.13 

81.73 
269.86 

 
6.07% 
2.63% 
8.70% 

 
194.52 

77.78 
272.30 

 
6.36% 
2.54% 
8.90% 

บ.คมชัดลึก มีเดีย จํากัด  (KMM) 
:  รายไดจากการขายโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ 
:  รายไดจากการขายหนังสือพิมพ 
รวม 

99.99  
326.18 
215.48 
541.66 

 
11.66% 
7.70% 

19.36% 

 
337.00 
192.11 
529.11 

 
10.86% 
6.19% 

17.06% 

 
331.93 
182.69 
514.62 

 
10.85% 
5.97% 

16.82% 

บ.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด  (KTM) 
:  รายไดจากการขายโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ 
 :  รายไดจากการขายหนังสือพิมพ 
 :  รายไดจากธุรกิจอบรมสัมมนาและทักษะการสื่อสาร
รวม 

99.99  
545.68 
108.52 

4.51 
658.71 

 
19.51% 
3.88% 
0.16% 

23.55% 

 
574.09 
115.12 

2.27 
691.48 

 
18.51% 
3.71% 
0.07% 

22.29% 

 
632.27 
117.70 

11.34 
761.31 

 
19.51% 
3.88% 
0.16% 

24.88% 
รวมรายไดจากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ และโฆษณา  1,541.59 55.11% 1,662.72 53.60% 1,688.57 55.18% 
ธุรกิจสื่อการศึกษาและบันเทิง        
บมจ.เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท  
(NINE)   
:  รายไดจากการผลิตและจําหนายพอคเก็ตบุคส 

83.76  
 

61.52 

 
 

2.20% 

 
 

71.51 

 
 

2.31% 

 
 

65.42 

 
 

2.14% 
บ.เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (NED) ถือหุนโดย 
NINE (99.99%) 
:  รายไดจากการนําเขาและผลิตสิ่งพิมพการศึกษา 

 
 

 
 

1.39 

 
 

0.05% 

 
 

2.91 

 
 

0.09% 

 
 

62.80 

 
 

2.05% 
บ.เนชั่น เอ็กมอนทเอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (NEE) ถือหุน
โดย NINE (49.99%)  
:  รายไดจากการนําเขาและผลิตสิ่งพิมพ (การตูน) และ 
ผลิตสิ่งพิมพการศึกษา 

- 
 

 
 

67.63 

 
 

2.42% 

 
 

102.32 

 
 

3.30% 

 
 

74.41 

 
 

2.43% 

รวมรายไดจากธุรกิจสื่อการศึกษาและบันเทิง  130.54 4.67% 176.74 5.70% 202.63 6.62% 
ธุรกิจกระจายภาพและเสียงและสื่อสมัยใหม        
บมจ.เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น  (NBC) 
:  รายไดจากธุรกิจโทรทัศน  
:  รายไดจากธุรกิจวิทยุ 
:  รายไดจากสื่อสมัยใหม Internet / SMS /web site 

71.30  
650.28 

28.97 
124.00 

 
23.25% 
1.03% 
4.43% 

 
675.74 

33.44 
187.34 

 
21.78% 
1.08% 
6.04% 

 
554.73 

33.08 
163.03 

 
18.13% 
1.08% 
5.33% 

รวมรายไดจากธุรกิจกระจายภาพและเสียง และสื่อ
สมัยใหม 

       803.25 28.71%           896.52 28.90% 750.84 24.54% 

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

84.50  
62.77 

 
2.24% 

 
106.79 

 
3.44% 

 
74.17 

 
2.42% 

รวมรายไดจากธุรกิจการพิมพ  62.77 2.24% 106.79 3.44% 74.17 2.42% 
ธุรกิจใหบริการรับจัดสงสินคาและอืนๆ        
บ.เอ็นเอ็มแอล จํากัด (NML) 
:  รายไดจากการจัดสงสินคา 

99.99  
105.04 

 
3.76% 

 
57.79 

 
1.86% 

 
90.94 

 
2.97% 

บจก.เนช่ันยู  
รายไดจากการใหบริการดานการศึกษา 

90.00  
- 

 
- 

 
36.31 

 
1.17% 

 
57.15 

 
1.87% 

รวมรายไดจากธุรกิจใหบริการรับจัดสงสินคาและอ่ืนๆ  105.04 3.76% 94.10 3.03% 148.09 4.84% 
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รายไดจากการขายและบริการรวม ถือหุน 
รอยละ 

 
2554 

 
% 

 
2555 

 
% 

 
2556 

 
% 

รวมรายไดจากการขายและบริการ-สุทธิ  2,643.19 94.49% 2,936.87 94.68% 2,864.30 93.60% 
รายไดคาเชาและบริการ – สุทธิ 
   -   รายไดคาเชาและบริการ - สุทธิ 
   -   รายไดจากการเปนตัวแทนจําหนายสิ่งพิมพ
ตางประเทศ (NINE) 

  
8.91 

88.82 
 

 
0.32% 
3.17% 

 
8.32 

83.02 

 
0.27% 
2.68% 

 
0.60 

84.95 

 
0.02% 
2.78% 

รวม  97.73 3.49% 91.34 2.94% 85.55 2.80% 
ดอกเบ้ียรับ  2.54 0.09% 2.80 0.09% 26.55 0.87% 
กําไรจากการตอรองราคาซื้อ  - - 1.98 0.06% - - 
เงินปนผลรับ  0.77 0.02% 0.31 0.01% 0.91 0.03% 
รายไดอ่ืน  53.34 1.91% 68.57 2.21% 82.56 2.70% 
รายไดรวม  2,797.57 100.00% 3,101.87 100.00% 3,059.87 100.00% 

 
หมายเหตุ :  1.    รายการขางตนหักรายการคาระหวางกันแลว 
 2.    รายไดคาพิมพของ NMG เปนรายไดที่เกิดจากการเรียกเก็บคาพิมพ และคากระดาษจากบริษัทภายนอก 
 3.    รายไดจากธุรกิจโทรทัศนสวนใหญอยูภายใตบริษัท NBC แตมีบางสวนอยูภายใต KTM และ NINE 
 4.   ในป 2555 บริษัทไดต้ังบริษัทยอย เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนและใหบริการโฆษณาผานส่ือโทรทัศน    
ภายใตกลุมเนช่ันกรุป ดังนี้ 

 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซมีเดีย จํากัด 
 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ สกรีน จํากัด 
 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด 
 บริษัท เนชั่น คิดส จํากัด 
 บริษัท เอ็น เอ็น เอ็น เน็กซ ฟรอนเทียรจํากัด 
 บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด 

 5. ในป 2555 มหาวิทยาลัยเนช่ัน เร่ิมมีรายไดจากการศึกษา เร่ิมต้ังเดือนมีนาคม 2555 
 6. ในป 2556 บริษัทยอยแหงหนึ่ง – บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  ไดต้ังบริษัท
ยอย คือ บริษัท ไนน บี ไบรท จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับใหบริการดานการศึกษา 
 
2.2   การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (NMG) และบริษัทยอยใหบริการดานขอมูลขาวสารครอบคลุมส่ือทุก
ประเภท  ไดแก  ส่ือส่ิงพิมพ  เชน หนังสือพิมพ The Nation, หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ, หนังสือพิมพคมชัดลึก,  นิตยสารเนช่ัน
สุดสัปดาห นิตยสารเนช่ันจูเนียร ส่ือกระจายภาพและเสียง ทีวีดาวเทียม และเคเบิ้ล  ไดแก สถานีขาวเนชั่นแชนแนล , สถานีวิทยุ 
FM 90.5 สถานีวิทยุ FM 102.0 และส่ือใหมทางอินเตอรเน็ต ผาน Tablet,  มือถือ  และในป 2557 ไดขยายธุรกิจเขาสู ดิจิตอลทีวี  2 
ชอง คือ ชองเนชั่น ทีวี และ ชอง NOW เปนตน 

โครงสรางมีลักษณะการประกอบธุรกิจ ของกลุมบริษัทประกอบดวย 8 สายธุรกิจ ดังนี้ 
1.  สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย ดําเนินงานโดยบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด (KTM) และมีบริษัทยอย คือ  

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด (BBB) เพื่อขยายเขาสูธุรกิจดิจิตอลทีวี 
2. สายธุรกิจดานขาวทั่วไปภาษาไทย ดําเนินงานโดย บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด (KMM)  
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3.  สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ  ดําเนินงานโดย บริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค จํากัด (NNN) และ  บริษัท อีเลฟเวน-
เนชั่น มีเดีย จํากัด ประกอบกิจการส่ือและธุรกิจที่เกี่ยวของ ในประเทศพมา  โดยคาดวาจะเร่ิมดําเนินการไดภายใน
ไตรมาส 1 ป 2557    

4.   สายธุรกิจดานส่ือกระจายภาพและเสียง ดําเนินงานโดย บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)                      
(NBC)และมีบริษัทยอย คือ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด (NNV)  เพื่อขยายเขาสูธุรกิจดิจิตอลทีวี  

5.  สายธุรกิจการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ ดําเนินงานโดย บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน) (NINE)  โดยมีบริษัทยอย คือ  บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (NED), บริษัท เนชั่น คิดส จํากัด, บริษัท 
ไนน บีไบรท จํากัด  และบริษัทรวม คือ บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (NEE)   

6.  สายธุรกิจดานการพิมพ ดําเนินงานโดย บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (WPS)  
7.  สายธุรกิจดานการขนสง  ดําเนินงานโดย บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด (NML) 
8.  สายธุรกิจการศึกษา ดําเนินการโดย บริษัท เนชั่น ยู จํากัดซ่ึงเปนผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการมหาวิทยาลัย เนชั่น                     

 
อยางไรก็ตาม NMG ยังคงเปนผูถือหุนใหญ บริหารฝายขาย  ฝายการตลาด  กองบก.สํานักขาว ศูนยชางภาพ และฝายงาน

สนับสนุน เพื่อสามารถบริการขอมูลแกลูกคาในส่ือที่หลากหลายไดครบถวน โดยการจัดโครงสรางบริหารฝายขาย สู 3 Platform 
คือ Print , Broadcasting และ Digital Media เพื่อเปนชองทางการหารายไดในระยะยาว  และสรางการเติบโตอยางย่ังยืนใหแกกลุม
บริษัท 

 
ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ 

 
 
 

สายธุรกิจ ลักษณะผลิตภัณฑหลัก 

สายธุรกิจดานขาวธุรกิจ
ภาษาไทย  

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด  (KTM) 

  ผูผลิตและจําหนาย :  
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ : หนังสือพิมพธุรกิจรายวันภาษาไทย 
ลูกคากลุมเปาหมาย : นักธุรกิจ นักธุรกิจรุนใหม นักวิชาการ ขาราชการ นักการตลาด  นิสิต
นักศึกษา และ ประชาชนที่มีการศึกษาระดับกลาง ถึง ระดับสูง 
  รับจัดอบรมสัมมนา Public Traning และ In house Traning ในหัวขอตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การทํางาน  เชน การพัฒนาทักษะในการทํางาน , ภาษาอังกฤษในธุรกิจ  เปนตน 
 

 บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด (BBB) 
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ :  

ผูผลิตชองขาวธุรกิจ “กรุงเทพธุรกิจทีวี” แพรภาพผานจานดาวเทียม และเคเบิ้ลทีวี  
รวมท้ังเปนผูใหบริการ สถานีโทรทัศน ฟรีทีวี ในระบบ ดิจิตัลทีวี  ประเภทหมวดหมูทั่วไป
แบบความคมชัดปกติ ภายใตชื่อ ชอง NOW  ที่จะนําเสนอในรูปแบบ BIZ-LIFE VARIETY 
สําหรับคนรุนใหม นักธุรกิจ ซีอีโอ ตลอดจน  เอสเอ็มอี  ที่คาดวาจะเผยพรภาพไดราวไตร
มาส 1 ป 2557 
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สายธุรกิจดานขาว 
ทั่วไปภาษาไทย  
 

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด (KMM) 
ผูผลิตและจําหนาย :  
หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก : หนังสือพิมพขาวทั่วไปรายวันภาษาไทย 
นิตยสารเนช่ันสุดสัปดาห  :  นิตยสารวิเคราะหขาวทั่วไปรายสัปดาห 
ลูกคากลุมเปาหมาย : ประชาชนทั่วไป 
 

สายธุรกิจดานขาว
ภาษาอังกฤษ 

บริษัท เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค จํากัด  (NNN) 
ผูผลิตและจําหนาย :  

 หนังสือพิมพ The Nation : หนังสือพิมพรายวันภาษาอังกฤษ 
 Asia News Network : โครงการความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร 

และภาพขาว ระหวางหนังสือพิมพภายในภูมิภาคเอเซีย รวม  21 ฉบับ ใน 18 
ประเทศ 
กลุมลูกคาเปาหมาย : คนไทยที่ติดตามความเคลื่อนไหวของการเมืองและ
เศรษฐกิจ  รวมทั้งชาวตางชาติที่อาศัยอยูในประเทศไทย, กลุมวัยรุน และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษากลุมคนทํางานที่ตองการความรูเพิ่มเติมเพื่อนําไปใช
ประโยชนกับหนาที่การงานหรือชีวิตประจําวัน 
 

สายธุรกิจดานส่ือกระจาย
ภาพและเสียง 

บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (NBC) 
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

 รวมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการรวมผลิตรายการวิทยุและผลิตขาวส้ันตนชั่วโมง 
ออกอากาศทางสถานที FM 90.5 MHz และ FM 102.0 MHz 

 รวมกับบริษัทและพันธมิตรนําเนื้อหามาตอยอดเปนผลิตภัณฑและบริการ 
ข า วส า ร  เ พื่ อ เ ผ ยแพร  ผ าน ส่ื อ รูปแบบใหม  ได แ ก  เ ว็ บ ไซต   Tablet 
โทรศัพทเคลื่อนที่  

 ธุรกิจตอเนื่อง : การผลิตและจําหนายVCD และ DVD,  การจัดอบรมสัมมนา  การ
จัดนําเที่ยว , การจัดกิจกรรมพิเศษ 

ลูกคากลุมเปาหมาย : ประชาชนทั่วไป  
 
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิช่ัน จํากัด (NNV)   
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ :  

 สถานีขาว Nation Channel: เปนสถานีขาว 24 ชั่วโมง เนนเสนอรายการโทรทัศน
ที่เกี่ยวกับขาวสารสาระความรู เผยแพรผานทางสถานีโทรทัศนดาวเทียม และ 
เคเบิ้ลทีวี รวมถึง ฟรีทีวี ในระบบ ดิจิตัลทีวี  ประเภทขาวสารและสาระ ภายใตชื่อ 
ชอง เนชั่น ทีวี  ที่คาดวาจะเผยพรภาพไดราวไตรมาส 1 ป 2557 
 



 

 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

18 

 
 

สายธุรกิจ ลักษณะผลิตภัณฑหลัก 

สายธุรกิจดาน 
เอ็ดดูเทนเมนท และ
ตางประเทศ 

บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (NINE) 

 ดําเนินธุรกิจสํานักพิมพเนชั่นบุคสโดยผลิตและจัดจําหนายหนังสือพ็อคเก็ตบุคส 
ที่ไดรับลิขสิทธ์ิจากนักเขียนและสํานักพิมพชั้นนําทั้งในประเทศและตางประเทศ 
โดยมุงเนนกลุมผูอานที่มีอายุต้ังแต 18 ปข้ึนไป   

 เปนตัวแทนจัดจําหนายหนังสือพิมพตางประเทศและนิตยสารตางประเทศซ่ึงมี
กลุมลูกคาเปาหมายเปนนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ และกลุม
นักศึกษา 

 เปนตัวแทนขายสมาชิกและขายโฆษณาใหกับหนังสือพิมพ The Yomiuri 
Shimbun ที่พิมพในประเทศไทยรับจางพิมพหนังสือพิมพ The Wall Street  
Journal Asia และ The YomiuriShimbun รวมถึงรับจัดสงหนังสือพิมพและ
นิตยสารตางประเทศอีกหลายฉบับดวย 

 ผลิตและจําหนาย NJ Magazine :  นิตยสารเพื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับ
เยาวชนรายเดือน 

 
 บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ( NED)   

 ดําเนินธุรกิจสํานักพิมพโดยผลิตและจัดจําหนายส่ือส่ิงพิมพสําหรับเยาวชนเพื่อ
การศึกษาและบันเทิง สําหรับกลุมลูกคาเปาหมายหลักที่เปนเยาวชนอายุไมเกิน 
18 ปโดยมุงเนนหนังสือการตูนยอดนิยมที่ไดรับลิขสิทธ์ิมาจากสํานักพิมพชั้นนํา
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ไดแก ญ่ีปุน เกาหลี  ฯ รวมทั้งการตูนความรู
และวรรณกรรมเยาวชนตางๆ  
 

บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (NEE) 
 ดําเนินธุรกิจสํานักพิมพโดยผลิต นําเขา และจัดจําหนายส่ือส่ิงพิมพสําหรับ

เยาวชนเพื่อ   การศึกษา บันเทิง และการเสริมทักษะ สําหรับกลุมลูกคาเปาหมาย
หลักที่เปนเยาวชนอายุไมเกิน 18 ป สวนใหญไดรับลิขสิทธ์ิมาจากกลุมประเทศ
แถบยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย   

 รับจัดจําหนายหนังสือใหแก NED 
 

บริษัท เนช่ัน คิดส จํากัด (NTK) 

 ดําเนินธุรกิจและผลิตรายการสาระบันเทิงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในรูปแบบ
ตางๆ เพื่อเผยแพรผานส่ือโทรทัศน และส่ือรูปแบบใหม 
 

บริษัท ไนน บี ไบรท จํากัด (NBB) 
ดําเนินธุรกิจ สถาบันกวดวิชา ที่เกี่ยวของกับการศึกษาทุกแขนง 
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สายธุรกิจดานการพิมพ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด  (WPS) 

 ดําเนินธุรกิจใหบริการงานพิมพหนังสือพิมพ  โดยงานพิมพหลักมาจากการรับ
พิมพหนังสือพิมพของเครือ เนชั่น กรุป ไดแก หนังสือพิมพ คมชัดลึก, กรุงเทพ
ธุรกิจ ,The Nation  หนังสือรายปกษและรายสัปดาห – NJ Magazine ,เนชั่นสุด
สัปดาห, หนังสือ Pocket Bookหนังสือการตูน และหนังสือเรียนจากลูกคา
ภายนอก เชน ไทยรมเกลา  รวมทั้งรับพิมพหนังสือพิมพตางประเทศไดแก  The 
Wall Street Journal Asia  และ Yomiuri Shimbun นอกจากน้ียังเปนผูพิมพ 
หนังสือพิมพ China Daily  ที่แทรกใน The Nation 

 ดําเนินธุรกิจใหบริการงานพิมพที่เนนดานคุณภาพโดยแบงลูกคาเปน 2 กลุมใหญ 
คือ บริษัทใอเนเครือเนชั่นเปนงานพิมพประเภทงานการตูน, พ็อคเก็ตบุค และ
ส่ิงพิมพโฆษณา   และลูกคาภายนอก  ซ่ึงเปนงานพิมพประเภทนิตยสาร, วารสาร, 
แคตตาล็อก และโบรชัวร โดยลูกคาหลักในปจจุบัน ไดแก การบินไทย , กิฟฟารีน 
, ทีวีไดเร็คท และอื่น ๆ อีกมากมาย 

  
สายธุรกิจดานการขนสง บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด  (NML) 

 ดําเนินธุรกิจรับจางขนสงสินคา (Logistic) ไดแกขนสงหนังสือพิมพ ส่ิงพิมพ เพื่อ
ใหบริการรองรับสายงานหลักในการจัดสงหนังสือพิมพ ในกลุมเนชั่นไดแก 
คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, The Nation  , The Wall Street Journal Asia  และ 
Yomiuri Shimbun ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และตางจังหวัดทั่วประเทศ  
รวมทั้งการรับงานบริการขนสงสินคาอื่น ๆ เชน อุปกรณอิเลคโทรนิค สินคา
สงเสริมการตลาด ใหกับลูกคาภายนอกทั่วไป  เชน ซีเอ็ด, นานมีบุคส, อมรินทร
บุคสเซ็นเตอร  และรับสงแคตตาล็อก ใบปลิว ใหแกลูกคาภายนอก เชน True 
Vision, Tesco Lotus, IKEA เปนตน 
 

สายธุรกิจการศึกษา บริษัท เนช่ัน ยู จํากัด 

 ดําเนินธุรกิจดานการศึกษา บริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น  ปจจุบันเปดสอนท่ีวิทยา
เขตลําปาง และวิทยาเขตกรุงเทพ สาขาวิชานิเทศศาสตร บริหารธุรกิจ และ MBA 
โดยอาศัยความแข็งแกรงขององคกรส่ือในเครือเนชั่น ทั้งหนังสือพิมพ โทรทัศน 
วิทยุ ดิจิตอล มีเดีย เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสพัฒนาทักษะจากประสบการณจริง 
เ รียนกับมืออาชีพ  โดยนักศึกษามีโอกาศพัฒนาทักษะและประสบการณ 
นอกเหนือจากภาคทฤษฏีดวยการเรียนกับอุปกรณปฎิบัติการของจริง ในสภาพ
การทํางานจริง  
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2.2.1 – 2.2.3  สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย  ขาวทั่วไปภาษาไทย และขาวภาษาอังกฤษ 
โดยรายไดหลักของสายธุรกิจกลุมนี้  มาจาก 2 ทาง ไดแก รายไดจากโฆษณาประมาณรอยละ 68 และรายไดจากการ

จําหนายหนังสือประมาณรอยละ 22 โดยรายไดของธุรกิจส่ือส่ิงพิมพคิดเปนรอยละ 62 ของรายไดรวมทั้งกลุม  และมีคาใชจายหลัก
ดังตอไปนี้ 

-คาพิมพรอยละ 16 ซ่ึงจางบริษัทยอย คือ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูรับจางพิมพ   
-คากระดาษรอยละ 11 
-คาใชจายเงินเดือน คาเร่ือง คาขาวของกองบรรณาธิการรอยละ 18 

1. กลยุทธทางการตลาด 
เนื่องจากกลุมบริษัทฯ   ประกอบดวยส่ือหลายประเภท ไดแก   ส่ือส่ิงพิมพ ซ่ึงมีทั้งหนังสือพิมพรายวัน นิตยสารราย

สัปดาห  ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ     ซ่ึงสามารถครอบคลุมลูกคาไดทุกกลุม  และเปนทางเลือกใหกับลูกคาซ่ึงถือเปนจุดที่
ไดเปรียบคูแขงขัน     

1.1 กลยุทธดานผลิตภัณฑ   
1) คุณภาพขาวและการพิมพ  บริษัทฯนําเสนอขาวแบบฉับไว ถูกตอง เที่ยงตรง  กลาเสนอความจริง วิเคราะหเจาะลึก

และมีความเปนกลาง รวมทั้งการเสนอขาวที่สรางสรรคเปนประโยชนและสอดคลองกับความตองการและความสนใจของ
ประชาชน  ดานคุณภาพในการพิมพ บริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพงานพิมพ คมชัด สีสวยไมผิดเพี้ยน   การวาง Lay Out และ
รูปแบบหนังสือใหสวยงาม เพื่อใหผูอานรูสึกสบายตา อานงาย สงผลดีตอโฆษณาของลูกคาที่ปรากฏในหนังสือพิมพและนิตยสาร
ของบริษัท 

2) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ ซ่ึงครอบคลุมกลุมลูกคาทุกประเภท เพื่อเปนการขยายฐานรายได โดยแตละ
ผลิตภัณฑจะมีแนวเนื้อหาการนําเสนอ และมุงกลุมลูกคาที่แตกตางกันอยางชัดเจน  เนื่องจากกลุมคนอานมีความหลากหลาย ทั้ง
เพศ วัย ชนชั้นทางสังคม และรายได กลุมบริษัทจึงมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย เพื่อสามารถตอบสนองและเขาถึงลูกคาแตละกลุม 
ไดแก 

 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ  มุงเนนกลุมตลาดในแวดวงนักธุรกิจ นักลงทุน  
 หนังสือพิมพคมชัดลึก เปนหนังสือพิมพรายวันที่เนนจุดเดนในดานความแตกตางอยางสรางสรรค โดย 
 นําเสนอขาวดวยความรับผิดชอบตอสังคม เหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัว  
 นิตยสารเนช่ันสุดสัปดาห เปนนิตยสารขาวรายสัปดาหที่อัดแนนไปดวยเนื้อหา และประเด็นขาวที่นาสนใจ   
 เหมาะกับคอการเมือง และแทรกเร่ืองเบาๆ วรรณกรรมตางๆ 
  The Nation มุงม่ันในการนําเสนอขาวที่ถูกตองและหลากหลายในทุกๆดาน ทั้งเศรษฐกิจ และสถานการณ 
 บานเมือง จึงเหมาะกับประชาชนทั่วไป และชาวตางชาติที่อาศัยในประเทศไทย  
1.2 กลยุทธดานชองทางการจําหนาย 
ดานชองทางการจําหนาย บริษัทฯ มีโครงขายการจัดสงส่ิงพิมพสูผูอานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่แข็งแกรง 

รวมทั้งมีสาขาในเขตภูมิภาคตางๆ ไดแก  เชียงใหม, หาดใหญ และขอนแกน  มีระบบการขนสงหนังสือพิมพไปสูทั่วประเทศได
ทุกวันภายในเวลาอันรวดเร็ว      นอกจากนี้ยังมีสายสัมพันธที่ดีเปนเวลานานกับตัวแทนจําหนายทั่วประเทศ ซ่ึงสงเสริมให
ชองทางการจัดจําหนายเขมแข็งข้ึน 

1.3 กลยุทธดานราคา  
ดานโฆษณา 
1) กลยุทธการขายในรูปของ “ Combined ” จากการที่กลุมบริษัทมีส่ิงพิมพที่หลากหลายครอบคลุมกลุมลูกคาทุกกลุม

ทั้งส่ือหนังสือพิมพรายวันและรายสัปดาหทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวม 5 ฉบับไดแก กรุงเทพธุรกิจ, The Nation , คม ชัด 
ลึก,เนชั่นสุดสัปดาหและ Nation Junior ดังนั้นจึงเปนขอเสนอท่ีเปนจุดแข็งสําหรับลูกคาในการเลือกลงโฆษณา โดยลูกคาสามารถ
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เลือกเงื่อนไขพิเศษในการลงโฆษณาในส่ือแบบ Combined ได เชน ในกรณีที่ตองการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ  2 ฉบับ 2 ภาษา 
คือ The Nation  และ กรุงเทพธุรกิจ ซ่ึงจะมีราคาตํ่ากวาการลงโฆษณาแยกส่ือกัน   

2) กลยุทธการขายในรูปของ “Total Media Solution”  โดยการนําส่ือโฆษณาทุกประเภทในกลุมบริษัททั้งส่ิงพิมพ
วิทยุ โทรทัศน  อินเตอรเน็ต Isnap SMS  MMS และกิจกรรมพิเศษ    มาผสมผสานสรางคุณคา (VAS : Value Added Service) ตาม
ความเหมาะสมและความตองการของลูกคาในราคาพิเศษและประหยัดกวาราคาของการโฆษณาแยกส่ือมาก 

ดานการจําหนายส่ิงพิมพ 
ในสวนของลูกคาหนังสือพิมพ  ซ่ึงเปนประชาชนคนอานทั่วไปบริษัทฯไดใหสวนลดกับลูกคาที่ตองการสมัครสมาชิกรายปของ
หนังสือพิมพ เชน  ในกรณีสมัครสมาชิกของ   “ The Nation ”    จะไดรับสวนลดรอยละ 55 , กรุงเทพธุรกิจ ไดรับสวนลดรอยละ 
25 เปนตน 

1.4 กลยุทธดานการสงเสริมการขาย   
กลยุทธการสงเสริมการขายของกลุมบริษัท แบงเปน 2 ลักษณะ  คือ 
1)  การสงเสริมการขายสําหรับผลิตภัณฑแตละประเภท กลุมบริษัทมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง

ตลอดทั้งป แตละผลิตภัณฑจะมีการสงเสริมการขายของตนเอง   โดยมีวัตถุประสงคที่แตกตางกันไปตามกิจกรรม เชนเพื่อเพิ่ม
ยอดขายไมวาจะเปนการขายโฆษณา หรือส่ิงพิมพ  หรือทั้ง 2 สวนรวมกัน  หรือมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสัมพันธอันดีกับลูกคา
กลุมตางๆ หรือเพื่อตอบแทนคืนกําไรกลับไปสูผูอานและผูลงโฆษณา  กิจกรรมในปที่ผานมา เชน คมชัดลึก อวอรด,  จุดประกาย
คอนเสิรตของกรุงเทพธุรกิจ , Nation Hole in One , คมชัดลึกวิ่งลอยฟา มินิมาราธอน,  Asia Driving the world, Philip Kotler’s  
funture marketing symtosium , ดีเบตสองขุนคลัง : สองข้ัวความคิดเศรษฐกิจ, คนย่ังยืนสูองคกรย่ังยืนเกินรอย เปนตน 

2)  การสงเสริมการขายในลักษณะผสานส่ือ (Total Media Solution) เนื่องจากกลุมบริษัทดําเนินธุรกิจส่ือครบวงจร 
และเปนกลุมบริษัทที่มีส่ือมากที่สุดในประเทศ  จึงสามารถสรางความไดเปรียบในการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในรูปแบบ
ตางๆ โดยการนําส่ือหลายๆ ส่ือมาทํากิจกรรมสงเสริมการขายพรอมกัน  เชน  งานแทนคุณแผนดิน เปนตน  ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาส
ใหลูกคาไดรูจักผลิตภัณฑในเครือของบริษัท  รวมทั้งรูจักบริษัท จุดยืนและความนาเชื่อถือในฐานะบริษัทส่ืออีกดวย 
 
2. การขายโฆษณาและชองทางการจําหนาย 

การขายโฆษณา ส่ือส่ิงพิมพของกลุมบริษัทฯ แบงไดเปน 2 ลักษณะ ดังตอไปนี้ 
1.  การโฆษณาใหลูกคาโดยตรง (Direct Customers) เปนการติดตอโดยตรงระหวางบริษัทฯกับลูกคา    ผูเปนเจาของ

สินคาที่มีความสนใจที่จะลงโฆษณาสินคาผานส่ือตางๆ  
  2. การจําหนายส่ือโฆษณาผานบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency)เปนการติดตอระหวางบริษัทฯกับบริษัทตัวแทน
โฆษณาโดยบริษัทตัวแทนโฆษณาจะเปนผูเสนอจัดสรรและวางแผนการใชส่ือโฆษณาของลูกคาผูเปนเจาของสินคา บริษัท
ตัวแทนโฆษณาดังกลาวเปนบริษัททั่วไปในธุรกิจโฆษณาซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมาก  บริษัทไมมีการทําสัญญาผูกมัดใดๆและกับ
บริษัทใดๆ รวมถึงไมมีลูกคารายใหญที่มีมูลคารายการเกินรอยละ 30 ของรายไดโฆษณาของบริษัท 
 ตารางแสดงสัดสวนการจําหนายส่ือโฆษณาของบริษัทผานชองทางการจัดจําหนายตางๆ ในป 2556 

ชองทางการจัดจําหนายโฆษณา สัดสวนการจําหนาย ( หนวย : รอยละ ) 

การจัดจําหนายโดยตรง (Direct Customer) 48% 
การจัดจําหนายผานบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) 52% 

รวม 100% 

 ชองทางการจัดจําหนายส่ิงพิมพ แบงเปน 2 ชองทางดังตอไปนี้ 
1. การจัดจําหนายและการจัดสงโดยตรงไปยังผูอานในรูปของการขายสมาชิกและ  Bulk มีรูปแบบดังตอไปนี้ 
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-   การขายโดยตัวแทนขายซ่ึงไมไดเปนพนักงานของบริษัทจะไดรับคาตอบแทนจากการขาย  (Commission) ตาม
อัตราที่ตกลงไวลวงหนาของราคาสมาชิกที่สามารถขายได 

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

- การขายสมาชิกทางโทรศัพท (Retention&Telesales) โดยมีพนักงานติดตอสมาชิกเดิมซ่ึงใกลหมดอายุสมาชิก 
หรือสมาชิกที่ยกเลิกการเปนสมาชิกแลวระยะหนึ่ง โดยเชิญชวนใหตออายุสมาชิก หรือสมัครสมาชิกใหม 

-   การขายสมาชิกผานทางพันธมิตรทางการคา เชน บัตรเครดิต VISA เปนตน 
- การจําหนายส่ิงพิมพใหแกลูกคาสถาบัน โรงแรม สายการบิน โรงเรียน เปนการขายในปริมาณมากตามที่ตกลงกัน 

โดยไมมีการรับคืน 
2. การจัดจําหนายผานผูคาสง–เอเยนตและการจัดจําหนายผานผูคาปลีก–แผงรานคายอยเปนการจําหนายใหแกผูคา

สงเพื่อนําไปขายตอใหเอเยนตรายยอยแผงราน และลูกคาปลีก  กรณีที่เปนเอเยนตรายเดิม ซ่ึงมีความสัมพันธทางธุรกิจและ
ติดตอกันมานานมากกวา 20 - 30 ป จะไมมีการทําสัญญาผูกมัดระหวางกัน  ยกเวนเอเยนตรายใหมจะทําสัญญาเปนลายลักษณ
อักษรรวมกัน โดยมีหนังสือคํ้าประกันในวงเงินข้ันตํ่า 50,000 บาท  ปจจุบันบริษัทฯ   มีผูคาสง-เอเยนตและ ซับเอเยนตรวม
ประมาณ 1,000 ราย  กระจายอยูตามจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ    จึงถือวาเปนฐานการจําหนายส่ิงพิมพที่สําคัญของบริษัทฯ    
เนื่องจากเปนชองทางใหผูอานสามารถเขาถึงสินคาของบริษัทไดอยางทั่วถึง  ทั้งนี้บริษัทฯจะใหสวนลดและรับคืนหนังสือ ซ่ึง
เปนไปตามมาตรฐานทั่วไปของการจัดจําหนายหนังสือพิมพ   

ตารางแสดงสัดสวนการจัดจําหนายส่ิงพิมพของบริษัทผานชองทางการจัดจําหนายตางๆในป 2556 
ส่ิงพิมพ สมาชิก : (เอเยนต+ Bulk) 

กรุงเทพธุรกิจ 
The Nation 

55 : 45 
26 : 74 

คม ชัด ลกึ 9 : 91 
รวม 100% 

 
3. ลักษณะของลูกคา  แบงเปนกลุมผูอาน และกลุมผูลงโฆษณา 

- กลุมลูกคาเปาหมายของหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ และกรุงเทพธุรกิจทีวีเปนลูกคาระดับกลางถึงระดับสูงที่มี
ความสนใจในขาวสาร ซ่ึงสวนใหญมีพื้นฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาข้ึนไป  นักธุรกิจ ขาราชการระดับสูง โดยลูกคาสวน
ใหญบอกรับเปนสมาชิกรายป  กลุมผูลงโฆษณาสวนใหญเปนกลุมสินคาบริการที่มีราคาขายระดับกลางถึงระดับสูง เชน ธุรกิจ
การเงินการธนาคาร รถยนต  อสังหาริมทรัพย บานจัดสรร ธุรกิจการส่ือสาร โทรคมนาคม   เปนตน 

- กลุมลูกคาเปาหมายของหนังสือพิมพคมชัดลึก และ นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห ครอบคลุมลูกคาทุกระดับที่มี
พฤติกรรมการบริโภคขาวสารทั่วไป และมีความเชื่อถือในขอมูลขาวสาร เปนหนังสือพิมพที่มีระบบการเขาถึงผูอานโดยการ
จําหนายผานเอเยนต แผงรานคาทั่วประเทศ รวมทั้งมีการขายสมาชิกรายป  กลุมผูลงโฆษณา จะเปนสินคาอุปโภค บริโภค หรือ
สินคาที่มีกลุมเปาหมายเปนประชาชนทั่วไป เชน ธุรกิจคาปลีก หางสรรพสินคา รถยนตกระบะ รถจักรยานยนต อุปกรณสํานักงาน 
ไอที เคร่ืองใชไฟฟาเปนตน 

-  กลุมลูกคาเปาหมายของหนังสือพิมพเดอะเนชั่น  เปนลูกคาระดับกลางถึงระดับสูง ไดแก นักธุรกิจ ผูประกอบการ 
ตลอดจนนักธุรกิจชาวตางประเทศ  และกลุมผูอานที่เปนนักทองเที่ยว และกลุมคนรุนใหมที่ตองการขาวสาร โดยลูกคาสวนใหญ
บอกรับเปนสมาชิกรายป    ทั้งมีชองทางการขายผานสายการบิน โรงแรม และยานธุรกิจทองเที่ยว กลุมลูกคาโฆษณา เปนสินคา
คุณภาพดี ราคาสูง เปนกลุมลูกคาเฉพาะเจาะจง  เชน ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจทองเที่ยว ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย  
รถยนต หรือ สินคาและบริการ Brand Name ตางๆ เปนตน 
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4.  ภาวะการแขงขัน 
ภาวะการแขงขันโดยรวม 

ป  2556  มีคาใชจายของการโฆษณาท้ังระบบเทากับ 119,048 ลานบาท   เพิ่มข้ึน 1% หรือ 1,652 ลานบาท จากป 2555  
ที่มีมูลคาเทากับ  117,396  ลานบาท 
คาใชจายในการโฆษณาท้ังระบบ และอัตราการเติบโตภายในระยะเวลา 3 ป สําหรบัป  2554 –ป 2556 

62,238

17,723

5,918

22,081

68,105

18,604

6,358

24,329
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6,321

24,233
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Other

Radio

Newspapers

TV

 
  ที่มา : นีลเส็น มีเดีย รีเสิรช (ประเทศไทย) 
 
คาใชจายในการโฆษณาแยกตามส่ือในป 2556  มูลคา 119,048  ลานบาท 

    Cinema, Internet 
8,396 7%

    Magazines 
5,551 5%

Radio 6,321 5%

Newspaper 19,245 
16%

    Outdoor, Transit, 
In-Store 10,287 9%

    TV 69,249 58%

 
หมายเหต ุ รายละเอียดท่ีมาของ Ad Spending (excluding House Ads) มีดังน้ี 

- TV : เฉพาะฟรีทีวี 
- Newspapers : ไมรวม นสพ. ทองถิ่น 
- Magazines : 80% ของท้ังหมด 
- Internet : 30  เว็บไซด , Homepage Only  

M
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117,396 119,048
1%9%

107,959 
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จากขอมูลของนีลเส็น มีเดีย รีเสิรช (ประเทศไทย) พบวาอุตสาหกรรมโฆษณาในป 2556 มีมูลคารวมทั้งส้ิน 119,048
ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึนจากปกอน 1%  เปนการเติบโตในอัตราที่ไมสูงนัก เนื่องจากไดรับผลกระทบจากสภาพ
เศรษฐกิจและการลดงบประมาณ 

ประมาณของเจาของสินคารายใหญ และปจจัยชุมนุมทางการเมืองในชวงปลายป  โดยส่ือส่ิงพิมพมีมูลคาโฆษณาในป 
2556 เทากับ 19,245 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 16 ของคาใชจายโฆษณาทั้งหมด โดยเปนส่ือที่ไดรับความนิยมเปนอันดับสอง
รองจากส่ือโทรทัศน  เม่ือเทียบกับป 2555 มีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึน 3%  

โดยภาพรวมธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในป 2556  คือ  ส่ือส่ิงพิมพ  ซ่ึงบริษัทฯ ไดพยายามขยายตลาดผูอานควบคูไปกับ
การขยายตลาดโฆษณา โดยเนนกลยุทธ Total Media Solution โดยเสนอขายส่ือทุกประเภทในกลุมบริษัททั้งส่ิงพิมพ วิทยุ 
โทรทัศน อินเตอรเน็ต  SMSMMS  กิจกรรมพิเศษตางๆ  และส่ือนิวมีเดีย เชน เว็บไซด โทรศัพท สมารทโฟน ไอแพด และส่ือ
สังคมออนไลน เฟซบุคและทวิตเตอร  ส่ือเหลานี้สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคาใชจายที่แตกตางกัน
ไปตามประเภทของส่ือ และคุมคากับงบประมาณของลูกคาที่มีอยู 

ภาพรวมในป 2556  ภาวะเศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอลง ตามการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวหลังจากที่เรงใชจาย
ไปมากในปกอน ประกอบกับผูประกอบการบางสวนชะลอเลื่อนการลงทุนออกไปเพื่อประเมินสถานการณทางเศรษฐกิจและ
การเมือง สงผลใหการใชจายดานส่ือโฆษณาปรับเพิ่มข้ึนไมมากนัก    และปจจัยที่สงผลใหภาคอุตสาหกรรมสามารถขยายตัว
ตอไปได คือ การจางงานยังมีอยูมาก และรายไดประชาชนโดยรวมยังอยูในเกณฑดี รวมทั้งนโยบายการเงินยังเอื้อตอการเติบโต 
และเงินเฟอยังไมนาหวง จึงเปนแรงผลักใหเศรษฐกิจขยายตัวไดในป 2556  

ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาป 2557   ปจจัยสําคัญที่เปนตัวกําหนดการเติบโตของธุรกิจโฆษณาไดแก ความสามารถ
ในการรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงในชวงปปลายป 2556 ถึงตนป 2557 นี้ จะเร่ิมมีการเปลี่ยนผานจากทีวี            
อะนาล็อกไปสูยุคทีวีดิจิตอล ซ่ึงถือไดวาเปนปจจัยสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชส่ือโฆษณาทางโทรทัศนอีกคร้ัง โดยการ
เขาสูยุคทีวีดิจิตอลซ่ึงมีจํานวนชองสัญญาณที่มากข้ึนในอนาคตนี้ เปนการเปดโอกาสใหผูขายโฆษณามีโอกาสไดเขามาในตลาด
จํานวนมากข้ึนกวาเดิม รวมถึงผูประกอบการซ่ึงอยูในฐานะผูซ้ือโฆษณา มีทางเลือกในการใชชองโฆษณาทางโทรทัศนที่มากข้ึน
กวาเดิมดวย จึงสงผลใหคาโฆษณามีราคาถูกลง เม่ือเปรียบเทียบกับคาโฆษณาทางฟรีทีวีในปจจุบันที่อยูในระดับสูงมาก 

ขณะที่ปจจัยลบที่ควรจับตามอง คือ ปญหาทางการเมือง สเถียรภาพในการจัดต้ังรัฐบาลในประเทศ ซ่ึงหากยืดเย้ือและ
รุนแรง จะสงผลกระทบตอการขยายตัวเศรษฐกิจไทย  จึงอาจทําใหผูประกอบการพิจารณาลดตนทุนของสินคาตางๆ โดยมุงมาที่
การตัดงบโฆษณา ซ่ึงถือวาเปนตนทุนที่ลดงายที่สุด 

สําหรับป 2557 (ขอมูลจาก : ศูนยวิจัยกสิกรไทย) คาดวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่รอยละ 2.6% - 3.7%  จากการฟน
ตัวของเศรษฐกิจโลก และโครงการลงทุนขนาดใหญภาครัฐจะเร่ิมดําเนินการได แตยังคงตองระวังปจจัยที่อาจเพ่ิมความเส่ียง
ใหกับเศรษฐกิจไทยในป 2557 ไดแก  ปญหาการเมือง และความขัดแยงทางสังคม  และความชัดเจนของเม็ดเงินในสวนของการ
ลงทุนภาครัฐ รวมถึงแรงกดดันของตนทุนการผลิต 

 
สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม 
การแขงขันภายในอุตสาหกรรม โดยพิจารณาตามประเภทสายธุรกิจดังนี้ 
สายธุรกิจดานขาวธุรกิจ
ภาษาไทย 
 

หนังสือพิมพธุรกิจรายวัน : กรุงเทพธุรกิจ 
ถือเปนผูนําของกลุมหนังสือพิมพธุรกิจรายวันโดยมีสวนแบงตลาดดานพื้นที่โฆษณา 
(คอลัมนนิ้ว)  ประมาณรอยละ 64  อยางไรก็ตามในตลาดยังมีหนังสือพิมพประเภท
เดียวกันคือ  Post Today  โดยมีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 29 และASTV ผูจัดการ
รายวันเดลี่ ประมาณรอยละ 7 
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สายธุรกิจดานขาวการบาน
การเมืองทั่วไปภาษาไทย 

หนังสือพิมพรายวันท่ัวไป : คมชัดลึก 
คมชัดลึกมีสวนแบงการตลาดทางดานพื้นที่โฆษณาประมาณรอยละ 16  ในขณะที่ไทยรัฐ 
เดลินิวส มีสวนแบงการตลาดดานพื้นที่โฆษณาประมาณรอยละ 54  และ18 ตามลําดับ 

สายธุรกิจดานขาว
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 

หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ : The Nation 
มีคูแขงเพียงฉบับเดียวคือ  Bangkok  Post   
โดยผูอานหนังสือพิมพกลุมนี้คอนขางคงที่และจํากัด  โดยสวนใหญเปนสมาชิกประจํา   
ปจจุบัน The Nationมีสวนแบงการตลาดดานพื้นที่โฆษณา (คอลัมนนิ้ว)  ประมาณ รอยละ 
35 และ Bangkok  Post  ประมาณ รอยละ 65 

 
การผลิตหรือการจัดหาผลิตภัณฑเพ่ือจําหนาย 
1. การผลิตหนังสือพิมพ 

 2554 2555 2556 

เดอะเนช่ัน    
ปริมาณการผลิตเฉลี่ยตอวัน (ฉบับ) 59,000 – 61,000 59,000 – 61,000 59,000 – 61,000 
กรุงเทพธุรกิจ    
ปริมาณการผลิตเฉลี่ยตอวัน (ฉบับ) 95,000 – 100,000 95,000 – 100,000 95,000 – 100,000 
คม ชัด ลึก    
ปริมาณการผลิตเฉลี่ยตอวัน (ฉบับ) 300,000 – 400,000 300,000 – 400,000 300,000 – 400,000 

ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2548 บริษัทไดจัดต้ังบริษัทยอย คือ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัท เนชั่น 
มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุน 84.50%) ซ่ึงดําเนินธุรกิจโรงพิมพ  การรับจางพิมพ    ดังนั้นในสวนของกําลังการผลิต  
เคร่ืองจักร วัตถุดิบจะกลาวในสวนของสายธุรกิจโรงพิมพ 

อยางไรก็ตามวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตหนังสือพิมพ คือกระดาษหนังสือพิมพ (Newsprint) มีสัดสวนประมาณ 
82% ของมูลคาวัตถุดิบรวม   ซ่ึงบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูจัดหาวัตถุดิบดังกลาวเอง ปจจุบันบริษัทฯ 
สามารถส่ังซ้ือไดทั้งภายในประเทศ และนําเขาจากตางประเทศ  โดยไมมีขอผูกพันกับผูจําหนายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 
แตจะพิจารณาตามราคาขายที่แตละรายเสนอมา เพื่อใหไดวัตถุดิบในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพที่ตองการ 
 
สภาพปญหาเก่ียวกับวัตถุดิบ (Newsprint) 

จากขอมูลในอดีตพบวาราคากระดาษหนังสือพิมพจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับราคาข้ึนลงไมแนนอนข้ึนอยูกับราคา
เย่ือกระดาษ  และปจจัยที่มีผลไดแก ราคาน้ํามัน โดยกระดาษหนังสือพิมพเปนสินคาประเภท Commodity ซ่ึงมีราคาตลาดโลก
อางอิงทําใหสามารถเปรียบเทียบราคาจากผูจําหนายแตละรายได    ภาวะการผลิต การนําเขา กระดาษและส่ิงพิมพ ในป 2556 
ชะลอตัวตามวัฏจักรเศรษฐกิจ สําหรับการสงออกเยื่อกระดาษและส่ิงพิมพ รวมทั้งการนําเขาเย่ือกระดาษ มีแนวโนมขยายตัวแมวา
จะมีการใชส่ือดิจิตอลอยางกวางขวาง แตกระดาษยังคงเปนที่ตองการใชในชีวิตประจําวันของผูบริโภค ซ่ึงผูประกอบการจะตองมี
การวิจัยพัฒนานวัตกรรมและการออกแบบใหมๆ ใหสอดรับกับความตองการของผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ  สําหรับการ
นําเขากระดาษที่สําคัญ ไดแก ประเทศจีน ญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา 

แนวโนมของอุตสาหกรรมกระดาษและส่ิงพิมพ ในป 2557 คาดวาการผลิตกระดาษโดยรวมจะเพิ่มข้ึน  จากที่กรุงเทพ
เปนเมืองหนังสือโลก การจัดการประชุมผูจัดพิมพนานาชาติ  IPA Congress 2014 ที่ประเทศไทย จะเปนส่ิงกระตุนทางหนึ่งให
ตลาดมีการการต่ืนตัวทางดานผูผลิต คือ สํานักพิมพ ผูจัดจําหนาย รานหนังสือ การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐในการส่ังซ้ือ
หนังสือเขาหองสมุด การลดหยอนภาษีสําหรับการบริจาค รวมถึงจากสถานการณการเมืองที่ยังคงรอนแรง ทําใหส่ือหนังสือพิมพ
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ไดรับความสนใจจากผูอาน และผูลงโฆษณา อีกทั้งการแขงขันฟุตบอลโลก 2014 ชวงกลางป จะมีการจัดแคมเปญการตลาดผาน
ส่ือหนังสือพิมพจํานวนมาก 

อยางไรก็ตาม หากในบางชวงที่ราคากระดาษ Newsprint เร่ิมปรับตัวสูงข้ึน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน ทําใหบริษัทฯตองยืดหยุนนโยบายในการส่ังซ้ือกระดาษตามความเหมาะสมของสภาวะการณ   ทั้งนี้ บริษัทฯจะ
พิจารณาเลือกซ้ือวัตถุดิบจากแหลงตางๆ โดยการเปรียบเทียบราคา เจรจาตอรอง และพิจารณาเง่ือนไขการจัดสงที่เกี่ยวของ 

ทั้งนี้เพื่อเปนการสํารองวัตถุดิบในการผลิต บริษัทฯไดซ้ือวัตถุดิบทั้งในประเทศและตางประเทศ และเพื่อเปนการ
ถวงดุลอํานาจการตอรองของผูผลิตวัตถุดิบแตละราย  โดยสวนใหญบริษัทจะส่ังซ้ือเปนการลวงหนาประมาณ 3-4 เดือน  ยกเวน
กรณีที่สามารถพยากรณไดวาแนวโนมราคาจะสูงข้ึนบริษัทจะสํารองส่ังซ้ือกระดาษเพิ่มข้ึนเพื่อลดผลกระทบดานราคา 

สําหรับตนทุนกระดาษที่นําเขาเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทไดมีนโยบายปองกันความเส่ียงโดยการทํา Forward 
Contract ไวลวงหนาตามแผนการส่ังซ้ือในแตละป สวนวัตถุดิบอื่นๆ ไดแก หมึกพิมพ เพลท ฟลม และน้ํายาตางๆ   ซ่ึงมีสัดสวน
รวมประมาณ 18% ของมูลคารวมของวัตถุดิบ ในป 2556 บริษัทไดส่ังซ้ือจากบริษัทตัวแทนในประเทศทั้งหมดเพราะมีผูขายเปน
จํานวนมาก 

  
2. การผลิตขาว (Content)          

ทรัพยากรที่สําคัญสําหรับการผลิตหนังสือพิมพคือ เนื้อหาขาว (Contents)   ซ่ึงการไดมาซ่ึงเนื้อหาขาวนั้นจะตอง
ประกอบดวยข้ันตอนการผลิตขาวที่เปนระบบและการทํางานเปนทีมของกองบรรณาธิการขาว  รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในการ
จัดทํา และนําเสนอขาวซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญของการทําส่ือ  ดังนั้นเพื่อใหข้ันตอนการผลิตเนื้อหามีคุณภาพ และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางการทํางานในอุตสาหกรรมส่ือตามกระแสเทรนดโลกไดอยางรวดเร็ว ทําใหกลุมบริษัทไดพัฒนา Content ไปสู
รูปแบบ Multi Channel Multi Platform เพื่อใหตอบโจทยการบริโภคขาวสารที่หลากหลายชองทางในปจจุบัน ดวยการพัฒนา
รูปแบบการสรางสรรคเนื้อหาขาวที่เรียกวา  “Convergence Newsroom”  คอนเวอรเจนท นิวสรูม  อีกทั้งยังใชเทคโนโลย่ีใหม ๆ 
เขามาชวยในการทํางานใหสะดวกรวดเร็วลดตนทุนการผลิต รวมทั้งอบรมพัฒนาบุคคลากรขาวอยางตอเนื่อง โดยใหมีทักษะทํา
ขาวแบบ “มัลติ แพลตฟอรม”  และสามารถทํางานเปนทีมทดแทนกันได ปจจุบันบุคลากรในกองบรรณาธิการของ The Nation 
กรุงเทพธุรกิจ, คม ชัด ลึกประกอบดวยผูส่ือขาว ผูเขียนขาว บรรณาธิการขาว Sub-Editor รวมทั้งหมด  556  คน และมีสวนงาน
ศูนยกลางที่มีทั้ง ฝายขาว  ทําหนาที่เปนตัวแทนทําขาว  โดยขอมูลขาวที่ไดจะเก็บไวในถังขาว IES (Integrated Editorial System)   
ซ่ึงเม่ือแตละทีมกองบรรณาธิการตองการขอมูลในการทําขาว  ก็สามารถมาดูไดจากถังขาว IES  จึงเปนการใชทรัพยากรใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2.2.4 สายธุรกิจเอ็ดดูเทนเมนท และตางประเทศ ดําเนินงานโดย บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

(NINE) 

1. ธุรกิจสํานักพิมพ 
1.1 ส่ิงพิมพสําหรับเยาวชน 

1.1.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ  
กลุมบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิต นําเขาและจัดจําหนายส่ิงพิมพสําหรับเยาวชนเพื่อการศึกษา บันเทิง และการเสริม

ทักษะ  ผาน NED และ NEE ในนามสํานักพิมพ “เนชั่นเอ็ดดูเทนเมนท” และ “เนชั่นเอ็กมอนท”  โดยสามารถแบงออกไดเปน 2 
ประเภท ดังนี้ 

ก) ส่ิงพิมพสําหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุน ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย 
NED ไดรับความไววางใจใหเปนผูผลิตส่ิงพิมพสําหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุน ประเทศเกาหลี ประเทศไทย และ
ประเทศในทวีปเอเชีย โดยไดรับลิขสิทธ์ิจากนักเขียนและสํานักพิมพชั้นนํา อาทิ Shueisha, Shogakukan, Kodansha, 
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Kadokawa Shoten และ Futabasha เปนตน จนถึงป  2556 NED ไดรับลิขสิทธ์ิในการพิมพและจัดจําหนายส่ิงพิมพ
สําหรับเยาวชน ทั้งส้ินจํานวนมากกวา 550 เร่ือง หรือมากกวา 4,500 ปก ซ่ึงดําเนินการในรูปแบบดังตอไปนี้ 
1) นิตยสารการตูนภายใตช่ือ “Boom” ซ่ึงกลุมบริษัทฯ เปนเจาของหัวหนังสือ เปนนิตยสารรายสัปดาหที่รวบรวม

การตูนญ่ีปุนยอดนิยมหลากหลายเรื่องจากนิตยสารการตูนรายสัปดาหอันดับหนึ่งของญ่ีปุนคือ “Shonen Jump” 
และการตูนไทยไวในเลมเดียวกัน  

2) หนังสือการตูน (Comic Collection) หมายถึงหนังสือการตูนรวมเลมและหนังสือการตูนในรูปแบบพิเศษ 
(Limited Edition) ซ่ึงไดรับความนิยมอยางกวางขวางทั้งจากประเทศญ่ีปุน และประเทศอื่นๆ ในเอเชียรวมทั้ง
ประเทศไทย สวนใหญของหนังสือการตูนในกลุมนี้เปนการรวมเลมจากการตูนที่ลงเปนตอนๆ ในนิตยสาร
การตูน “Boom” อาทิ “นารุโตะ นินจาคาถาโอโฮเฮะ” “Hunter x Hunter” “เทพมรณะ Bleach” “Jo Jo ลาขาม
ศตวรรษ”  “นูระ หลานจอมภูต”  “Sket Dance” “Bakuman” “Enigma” “Blue Exorcist” การตูนไทย อาทิ “มีดที่ 
13” “อภัยมณีซากา” เปนตน  และลาสุด บริษัทไดรับลิขสิทธ์ิการตูนเร่ืองใหม ชื่อ Kuroko No Basket ที่มียอดขาย
รวมทุกเลมมากกวา  24 ลานเลมที่ประเทศญ่ีปุน จากบริษัท Shueisha ( ที่มา: Oricon) 

3) หนังสือการตูนเรื่องอ่ืนๆ ที่ไมไดมาจากนิตยสารการตูน “Boom” อาทิ หนังสือชุด “โดราเอมอน” “รวมผลงาน
การตูนของ Fujiko F. Fujio ผูเขียนโดราเอมอน”  “เครยอนชินจัง” “Monster ฉบับ Deluxe”  “Pokemon”  เปนตน  

4) คอมมิกส เอ็ซเซ (Comics Essay) เปนหนังสือที่มีรอยแกวผสมผสานกับลายเสนการตูน มีเนื้อหาสนุกสนานและ
ใหแงคิดที่นาสนใจ อาทิ “ชีวิต 150 cm.” “ชีวิตคนโสดโหดมันฮา” “ชีวิตหญิงเดี่ยว”  เปนตน  

5) หนังสือการตูนความรู (Edutainment Comics) เปนการตูนสาระบันเทิง แบงเปนชองทํานองเดียวกับการตูน
ญ่ีปุน    มีการแทรกความรูตางๆ และคําอธิบายเชิงวิชาการ ผานการเลาเร่ืองที่สนุกสนาน มีทั้งแบบสีเดียวและ
ภาพส่ีสี จากสํานักพิมพชั้นนําของเกาหลี อาทิ   “อัลเบิรต ไอนสไตนฉบับการตูน” “ดูลี่ ไดโนเสารซาฮาสุดข้ัว 
ชุดทองโลก” และการตูนที่ไดรับลิขสิทธ์ิจากบริษัทของคนไทย เชน  “เบิรดแลนด แดนมหัศจรรย ชุดตามรอย
พระราชา”  เปนตน 

6) หนังสือนิทานภาพ (Story Book) เปนหนังสือที่เหมาะสําหรับเด็กเล็ก ประกอบไปดวยภาพโดยมีเร่ืองราวที่จะ
สอดแทรกปรัชญาสําหรับเด็ก พรอมทั้งใหความบันเทิง อาทิ “เชลลดอน” จากประเทศไทย “แกะนอยสุดกวนกับ
หมาปาจอมปวน” จากประเทศจีน  “Canimals” จากประเทศเกาหลี เปนตน 

7) หนังสือกิจกรรมเสริมทักษะ (Activity Book) เปนหนังสือที่เหมาะสําหรับเด็กเล็ก ประกอบดวยรูปภาพเปนสวน
ใหญ พรอมความรูและความบันเทิง ผานกิจกรรมตางๆ อาทิ การระบายสี การวาดรูปตางๆ การลากเสน เกม
ทดสอบความจํา  สี  ตัวเลข หรือคําศัพทงายๆ โดยใชตัวการตูนที่มีชื่อเสียงที่เด็กชื่นชอบ อาทิ กิจกรรมหนังสือ
กิจกรรมพัฒนาทักษะชุด “เชลลดอน” และ “เบิรดแลนด แดนมหัศจรรย”  จากประเทศไทย “แกะนอยสุดกวนกับ
หมาปาจอมปวน” จากประเทศจีน เปนตน 

8) หนังสือสาระความรูสําหรับเยาวชน เปนหนังสือที่ใหความรูในเร่ืองตางๆ ที่เขาใจงาย มีรูปภาพประกอบและ
วิธีการเลาที่ดึงดูดความสนใจของเด็ก ขณะเดียวกันก็สอดแทรกความรูเฉพาะดานควบคูไปดวย ซ่ึงอาจนําไปใช
เปนหนังสืออานนอกเวลา เชน “100 เร่ืองควรรูสูประชาคมอาเซียน” เปนตน   

 
ข) ส่ิงพิมพสําหรับเยาวชนจากกลุมประเทศในแถบยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย 

NEE ไดรับความไววางใจใหเปนผูผลิต  นําเขา และจําหนายส่ิงพิมพสําหรับเยาวชนท่ีไดรับลิขสิทธ์ิจากเจาของ
ลิขสิทธ์ิและสํานักพิมพชั้นนําจากกลุมประเทศแถบยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย อาทิ Walt Disney, Warner Bros.,  Simon & 
Schusters, Nickelodeon ประเทศสหรัฐอเมริกา Hit Entertainment, Chorion,  Scholastic UK, Egmont UK, Dorling Kindersley 
ประเทศอังกฤษ,  VGS ในเครือของ EGMONT, Verlagsgesellschaften ประเทศเยอรมันนี, Larousse ประเทศฝร่ังเศส, Casterman 
ประเทศเบลเยียม, Paramon ประเทศสเปน และ Blake Education เปนตน โดยสวนใหญผลิตเปน 2 ภาษา ซ่ึงมีทั้งภาษาไทยและ
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ภาษาอังกฤษในเลมเดียวกัน จนถึงป  2556 NEE ไดรับลิขสิทธ์ิในการพิมพและจัดจําหนายส่ิงพิมพสําหรับเยาวชนจากกลุม
ประเทศในแถบยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย ทั้งส้ินจํานวนมากกวา  1000 ปก ซ่ึงดําเนินการในรูปแบบดังตอไปนี้ 

1) นิตยสารสําหรับเด็กช่ือ “Disney & Me” เปนนิตยสารรายเดือนสําหรับเด็กอายุ 5-8 ป ลิขสิทธ์ิจาก Disney ซ่ึงให           
ความรูพรอมความบันเทิงโดยการรวมนิทานภาพและกิจกรรมเสริมทักษะไวในเลมเดียวกัน เชน การระบายสี
รูปภาพ ลากเสน เกมทดสอบความจํา สี ตัวเลข นอกจากนี้ยังไดสอดแทรกความรูดานภาษาอังกฤษ เชน abc หรือ 
คําศัพทงายๆ ฯลฯ นิตยสารฉบับนี้จัดพิมพเปนสองภาษา (ไทย-อังกฤษ)  เพื่อจูงใจใหผูปกครองเลือกซ้ือใหแก
บุตรหลาน และใหครูพิจารณาใชเปนหนังสือเสริมหลักสูตรในโรงเรียน 

2) หนังสือนิทานภาพ (Story-telling book) ซ่ึงไดคัดสรรจากนิทานที่ไดรับความนิยมอยางกวางขวางจากทั้งในและ
ตางประเทศ อาทิ นิทานจากภาพยนตร “Frozen ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ” “หนังสือรวมนิทานคลาสสิก
ของดิสนีย ฉบับปกแข็ง” “เจาหญิงแปลงโฉม” รวมทั้งนิทานชุด “Mickey & Friends” “Disney Princess” 
“Winnie the Pooh” ของ Disney “Scooby-Doo” ของ Warner Bros.  “Thomas & Friends” ของ Hit 
Entertainment “Dora the Explorer” และ “SpongeBob” ของ Nickelodeon เปนตน นอกจากนี้ NEE ยังไดพัฒนา
หนังสือนิทานประกอบกับซีดีอานออกเสียงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Read Along) ไดแก ชุด “Disney 
Princess” และ “Disney Pixar” อีกดวย 

3) หนังสือกิจกรรมเสริมทักษะ (Activity Book) เปนหนังสือที่เหมาะสําหรับเด็กเล็ก ประกอบดวยรูปภาพเปนสวน
ใหญ พรอมความรูและความบันเทิง ผานกิจกรรมตางๆ อาทิ การระบายสี การวาดรูป การลากเสน เกมทดสอบ
ความจํา สี  ตัวเลข หรือคําศัพทงายๆ ฯลฯ จัดพิมพเปนสองภาษา (ไทย-อังกฤษ)  สวนใหญมีเนื้อหาเกี่ยวกับตัว
การตูนที่เปนที่นิยมระดับนานาชาติ ตัวอยางส่ิงพิมพในประเภทนี้ไดแก หนังสือกิจกรรมเสริมทักษะชุด “Mickey 
& Friends” “Disney Princess” “Frozen ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ” ของ Disney,  หนังสือกิจกรรมเสริม
ทักษะชุด “SpongeBob” และ “Dora the Explorer” ของ Nickelodeon, “Batman” ของ Warner Bros. เปนตน 

4) หนังสือวรรณกรรมการตูน เปนหนังสือที่มีการเลาดวยภาพแบงเปนชองๆ มีการวางภาพคลายการตูนญ่ีปุน แต
เนื้อหาสวนใหญมาจากวรรณกรรมที่โดงดังสมัยกอน  มีทั้งแบบพิมพสีเดียวและส่ีสี อาทิ  “ชุด  Manga 
Shakespeare” เปนตน 

5) หนังสือสารานุกรมสําหรับเยาวชน เปนหนังสือที่เนนใหความรูเชิงวิชาการในหัวขอตางๆ และมีรูปภาพประกอบ
เพื่อเปนการดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชน สามารถนําไปใชเปนหนังสืออางอิงหรือส่ือประกอบการเรียน
การสอน เพื่อเสริมสรางความรู ตัวอยางส่ิงพิมพในประเภทนี้ ไดแก สารานุกรมชุด “เทคโนโลยีพลิกโลก ” ของ 
Dorling Kindersley เปนตน 

6) หนังสือคูมือขอสอบสําหรับเยาวชน เปนหนังสือคูมือแนวคิดขอสอบวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรอัจฉริยะ  ของ
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยรวมกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสําหรับนักเรียน ครู และผูสนใจทั่วไป 
 

1.1.2 ลูกคากลุมเปาหมาย 
ลูกคากลุมเปาหมายแบงออกเปน 2 กลุมหลัก คือ  
 กลุมเด็กเล็ก (5-8 ป) 
 กลุมกอนวัยรุน (9-12 ป) และวัยรุน (13-18 ป)  
โดยหนังสือของกลุมบริษัทฯ นั้น มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายใน

พิสัยที่ตางกันดังนี้ 
 หนังสือการตูนและนิตยสารการตูน มีกลุมลูกคาเปาหมายหลักเปนกลุมกอนวัยรุน และวัยรุน และอาจรวมไปถึง

ผูใหญที่มีความชื่นชอบในการอานหนังสือการตูน เนื่องจากเปนความบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่มีตนทุนตํ่า 
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 นิทาน/ หนังสือภาพ/ หนังสือกิจกรรมเสริมทักษะ มีกลุมลูกคาเปาหมายหลักเปนกลุมเด็กเล็ก 
 วรรณกรรมเยาวชนมีลักษณะเนื้อหาแตกตางกันตามความเหมาะสมและอายุ จึงมีกลุมลูกคาเปาหมายครอบคลุม

กลุมเด็กเล็ก กอนวัยรุน และวัยรุน  
 หนังสือสาระความรูมีความละเอียดของเนื้อหาแตกตางกันตามความเหมาะสมและอายุ ครอบคลุมลูกคาเปาหมาย

ต้ังแตกลุมเด็กเล็ก กอนวัยรุน และวัยรุน 
 หนังสือสารานุกรม มีความละเอียดของเนื้อหาแตกตางกันตามความเหมาะสมและอายุ ครอบคลุมกลุมลูกคาเด็ก

เล็ก กอนวัยรุน และวัยรุน 
 หนังสือคูมือขอสอบสําหรับเยาวชน กลุมลูกคาเปาหมายหลักเปนกลุมเด็กชั้นประถมศึกษา 

 
1.1.3 การจําหนายและชองทางการจําหนาย  

ก) ส่ิงพิมพสําหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุน ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย 
การจําหนายส่ิงพิมพสําหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุน ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชียนั้น NED ซ่ึง
เปนผูผลิตจะขายส่ิงพิมพที่ผลิตทั้งหมดใหแก NEE  ซ่ึงเปนการขายบนเง่ือนไขไมมีการรับคืน เพื่อให NEE นําไป
จําหนายตอใหกับเอเยนตที่จัดจําหนายการตูน และผูจัดจําหนายหนังสือรายใหญที่มีรานหนังสือหลายสาขา ซ่ึง
เปนการขายที่อาจมีการรับคืนไดในภายหลัง โดยเอเยนตเหลานี้จะกระจายสินคาตอไปยังรานหนังสือคาปลีกราย
ยอยซ่ึงจะจําหนายตอใหแกผูอานอีกตอหนึ่ง และ NEE ยังมีการจัดจําหนายโดยตรงแกผูอานผานระบบสมาชิก  
ในป 2556 NEE จัดจําหนายส่ิงพิมพสําหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุน ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในทวีป
เอเชียสวนใหญผานเอเยนตการตูน รองลงมาไดแก รานหนังสือ รานคาโมเดิรนเทรด รานสะดวกซ้ือ และ รานคา
ที่ไมไดจําหนายหนังสือเปนหลัก และชองทางการจําหนายอื่นๆ ไดแก จําหนายตรงผานบูธ งาน event ตามลําดับ 
รวมจุดจําหนายทั้งส้ินกวา 9,500 จุด (ที่มา: บริษัทฯ ) 

ข) ส่ิงพิมพสําหรับเยาวชนจากกลุมประเทศในแถบยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย 
NEE จะทําการจําหนายส่ิงพิมพสําหรับเยาวชนจากกลุมประเทศในแถบยุโรป อเมริกา และออสเตรเลียซ่ึงตนเปน
ผูผลิตผานผูจัดจําหนายหนังสือรายใหญที่มีรานหนังสือหลายสาขา และรานคาโมเดิรนเทรด ซ่ึงมีเง่ือนไขการขาย
ที่อาจมีการรับคืนไดในภายหลัง โดยรานคาเหลานี้จะจําหนายตอใหแกผูอานอีกทอดหนึ่ง นอกจากนั้น NEE ยังมี
การจัดจําหนายโดยตรงแกสถาบันการศึกษา และผูอานผานระบบสมาชิกดวย 
ในป  2556 NEE จัดจําหนายส่ิงพิมพสําหรับเยาวชนจากกลุมประเทศในแถบยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย สวน
ใหญผานรานหนังสือ รองลงมาไดแก รานคาโมเดิรนเทรด รานสะดวกซ้ือ และ รานคาที่ไมไดจําหนายหนังสือ
เปนหลัก นอกจากนั้น มีการจําหนายตรงผานบูธ โรงเรียน และองคกรตางๆ และชองทางการจําหนายอื่นๆ รวม
จุดจําหนายทั้งส้ินกวา 11,500 จุด (ที่มา: บริษัทฯ 9,500 รานคา / 2,000 โรงเรียน)  

 
1.1.4 กลยุทธการแขงขัน 

1) คัดเลือก สรางสรรค พัฒนาส่ือที่มีคุณภาพ  
บริษัทฯ จะดําเนินการผลิตและจัดจําหนายส่ิงพิมพสําหรับเยาวชนท่ีมีคุณภาพ ความเหมาะสม และตอบสนอง
ความตองการของกลุมเด็กและเยาวชน รวมทั้งสงเสริมความรูดานตางๆโดยเฉพาะความรูดานภาษาอังกฤษ ซ่ึง
ส่ิงพิมพหลายประเภทของกลุมบริษัทฯ มีภาษาไทยควบคูกับภาษาอังกฤษ 

2) คัดเลือก สรางสรรค ส่ิงพิมพที่ทันสมัยและไดรับความนิยมระดับนานาชาติ  
กลุมบริษัทฯ จะใชขอไดเปรียบสํานักพิมพอื่นๆ จากการมีความสัมพันธที่ดีกับสํานักพิมพที่มีชื่อเสียงใน
ตางประเทศ ในการพิจารณาคัดเลือกส่ิงพิมพที่ไดรับความนิยมสูงจากตางประเทศ และมีแนวโนมที่จะไดรับ
ความนิยมในประเทศมาทําการผลิต และจัดจําหนายไดตามเปาหมาย  
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3) พัฒนาส่ิงพิมพที่สอดคลองและตอบสนองตอความตองการของตลาดอยางรวดเร็ว 
กลุมบริษัทฯ มีการติดตามผลตอบรับของการตูนเร่ืองตางๆ ที่ลงในนิตยสาร Boom ของกลุมบริษัทฯ เพื่อคัดเลือก
เร่ืองที่ไดรับความนิยมสูง มาจัดพิมพรวมเลมออกวางจําหนายเพื่อตอบสนองความตองการของผูอานและเพิ่ม
รายไดจากการตูนเร่ืองดังกลาว  
นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งราคาจําหนายส่ิงพิมพสําหรับเยาวชนที่เหมาะสมและสามารถแขงขัน
กับสํานักพิมพอื่นๆ ในตลาดได นอกจากนั้น กลุมบริษัทฯ ยังมีการสรางแรงจูงใจในการซ้ือหนังสือ เชน จัด
จําหนายหนังสือเปนชุดในราคาพิเศษ หรือใหสวนลดพิเศษพรอมของสมนาคุณ เปนตน อยางไรก็ตาม กลุม
บริษัทฯ ไมมีนโยบายทําการตลาดดวยราคาตํ่ากวาคูแขง (Price War) 

4) สรางสรรคกิจกรรมเพื่อการมีสวนรวมของลูกคา และกิจกรรมเพื่อสังคม  
กลุมบริษัทฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาดอยางตอเนื่องเพื่อใหลูกคาไดรูจักและมีสวนรวมไดแก
กิจกรรมเปดตัวหนังสือ กิจกรรมเสวนานักเขียน กิจกรรมแตงตัวเลียนแบบตัวการตูน (cos’ play) กิจกรรมแนะนํา
หนังสือและลุนรางวัลทางส่ือสังคมออนไลนอิเล็กทรอนิกส และอื่นๆ 

5) พัฒนานักเขียนไทยใหมีคุณภาพ และกาวสูระดับสากล  
กลุมบริษัทฯ ใหความสําคัญในการสรางนักเขียนการตูนไทยหนาใหม เห็นไดจากการจัดประกวดนักเขียนการตูน
ไทยมาตลอดระยะเวลากวา 10 ป การจัดสัมมนาหรือ workshop แกเด็กและเยาวชนผูสนใจ การพิจารณาตีพิมพ
การตูนจากนักเขียนการตูนไทยในนิตยสารรายสัปดาห “Boom” และหนังสือเลมอยางตอเนื่องต้ังแตจัดต้ังบริษัทฯ  

6) พัฒนาชองทางการจัดจําหนายอยางมีประสิทธิภาพเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายทุกกลุม 
กลุมบริษัทฯ  ใหความสําคัญกับการกระจายส่ือที่ คัดสรรแลววามีคุณภาพและมีเนื้อหาเหมาะสมไปยัง
กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก การใหความสําคัญกับการพัฒนาชองทางการจัดจําหนายทั้ง
ชองทางดั้งเดิม ในดานระบบงาน การพัฒนาความรูเกี่ยวกับตัวสินคา และการควบคุมติดตาม เพื่อเปดโอกาสใน
การจําหนายใหครอบคลุมหนังสือทุกกลุม ทุกเพศวัย ในทุกชองทางใหมากที่สุด รวมถึงการเปดโอกาสการขาย
ผานส่ือใหมอาทิ โซเชียลเน็ตเวิรก สมารตโฟน หรือแทบเล็ต นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ยังเนนการเขาถึงเด็กและ
เยาวชนเปนพิเศษผานการขายตรงเพื่อเขาถึงผูปกครองของเด็กและเยาวชน รวมถึงการขายตรงเขาสูโรงเรียน โดย
ผานทางหองสมุดหรือ ครูบรรณารักษ ครูที่ปรึกษา เพื่อเสนอทางเลือกในการใชประกอบการเรียนการสอน หรือ
มีไวใหนักเรียนคนควาประจําหองสมุดอีกทางหนึ่งดวย 

 
1.2 หนังสือพ็อคเก็ตบุคส 
1.2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ 
หนังสือพ็อคเก็ตบุคสของบริษัทฯ สามารถแบงออกไดเปน 5 หมวดหลักดังนี้ 

(1) หมวดบริหารและการจัดการ (Business and Management) 
หนังสือในกลุมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการบริหารและการจัดการในหัวขอตางๆ รวมถึงเศรษฐศาสตร การเงิน การ

ลงทุน การบัญชี การตลาด ภาษี และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ และกรณีศึกษาทางธุรกิจ ตัวอยางหนังสือ
ที่ไดรับความนิยมสูงในกลุมนี้ เชน “สตีฟ จ็อบส (Steve Jobs)” โดย Walter Isaacson ที่มียอดขายสูงตอเนื่องมาจากป 2554, “คิด
แบบอัจฉริยะ มารก ซักเกอรเบิรก” โดย Ekaterina Walter, “ไอนสไตน ชีวประวัติและจักรวาล” โดย Walter Isaacson, “เจาะจุด
แข็ง” พิมพคร้ังที่ 20 หนังสือขายดีมาตลอด 10 ปของบริษัท ฯ โดย Marcus Buckingham และ Donald O. Clifton, Ph. D.,  “Good 
Works” โดย Philip Kotler เปนตน และในป 2557 บริษัทฯ ไดลิขสิทธ์ิหนังสือ Alex Ferguson หนังสือที่ทํารายไดมากที่สุดในป 
2013 คือขายไดถึง 800,000 เลมในประเทศอังกฤษประเทศเดียว ภายในระยะเวลาเพียงไมถึง 3 เดือน 
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นอกจากนี้ยังมีงานเขียนของนักคิด นักเขียนไทยในกลุมการบริหารและการจัดการที่ไดรับความสนใจจากผูอานในวง
กวาง อาทิ “เพาะหุนเปนเห็นผลย่ังยืน” โดย กวี ชูกิจเกษม, “30 วันรวยดวยรายไดที่ไมตองทํางาน” โดย  ดร.วีรพงษ ชุติภัทร, “คูหู
นักลงทุน” โดย เผดิมภพ สงเคราะห และ กวี ชูกิจเกษม เเปนตน 

(2) หมวดนวนิยาย และวรรณกรรม (Fiction & Literature) 
หนังสือในกลุมนี้เปนนวนิยายและวรรณกรรมของนักเขียนไทยและนักเขียนตางประเทศที่แปลเปนภาษาไทย เชน  

“The Host ราง...อุบัติรักขาม ดวงดาว” โดย Stephenie Meyer นิยายของนักเขียน best seller ที่เนื้อเร่ืองไดรับการนําไปทําเปน
ภาพยนตร, “ใตเงารัตติกาล” โดย Deborah Harkness และนวนิยายของนักเขียนไทย ที่เจาะกลุมเปาหมายนักศึกษามหาวิทยาลัย
ผูหญิง และกลุมผูหญิงวัยเร่ิมตนทํางาน ในโลโก Nation Books @ Love Story ไดแก  “สายรุงพรางพรายที่ปลายฝน” โดย บัว
สุพรรณ, “ปราบรัก ปราบหัวใจ” โดย พลอยมณี และ “สะกิดรัก ขยมใจ” โดยแพงคาย เปนตน 

(3) หมวดภาษา และการเรียนรู (Language and Learning) 
หนังสือในกลุมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะดานภาษาและการทดสอบความถนัดดานตางๆ ซ่ึงหนังสือใน

กลุมพัฒนาทักษะดานภาษาที่ไดรับความนิยม เชน  “ภาษาอังกฤษแค คริส ก็มันสแลว+CD MP3” โดย คริสโตเฟอร ไรท นักเขียน 
Bestseller, หนังสือพัฒนาสมองสําหรับเด็กและผูใหญที่ไดรับความนิยมเปนอยางสูงจากผูอาน เชน “เลขคณิตพิชิตสมองเส่ือม 5” 
“เลขคณิตฟตสมอง เลม 3” และ “สูตรคณิตคิดลัดปลุกพลังสมอง 2”  เปนตน 

(4) หมวดศาสนาและปรัชญา (Religion and Philosophy) 
หนังสือในกลุมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวของความเช่ือ คําสอนทางศาสนา และปรัชญา  เชน “เบิกบุญเปลี่ยนชีวิต ลิขิตไดดวย

ตัวเรา” โดย น.พ. อรรคเดช นนทะโชติ และ “สุขที่ใจ ใกลนิดเดียว”  โดย พระไพศาล วิสาโล เปนตน 
นอกจากนี้ยังมีหนังสือแปลเกี่ยวกับศาสตรดานโหงวเฮงและฮวงจุย ผลงานของ โจอี ยับ ปรมาจารยและที่ปรึกษาผูมี

ชื่อเสียงระดับโลก ผลงานของเขาไดรับการแปลเปนภาษาไทยและมียอดจําหนายที่ดีอยางตอเนื่อง เชน “อานใบหนารูชะตาชีวิต” 
และ “ปฏิทินฤกษมงคล ป 2014” โดย โจอี ยับ ที่ไดรับความนิยมตอเนื่องมานานถึง  5 ป  เปนตน 

(5) หมวดท่ัวไป (General Interest)  
หนังสือในกลุมนี้เปนหนังสือที่มีเนื้อหาหลากหลาย ครอบคลุมความสนใจดานตางๆ ของผูอานในวงกวาง อาทิ 

สุขภาพและความงาม อาหาร บานและการตกแตง การพัฒนาตนเอง สัตวเลี้ยง และไลฟสไตล ตลอดจนเร่ืองชีวิตคนดัง หนังสือ
เดนของกลุมนี้ไดแก  

แนวไลฟสไตล/ชีวิตคนดัง เปนการนําแนวการดําเนินชีวิตของผูที่ประสบความสําเร็จในดานตางๆ มาจัดทําเปน
หนังสือ เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหกับผูอาน อาทิ “I AM ISSARA วันวาฬ ของปลาวาฬ ” โดย ปลาวาฬ อิสสระ, “หลอติดแกส ”  
โดย สุรศักดิ์ - สุรชัย นิตติวัฒน เปนตน 

แนวสุขภาพ สํานักพิมพเนชั่นบุคสไดผลิตหนังสือแนวสุขภาพที่มีคุณภาพและยอดขายสูงอยางตอเนื่อง ทั้งจาก
นักเขียนไทยที่ไดรับความนิยม ไดแก  “รูทันมะเร็ง 2” โดย นายแพทยสมหมาย ทองประเสริฐ, “ใครไมปวยยกมือข้ึน เลม 4” โดย 
หมอแดง หมอนัท ดิ อโรคยา, “ถนอมมาม ยับย้ังสารพัดโรค” โดย หมอไพร เปนตน และหนังสือแปลจากตางประเทศ ที่ไดรับ
การตอบรับที่ดีจากผูอาน เชน หนังสือชุด “ผอม สวย ไดสไตลกรุปเลือด”  และ “ผอมสวยดวยน้ําผักผลไม” จากประเทศญ่ีปุน เปน
ตน 

แนวทองเท่ียว ผลิตหนังสือทั้งจากนักเขียนไทย และหนังสือแปลจากตางประเทศ คัดเลือกเนื้อหาของผูเขียนที่เปนที่
รูจัก หรือมีความโดดเดน เชน “50 รานอรอยสุดๆ ในฮองกง” โดย ลุงเดง ปาไก บล็อกเกอรชื่อดังในการแนะนําการทองเที่ยง
ฮองกง เปนตน 
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1.2.2 ลูกคากลุมเปาหมาย 
ลูกคากลุมเปาหมายหลักคือผูที่มีอายุต้ังแต 18 ปข้ึนไป ซ่ึงใหความสําคัญกับการพัฒนาตนเองในแงมุมตางๆ ไมวาการ

พัฒนาทักษะในการทํางาน การใสใจสุขภาพ การพัฒนาความคิด และปรัชญาการดําเนินชีวิต และมีความชื่นชอบในการอาน
หนังสือเพื่อความบันเทิงและสาระความรู 

  
1.2.3 การจําหนายและชองทางการจําหนาย  

ปจจุบัน บริษัทฯ ทําการจัดจําหนายหนังสือพ็อคเก็ตบุคสผานชองทางการจําหนายประเภทตางๆ ดังนี้ 
1. รานหนังสือ เปนชองทางจัดจําหนายหนังสือพ็อคเก็ตบุคสที่ใหญที่สุดของบริษัทฯ โดยสวนใหญผาน บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น 

ซ่ึงจะจําหนายหนังสือในรานหนังสือของตนเองท่ีมีจํานวนสาขามากที่สุดเปนอันดับ 1 และกระจายหนังสือสูรานคาและ
รานหนังสือชั้นนําอื่นๆ ตอไป นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังไดจัดจําาหนายหนังสือกลุมหมวดนวนิยายและวรรณกรรมผาน 
บริษัท อมรินทร บุค เซ็นเตอร จํากัด ผูบริหารรานนายอินทร ซ่ึงมีสาขามากเปนอันดับ 2 ของประเทศ ดวยมีทักษะ และ
ความชํานาญเกี่ยวกับหนังสือหมวดนี้  เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสการเขาถึงผูอานใหมากย่ิงข้ึน รวมถึงมีการวางจําหนายแบบ
เปดหนาบัญชีเองโดยตรงผานรานหนังสืออื่นๆ ที่เปนชองวางทางการตลาด อาทิ รานดับเบิ้ลเอ บุคทาวเวอร รานบุคสไมล 
รานดีเอ็นเอ ควบคูไปกับการผลิตหนังสือเลมพิเศษจําหนายเฉพาะทางภายใตโครงการ “Only At” ซ่ึงมีรานบุคสไมลเปน
ตลาดหลัก รานคาปลีกเครือขาย ( Chain Store) อื่นๆ เปนตลาดรอง เพื่อมุงเนนถายเท หมุนเวียนหนังสือไปถึงผูอาน
ภายใตแนวคิด “หนังสือดี ราคาประหยัด” อยางกวางขวางตอเนื่องอีกดวย  

2. บูธจําหนายหนังสือ เปนการเปดบูธจําหนายหนังสือแกผูอานโดยตรง เพื่อผลในการอํานวยความสะดวกในแงความครบ
ครัน หลากหลาย ดวยราคาสมเหตุสมผล ผานรูปแบบงานตามสถานท่ีและขนาดในการจัดงานแบบตางๆ โดยแบงเปน 
งานบูธระดับชาติ โดยการสนับสนุนจากสมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย อาทิ งานสัปดาห
หนังสือแหงชาติ งานมหกรรมหนังสือ งานสัปดาหครอบครัวหนังสือ งานสัปดาหหนังสือภาคตะวันออก งานสัปดาห
หนังสือและการเรียนรูอุบลราชธานี งานบูธโมเดิรนเทรด ทั้งที่จัดเอง และจัดรวมกับหางสรรพสินคาตางๆ ภายในพื้นที่
หางสรรพสินคานั้นๆ งานบูธโรงเรียน มหาวิทยาลัย ทั้งโดยการจัดรวมกับงานสัปดาหหองสมุด สัปดาหวิทยาศาสตร งาน
วาระพิเศษตางๆ ของโรงเรียนแลว ยังมีการจัดข้ึนเปนลักษณะงานโรดโชวเพื่อใหความรูและแนะนําหนังสือไปในตัวอีก
ดวยสวนหนึ่ง 

3. จําหนายตรงแกองคกร เปนการจําหนายหนังสือแกผูบริโภคที่เปนบริษัทเอกชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย และหนวยงาน
ราชการอื่นๆ ที่มีความตองการหนังสือพ็อคเก็ตบุคสของบริษัทฯ 

4. ชองทางการจําหนายอ่ืนๆ เชน การจําหนายหนังสือใหแกบริษัทในเครือเนช่ัน เพื่อใชเปนของขวัญปใหมหรือของ
สมนาคุณแกลูกคา และการจําหนายผานทางไปรษณีย และอินเตอรเน็ตผานเว็บไซต www.nationbook.com และ 
nationbook.tarad.com ซ่ึงใหสวนลดเปนพิเศษแกผูส่ังซ้ือ และเปนการเพิ่มชองทางการจําหนายสําหรับผูอานมากย่ิงข้ึน  

ในป 2556 สํานักพิมพ “เนชั่นบุคส” ไดจัดจําหนายหนังสือพ็อคเก็ตบุคสผานชองทางการจําหนายหลักคือรานหนังสือ 
รองลงมาไดแกจําหนายตรงผานบูธ โรงเรียน และองคกรตางๆ และชองทางการจําหนายอื่นๆ ตามลําดับ รวมจุดจําหนายทั้งส้ิน
กวา 5,500 จุด (ที่มา : บริษัทฯ ) 

  
1.2.4 กลยุทธการแขงขัน 
1) บริษัทฯ จะดําเนินการผลิตและจําหนายหนังสือพ็อคเก็ตบุคสที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายครอบคลุมความตองการของ

นักอานทุกกลุมอายุ เพศ และอาชีพ โดยพิจารณาคัดเลือกหนังสือทั้งในแงของเนื้อหา คุณภาพ และความเหมาะสม เพื่อให
หนังสือของบริษัทฯ สามารถเปนสวนหนึ่งในการเสริมสรางความบันเทิง และความรูของผูอานใหทันตอยุคสมัย  
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2) เนื่องจากบริษัทฯ มีความสัมพันธที่ดีกับนักเขียนและสํานักพิมพที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงใชขอ
ไดเปรียบสํานักพิมพอื่นๆ ดังกลาวในการคัดเลือกผลงานของนักเขียน และสํานักพิมพที่เปนที่ชื่นชอบของ   นักอานชาวไทย 
และมีคุณภาพระดับโลกโดยมียอดขายในอันดับตนๆ (Bestseller) มานําเสนอ 

3) ในสวนของหนังสือพ็อคเก็ตบุคสที่เปนหนังสือแปลจากภาษาตางประเทศ บริษัทฯ ไดมีการมุงเนนคุณภาพการแปลใหมีความ
ถูกตองตรงกับตนฉบับมากที่สุด โดยไมละทิ้งความสละสลวยของบทความ เพื่อเปนการเสริมสรางอรรถรสในการอาน
หนังสือ และเสริมสรางความพึงพอใจใหแกผูอานมากที่สุด  

4) บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งราคาจําหนายหนังสือที่เหมาะสมและสามารถแขงขันกับสํานักพิมพอื่นในตลาดได นอกจากนั้น 
บริษัทฯ ยังมีการสรางแรงจูงใจในการซ้ือหนังสือ เชน จัดจําหนายหนังสือในราคาพิเศษ หรือใหสวนลดพิเศษสําหรับหนังสือ
บางหมวด เปนตน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมมีนโยบายทําการตลาดดวยราคาตํ่ากวาคูแขง (Price War) 

5) บริษัทฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมการขายอยางตอเนื่องในรูปแบบตางๆ เชน การเขารวมงาน
มหกรรมหนังสือตางๆ การเปดตัวหนังสือ  การพบปะนักเขียน การจัดสงหนังสือใหแกส่ือตางๆ รวมถึง   นักวิจารณ  เปนตน 

6) บริษัทฯ ไดทําการโฆษณาและประชาสัมพันธชื่อของสํานักพิมพ “เนชั่นบุคส” และหนังสือใหเปนที่รูจักในกลุม   นักอานผาน
ส่ือตางๆอยางตอเนื่อง  

 
1.3 การจัดหาส่ือส่ิงพิมพประเภทหนังสือ 
1.3.1 การผลิตส่ือส่ิงพิมพประเภทหนังสือ 

กลุมบริษัทฯ จะทําการพิจารณาแนวโนมอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ เพื่อวางแผนกําหนดประเภทส่ิงพิมพและรูปแบบ
เนื้อหาที่จะดําเนินการผลิตในแตละป หลังจากนั้น กลุมบริษัทฯ จะดําเนินการจัดหาและผลิตส่ิงพิมพ โดยมีข้ันตอนหลักในการ
ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1) การคัดสรรส่ือส่ิงพิมพ   
กลุมบริษัทฯ จะจัดสงบรรณาธิการและทีมงานไปเย่ียมชมงานเทศกาลหนังสือในตางประเทศ (Book Fairs) เพื่อดู

แนวโนมของส่ิงพิมพโลก และสรรหารายช่ือส่ิงพิมพที่นาสนใจ นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ยังมีการสํารวจตลาดเพ่ือสอบถามหรือ
หาขอมูลของประเภทหรือรายชื่อส่ิงพิมพที่เปนที่ตองการของกลุมผูอานเปาหมายโดยตรง ในบางกรณีนักเขียนหรือสํานักพิมพผู
เปนเจาของลิขสิทธ์ิอาจทําการติดตอขอจําหนายลิขสิทธ์ิในการผลิตและจัดจําหนายแกกลุมบริษัทฯ โดยตรง เนื่องจากชื่อเสียงของ
กลุมบริษัทฯ เปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงหนังสือพ็อคเก็ตบุคสในแนวธุรกิจและการจัดการ และการพัฒนา
ตนเองของกลุมบริษัทฯ   

หลังจากนั้น คณะทํางานเพื่อคัดเลือกหนังสือของกลุมบริษัทฯ ซ่ึงประกอบดวยผูบริหาร บรรณาธิการ ฝายขาย และฝาย
การตลาด จะทําการคัดเลือกส่ิงพิมพที่เหมาะสมในการผลิตและจัดจําหนายซ่ึงมีคุณสมบัติเบื้องตนดังนี้ 

1.1) มีรูปแบบและเนื้อหาที่คาดวานาจะตรงกับความตองการและไดรับความสนใจอยางตอเนื่องจากกลุมผูอาน
เปาหมาย ซ่ึงเปนกลุมที่มีขนาดที่เหมาะสมในการจัดพิมพส่ิงพิมพนั้นๆ  

1.2) ไมมีเนื้อหาที่แสดงความรุนแรงและย่ัวยุทางเพศ 
1.3) มีตนทุนในการซ้ือลิขสิทธ์ิที่เหมาะสม และสามารถขายไดในราคาที่กลุมบริษัทฯ สามารถทํากําไรจากการผลิต

และจัดจําหนายส่ิงพิมพนั้นได 
2) ติดตอ เจรจา และทําสัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิ  

หลังจากที่ไดรายชื่อส่ิงพิมพที่เหมาะสมแลว ทางกลุมบริษัทฯ จะดําเนินการติดตอเจรจาราคา และเง่ือนไขในการซ้ือ
ลิขสิทธ์ิกับนักเขียน หรือสํานักพิมพผูเปนเจาของลิขสิทธ์ิ สําหรับหนังสือพ็อคเก็ตบุคสในหมวดทั่วไปบางเลม กลุมบริษัทฯ อาจ
ดําเนินการติดตอนักเขียนที่คาดวาจะเปนที่นิยมในกลุมผูอานมาเพื่อเขียนหนังสือใหแกกลุมบริษัทฯ จากน้ันจึงทําสัญญากับ
นักเขียน หรือสํานักพิมพผูเปนเจาของลิขสิทธ์ิ 

3) การจัดเตรียมตนฉบับภาษาไทย 
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3.1) การแปล  ในกรณีที่เปนส่ิงพิมพภาษาตางประเทศ กลุมบริษัทฯ จะติดตอผูแปลที่มีความเหมาะสมกับประเภท
หนังสือเพื่อดําเนินการแปลเปนภาษาไทย และติดตอผูที่มีความเหมาะสมกับประเภทหนังสือดังกลาวเพื่อทําหนาที่บรรณาธิการ
เลมตรวจสอบความถูกตองของสํานวนแปล ซ่ึงภายหลังจากที่ผูแปลทําการลงนามในสัญญาและไดรับตนฉบับส่ิงพิมพ
ภาษาตางประเทศจากกลุมบริษัทฯ เรียบรอยแลว ก็จะดําเนินการแปล โดยระยะเวลาในการแปลนั้นข้ึนอยูกับประเภทส่ิงพิมพ 
ความยากงายของเนื้อหา และจํานวนหนา ซ่ึงสวนใหญมีระยะเวลาไมเกิน 1-2 เดือน จากน้ันผูแปลจะดําเนินการสงผลงานแปล
ฉบับสมบูรณใหแกกลุมบริษัทฯ เพื่อสงตอเลมใหแกบรรณาธิการดําเนินการตรวจสอบและแกไข  ภายหลังจากบรรณาธิการตรวจ
ตนฉบับที่แปลเปนภาษาไทยสมบูรณแลว ก็จะดําเนินการสงใหแกกลุมบริษัทฯ ในกรณีส่ิงพิมพเปนหนังสือการตูน กลุมบริษัทฯ 
จะมีการนําตนฉบับหนังสือการตูนภาษาตางประเทศมาทําการสแกนเพื่อนําคําแปลลงประกอบภาพการตูน 

3.2) การจัดรูปเลม ภายหลังจากที่กลุมบริษัทฯ ไดรับตนฉบับส่ิงพิมพภาษาไทยฉบับสมบูรณ ก็จะนํามาดําเนินการ
จัดเรียงภาพ เนื้อหา และจัดรูปเลมใหเหมาะสม ในบางกรณีที่เปนส่ิงพิมพจากตางประเทศ อาจถูกจํากัดใหจัดเรียงและจัดทํา
รูปแบบใหเหมือนตนฉบับภาษาตางประเทศ นอกจากนั้น กลุมบริษัทฯ จะทําการออกแบบปกหนังสือ และจัดทําปกข้ึนมาเองใน
กรณีที่เจาของลิขสิทธ์ิมิไดบังคับใหใชปกหนังสือของตนฉบับ หรือในกรณีที่กลุมบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาปกเดิมไมเหมาะสม 

4) การจัดเตรียมการพิมพ 
4.1) การเตรียมกระดาษ กลุมบริษัทฯ จะดําเนินการติดตอผูคากระดาษเพื่อดําเนินการส่ังจองกระดาษที่ใชในการ

จัดพิมพ ในระหวางการจัดเตรียมตนฉบับ โดยปจจุบัน กลุมบริษัทฯ ซ้ือกระดาษเพื่อใชผลิตส่ิงพิมพจากบริษัทในเครือเนชั่น และผู
จัดจําหนายกระดาษภายในประเทศในราคาตลาด 

4.2) การจัดหาโรงพิมพ ในระหวางการจัดเตรียมตนฉบับ กลุมบริษัทฯ จะดําเนินการติดตอโรงพิมพเพื่อกําหนดรูปแบบ
การพิมพ คาจางพิมพ และวันกําหนดสงของ โดยมีการเปรียบเทียบและเจรจาตอรองเพื่อใหคาจางพิมพตํ่าที่สุดภายใตรูปแบบ
ส่ิงพิมพที่กลุมบริษัทฯ ตองการ ปจจุบัน กลุมบริษัทฯ ใชบริการโรงพิมพจํานวน 4 แหง ไดแก บจก. เนชั่น พร้ินต้ิง เซอรวิส, บจก. 
ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย), บจก. เอช-เอ็น กรุป และบจก. พร้ินตโพร  

4.3) การพิมพทดสอบ จากนั้นกลุมบริษัทฯ จะดําเนินการสงพิมพทดสอบ (proof printing) และตรวจดูความเรียบรอย
อีกคร้ังหนึ่ง ในบางกรณี กลุมบริษัทฯ ตองจัดสงตนแบบของส่ิงพิมพใหแกเจาของลิขสิทธ์ิเพื่อขออนุมัติกอนดําเนินการจัดพิมพ
หรือจัดจําหนาย 

5) การพิมพและจัดสง 
กลุมบริษัทฯ จะจัดสงไฟลอิเล็กทรอนิกสตนฉบับส่ิงพิมพใหแกโรงพิมพเพื่อดําเนินการพิมพ เม่ือโรงพิมพดําเนินการ

พิมพเรียบรอยแลว โรงพิมพจะจัดสงมาเพื่อจัดเก็บที่คลังสินคาของกลุมบริษัทฯ  
 

สรุปสาระสําคัญของสัญญาลิขสิทธส่ิงพิมพประเภทหนังสือ 
ในการผลิตและจัดจําหนายส่ิงพิมพประเภทหนังสือ กลุมบริษัทฯ จะซ้ือลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพมาจากเจาของลิขสิทธ์ิซ่ึงเปน

นักเขียนหรือสํานักพิมพทั้งในและตางประเทศจํานวนหลายราย เพื่อนํามาผลิตและจัดจําหนายเพียงรายเดียว (Exclusive) ใน
ประเทศไทย ซ่ึงสวนใหญมีระยะเวลา 3 – 5 ป และมีสิทธิตออายุสัญญาไดในราคาและเง่ือนไขเดิม สวนใหญมีการกําหนดจํานวน
ข้ันตํ่าในการผลิตส่ิงพิมพคร้ังแรก ทั้งนี้ เจาของลิขสิทธ์ิสามารถยกเลิกสัญญาได หากกลุมบริษัทฯ ทําผิดสัญญา และ/หรือมีปญหา
ดานการเงิน และ/หรืออยูในสถานะลมละลาย เปนตน โดยมีคาลิขสิทธ์ิที่สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก ดังนี้ 

1) คาลิขสิทธ์ิข้ันตนซ่ึงเปนจํานวนคงที่ (minimum guarantee) กําหนดจากยอดพิมพเร่ิมตนข้ันตํ่า หรือประมาณการ
ยอดขาย ชําระ ณ วันที่ลงนามในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กําหนดไว 

2) คาลิขสิทธ์ิแปรผันที่คํานวณจากยอดจําหนายส่ิงพิมพหรือยอดพิมพ ซ่ึงสวนใหญมีการชําระทุกคร่ึงป หรือหนึ่งป   
ทั้งนี้ ประเภทของคาลิขสิทธ์ิ รวมทั้งจํานวน และกําหนดเวลาการชําระคาลิขสิทธ์ิของแตละสัญญานั้น ข้ึนอยูกับการ

ตอรองระหวางกลุมบริษัทฯ และเจาของลิขสิทธ์ิ  
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันในธุรกิจส่ิงพิมพ 
ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจสํานักพิมพ 

ป 2556 เปนปที่ธุรกิจสํานักพิมพตองเผชิญกับความทาทายหลากหลายปจจัย โดยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(ส.อ.ท.) แจงวาภาพรวมส่ิงพิมพในประเทศ ป 2556  โดยเฉพาะหนังสืออานเลนพกพา หรือ พ็อคเก็ตบุคส นิตยสาร หรือแมกกา
ซีน ติดลบรอยละ 20 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจทําใหกําลังซ้ือชะลอตัว ประกอบกับปญหาการเมือง ที่สงผลใหรานคาตาง ๆ 
จําหนายไดลดลง ซ่ึงจะตอเนื่องมาถึงไตรมาสแรกของป 2557 ที่คาดวามูลคาตลาดจะลดลงรอยละ 10 ซ่ึงไปในแนวทางเดียวกัน
กับขอมูลของผูเขารวมชมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ คร้ังที่ 18 ที่มียอดคาใชจายตอหนึ่งใบเสร็จลดลง ทําใหรายไดรวมของ
งานลดลงไป ทั้งๆที่จํานวนผูเขาชมงานเพิ่มจากคร้ังที่แลว คือ จากเดิมประมาณ1.9 ลานคน เปน 2.5 ลานคน (ที่มา : สมาคมผู
จัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย) 

อีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทําใหตลาดหนังสือหดตัวลง คือการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีมือถือและการส่ือสารที่มีทั้ง
ความเร็ว ความสะดวก ราคาการใชที่ถูกลง และกระจายไปสูทั่วประเทศเปนพื้นที่กวางข้ึนกวาเดิม อีกทั้งอุปกรณส่ือสารแบบ
พกพามีราคาที่ไมสูง หาซ้ือไดงาย ทําใหผูบริโภคหันไปใชเวลากับส่ือที่ไมใชหนังสือมากย่ิงข้ึน 

นอกจากนั้น บริษัทจัดจําหนายหนังสือขนาดใหญไดข้ึนสวนแบงทางการขายหนังสือจากรอยละ 40 เปนรอยละ 45 ทํา
ใหตนทุนในการดําเนินการของสํานักพิมพสูงข้ึน ประกอบกับตนทุนทางดานอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางออม เชน คากระดาษ 
คาแรง คาขนสง ก็สูงข้ึนเชนเดียวกัน 

เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการขายที่จะไปสูผูอานโดยตรง อีกทั้งยังลดผลกระทบจากการข้ึนสวนแบงทางการขายของ
บริษัทจัดจําหนายไปดวยพรอมกัน ในป 2557 บริษัทไดจัดทําเว็บไซตอีคอมเมิรซ N-store ซ่ึงสามารถขายหนังสือในราคาพิเศษ 
จัดทําโปรโมชั่นที่หลากหลาย สงหนังสือตรงถึงมือผูอานภายใน 24 ชั่วโมง โดยในระยะแรกจะจําหนายส่ิงพิมพและ e-book ของ
เครือเนชั่นเปนหลัก ทั้งส่ิงพิมพภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และจะขยายไปสูสินคาประเภทอื่น รวมถึงรับจัดจําหนายสินคา
ของบริษัทตางๆ ในลําดับตอไป 

การแขงขันของอุตสาหกรรมหนังสือยังคงมีแนวโนมสูงข้ึนเร่ือยๆ ปริมาณหนังสือใหมที่ออกในแตละเดือนยังมีจํานวน
ไมแตกตางจากปที่ผานมา แตละสํานักพิมพตองพยายามที่จะหากลยุทธที่ไดผลในการเพิ่มยอดขาย เชน การเฟนหานักเขียนที่
ไดรับความนิยม การจัดทํารูปเลมที่นาสนใจ การออกแบบหนาปกใหโดดเดนกวาคูแขงเมื่อวางที่ชั้นหนังสือ การเพิ่มของแจกของ
แถมที่ดึงดูดกลุมเปาหมาย การทุมประชาสัมพันธรวมถึงรายการสงเสริมการขายตางๆ ทั้งกับรานหนังสือและผูอาน อีกทั้งการเพิ่ม
เครือขายการขายไปยังแหลงใหม ๆ และการคัดเลือกผูจัดจําหนายที่เหมาะสมกับสินคาแตละประเภท ซ่ึงบริษัท ฯ เอง ไดใชกล
ยุทธดังกลาวมาอยางตอเนื่อง และ ในป 2557 จากการที่เครือเนชั่น ไดทําการประมูลทีวีดิจิตอลมาไดรวม 2 ชอง จะเปนโอกาสที่
บริษัทสามารถใชส่ือโทรทัศนในการโฆษณาและประชาสัมพันธหนังสือเพื่อขยายฐานลูกคาใหกวางข้ึนนอกเหนือไปจากส่ือเดิมที่
มีอยู 
 
ปจจัยที่สงเสริมการเติบโตของธุรกิจสํานักพิมพ 

จากการคาดการณของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ทิศทางอุตสาหกรรมสํานักพิมพ ป 2556 โดยเฉพาะหนังสือ
อานเลนพกพา และนิตยสาร คาดวามีอัตราการเติบโตลดลง ประมาณรอยละ 20 และจะตอเนื่องมาถึงไตรมาสแรกของป 2557 แต
ธุรกิจสํานักพิมพก็ยังจะสามารถเติบโตได จากปจจัยดังตอไปนี้ คือ  

1. การนําเสนอเนื้อหาของหนังสือไปยังรูปแบบอิเล็กทรอนิกส หรือ อีบุค ที่อานไดจากโทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต และ
เคร่ืองคอมพิวเตอร อีกทั้งมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ รวมกับส่ือตางๆ 360 องศา เชน หนังสือพิมพ เว็บไซต โซเชียล เน็ตเวิรค 
หรือ ส่ือโทรทัศน เปนตน 

2. การเพิ่มชองทางการขายไปยังกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง คือ การขายหนังสือผานรานคาอีคอมเมิรซ  ซ่ึงสามารถลด
ผลกระทบของการกระจายสินคาที่ไมตรงกับแหลงผูซ้ือ มีผลทําใหตองมีการพิมพเพิ่มหนังสือเกินความตองการ อีกทั้งยังลด
ผลกระทบจากสวนแบงทางการจัดจําหนายและคาใชจายในการขนสงที่มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน  โดยในป 2557 บริษัท ฯ ไดจัดทํา



 

 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

36 

เว็บไซตอีคอมเมิรซ Nstore ซ่ึงสามารถขายหนังสือในราคาพิเศษ จัดทําโปรโมชั่นที่หลากหลาย สงหนังสือตรงถึงมือผูอานภายใน 
24 ชั่วโมง โดยในระยะแรกจะจําหนายส่ิงพิมพและ e-book ของเครือเนชั่นเปนหลัก ทั้งส่ิงพิมพภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
และจะขยายไปสูสินคาประเภทอื่น รวมถึงรับจัดจําหนายสินคาของบริษัทตางๆ ในลําดับตอไป 

3. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับหนังสือ โดยจัดรวมกับองคกร บริษัท และรานคาตางๆ ทั้งในรูปแบบของการสัมมนา 
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ และอื่นๆ โดยมีประโยชนทั้งในดานการเสริมภาพลักษณขององคกร และ การเพิ่มรายได  

4. การจัดพิมพเปนจํานวนมากเพื่อบริษัท หรือ องคกรตางๆ  ทั้งนี้ พบวาในปจจุบัน หลายหนวยงานมีความสนใจใน
การผลิตหนังสือเพื่อเปนของอภินันทนาการใหแกลูกคามากย่ิงข้ึน ซ่ึงมีทั้งการนําคอนเทนทที่สํานักพิมพมีอยูแลวไปจัดทําฉบับ
พิเศษ หรือ การจัดทําเนื้อหาข้ึนมาใหมทั้งหมด 
 
สภาพการแขงขันธุรกิจสํานักพิมพ 

ธุรกิจสํานักพิมพซ่ึงผลิตและจัดจําหนายหนังสือ เปนธุรกิจที่ยังคงมีการเจริญเติบโตไดอยางตอเนื่อง จึงสงผลใหมี
ผูสนใจเขามาในธุรกิจสํานักพิมพโดยตลอด อีกทั้งธุรกิจสํานักพิมพเปนประเภทธุรกิจที่มีผูประกอบการเปนจํานวนมาก มีขนาด
ของผูประกอบการที่แตกตางกันอยางหลากหลาย ประกอบกับประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑหรือหนังสือ ก็มีความแตกตาง
กันอยางหลากหลายเชนกัน ดังนั้น การประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพประกอบดวยกับปจจัยหลัก สรุปไดดังนี้ 
ก) เนื้อหา เนื้อหาสาระของหนังสือเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจซ้ือของผูอาน ดังนั้น สํานักพิมพที่ประสบความสําเร็จตองมี
การคัดเลือกเนื้อหาที่ตรงตอความตองการของผูอานและสามารถสรางความแตกตางไดภายใตทางเลือกหลากหลายที่มีอยูในตลาด 
ข) การบริหารชองทางการจัดจําหนายและสินคาคงคลัง สํานักพิมพควรบริหารชองทางการจําหนายสินคาที่สอดคลองกับ
พฤติกรรมผูบริโภค เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม
และทันเวลา รวมทั้งควรบริหารระดับของยอดคืนหนังสือและสินคาคงคลังใหเหมาะสมเพื่อลดเงินทุนหมุนเวียน 
ค) พันธมิตรธุรกิจ การเปล่ียนแปลงและการแขงขันที่เพิ่มข้ึนทําใหสํานักพิมพจําเปนตองปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณ
อยางทันทวงที  โดยนอกเหนือจากการพึ่งพิงความสามารถในการแขงขันของตนเองแลว สํานักพิมพอาจจําเปนตองหาพันธมิตร
ธุรกิจดานตางๆ เชน สํานักพิมพเจาของลิขสิทธ์ิชั้นนําในตางประเทศ และตัวแทนจําหนายหนังสือขนาดใหญ เปนตน  

ในการผลิตและจัดจําหนายส่ือส่ิงพิมพการตูนสําหรับเยาวชน กลุมบริษัทฯ เปนหนึ่งใน 5  สํานักพิมพที่มียอดจําหนาย
สูงที่สุดในประเทศไทย โดยสํานักพิมพคูแขง 4 บริษัท ไดแก สํานักพิมพวิบูลยกิจ สํานักพิมพสยามอินเตอร   คอมิกส  สํานักพิมพ
บูรพัฒน และสํานักพิมพบงกช พับลิชชิ่ง ซ่ึงสํานักพิมพดังกลาวผลิตและจัดจําหนายหนังสือการตูนจากประเทศญ่ีปุนเปนสวน
ใหญ  และไมมีรานหนังสือเปนของตนเอง ยกเวนสํานักพิมพสยามอินเตอรคอมิกส  

ในการผลิตและจัดจําหนายหนังสือพ็อคเก็ตบุคส บริษัทฯ มีสํานักพิมพที่เปนคูแขงขันในตลาดแบงออกไดเปน 2 
ประเภท คือ 
 ก) สํานักพิมพที่ไมมีรานหนังสือเปนของตนเอง เชน สํานักพิมพ โพสตบุกส สํานักพิมพเอ็กซเปอรเน็ทบุคส และ 
สํานักพิมพสุขภาพใจ เปนตน 
 ข) สํานักพิมพที่มีรานหนังสือของตนเอง เชน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น สํานักพิมพในเครือ บมจ. อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง 
และ สํานักพิมพนานมีบุคส เปนตน 
 
2.  ธุรกิจบริการเปนตัวแทนจําหนายส่ิงพิมพจากตางประเทศ และบริการท่ีเก่ียวของ 
2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑและบริการ 

กลุมบริษัทฯ ประกอบธุรกิจบริการเปนตัวแทนจําหนายส่ิงพิมพจากตางประเทศช้ันนําและบริการที่เกี่ยวของผานตัว
บริษัทฯ เอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่ิงพิมพที่บริษัทฯ ใหบริการมีทั้งหมด 182 หัว ประกอบดวยหนังสือพิมพ
ภาษาตางประเทศและนิตยสารภาษาตางประเทศ และฐานขอมูลออนไลนดังรายชื่อที่แสดงในตารางดานลาง ซ่ึงธุรกิจดังกลาว
รวมถึงการเปนตัวแทนขายสมาชิกและเปนตัวแทนขายโฆษณาใหกับหนังสือพิมพ The Yomiuri Shimbun ฉบับที่พิมพในประเทศ
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ไทย  การรับจางพิมพโดยไมมีลิขสิทธ์ิในส่ิงพิมพ อาทิ หนังสือพิมพ The Wall Street Journal Asia  และ The Yomiuri Shimbun 
รวมถึง การจัดสงใหแกหนังสือพิมพและนิตยสารอีกหลายฉบับดวย  ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางดานลางเชนกัน โดยการ
ใหบริการดังกลาวของบริษัทฯ เปนแบบ One Stop Service เพื่อความสะดวกของเจาของส่ิงพิมพในการติดตอประสานงาน และ
แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึน สําหรับฐานขอมูลออนไลนซ่ึงเปนผลิตภัณฑในรูปแบบดิจิตอลที่บริษัทฯ เห็นวาเปนแนวโนมของ
หลายสํานักพิมพ จึงไดเร่ิมเปนตัวแทนขายสมาชิกฐานขอมูลออนไลนโดยเร่ิมจากการสารานุกรม Britannica เปนอันดับแรก 

 
2.2 ลูกคากลุมเปาหมาย 

ในกรณีหนังสือพิมพ The Yomiuri Shimbun ซ่ึงเปนหนังสือพิมพภาษาญ่ีปุนนั้น กลุมลูกคาเปาหมายคือ ชาวญ่ีปุนและ
ครอบครัวที่มาพํานักและทํางานในประเทศไทยทั้งชั่วคราวและเปนระยะเวลานาน ซ่ึงมีการสมัครสมาชิกเปนรายเดือนเทานั้น 
ปจจุบัน บริษัทฯ ไดพยายามขยายตลาด โดยเพิ่มทางเลือกในการเปนสมาชิกระยะยาว เชน 2 ป 1 ป และ 6 เดือนเปนตน ในสวน
หนังสือพิมพ The Wall Street Journal Asia กลุมเปาหมายคือ นักธุรกิจชาวตางชาติ  นักธุรกิจและผูบริหารระดับสูงชาวไทยที่
ตองการไดรับขาวสารขอมูลอัพเดทในภูมิภาคเอเชีย และทั่วโลก  

บริษัทฯ ยังเดินหนาขยายกลุมเปาหมายไปยังกลุมที่มีความสนใจนิตยสารตางประเทศเพิ่มมากข้ึน  เพื่อใหสามารถ
บริการลูกคาไดตรงกลุมมากข้ึน บริษัทไดแบงสินคาออกเปน 16 หมวด ดังนี้ 
Automotive & Motorcycle กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญ เปนเจาของรานขายรถยนต และผูที่ชื่นชอบการขับรถ และผูที่ติดตาม
การออกรถรุนใหมๆ   
Business & Finance มีกลุมลูกคาเปาหมายหลักเปนนักธุรกิจ และนักบัญชีการเงิน ทั้งชาวไทยและตางประเทศที่อยูในประเทศ
ไทย แตปจจุบัน บริษัทฯ กําลังขยายกลุมเปาหมายไปยังกลุมนักศึกษาที่กําลังศึกษาดานธุรกิจ ซ่ึงปจจุบันมีความสนใจในนิตยสาร
ภาษาตางประเทศเพิ่มมากข้ึน  
Computer & Electronics มีกลุมลูกคาเปาหมายหลักเปนผูประกอบการดานคอมพิวเตอร และอิเล็กทรอนิกสตางๆ รวมถึง
คนทํางานดาน IT นักศึกษา และบุคคลทั่วๆไปที่สนใจในดานอุปกรณคอมพิวเตอร และการส่ือสารทุกชนิด  
Entertainment มีกลุมลูกคาเปาหมายหลัก เปนกลุมวัยรุนและวัยทํางานที่ชื่นชอบการติดตามขาวของดารา ภาพยนตร และขาว
บันเทิงทั่วไป 
Health & Fitness มีกลุมลูกคาเปาหมายหลัก เปนสถานประกอบการดานสุขภาพ เชน รานสปา รานอาหาร โรงพยาบาลสถานที่
ออกกําลังกาย และรวมถึงบุคคลทั่วไปที่รักสุขภาพ  
Home & Garden มีกลุมลูกคาเปาหมายหลัก เปนพอบาน แมบาน และคนทํางานที่สนใจในการตกแตงบานและสวนของตนเอง 
และผูประกอบธุรกิจบานและสวน เพื่อดูแนวโนมความตองการของลูกคา 
Kids & Teens มีกลุมลูกคาเปาหมายหลักเปนเยาวชน อายุ 7-19 ป 
Men มีกลุมลูกคาเปาหมายหลักเปนผูชาย ที่ชอบติดตามดาราคนโปรดของตนเอง ผานภาพและเนื้อขาวที่นาสนใจ 
News & Current Affairs มีกลุมลูกคาเปาหมายหลักเปนนักธุรกิจ นักวิชาการ กลุมนักศึกษา ที่ชื่นชอบการติดตามขาวและสนใจ
ในการวิเคราะหขาวในเชิงลึก   
Science & Nature มีกลุมลูกคาเปาหมายหลักเปนนักวิชาการ นักธรรมชาตินิยม นักศึกษาที่สนใจวิทยาศาสตร และธรรมชาติ 
Sports & Recreation มีกลุมลูกคา คือ บุคคลทุกเพศ ทุกวัยที่รักในกีฬาที่ตนเองชื่นชอบ เชน ฟุตบอล กอลฟ บาสเกตบอล รวมถึง
นักเดินทางที่สนใจสถานที่ทองเที่ยวตางๆ 
Women มีกลุมลูกคาเปาหมายหลัก เปนบุคลทั่วไปที่สนใจในเร่ืองแฟชั่น ดารา ขาวบันเทิงตางๆ กลุมลูกคาสวนใหญเปนผูหญิง 
Cooking & Food มีกลุมเปาหมายหลัก เปนแมบาน และคนทํางานที่มีความสนใจทําอาหาร ตองการหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เมนูอาหาร และสาระนารูของอาหารตางๆ 
Travel & Vacation มีกลุมเปาหมายหลักเปนนักธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่ตองการขอมูลแนะนําการทองเที่ยว 
Jewelry & Watch มีกลุมเปาหมายหลักเปนบริษัท รานคาที่ดําเนินธุรกิจสินคาเคร่ืองประดับ  
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General Interest มีกลุมเปาหมายหลักเปนบุคคลทั่วไปที่ใฝหาความรู และขอมูลเพื่อใหตนเองมีความรูรอบดาน 
นอกจากนี้ บริษัทยังรับจัดจําหนายหนังสือเลม โดยหนังสือที่นําเขามาเปนหนังสือประเภทไกดบุคแนะนํารานอาหาร

มังสวิรัติ เพื่อตอบสนองลูกคากลุมที่สนใจเร่ืองสุขภาพ 
ปจจุบันบริษัทไดขยายผลิตภัณฑไปยังขอมูลประเภทดิจิตอล โดยเปนตัวแทนจําหนายสมาชิกฐานขอมูลออนไลน

ใหกับบริทานิกา (Britannica) ซ่ึงเปนแบรนดที่ไดรับความเชื่อถือมายาวนานในฐานะผูผลิตสารานุกรมคุณภาพ โดยมี
กลุมเปาหมายเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนสองภาษา 

 
2.3 การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

การจัดจําหนายส่ิงพิมพตางประเทศของบริษัทฯ จะมีชองทางการจําหนายที่แตกตางกันไปตามที่สํานักพิมพเจาของ
ลิขสิทธ์ิใหสิทธิไวในสัญญาการเปนตัวแทนจําหนายของแตละส่ิงพิมพ โดยสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
ก) รานหนังสือ และแผงหนังสือ (Newsstand): บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายกระจายส่ิงพิมพไปที่รานหนังสือ และแผงหนังสือ
ใหแกผูผลิตส่ิงพิมพเพียงรายเดียวในประเทศไทย (Exclusive) ซ่ึงนําไปจําหนายตอใหกับผูอานโดยตรง ซ่ึงบริษัทฯ มีจุดกระจาย
ส่ิงพิมพตางประเทศผานชองทางนี้รวมกันทั้งส้ินมากกวา 400 แหง  
ข) สมาชิก: บริษัทฯ เปนตัวแทนในการบอกรับสมาชิกส่ิงพิมพตางประเทศ ซ่ึงระยะเวลาการเปนสมาชิกนั้นมีความหลากหลาย
ข้ึนกับประเภทหนังสือพิมพ หรือนิตยสาร เชน ราย 1 เดือน ราย 1 ป ราย 2 ป เปนตน ส่ิงพิมพดังกลาวจะถูกจัดสงถึงสถานท่ีที่ผู
เปนสมาชิกระบุไว โดยผูจัดสงที่บริษัทฯ หรือผูผลิตส่ิงพิมพเปนผูจาง สําหรับสมาชิกฐานขอมูลออนไลนจะเปนการสมัครแบบ
รายปในนามสถาบันการศึกษาเพื่อนักศึกษา หรือนักเรียนในสถาบัน โดยเมื่อบอกรับเปนสมาชิก บริษัทจะมีการประสานงานให
เปดระบบฐานขอมูลเพื่อสมาชิกเขาใชงานไดผานหนาเว็บไซตที่กําหนด 
ค) Bulk:  ในชองทางนี้ บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายส่ิงพิมพตางประเทศหัวละหลายเลมใหแกผูซ้ือเพียงรายเดียว เชน โรงแรม 
สายการบิน และองคกรตางๆ เปนตน โดยสํานักพิมพเจาของส่ิงพิมพตางประเทศนั้นๆ จะมีการกําหนดลักษณะการจําหนายและ
จํานวนเลมที่จําหนายในแบบ Bulk ที่แตกตางกันไป 
  
2.4 กลยุทธการแขงขัน 

สําหรับธุรกิจนี้ หากบริษัทฯ สามารถทํายอดจําหนายไดเพิ่มข้ึน บริษัทฯ จะไดรับคาคอมมิชชั่นหรือสวนลดในสัดสวน
ที่เพิ่มข้ึนเชนกัน บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุงเนนการเพิ่มยอดจําหนายส่ิงพิมพตางประเทศที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายอยูแลวใน
ปจจุบัน โดยการขยายชองทางการจัดจําหนายไปยังชองทางใหมๆ เชน การจําหนายแบบอิเล็กทรอนิกสผานเว็บไซตซ่ึงเปนการจัด
จําหนายที่มีตนทุนตํ่าและเขาถึงกลุมเปาหมายไดรวดเร็ว และการจําหนายผานศูนยบริการการขายสมาชิก (Subscription Center) ซ่ึง
บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดต้ังข้ึนโดยรวบรวมส่ิงพิมพของบริษัทฯ เองและพันธมิตรทั้งภายในประเทศและตางประเทศเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแกผูอาน เปนตน  

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีเปาหมายในการเพิ่มการเปนตัวแทนจัดจําหนายส่ิงพิมพตางประเทศหัวใหม โดยมุงเนน
ส่ิงพิมพดานธุรกิจ และเพื่อตอบสนองความตองการของผูอานทุกกลุม และเพิ่มความหลากหลายของส่ิงพิมพ ในป 2556 บริษัทจึง
ไดแบงการขายส่ิงพิมพออกเปน 2 ประเภทคือหนังสือพิมพและนิตยสาร โดยในสวนของนิตยสารไดแบงสินคาออกเปน 16 กลุม 
ดังนั้นพนักงานของบริษัทสามารถเจาะตลาดตามลูกคาใหตรงกลุมได 

บริษัทฯ จะพิจารณาความตองการของผูบริโภคในประเทศไทยจากปริมาณการขายตามแผงหนังสือและรานหนังสือ 
เม่ือบริษัทฯ เห็นแนวโนมความเปนไปไดในการทํากําไรจากการเปนตัวแทนจําหนายส่ิงพิมพดังกลาวแลว บริษัทฯ จะทําการ
ติดตอสํานักพิมพเจาของส่ิงพิมพเพื่อขอเปนตัวแทนจําหนายตอไป นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีกลยุทธเฉพาะในแตละชองทางการ
จัดจําหนายดังนี้ 
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ก) รานหนังสือ และแผงหนังสือ (Newsstands)  
บริษัทฯ มุงเนนการติดตอ และสรางความสัมพันธที่ดีกับรานหนังสือขนาดใหญเปนหลัก เนื่องจากมีสาขามาก และสามารถ

เขาถึงกลุมลูกคาไดมากกวารานหนังสือ หรือแผงหนังสือที่มีขนาดเล็ก 
ข) สมาชิกแกบุคคลทั่วไป (Subscription) 

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมการตลาดโดยจําหนายส่ิงพิมพตางประเทศอื่นๆ ใหแกสมาชิกในราคาที่ตํ่ากวาราคาหนาปก หรือตํ่า
กวาราคาที่จําหนาย ณ แผงหนังสือ รวมถึงมีการมอบของสมนาคุณในกรณีสมัครเปนสมาชิกส่ิงพิมพกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มี
การชักชวนใหผูอานสมัครสมาชิกกับบริษัทฯ โดยผานชองทางหลักคือ การชักชวนทางโทรศัพท การออกรานในงานสัปดาห
หนังสือ การโปรโมทผานเว็บไซต และการสงอีเมลและเอกสารไปยังผูอานที่เปนกลุมเปาหมายโดยตรง เปนตน 
ค) สมาชิกแกโรงแรม องคกรทั่วไป (Bulk) 

บริษัทฯ มีทีมการขายที่ติดตอกับสายการบิน โรงแรม สถาบันการศึกษา และ องคกรอื่นๆ โดยตรงเพื่อชักชวนใหองคกร
เหลานั้นซ้ือส่ิงพิมพตางประเทศแบบ Bulk จากบริษัทฯ 

 
2.5 บริการจัดพิมพ จัดสงและกระจายสินคา 

ปจจุบัน สํานักพิมพเจาของหนังสือพิมพ The Yomiuri Shimbun และ The Wall Street Journal Asia ไดวาจางบริษัทฯ 
ใหดําเนินการจัดพิมพหนังสือพิมพ โดยบริษัทฯ ไดใชบริการโรงพิมพในเครือเนชั่น ไดแก บริษัท ดับบลิวพีเอส  (ประเทศไทย) 
จํากัด ในการจัดพิมพหนังสือพิมพดังกลาว  หลังจากนั้นสํานักพิมพเจาของส่ิงพิมพทั้งสอง ไดวาจางบริษัทฯ กระจายหนังสือพิมพ
ตามชองทางการจําหนายตางๆ โดยบริษัทฯ ไดวาจางบริษัทในเครือเนชั่น ไดแก บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด เปนผูกระจายหนังสือ
ให  ในสวนของนิตยสารตางประเทศนั้น สํานักพิมพเจาของส่ิงพิมพจะผลิตในตางประเทศ และจัดสงใหแกลูกคาโดยวาจางบริษัท
ฯ หรือผูจัดสงรายอื่น 

   
สรุปสาระสําคัญของสัญญาตัวแทนจําหนายส่ิงพิมพตางประเทศ 

ในการเปนตัวแทนจําหนายส่ิงพิมพตางประเทศ บริษัทฯ จะทําสัญญาเปนตัวแทนจําหนายกับเจาของส่ิงพิมพซ่ึงเปน
สํานักพิมพตางประเทศจํานวนหลายราย โดยสวนใหญมีระยะเวลา 1 ปสําหรับสัญญาตัวแทนจําหนายนิตยสาร และมีสิทธิตออายุ
สัญญาไดในราคาและเง่ือนไขเดิม สําหรับสัญญาตัวแทนจําหนายหนังสือพิมพจะหมดอายุเม่ือมีการยกเลิกสัญญา  ทั้งนี้ เจาของ
ส่ิงพิมพสามารถยกเลิกสัญญาได หากกลุมบริษัทฯ ทําผิดสัญญา และ/หรือมีปญหาดานการเงิน และ/หรืออยูในสถานะลมละลาย 
และ/หรือเม่ือมีการแจงอีกฝายลวงหนา เปนตน โดยบริษัทฯ จะไดรับคาตอบแทนเปนสัดสวนของปริมาณท่ีจําหนาย และคา
คอมมิชชั่นจากการขายสมาชิก 

  
2.6 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันในธุรกิจตัวแทนจําหนายส่ิงพิมพตางประเทศ 

ยอดการจําหนายส่ิงพิมพจากตางประเทศรวมถึงฐานขอมูลออนไลนมีความสัมพันธกับการเติบโตของกลุมลูกคาของ
ส่ิงพิมพตางประเทศ ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 4 กลุมหลัก ไดแก 
ก) กลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 

นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาพักในโรงแรมตางๆ ทั่วประเทศไทย ถือเปนกลุมลูกคาหลักในการจําหนาย

หนังสือพิมพและนิตยสารตางประเทศของบริษัทฯ จากขอมูลของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย คาดวาป 2556 มีนักทองเที่ยว

ตางชาติที่เขามาในประเทศไทยจํานวน 26 ลานคน ซ่ึงเพิ่มข้ึน 3.7 ลานคนจากป 2555 โดยมีอัตราเติบโตที่รอยละ 16.6 

ข) กลุมชาวตางชาติที่อาศัยในประเทศไทย  
ชาวตางชาติที่อาศัยในประเทศไทยเปนเวลา 1 เดือนข้ึนไป ถือเปนกลุมลูกคาสําคัญที่สนใจอานนิตยสารและ

หนังสือพิมพจากตางประเทศ จากขอมูลสํานักตรวจคนเขาเมือง พบวาในป 2556 ชาวตางชาติที่อาศัยชั่วคราวในประเทศไทยซ่ึง
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รวมถึงผูมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย ผูที่เขามาประกอบธุรกิจ นักการทูต และขาราชการ เปนตน มีจํานวนรวมประมาณ 1,194,533 
คน ลดลง 228,531 คนจากป 2555 โดยมีอัตราลดลงที่รอยละ 16 
ค) กลุมคนไทยที่สนใจส่ิงพิมพจากตางประเทศ   

คนไทยกลุมวัยทํางานและนักธุรกิจ ซ่ึงเปนกลุมที่มีกําลังซ้ือสูง และนักศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปที่ใหความสนใจ
ขาวสารตางประเทศ ถือเปนกลุมลูกคาสําคัญที่สนใจอานนิตยสารและหนังสือพิมพจากตางประเทศ ซ่ึงลูกคา   กลุมนี้มีแนวโนม
เติบโตข้ึนเร่ือยๆ 
ง) กลุมสถาบันการศึกษา 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไปเร่ิมแบงงบประมาณเพื่อการซ้ือส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน รวมถึงการ
รับฐานขอมูลเพื่อการสืบคนในสาขาวิชาตางๆ จํานวนสถาบันทั้งในสังกัดรัฐและเอกชนมีทั้งส้ิน 146 แหง สําหรับโรงเรียน
นานาชาติไดมีการนําเทคโนโลยีทันสมัยอยางกระดานอัจฉริยะ (Smart Board) มาใชในหองเรียน ซ่ึงทําใหความตองการดิจิตอล
คอนเทนทที่ใชงานบนกระดานอัจฉริยะมีมากข้ึนตามไปดวย โรงเรียนสองภาษาก็เร่ิมมีแนวทางที่คลายกัน ตลาดดิจิตอลคอน
เทนทจึงนับวามีโอกาสที่ดีในการเติบโต ในขณะท่ีไมมีคาใชจายดานการจัดเก็บ หรือ      ลอจิสติกส 

ในสวนสภาวะการแขงขันของธุรกิจบริการเปนตัวแทนจําหนายส่ิงพิมพจากตางประเทศประเภทสมาชิกนั้น นับวามี
คูแขงนอยราย โดยมีคูแขงหลักจํานวน 3 ราย ไดแก บจก.  แมกกาซีน อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย)  บมจ. โพสต พับลิชชิ่ง  
และกลุม บจก. นิวสเปเปอรไดเร็คท สวนตัวแทนจําหนายส่ิงพิมพประเภทแผงหนังสือหรือรานคา มีคูแขงจํานวนหลายราย ซ่ึง
ประกอบดวยคูแขงที่เปนรานหนังสือขนาดใหญที่มีจํานวนหลายสาขา เชน บริษัท เอเซียบุคส จํากัด และคูแขงรายยอยอื่นๆ เปน
ตน 

 
3. สายธุรกิจดิจิตอล   
3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ  
1.1.1 ดําเนินธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกสหลากหลายแนวที่สอดคลองกับรสนิยมการอานในแตละไลฟ
สไตล ดังนี้ 
การบริหารและการจัดการ (Business and Management)   
หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการบริหารและการจัดการ รวมถึงเศรษฐศาสตร การเงิน การบัญชี การตลาด ภาษี 
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ  
ภาษา (Language)  
หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะดานภาษา 
ศาสนาและปรัชญา (Religion and Philosophy)  
หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความเชื่อ คําสอนทางศาสนา และปรัชญา 
นวนิยาย และวรรณกรรม (Fiction & Literature)  
หนังสืออิเล็กทรอนิกสแนวนวนิยายและวรรณกรรมของนักเขียนไทย และนักเขียนตางประเทศที่แปลเปนภาษาไทย 
การตูน (Comics)  
หนังสืออิเล็กทรอนิกสแนวการตูนที่ใหความบันเทิง ความเพลิดเพลินในการอานสําหรับเด็กและเยาวชน 
นิทาน (Story Book)  
หนังสืออิเล็กทรอนิกสแนวนิทานที่ใหความบันเทิง ความเพลิดเพลินในการอานสําหรับเด็กและเยาวชน 
หมวดท่ัวไป (General Interest)   
หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหาหลากหลาย ครอบคลุมความสนใจดานตางๆ อาทิ สุขภาพและความงาม อาหาร การพัฒนาตนเอง 
ไลฟสไตล ทองเที่ยว และชีวิตคนดัง 
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3.2 ลูกคากลุมเปาหมาย 
กลุมลูกคาเปาหมายหลักคือผูที่มีอายุ 15-35 ป เปนผูรักการอานหนังสือในแนวตางๆ เปนคนรุนใหมที่มีไลฟสไตลชอบการอาน
หนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสและซ้ือสินคาผานส่ืออิเล็กทรอนิกส   
กลุมลูกคาเปาหมายรองคือผูที่มีอายุ 35 ปข้ึนไป เปนผูรักการอานหนังสือในแนวตางๆ เร่ิมอานหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
และซ้ือสินคาผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  
  
3.3 การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
ปจจุบันบริษัทฯ ทําการจัดจําหนายผานชองทางการจําหนายประเภทตางๆ ดังนี้ 
แอพพลิเคช่ันของบริษัทฯ - เปนชองทางจัดจําหนายผานระบบปฏิบัติการของ Apple และ Android  
แอพพลิเคช่ันของพันธมิตร - เปนชองทางจัดจําหนายผานระบบปฏิบัติการของ Apple และ Android  
เว็บไซต - เปนชองทางจัดจําหนายผานเว็บไซตของพันธมิตร  
บูธจําหนายหนังสืออิเล็กทรอนิกส - เปนการจัดบูธจําหนายหนังสืออิเล็กทรอนิกสแกผูอานโดยตรงในงานตางๆ ที่สําคัญ เชน งาน
สัปดาหหนังสือแหงชาติ และงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ เปนตน 
  
3.4 กลยุทธการแขงขัน 
1) พัฒนา คัดเลือกส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกสที่มีคุณภาพ โดยใหมีความหลากหลาย สอดคลองกับความตองการและไลฟสไตลของ
ผูบริโภค 

2) ดําเนินการทํารายการสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง และทํากิจกรรมสงเสริมการขายรวมกับพันธมิตร 
3) ดําเนินการทําการโฆษณาและประชาสัมพันธส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกสผานส่ือตางๆเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง 
4) ดําเนินการทํากิจกรรมการตลาดเพื่อส่ือสารไปถึงลูกคาในการสรางการรับรู และการจําหนายส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกส 
 
3.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันธุรกิจดิจิตอล 

อุตสาหกรรมส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยอยูในชวงเริ่มตน สภาวะการแขงขันทางธุรกิจยังไมสูง แนวโนม
ผูบริโภคมีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตผานคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ และอุปกรณแบบพกพาตางๆ ในการคนหาขอมูลมาก
ข้ึนเร่ือยๆ รวมถึงการส่ือสารในเครือขายสังคมออนไลน และการอานหนังสือผานอุปกรณตางๆ อีกทั้งผูใหบริการอินเทอรเน็ต
และโทรศัพทมือถือตางแขงขันกันลงทุนในการพัฒนาเครือขายระบบ 3G  เพื่อใหผูบริโภคสามารถใชงานไดอยางรวดเร็ว และการ
เปดตัวโทรศัพทมือถือ อุปกรณแบบพกพารุนใหม และระบบปฏิบัติการที่รองรับการใชงานกับส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน  

สํานักพิมพตางๆ ใหความสนใจในการทําส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกสอยางมาก โดยผลิตส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกสหลากหลาย
แนว เพื่อสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคในแตละไลฟสไตล อาทิแนวบริหารและการจัดการ, สุขภาพ, อาหาร, ทองเที่ยว, 
ภาษา, ศาสนา, จิตวิทยา, ชีวประวัติ, วรรณกรรม, รถยนต, คอมพิวเตอร, ตกแตงบาน, การตูน และอื่นๆ  

ผูใหบริการส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกสเพิ่มจํานวนมากข้ึน ซ่ึงนอกเหนือจากรานหนังสือ สํานักพิมพแลว ผูใหบริการมือถือ 
บริษัทพัฒนาแอพพลิเคชั่นไดลงทุนพัฒนาและเปดตัวระบบจําหนายส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกสผานแอพพลิเคชั่นและเว็บไซตหลาย
ราย รวมถึงสถาบันการศึกษาและองคกรตางๆเร่ิมใหความสนใจในการทําระบบ E-Library เพื่อใหนักศึกษาและพนักงานใน
องคกรสามารถอานส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกสไดมากข้ึน 

โดยภาพรวม อุตสาหกรรมส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยมีแนวโนมที่จะเติบโตสูงมากในอนาคต ดวยปจจัย
ตางๆ ทั้งพฤติกรรมของผูบริโภคเอง  การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาอุปกรณพกพา การลงทุนพัฒนาส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกสของ
องคกรตางๆ ซ่ึงจะทําใหผูบริโภคเขาถึงส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกสไดสะดวกสบายและมีความหลากหลายมากกวาเดิม 

เพื่อเปนการรองรับกับการเติบโตดังกลาว ป 2557 บริษัทไดจัดทําเว็บไซตอีคอมเมิรซ  Nstore ซ่ึงสามารถขายหนังสือ
ในราคาพิเศษ จัดทําโปรโมชั่นที่หลากหลาย สงหนังสือตรงถึงมือผูอานภายใน 24 ชั่วโมง โดยในระยะแรกจะจําหนายส่ิงพิมพ
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และ e-book ของเครือเนชั่นเปนหลัก โดยเฉพาะ e-book จะมีการเพิ่มจํานวนหนังสือ โดยเนนทั้งส่ิงพิมพภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ และจะขยายไปสูการจําหนายสินคาประเภทอื่น รวมถึงรับจัดจําหนายสินคาของบริษัทตางๆ ในลําดับตอไป 

 
4. ธุรกิจโทรทัศนดาวเทียมสําหรับเยาวชน 
4.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ 

พื้นฐานของกลุมบริษัทฯ เปนบริษัทที่อยูในธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ  ซ่ึงในขณะที่ปจจุบันภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ชะลอตัว และปญหาความขัดแยงทางการเมืองที่เกิดข้ึนในสังคมสงผลตอการดําเนินธุรกิจใหชะลอตัวตาม รวมไปถึงความ
เจริญกาวหนาและการพัฒนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีใหมๆ  สงผลใหพฤติกรรมของผูบริโภคเปล่ียนไป การบริโภคขอมูลผาน
ส่ือส่ิงพิมพเร่ิมลดนอยลง เลือกที่จะเปดรับส่ือตางๆ มากย่ิงข้ึน ทั้งส่ือออนไลนและส่ือโทรทัศนเพื่อรับขอมูลขาวสารตางๆ  

โดยเฉพาะส่ือโทรทัศนที่มีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง ทําใหเห็นโอกาสในการขยายตัวทางธรุกิจ กลุมบริษัทฯ จึงกาว
เขามาในธุรกิจส่ือโทรทัศน เพื่อตอบรับและกาวทันผูบริโภค รวมถึงยังเปนชองทางในการสงเสริมธุรกิจส่ิงพิมพที่มีอยู รวมถึงการ
วางแนวทางธุรกิจในอนาคตเพื่อใหสามารถแขงขันไดอยางครบวงจร  โดยไดจัดทําชองโทรทัศนดาวเทียมผานระบบ C Band 
สําหรับเด็กและครอบครัว ผูชมที่ เปนพอแมและเยาวชนรุนใหมสามารถรับชมทีวีรวมกัน ในรูปแบบของเนื้อหาที่ เปน 
Edutainment ที่มีมากกวาแคการรับชมการตูน รายการที่คัดสรรคและผลิตเองเนนความสนุกสนาน สาระ บันเทิง และความคิด
สรางสรรค ภายใตชื่อสถานีโทรทัศน KidZone โซนคิดของเด็กคิดซน ซ่ึงตลอดระยะเวลากวา 2 ป ไดสรางสรรครายการสาระ 
ความรู ความบันเทิง และกิจกรรมดีๆ ใหกับผูชม จนไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากกลุมผูชมทั่วประเทศ ทั้งในกลุมคนเมืองและ
ตางจังหวัด รวมไปถึงผูใหบริการเครือขายโทรทัศนดาวเทียม และผูประกอบการเคเบิลชั้นนําตางๆ อยางตอเนื่อง ไดรับการจัด
อันดับใหเปนอันดับหนึ่งของสถานีสาระบันเทิงสําหรับครอบครัว (Kids & Family Variety Channel) 

จากความสําเร็จของบริษัทฯ ในการบริการงานสถานี Kidzone ตลอดระยะเวลาที่ผานมากวาหนึ่งป  ปจจุบันสถานี 
Kidzone เติบโตข้ึน และดวยชื่อเสียง ความชํานาญในการสรางสรรครายการในรูปแบบของ Edutainment และพรอมที่ขยายโซน
คิดของเด็กๆ ไปสูพื้นที่ความคิดสรางสรรค กับกาวเขาสูปที่ 2 ในการเปนสถานีโทรทัศน “คิดโซน” สถานีแหงความ “คิด” 
สรางสรรคส่ือที่ดีสําหรับผูชมทั้งเด็ก วัยรุน และครอบครัวในรูปแบบของการเรียนเลนอยางฉลาด (Play & Learn Smart)  อีกทั้ง
บริษัทฯ ยังมีแผนงานของการเพิ่มชองทางในการหารายไดใหมากข้ึน โดยการมุงเนนพัฒนาผลิตรายการคุณภาพ (content 
provider) ไปบนแพลตฟอรมชองทีวีดิจิตอลของบริษัทในเครือเนชั่น ทั้ง Nation TV และ Now TV รวมถึงแพลตฟอรมชองทีวี
ดิจิตอลอื่นๆ เพื่อหวังแยงชิงเม็ดเงินโฆษณาที่มีแนวโนมจะกระจายตัวอยางสมดุลตามจํานวนฐานผูชมที่มากข้ึน ซ่ึงมีกําหนดการ
จะเริ่มในเดือนมีนาคม 2557 

 
4.2 ภาวะตลาดอุตสาหกรรมและการแขงขันในธุรกิจโทรทัศนดาวเทียม 

ภายหลังจากการที่สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
(กสทช.) เร่ิมทยอยออกใบอนุญาตใหผูประกอบการทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี ในป พ. ศ. 2556 รวมถึงการวางแผนเปลี่ยนผาน
โทรทัศนจากระบบอนาล็อกสูระบบดิจิตอล โดยเปดการประมูลทีวีดิจิตอล ในสวนของชองบริการธุรกิจ 24 ชองเม่ือปลายเดือน
ธันวาคม พ. ศ. 2556  และคาดวาจะสามารถเผยแพรภาพไดราวไตรมาส 1 ป 2557  จะเปนปจจัยหลักในการชวยผลักดันใหตลาด
ผลิตรายการโทรทัศนในประเทศไทยเติบโตและมีความคึกคักมากข้ึน โดยคาดวาตลาดผลิตรายการโทรทัศนในป 2557 จะมีมูลคา
สูงถึง 32,690 - 33,260 ลานบาท เติบโตกวารอยละ 14 - 16 จากป 2556 ที่คาดวาจะมีมูลคาอยูที่ 28,780 ลานบาท และการเปล่ียน
ผานเขาสูยุคทีวีดิจิทัลในประเทศไทยจะเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการแขงขันทางธุรกิจทีวีที่รุนแรง เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะการ
แขงขันดานคุณภาพของเนื้อหารายการโทรทัศน เพื่อสรางความแตกตางจากผูผลิตรายการโทรทัศนรายอื่นๆ ซ่ึงจะเปนการ
ยกระดับภาพรวมของเนื้อหารายการโทรทัศนในประเทศไทยใหมีคุณภาพ หลากหลาย และตรงกับความตองการของผูชม
โทรทัศนมากย่ิงข้ึน เพื่อแขงขันกันดึงเม็ดเงินโฆษณาผานโทรทัศนที่มีมูลคากวา 70,000 ลานบาทตอป  
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AGB Nielsen Media Research รายงานการใชงบโฆษณาผานส่ือชวง 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ป 2556  เติบโตข้ึน 1.46% 
หรือมีมูลคา 1.057 แสนลานบาท ขณะที่ชวง 2 เดือนสุดทายมีปจจัยชุมนุมทางการเมือง สงผลตอบรรยากาศจับจายสินคาในชวง
ฤดูการขายปลายปอยูในภาวะซบเซาสงผลใหสินคาตางๆ ชะลอการใชงบประมาณโฆษณาและจัดแคมเปญลง และคาดวาถึงส้ินป
นี้ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาจะเติบโตราว 2%-3% เทากับตัวเลขการเติบโตของจีดีพี  แตสําหรับแนวโนมป 2557  มีปจจัยบวก
จากการเลือกต้ังในชวงตนป การออกอากาศโทรทัศนระบบดิจิตอล (ทีวีดิจิตอล) ชวงไตรมาสแรก รวมทั้งการแขงขันฟุตบอลโลก 
2014 ที่ประเทศบราซิลในชวงกลางป ซ่ึงถือเปนปจจัยสําคัญกระตุนการเติบโตในอุตสาหกรรมโฆษณาส่ือโทรทัศนใหยังคง
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง โดยการเปลี่ยนผานเขาสูระบบดิจิตอลทีวีในประเทศไทย จะพบวาทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวียังสามารถ
เติบโตคูขนานไปกับดิจิตอลทีวีไดดวยปจจัยที่หลากหลายและการปรับตัวทางธุรกิจที่เหมาะสม  เนื่องดวยฐานผูชมบนเคเบิลทีวี
และทีวีดาวเทียมซ่ึงมีจํานวนสูงถึง 60% ของตลาด ยังสามารถรับชมชองรายการดิจิตอลทีวีผานเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมตามกฎ 
Must carry ไดในชวงที่โครงขายดิจิตอลทีวียังไมครอบคลุมซ่ึงอาจตองใชเวลานานในการขยายโครงขายดังกลาว และชองรายการ
บนแพลตฟอรมทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวียังคงมีความหลายหลายมากกวาและมีฐานคนดูเฉพาะกลุมอยูกอนแลว  แตทั้งนี้
ผูประกอบการแพลตฟอรมและชองรายการบนทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี จําเปนตองมีการปรับตัวทางธุรกิจที่เหมาะสม 
โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพรายการและระบบออกอากาศ  รวมทั้งเพิ่มบริการเสริมตางๆ เพื่อดึงดูดฐานผูชมใหยังคงใชบริการ
ตอไป 

นอกจากจะมีการเผยแพรรายการโทรทัศนผานทีวีดาวเทียมแลว บริษัทยังไดรับเหมาชวงเวลาจากเครือเนชั่นใหทํา
รายการในดิจิตอลทีวี จะเปนโอกาสให Kidzone ซ่ึงปจจุบันเปนสถานีอันดับหนึ่งของ Kids & Family Variety Channel ใน
โทรทัศนดาวเทียม จะมีเวลาออกอากาศในทีวีดิจิตอล 2 ชองดังกลาวได โดยจะทําการปรับภาพลักษณใหม เปลี่ยนชื่อเปน “คิด
โซน” ปรับเนื้อหาของรายการใหมุงเนนดานสาระและบันเทิง เหมาะกับไลฟสไตลของคนรุนใหม ขยายครอบคลุมไปยังกลุม
วัยรุน จากเดิมที่มีกลุมเปาหมายหลักคือเยาวชนและครอบครัว ทําใหขยายโอกาสในการสรางสัดสวนรายไดจากคาโฆษณาสูงข้ึน 

จากภาพรวมขางตน การเปล่ียนผานเขาสูระบบดิจิตอลทีวีในประเทศไทยจะเปนผลดีตออุตสาหกรรมโฆษณา  จากเดิม
ที่เคยถูกจํากัดทั้งเวลาและพื้นที่ลงโฆษณาจากชองฟรีทีวีที่มีจํากัด  ลูกคาจะมีทางเลือกในการลงโฆษณามากข้ึน รวมไปถึงลูกคายัง
สามารถเลือกลงโฆษณาไดในชองรายการที่ตรงกลุมเปาหมายไดดีกวา จึงเปนโอกาสในการทําการตลาดที่ชัดเจนและแมนยําไปยัง
กลุมเปาหมายซ่ึงเปนเด็กและครอบครัว โดยการสรางสรรคคอนเทนทคุณภาพเจาะผูชมเฉพาะกลุมเพื่อดึงงบประมาณจากลูกคาเอ
เจนซ่ีที่ตองการส่ือสารประชาสัมพันธสินคาและบริการไปยังกลุมเปาหมายดังกลาว 
 
5. ธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิ (Character  Management) 
5.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ 

กลุมบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเปนตัวแทนลิขสิทธ์ิของคารแรคเตอรการตูนที่มีชื่อเสียง และไดรับความนิยมจาก
ตางประเทศ เพื่อบริหารสิทธ์ิของคารแรคเตอรการตูนนั้นๆ ใหกับผูผลิตสินคาที่สนใจซ้ือลิขสิทธ์ิเพื่อนําไปผลิตเปนสินคาตางๆ 
สําหรับจัดจําหนายภายในประเทศไทย รวมถึงเจาของผลิตภัณฑ และหางคาปลีก ที่สนใจซ้ือลิขสิทธ์ิเพื่อกิจกรรมสงเสริมการขาย 
นอกจากนี้ยังรวมถึงการทําการตลาดเพื่อสงเสริมใหคารแรคเตอรการตูนตางๆ ที่บริษัทฯ ดูแลอยูใหเปนที่รูจัก และไดรับความ
นิยมอยางแพรหลายมากย่ิงข้ึนในประเทศไทย เพื่อเปนการสนับสนุนใหสินคาลิขสิทธ์ิเกิดการบริโภคมากข้ึน สงผลใหมียอดขายที่
ดี และเติบโตข้ึนตามลําดับ ซ่ึงบริษัทฯ จะไดรับผลตอบแทนกลับคืนมาในรูปแบบของคาลิขสิทธ์ิ ณ ปจจุบันคารแรคเตอรการตูน
ลิขสิทธ์ิที่บริษัทฯ ไดรับสิทธิในการเปนตัวแทนสําหรับประเทศไทย มีดังนี้  
1) CANIMALS (แคนนิมอลส) 

CANIMALS เปนคารแรคเตอรการตูนที่มีตนกําเนิดจากประเทศเกาหลีใต ไดรับความนิยมมากในประเทศเกาหลีใต 
และประเทศตางๆในแถบยุโรป รวมถึงตะวันออกกลาง เนื่องจากความนารัก และโดดเดนดวยรูปแบบตัวการตูนที่แตกตางจากคาร
แรคเตอรการตูนอื่นๆที่มีอยูในตลาดปจจุบัน รวมถึงมีแอนิเมชั่นที่มีความสนุกสนาน สินคาลิขสิทธ์ิที่มีคุณภาพ ดีไซนสวยงาม  ที่
ชวยสงเสริมให CANIMALS เปนที่รูจัก และไดรับการตอบรับจากกลุมเปาหมายเปนอยางดี  รวมถึงการพัฒนาตัวการตูนไปใน
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แพลตฟอรมตางๆ เชน เกมแอพพลิเคชั่นบนเฟซบุค CANTASIA, สต๊ิกเกอรลายแคนนิมอลสที่ใชในโปรแกรมสนทนาทาง
โทรศัพท LINE เปนตน ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวมีสวนชวยใหคารแรคเตอรการตูนแคนนิมอลสเขาถึงกลุมเปาหมายไดกวาง และมี
จํานวนมากข้ึน 
2) YooHoo & Friends (ยูฮูแอนดเฟรนด) 

YooHoo & Friends เปนคารแรคเตอรการตูนที่มีตนกําเนิดจากประเทศเกาหลีใต ความนิยมเร่ิมมาจากสินคาตุกตาผาขน 
ที่ปจจุบันมีการจําหนายที่กระจายไปมากกวา 50 ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย  นอกจากนี้ YooHoo & Friends  ยังไดพัฒนา
ในสวนของแอนิเมชั่นเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมผูที่ชื่นชอบ และหลงรักตัวการตูนฯดังกลาว โดยเนื้อหาในการตูนแอ
นิเมชั่นไดสอดแทรกแงคิดในเร่ืองของมิตรภาพ ความสามัคคี ความเสียสละ รวมถึงการใหความรูเกี่ยวกับสัตวประเภทตางๆ โดย
ใชเปนคารแรคเตอรการตูน YooHoo & Friends ในการดําเนินเร่ือง   
3) Astro Boy (แอสโตรบอย) 

 Astro Boy เปนคารแรคเตอรการตูนที่มีตนกําเนิดจากประเทศญ่ีปุน ผลงานของปรมาจารยการตูน เท็ตซึกะ โอซามุ 
ไดรับความนิยมและโดงดังไปทั่วโลก ทั้งในรูปแบบแอนิเมชั่น หนังสือการตูน และหนังสือการตูนอิเล็กทรอนิกส  มีเนื้อหา
เร่ืองราวสนุกนาติดตาม สามารถนําไปผลิตสินคาลิขสิทธ์ิที่หลากหลาย ครอบคลุมกลุมเปาหมายตั้งแตเยาวชนไปจนถึงผูใหญ 

 
5.2 ลูกคากลุมเปาหมาย 

ลูกคากลุมเปาหมายของธุรกิจลิขสิทธ์ิแบงออกเปน 3 กลุมหลัก คือ   
 กลุมบริษัทผูผลิตสินคาประเภทตางๆ 
 กลุมบริษัทเจาของผลิตภัณฑ 
 กลุมหางสรรพสินคา และหางคาปลีก 

โดยกลุมเปาหมายเหลานี้ มีความตองการที่จะนําลิขสิทธ์ิคารแรคเตอรการตูนไปใชในวัตถุประสงคที่คลายคลึงกัน คือ 
ตองการซ้ือลิขสิทธ์ิเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคา หรือผลิตภัณฑของตนเอง ใหมีความโดดเดนและแตกตางจากคูแขงในตลาด ซ่ึง
คาดหวังใหยอดขายของตนเองเติบโตมากย่ิงข้ึน 

 
5.3 การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
 สําหรับชองทางการจัดจําหนายลิขสิทธ์ิคารแรคเตอรการตูนนั้น บริษัทฯ มุงเนนที่จะเขาไปนําเสนอลิขสิทธ์ิใหกับ 
บริษัทผูผลิต, เจาของผลิตภัณฑ และหางคาปลีกโดยตรง เพราะลักษณะของธุรกิจลิขสิทธ์ิแตกตางจากสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป 
 
5.4 กลยุทธการแขงขัน 
1) คัดเลือกคารแรคเตอรการตูนลิขสิทธ์ิที่โดงดัง และไดรับความนิยมในตางประเทศ 
2) คัดเลือกคารแรคเตอรการตูนลิขสิทธ์ิที่มีแอนิเมชั่น เพราะเปนตัวชวยสําคัญที่จะทําใหตัวการตูนลิขสิทธ์ินั้นๆ เปนที่รูจักในวง

กวางอยางรวดเร็ว  
3) โฆษณาและประชาสัมพันธคารแรคเตอรการตูนลิขสิทธ์ิผานส่ือตางๆอยางตอเนื่อง 
4) สรางสรรคกิจกรรมทางการตลาดที่โดดเดน และแตกตางเพื่อใหผูบริโภครูจัก และเกิดการจดจําคารแรคเตอรการตูนใหมาก

ข้ึน 
5) หาคูคาที่มีศักยภาพ เพื่อชวยประชาสัมพันธคารแรคเตอรการตูนผานการทํารายการสงเสริมการขาย และกิจกรรมทางการ

ตลาดอื่นๆ 
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5.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันในธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิ 
ธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิเปนธุรกิจที่มีความนาสนใจ เนื่องมาจากตัวเลขรวมในตลาดที่มีมูลคาสูง และยังมีอัตราการ

เติบโตอยางตอเนื่องทุกป สภาพการแขงขันทางธุรกิจสูง คารแรคเตอรการตูนที่ไดรับความนิยมในประเทศไทยในปจจุบัน สวน
ใหญมาจากคายยักษใหญประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุน อาทิเชน วอลต ดิสนีย, วอรเนอร บรอส, มารเวล, ซานริโอ, โด
ราเอมอน, ดรากอนบอล, อุลตราแมน, อาราเล, นารุโตะ และอื่นๆ คารแรคเตอรการตูนดังกลาวเปนคารแรคเตอรการตูนที่มีความ
เปนอมตะ โดงดังมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน บวกกับความแข็งแกรงของการทําการตลาดอยางตอเนื่อง ทําการออกอากาศแอนิ
เมชั่นทางโทรทัศน การมีภาพยนตรแอนิเมชั่นเขามาฉายที่ประเทศไทยทุกป รวมไปถึงการจัดกิจกรรมที่ย่ิงใหญ ส่ิงเหลานี้ย่ิงตอก
ยํ้าภาพความสําเร็จของคารแรคเตอรการตูนนั้นๆ ในสายตาของผูบริโภคไดเปนอยางดี และเนื่องจากมูลคารวมของตลาดลิขสิทธ์ิ
ในประเทศไทยมีมูลคาสูง ทําใหมีผูสนใจที่จะเขามาแบงเม็ดเงินที่ไดจากคาลิขสิทธ์ิเปนจํานวนมาก ไมเวนแมกระทั่งคารแรคเตอร
การตูนที่ผลิตโดยบริษัทคนไทย อาทิ กานกลวย, ปงปอนด, เชลลดอน, เบิรดแลนด, บลัดดี้ บันนี  และอื่นๆ อีกมากมาย  

ในเชิงของสินคาลิขสิทธ์ิคารแรคเตอรการตูนชื่อดัง ไดรับความนิยมจากผูบริโภคอยางตอเนื่อง เพราะคายการตูนยักษ
ใหญตางๆ ไดมีการพัฒนากราฟกอารตเวิรกของตัวการตูนใหมีความทันสมัย หลากหลาย ตอบโจทยไดทุกกลุมเปาหมายตั้งแต
แรกเกิด จนถึงวัยทํางาน ซ่ึงเปนสวนสําคัญที่ทําใหผูประกอบการตางๆ เล็งเห็นโอกาสในการทําธุรกิจจากการซ้ือสิทธิเพื่อผลิตเปน
สินคา และทํารายการสงเสริมการขายตางๆ มากมายดังที่ไดเห็นในตลาด 

โดยภาพรวมจะเห็นไดชัดเจนวา ธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิในประเทศไทยมีการแขงขันที่สูงมาก แตก็ยังมีชองทางที่จะ
หารายไดจากธุรกิจลิขสิทธ์ิ หากเรามีคารแรคเตอรการตูนที่มีศักยภาพ และการทําการตลาดที่ชัดเจน แมนยํา รวมถึงการโฆษณา 
ประชาสัมพันธคารแรคเตอรการตูนอยางตอเนื่อง เพื่อไดรับการยอมรับ และสรางความม่ันใจในตัวการตูนจากกลุมลูกคาที่เปน
ผูผลิต, เจาของผลิตภัณฑ รานคา และองคกรตางๆ ซ่ึงเปนสวนสําคัญที่ชวยสนับสนุนสงเสริมใหคารแรคเตอรการตูนเปนที่รูจัก
และนิยมมากข้ึนในหมูผูบริโภค โดยปจจุบัน บริษัทมีคารแรคเตอรการตูนชั้นนําจากตางประเทศ 3 คารแรกเตอร คือ Canimals 
และ Yahooo & Friend จากประเทศเกาหลี และเจาหนูอะตอม  Astroboy จากประเทศญ่ีปุน 
 
ธุรกิจอ่ืน 
6. ธุรกิจใหบริการดานการศึกษา 

บริษัท ไนน บี ไบรท จํากัด ประกอบธุรกิจกวดวิชาระดับมัธยมตนและมัธยมปลาย เพื่อสงเสริมการศึกษาและเพิ่มขีด
ความสามารถของนักเรียนในการแขงขันในสนามสอบที่มีจํานวนมากข้ึนในสภาวะที่มีการแขงขันสูง ทั้งนี้เรามีเครือขายอาจารย
ผูทรงคุณวุฒิและประสบการณการสอนสูง มีความรูถึงระดับปริญญาเอก และไมตํ่ากวาปริญญาโทจากตางประเทศมากกวาเจ็ด
ทาน ซ่ึงแตละทานมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และชีววิทยา ดังนั้น อาจารยทุก
ทานจึงสามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ตนเชี่ยวชาญไดเปนอยางดี โดยสามารถสอนไดทั้งในภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  
 
6.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ 
6.1.1  การเรียนการสอนเพื่อกวดวิชา โดยอาจารยผูทรงคุณวุฒิ ที่สถาบันกวดวิชาบีไบรท โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามวัตถุประสงคของนักเรียน โรงเรียนเปดคอรสวิชาหลักตามความตองการของตลาด
โดยทั่วไป หรือนักเรียนสามารถจัดกลุมเพื่อขอเปดคอรสในสาขาวิชาที่นักเรียนตองการ โดยทางสถาบันใหบริการอาคาร
สถานที่ และอาจารยผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

6.1.2  การเรียนการสอนเพื่อกวดวิชาผานส่ือวีดีโอที่สถาบันกวดวิชาบีไบรท โดยใชส่ือที่ผลิตข้ึนจากการเรียนการสอนของอาจารย
ผูทรงคุณวุฒิของสถาบัน นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนเพื่อลงเรียนในเวลาที่นักเรียนสะดวก ลักษณะการเรียนเปนการ
ชมวีดีโอการเรียนการสอนแบบสวนตัว นักเรียนหนึ่งคนตออุปกรณหนึ่งชุด ดังนั้น นักเรียนสามารถควบคุมการเลนวีดีโอ
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ได เชนการขามไปยังบทถัดไป หรือการเลนแบบ Fast Forward หรือหากนักเรียนไมเขาใจในสวนใด สามารถเลนวีดีโอใน
สวนนั้นซํ้าได เปนตน 

6.1.3  การเรียนกวดวิชาผานส่ืออินเทอรเนต นอกพื้นที่ของสถาบันกวดวิชาบีไบรท (โดยใชส่ือวีดีโอที่ไดกลาวไวใน ผลิตภัณฑที่ 
6.1.2) ในกรณีที่นักเรียนไมสะดวกในการเดินทางมาที่สถาบัน นักเรียนสามารถเรียนผานระบบอินเทอรเน็ตได ซ่ึงนักเรียน
จําเปนตองมีอุปกรณคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเปนของตนเอง โดยนักเรียนตองสมัครเปนสมาชิกของ
สถาบัน ซ้ือคอรสเรียน จากนั้นจึงสามารถดูวีดีโอการเรียนการสอนผานระบบ Video Streaming บนอินเทอรเน็ตไดทันที 
ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถควบคุมการเลนวีดีโอไดเชนเดียวกันกับการมาดูวีดีโอที่สถาบัน 

6.1.4  บริการใหเชาใชพื้นที่เพื่อการเรียนการสอน หรือเพื่อการประชุมกลุม เนื่องจากสถาบันบีไบรท ต้ังอยูในยานธุรกิจกวดวิชา
ในใจกลางเมือง ดังนั้นผูใชบริการสามารถเดินทางมาที่สถาบันไดสะดวกทั้งทางบริการรถไฟฟา และเรามีที่จอดรถเพียงพอ
แกผูมาใชบริการ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มรายไดจากการใชประโยชนอาคารสถานท่ีโดยเฉพาะในชวงระหวางวัน ในวันจันทรถึงวัน
ศุกร  

6.1.5  บริหารจัดการการเรียนการสอนสําหรับครูอิสระ เพื่อสรางเครือขายครูอิสระที่มีศักยภาพหรือกําลังประสบความสําเร็จ แต
ไมมีทุนทรัพยเพียงพอในการขยายโอกาส รวมทั้งไมมีสถานที่เพื่อการเรียนการสอนเปนของตนเอง และกําลังมองหาโอกาส
ในการเติบโตรวมไปกับเรา ในกรณีนี้ สถาบันจะทําการสงเสริมการตลาดให และผลตอบแทนที่ไดหลังหักคาใชจายจะอยู
ในรูปแบบของการแบงผลกําไร (Profit Sharing) 

 
6.2 ลูกคากลุมเปาหมาย 
6.2.1  กลุมนักเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือนักเรียนที่มีอายุ 

10-16 ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ผลการสอบที่ดีที่โรงเรียน  (2) การสอบแขงขันเพื่อเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1, 
มัธยมศึกษาปที่ 4 หรือระดับมหาวิทยาลัย  (3) การสอบแขงขันในสนามแขงขันอื่นๆ เชน IJSO และ สอวน. เปนตน 

6.2.2  กลุมนักเรียนในระบบการศึกษาแบบนานาชาติ หรือระบบการศึกษาแบบสองภาษา ระดับเทียบเทาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือนักเรียนที่มีอายุ 10-16 ป 

6.2.3  กลุมนักเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ที่ตองการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการเขียนและการสนทนาภาษาอังกฤษ 
ซ่ึงเปนทักษะท่ีมักไมรวมอยูในการทดสอบเพื่อการสอบแขงขันเพื่อเขาเรียนชั้นมัธยมปลาย และระดับมหาวิทยาลัย จึงมัก
ถูกละเลยจากการกวดวิชาเพื่อการสอบเขา และนักเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมักขาดทักษะเหลานี้ 

6.2.4  กลุมคนทํางานที่ตองการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอยางย่ิง เพื่อการตอบรับการเขามาของ AEC โดยมี
วัตถุประสงคหลัก เพื่อการประกอบการทํางานหรือการติดตอธุรกิจ ทั้งนี้ทักษะที่สําคัญคือการเขียน และการสนทนา
ภาษาอังกฤษ 

 
6.3 การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
6.3.1  การเรียนการสอนที่เรียนสดกับอาจารยและครูอิสระ นักเรียนสามารถสมัครเรียนที่สถาบัน หรือโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร

ของสถาบัน และนํา pay-in slip มาแสดงตอเจาหนาที่ จากนั้นจึงเร่ิมเรียนไดทันทีตามตารางเวลาของคอรสวิชานั้นๆ 
6.3.2  การเรียนการสอนผานส่ือวีดีโอ นักเรียนสามารถเดินทางมาสมัครเรียนที่สถาบันไดโดยตรง หรือโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร

ของสถาบัน และนํา pay-in slip มาแสดงตอเจาหนาที่ และสามารถเร่ิมเรียนไดทันที หรืออาจสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อทํา
การเรียนภายในเวลาทําการของสถาบัน 

6.3.3 การเรียนการสอนผานเวบไซทของสถาบันที่ http://www.BeBrightAcademy.com นักเรียนสามารถเขาสูระบบอินเทอรเน็ต
เพื่อสมัครสมาชิก และชําระเงินเพื่อซ้ือคอรสออนไลน (Online Payment) จากนั้นนักเรียนสามารถเริ่มเรียนไดทันที ทุกที่ 
ทุกเวลา 
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6.3.4  การเชาใชพื้นที่เพื่อการเรียนการสอนหรือการประชุม ทางสถาบันจะใหสิทธิแกอาจารยของสถาบันกอน ผูเชาจําเปนตอง
ระบุวันเวลาที่ชัดเจนเพื่อการเชาเปนรายชั่วโมง และชําระเงินเต็มจํานวนแกเจาหนาที่ที่สถาบัน หรือโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคารของสถาบัน และนํา pay-in slip มาแสดงตอเจาหนาที่ 

 
6.4 กลยุทธการแขงขัน 
เรามีจุดแข็งที่เปนศักยภาพที่สําคัญหลายประการ ดังนี้  

1. ทําเลที่ต้ังของสถาบันต้ังอยูในใจกลางเมือง ในแหลงธุรกิจกวดวิชา และใกลแหลงบริษัทเอกชนตางๆ ดังนั้นเราจึง
ไดเปรียบในเรื่องของอาคารสถานที่ดวยตนทุนที่ตํ่าและมีศักยภาพสูง  จากการสังเกตโดยทั่วไป มีนักเรียนที่ตระเวน
กวดวิชาหลายหมื่นคนตอวันในยานนี้ 

2. ส่ือการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยอาจารยอิงทิพย รัตตรังสี  เปนส่ือวีดีโอการเรียนการสอนที่มีชั่วโมงเรียน
มากกวา 500 ชั่วโมง และพรอมลงสูตลาดไดทันทีทั้งในรูปของคอรสเรียนวีดีโอและคอรสเรียนออนไลนผานระบบ
อินเทอรเน็ต 

3. เรามีเครือขายอาจารยผูทรงคุณวุฒิในทุกสาขาวิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และชีววิทยา แตละทานมี
วุฒิดานการศึกษาสูงถึงปริญญาเอกและไมตํ่ากวาปริญญาโท จากตางประเทศ  

4. เราสามารถบริหารจัดการใหสถาบันกวดวิชาบีไบรทเปนศูนยการเรียนรูครบทุกสาขาวิชา นักเรียนสามารถเลือกเรียน
กับเราไดครบทุกวิชาอยางมีคุณภาพ 
 

6.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันในธุรกิจใหบริการดานการศึกษา 
ตลอดเวลาที่ผานมา มาตรฐานการเรียนและการสอนในโรงเรียนทั่วประเทศไทยยังขาดแคลนอาจารยทั้งเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ ทําใหมาตรฐานทางการศึกษาของแตละโรงเรียนแตกตางกัน ประกอบกับคานิยมของสังคมไทยที่ยังคงใหความสําคัญ
กับชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา รวมทั้งความนิยมในสาขาวิชาและคณะการศึกษาซ่ึงสามารถสรางอาชีพและความม่ันคงใน
อนาคต อยางไรก็ตาม การสอบแขงขันเพื่อเขาเรียนในระดับชั้นตางๆ มีความเขมขนมากข้ึน อีกทั้ง การเปล่ียนแปลงระบบสอบเขา
มหาวิทยาลัย ซ่ึงใชผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ทําใหนักเรียนตองพยายามทําคะแนนสอบที่โรงเรียนใหดีโดยตลอด ทํา
ใหนักเรียนจําเปนตองกวดวิชาตลอดเวลา เพื่อใหมีระดับผลการเรียนในโรงเรียนที่ดี และสามารถสอบเขามหาวิทยาลัยได  ดวย
เหตุนี้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในปจจุบันจึงจําเปนตองวางแผนการเรียนเสริมหรือกวดวิชาระยะยาวตลอด 6 ป และมี
จุดมุงหมายเพื่อการสอบเขาเรียนระดับมัธยมปลายโรงเรียนที่มีชื่อเสียง และสอบเขามหาวิทยาลัยในคณะที่ตองการและมีชื่อเสียง
ดวยเชนกัน 

ธุรกิจใหบริการดานการศึกษา เปนธุรกิจที่สามารถเติบโตในทุกภาวะการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ไมวา
เศรษฐกิจจะตกต่ําหรือการเมืองจะรอนแรงเพียงใด ผูปกครองยังคงใหความสําคัญดานการศึกษาแกบุตรหลานของตนเปนสําคัญ 
ดวยหวังวางรากฐานท่ีดีและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพที่ม่ันคงในอนาคต อยางไรก็ตาม ธุรกิจการศึกษาเปนธุรกิจที่
จําเปนตองใชเวลาในการบมเพาะสรางชื่อเสียงและผลงานใหเปนที่ยอมรับแกผูปกครองและนักเรียน ดังนั้นภาพลักษณที่ดีและ
คุณภาพทางการศึกษาจึงเปนส่ิงที่สําคัญในการแขงขันในอุตสาหกรรมนี้ ซ่ึงบริษัท ไนน บีไบรท จํากัด ของกลุมบริษัท ฯ มี
เครือขายอาจารยผูทรงคุณวุฒิและประสบการณการสอนสูง มีความรูถึงระดับปริญญาเอก และไมตํ่ากวาปริญญาโทจาก
ตางประเทศมากกวาเจ็ดทาน ซ่ึงแตละทานมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และ
ชีววิทยา ดังนั้น บริษัท ฯ ม่ันใจวาจะสามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดที่มีอยูไดอยางแนนอน 
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2.2.5 ธุรกิจส่ือโทรทัศน 
บริษัทฯ  เปนผูจัดหาและผลิตรายการโทรทัศนประเภทขาวและสาระความรู โดยมีชองทางการออกอากาศหลายรูปแบบ

เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายของบริษัทฯ ไดอยางกวางขวาง  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดนําทรัพยากรที่ใชในการผลิตรายการ
โทรทัศน อาทิเชน ขอมูลขาว ภาพขาว คุณภาพบุคลากรทีมขาว มาตอยอดขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องตางๆ 

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการของธุรกิจส่ือโทรทัศน 
1.) สถานีโทรทัศนที่บริษัทฯ เปนผูดําเนินการ 

บริษัทฯ เปนผูกอต้ังและบริหารงานสถานีโทรทัศนอยางครบวงจร ทั้งดานการดําเนินการผลิต การจัดหารายการ การ
ออกอากาศ และการขายเวลาโฆษณา ซ่ึงบริษัทฯ มีรายไดจากการขายเวลาโฆษณา  การรับจางผลิตรายการและสารคดีส้ัน  และคา
เชาเวลา โดยในป 2556 บริษัทฯ มีสถานีโทรทัศนที่บริษัทฯ เปนผูกอต้ังและดําเนินการ จํานวน 3 สถานี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ช่ือสถานี แนวคิดหลักของสถานี ชองทางรับชม 
1.สถานีขาว Nation Channel  
เร่ิมออกอากาศป 2543 

 

สถานีขาวและสาระ
ความรู 24 ชั่วโมงซ่ึงมุง
นําเสนอขอมูลขาวสาร
อยางถูกตอง เปนกลาง 
ทันเหตุการณ พรอมบท
วิเคราะหและขอมูลเชิง
ลึกอยางรอบดานจาก
ทีมงานขาวที่มี
ประสบการณ 

- เคเบิลทีวีทองถิ่น 
- ทีวีดาวเทียม ไทยคม-5 ระบบ C-Band ความถี่ 

12355 MHz 
- ทีวีดาวเทียม ไทยคม-5 ระบบKU-Band ความถี่ 3545 MHz 
- เว็บไซต www.nationchannel.com 
-  โทรศพัทเคลื่อนที ่
- Application ผาน iPad และ iPhone 
       จอโทรทศันภายในสถานีและบนรถไฟฟาบทีีเอส 

2.สถานีขาว คมชัดลึก ทีวี  
เร่ิมออกอากาศ 3 ธันวาคม 2555 
- 31 ธันวาคม 2556 
 
  

สถานีขาวระวังภยัเพื่อ
ชุมชน โดยมีเนือ้หา 
ครอบคลุมทั้งเร่ืองของ
ทองถิน่ ภัยพบิัติ  ภัย
รายวันเร่ืองราวรองทุกข
จากประชาชน และเพิ่ม
สีสันดวยรายการบันเทิง 
กีฬา โดย ผนึกกาํลัง
ดานเนือ้หา และทมีขาว 
รวมกับหนังสือพมิพ 
คมชัดลึก   
 

- เคเบิลทีวีทองถิ่น 
- ทีวีดาวเทียม ไทยคม-5  ระบบ C-Band ความถี่ 3545 MHz 
โดยดูผานจานดาวเทียม 
1. PSI ชอง 87 
2. Big4  ชอง 16 
3. Dynasat ชอง 18 
4. QSAT ชอง 40 

- ดูผาน Set top box 
1. GMM-Z ชอง 106 
2. SunBox ชอง 22 

- เว็บไซต www.komchadluektv.net /tv และwww.rawangpai.com 
- Application ผาน iPad และ iPhone 

3. สถานี RAMA Channel 
เร่ิมออกอากาศ  1  ธันวาคม 
2554 - 31 กรกฎาคม 2556 
 
 

สถานีสาระความรูเพื่อ
สุขภาพดี 24 ชั่วโมง 
โดยมุงนําเสนอขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพ การรักษา
โรค และผลงานวจัิยจาก
คณะแพทยผูเชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลรามาธิบด ี

- เคเบิลทีวีทองถิ่น 
- ทรูวิชั่นสชอง 24 
- เว็บไซต http://ramachannel.tv/ 
- โทรศัพทเคลื่อนที่  Smart Phone 
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 ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการกาวเขาสูธุรกิจโทรทัศนดิจิตอล ทางบริษัทฯ ไดยุติการรับผลิตรายการ และ
บริหารสถานี RAMA CHANNEL ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2556 เปนตนมา และยุติการออกอากาศชองคมชัดลึกทีวี ต้ังแตเดือน
ธันวาคม 2556  
 

 2.)  รายการโทรทัศนที่รวมผลิตกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวี 
บริษัทฯ  ดําเนินธุรกิจรวมผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการขาวและสาระความรูกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวีชอง

ตางๆ  โดยมีรายไดจากสวนแบงการขายเวลาโฆษณา และการประชาสัมพันธสินคาและบริการในรายการ ในป 2556 บริษัทฯ มี
รายการโทรทัศนที่รวมผลิตกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวีในชอง 3 และ ชอง 5  จํานวน 2 รายการ ดังนี้  

สถานีโทรทัศน ช่ือรายการ รูปแบบรายการ วันและเวลาในการออกอากาศ 
ชอง 3 เร่ืองเดนเย็นนี้ 

 
รายงานขาวเหตุการณสําคัญที่เกิดข้ึนในรอบวันหรือประเด็นขาว
ที่อยูในความสนใจของสังคม 

ทุกวันจันทร-วันศกุร 
เวลา 16.00 -17.45 น. 

ชอง 5 5 เชาขาวด ี
(ส้ินสุดการรวมผลิต 
วันที่ 31 ธ.ค. 2556) 

นําเสนอขาวที่นาสนใจในมุมมองที่สนุกสนานชวนติดตาม ใหรู
วาโลกนี้ไมไดมีแตขาวราย รวมถึงการสัมภาษณพูดคุยกับบุคคล
ในขาว และคนที่นาสนใจในอาชีพตางๆ  

ทุกวันจันทร-ศุกร 
เวลา 08.35 – 09.10 น. 

3.)  ธุรกิจเก่ียวเนื่อง 
ในป 2556 บริษัทฯมีนโยบายตอยอดธุรกิจโดยนําขอไดเปรียบที่มีอยูทั้งดานเน้ือหาขอมูล  คุณภาพบุคลากร  ความ

พรอมของเครื่องมืออุปกรณ  และชื่อเสียงของบริษัทฯ  ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท
ฯ โดยการนําเนื้อหารายการโทรทัศนที่ไดรับความนิยมหรือขาวเหตุการณที่อยูในความสนใจของกระแสสังคมมาสรางสรรคเปน
สินคาหรือกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เพื่อสนองตอบตอความตองการของผูบริโภค และเพิ่มศักยภาพในการหารายไดของบริษัทฯ  
รวมทั้ง ยังเปนการสรางเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณอันดีของบริษัทฯ  ใหเปนที่รูจักของกลุมผูชมและลูกคาเปาหมายได
กวางขวางมากข้ึน โดยลักษณะสินคา  บริการ หรือกิจกรรมที่บริษัทฯ ไดดําเนินการ ณ ปจจุบัน มีดังนี้ 

ลักษณะสินคาหรอืบริการ รูปแบบ 
การผลิตและจําหนาย หนังสือ และ 
DVD 

นําเทปบันทึกภาพรายการโทรทัศนที่ไดรับความนิยมจากผูชม มาจัดทําเปนหนังสือ 
และ DVD  จําหนายแกประชาชนทั่วไป ตัวอยางของ หนังสือ และ DVD ที่บริษัทฯ
ผลิตในชวงป 2556 เชน หนังสือและดีวีดีชุดรวม 52 แบบอพารทเมนทไมบานกับ อ.
เชี่ยว ชอบชวย สไตล “อกาลิโก+ไฮโซ+โลวคอสต”  

การจัดอบรมสัมมนา นําเนื้อหารายการโทรทัศนที่แพรภาพทางสถานีโทรทัศนของบริษัทฯ  ที่ไดรับความ
นิยมจากผูชม หรือเหตุการณหรือส่ิงที่อยูในความสนใจของกระแสสังคม  มาจัดเปน
หลักสูตรการอบรมสัมมนาใหกับประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยตัวอยางการจัดอบรม
สัมมนา ในป 2556 เชน การจัดอบรมดิจิตอลมารเก็ตต้ิง  ใหความรูการตลาดดวยการ
ใชส่ือดิจิตอล  การอบรมสานฝนผูประกาศ  การอบรมโครงการอพารทเมนทไมบาน 
เปนตน 

การจัดกิจกรรมนําเที่ยว จัดกิจกรรมนําเที่ยวเพื่อการเรียนรูเชิงวิชาการและศึกษาดูงานดานธุรกิจการคา  เพื่อ
เปดโอกาสใหกลุมผูชมไดรวมเดินทางกับผูดําเนินรายการและทีมงานผูผลิตรายการ
โทรทัศนของบริษัทฯ  โดยตัวอยางกิจกรรมนําเที่ยวในป 2556 เชน โครงการตามรอย
พอ เย่ียมชมโครงการพระราชดําริทั่วประเทศ จัดทัศนศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน
เกษตรใหแกเจาหนาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ  จัด BUSINESS MATCHING 
การพบปะระหวางนักธุรกิจไทยและพมา ในเมืองยางกุง ใหแกบริษัทไฟเซอร จํากัด ( 
ประเทศไทย ) เปนตน 
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ลักษณะสินคาหรอืบริการ รูปแบบ 
การจัดกิจกรรมพิเศษ บริการรับจัดกิจกรรมทางการตลาดอยางครบวงจรในทุกรูปแบบ ทั้งกิจกรรมเพื่อ

สังคม  กิจกรรมสันทนาการ  กิจกรรมวิชาการ  ต้ังแตการคิดสรางสรรครูปแบบ
กิจกรรม  ดําเนินการจัดกิจกรรม  ผลิตและเผยแพรส่ือโฆษณา  ซ่ึงกิจกรรมพิเศษที่
บริษัทฯไดดําเนินการในป 2556 เชน โครงการหองสมุดดิจิตอล จัดทําหนังสือเสียง
มอบใหแกมูลนิธิคนตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
โครงการขับข่ีปลอดภัยกับฮอนดา จัดอบรมการขับข่ีอยางปลอดภัยใหกับเจาของรถ
คันแรกทั่วประเทศ โครงการดวยเกลา ดวยขาว เชิญชวนผูชมและผูประกอบการธุรกิจ
ทําบุญชวยชาวนา ดวยการซ้ือขาวเกษตรอินทรียมอบใหแก 
ผูยากไรผานองคกรการกุศลตางๆ แล ทหาร ตํารวจตระเวณชายแดน รวมถึงเจาหนาที่
อุทยานในพื้นที่อุทยานแหงชาติที่หางไกล 

 
การตลาดและการแขงขันของธุรกิจส่ือโทรทัศน 

1.) ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
ป 2556 เปนปแหงประวัติศาสตรในการพลิกโฉมธุรกิจส่ือโทรทัศน  ภายใตการกํากับดูแลและจัดสรรคลื่นความถี่ใหมใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.) ที่เปดใหมีการประมูลคลื่นความถี่ชอง Digital TV (Digital Terrestrial Television Broadcasting)  ประเภท
บริการธุรกิจ 24 ชอง โดยมีการประมูลเกิดข้ึนเม่ือวันที่ 26-27 ธันวาคม 2556  การประมูลคร้ังนี้เปนมิติใหมที่จะทําใหการแขงขัน
ในธุรกิจส่ือโทรทัศนที่เคยผูกขาดอยูกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวี 6 ชองเดิม คือ ชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 ชอง 9 ชองเอ็นบีที และชองไทย
พีบีเอส  เปนการแขงขันที่เปดกวางใหกับผูประกอบการรายใหม และเปดทางเลือกใหกับผูชมโทรทัศนมีทางเลือกมากข้ึนกับ
สถานีโทรทัศนถึง 24 ชองที่จะไดรับอนุญาตใหเปดดําเนินการอยางเปนทางการไดภายในเดือนเมษายน 2557  อายุใบอนุญาต
ระยะเวลา 15 ป 

ผลจากการประมูลมีผูชนะการประมูลชอง วาไรตี้ HD ( High Definition ) วาไรต้ี จํานวนทั้งส้ิน 7 ชอง เรียงตามลําดับ
มูลคาการประมูลคืออันดับ 1 บริษัท บีอีซี - มัลติมีเดีย จํากัด  3,530 ลานบาท  อันดับ 2 บริษัท บางกอกมีเดีย แอนด บรอดแคสติ้ง 
จํากัด 3,460 ลานบาท อันดับ 3 บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด 3,370 ลานบาท อันดับ 4 บริษัท ทริปเปล วี บรอดแคสท 
จํากัด 3,360 ลานบาท อันดับ 5 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 3,340 ลานบาท อันดับ 6 บริษัท อมรินทร เทเลวิชั่น จํากัด  3,320 
ลานบาท อันดับ 7 บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอช ดี ดิจิทัล ทีวี จํากัด  3,320 ลานบาท    

ผูชนะการประมูลชอง วาไรต้ี SD (Standard Definition) จํานวน 7 ชอง เรียงตามลําดับมูลคาการประมูล คือ อันดับ 1 
บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด 2,355 ลานบาท อันดับ 2 บริษัท ทรู ดีทีที จํากัด  2,315 ลานบาท อันดับ 3 บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี 
ดิจิทัล ทีวี จํากัด  2,290 ลานบาท อันดับ 4 บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด 2,275 ลานบาท อันดับ 5 บริษัท  อาร.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด 
2,265 ลานบาท อันดับ 6 บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด  2,250 ลานบาท อันดับ 7 บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง  
จํากัด 2,200 ลานบาท   

ผูชนะการประมูลชองขาว  7 ชอง  เรียงตามลําดับมูลคาการประมูล คือ อันดับ 1 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด  1,338 
ลานบาท  อันดับ 2 บริษัท วอยซ ทีวี จํากัด 1,330 ลานบาท อันดับ 3 บริษัท ไทยทีวี จํากัด  1,328 ลานบาท อันดับ 4 บริษัท สปริง
นิวส เทเลวิชั่น จํากัด 1,318 ลานบาท อันดับ 5 บริษัท ไทย นิวส เน็ตเวิรค  จํากัด 1,316 ลานบาท  อันดับ 6 บริษัท ดีเอ็น บรอด
คาสทจํากัด  1,310 ลานบาท อันดับ 7 บริษัท 3เอ. มารเก็ตต้ิง จํากัด  1,298 ลานบาท  

ชองเด็กมีผูชนะการประมูล 3 ราย เรียงตามลําดับมูลคาการประมูล คือ อันดับ 1 บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จํากัด  666 ลาน
บาท อันดับ 2 บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) 660 ลานบาท อันดับ 3 บริษัท ไทยทีวี จํากัด 648 ลานบาท  
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การประมูลคร้ังนี้มีมูลคาการประมูลคิดเปนวงเงินรวมทั้งส้ิน 50,862 ลานบาท โดยมีผูชนะการประมูลทั้งส้ิน 17 ราย (24 
ชอง) กลุมธุรกิจที่ไดชองไปมากท่ีสุดคือ BEC ไดใบอนุญาตมากที่สุด 3 ใบ ไดแกชอง Variety HD, Variety SD และชองเด็ก รวม
มูลคาประมูล 6,471 ลานบาท สวนผูประกอบการที่ไดใบอนุญาต 2 ใบ มีทั้งส้ิน 4 รายไดแก GRAMMY ไดชอง Variety 
HD และ SD ใชเงินไปทั้งส้ิน 5,610 ลานบาท, กลุม TRUE ซ่ึงไดชอง Variety SD และชองขาว ใชเงินไป 3,631 ลานบาท
, กลุม Nations ไดชอง Variety SD และชองขาว ไปในราคารวม 3,538 ลานบาท และกลุมทีวีพูล ไดชองขาวและชองเด็กไป ใน
ราคารวม 1,976 ลานบาท   

ป 2556 ขอมูลจาก AGB Nielsen Media Research, Intensive Watch และสมาคมโฆษณาดิจิทัลแหงประเทศไทย 
(DAAT) รายงานตัวเลขการใชงบโฆษณาผานส่ือฟรีทีวี, เคเบิลทีวี และดิจิทัล มีมูลคา 135,806 ลานบาท เติบโตจากป 2555 ราว 
3%  

สําหรับโฆษณาผานส่ือโทรทัศน(ฟรีทีวี) มีมูลคา 69,249 ลานบาท เติบโต 2% เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม (cab/sat)  มูลคา 
11,853  ลานบาท เติบโต 23% ส่ือวิทยุมูลคา 6,616 ลานบาท เติบโต 0%  ส่ือหนังสือพิมพมูลคา 20,749 ลานบาท เติบโต 4%  
นิตยสาร มูลคา 5,793 ลานบาท  ลดลง 4% ส่ือในโรงภาพยนตรมูลคา 7,527 ลานบาท ลดลง 5%  ปายโฆษณามูลคา 4,153 ลาน
บาท ลดลง 8% ส่ือโฆษณาเคลื่อนที่(Transit) มูลคา 3,512 ลานบาท เพิ่มข้ึน 19% ส่ือโฆษณาในรานคา (In-store) มูลคา 2,623  
ลานบาท ลดลง 4% โฆษณาผานส่ือดิจิทัลมีมูลคา 3,733 ลานบาท เติบโต 34%    
  

 
 

ขณะที่ สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจส่ือแหงประเทศไทย คาดการณภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาในป 2557 วาจะ
เติบโตราว 5% หรือมูลคา 1.46 แสนลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอนที่ 1.35 แสนลานบาท โดยสัดสวนการใชงบโฆษณา แบงเปนฟรี
ทีวี 48% เคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม 10% ดิจิตอลทีวี 3% หนังสือพิมพ 15% ส่ือในโรงภาพยนตร 5% วิทยุ 5%  นิตยสาร4% ปาย
โฆษณา ส่ือเคลื่อนที่ และอินเทอรเน็ต ครองสัดสวนเทากันคือ ส่ือละ 3% อินสโตร 2% ของภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณา  
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โดยพบวาสัดสวนการใชงบโฆษณาผานฟรีทีวีลดลงจาก 50% ในป 2556 เปน 48% ในป2557 มีมูลคา 70,800 ลานบาท  

เนื่องจากการเกิดข้ึนดิจิตอลทีวีประเภทธุรกิจพรอมกัน 24 ชองทําใหงบโฆษณาสําหรับส่ือทีวีจะกระจายมายังชองใหมในระบบ
ดิจิตอลทีวีซ่ึงจะมีสวนแบงตลาดในปแรกของการออกอากาศประมาณ 3% คิดเปนมูลคา 4,300 ลานบาทรวมกับชองเคเบิลและทีวี
ดาวเทียมที่ออกอากาศอยูเดิมจะคงสวนแบงการตลาดไวได 10% มีมูลคา 14,200 ลานบาท แมจะมีสวนแบงการตลาดใกลเคียงเดิม
แตถือวาไมมีการเติบโต และอาจถดถอยลงจากป 2556   

Nielsen ไดสํารวจชองทางการรับชมโทรทัศนผานแพลตฟอรมตางๆทั่วประเทศในป 2556 มีผูชมโทรทัศนผานเสาอากาศ
แบบภาคพื้นดิน 33% เคเบิลทองถิ่น 11% ทีวีดาวเทียม 48% และทรู 8% พรอมกับคาดการณการเติบโตของชองทางการรับชมในป 
2557 การรับชมผานเสาอากาศภาคพื้นดินจะลดลงเหลือ 21% เคเบิลลดลงเหลือ 10% ทีวีดาวเทียมเพิ่มข้ึนเปน 60% สวนทรูไม
เติบโตและไมลดลง ทําใหเห็นแนวโนมวาแมจะมีการปรับเปลี่ยนระบบออกอากาศจากอนาลอกเปนดิจิตอล แตประชาชนยังนิยม
รับชมผานทีวีดาวเทียมที่ไมตองเสียคาบริการรายเดือนและยังรับชมไดทั้งทีวีดิจิตอล 48 ชองรวมกับชองดาวเทียมที่มีอยูเดิม
มากกวา 200 ชอง ซ่ึงหมายถึงการออกอากาศของสถานีโทรทัศนดิจิตอลจะเขาถึงผูชมไดเกือบ 70% ของครัวเรือนทั่วประเทศ
ภายในปแรกของการออกอากาศโดยไมตองรอการขยายโครงขายภาคพื้นดินใหเสร็จสมบูรณซ่ึงตองใชเวลาเกือบ 5 ป 

นอกจากการที่เนชั่นทีวีไดขายแพลทฟอรมการออกอากาศไปเปนระบบดิจิตอลในป 2557 แลว กลยุทธการยึดจอ2nd 
Screen เปนอีกชองทางที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็วโดยแนวโนมการรับส่ือที่นาจับตาในอนาคตอันใกล คือ การรับชมผานชองทาง 
"อินเทอรเน็ตทีวี" ไมวาจะเปนสมารททีวี สมารทโฟนและเเทบเล็ต รวมถึงรูปแบบวีดิโอ ออนดีมานด เนื่องจากเทคโนโลยีการเปด
ใหบริการโทรศัพทมือถือ 3G บนคล่ืนความถี่ 2.1 GHz ทั่วประเทศภายในป 2556 สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมและการบริโภคดาตาผานโมบาย บรอดแบนดใหมีอัตราการเติบโตสูง และสงผลตอมูลคาการใชส่ือโฆษณาผาน
อินเตอรเน็ตมีการเติบโตถึง 34% ในป 2556 มีมูลคา 3,733 ลานบาท เพิ่มจากป 2555 ที่มีมูลคา 2,783 ลานบาท แมจะมีสัดสวน
เพียง 3% ของเม็ดเงินโฆษณาในอุตสาหกรรมทั้งหมดแตดวยอัตราการเติบโตอยางรวดเร็ว  และพฤติกรรมการใชชีวิตของคนใน
ปจจุบันที่ไมไดรับชมโทรทัศนผานหนาจอโทรทัศนเพียงอยางเดียวอีกตอไป  การผลิตรายการโทรทัศนจึงตองคํานึงถึงการขยาย
ชองทางการออกอากาศไปยังหนาจอที่ 2 อยางมีประสิทธิภาพไปพรอมกัน 

บริษัทฯ เปนทั้งผูบุกเบิกและผูนําการนําเสนอขาวสารผานระบบ Online และ Social Network ตอเนื่องมากวา 10 ป 
ปจจุบันเว็บไซตเนชั่นแชนแนลมียอดเขาชมสะสมมากกวา 16 ลานคร้ัง/เดือน มีผูติดตามทวิตเตอรมากกวา 2,500,000 คน และมี
ยอดแฟนเพจในเฟซบุค 500,000 Like มียอดการชมผาน Youtube 4,000,000 วิว มียอดดาวนโหลดผานแอพพลิเคชั่นบนมือถือและ
แทบเล็ต 300,000 ดาวนโหลด 
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อยางไรก็ตามแนวโนมการเติบโตของผูชมในแพลตฟอรมเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม  การเปดใหบริการ 3G เต็มรูปแบบ 
และพฤติกรรมผูบริโภคที่การเสพคอนเทนทแบบ Multi Screen ถือเปนโอกาสของบริษัทฯ ในฐานะผูผลิตคอนเทนท ประเภทขาว
และสาระความรู ซ่ึงใหบริการในหลากหลายแพลตฟอรมที่กําลังมีอัตราการเติบโตสูงนับจากนี้ จึงเชื่อม่ันวาบริษัทฯ จะยังคงขีด
ความสามารถทางการแขงขันและเปนหนึ่งในผูนําธุรกิจส่ือโทรทัศนในยุคดิจิทัลตอไป 

 
2.) การตลาด 
กลยุทธการดําเนินธุรกิจส่ือโทรทัศน 
บริษัทฯ  มีกลยุทธการดําเนินธุรกิจและกลยุทธการแขงขันสําหรับธุรกิจส่ือโทรทัศนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง  ดังนี้ 
 สรางความเปนผูนําในการเปนสถานีขาวอันดับ 1 ในทุกกลุมเปาหมายและทุกพื้นที่การรับชม  

 นับต้ังแตวัน แรกของการออกอากาศในระบบดิจิตอลทีวี ( No.1 From Day 1) จากการสํารวจของ AGN Neilsen Media 
Research เนชั่นแชนแนลเปนสถานีขาวที่ไดรับความนิยมสูงสุดเปนอันดับ 1 ของสถานีขาวเคเบิลและดาวเทียมทั้งหมดในพื้นที่ 
กรุงเทพและหัวเมืองใหญทั่วประเทศ จุดแข็งของสถานีคือมีบุคคลากรที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ และไดรับการยอมรับจากกลุม
ผูชมทุกวัย ในป 2556 การที่บริษัทฯไมมีรายการในฟรีทีวีเปนโอกาสในการนําบุคคลากรของบริษัทฯ มาเสริมสรางความ
แข็งแกรงใหกับสถานีมากย่ิงข้ึน   

รวมถึงการหยุดออกอากาศชองคมชัดลึก ระวังภัย และแมงโกทีวีในชวง 2 ปที่ผานมา ทําใหบุคคลากรจากชองเหลานี้มา
รวมศูนยเสริมกําลังใหกับเนชั่นทีวีเพื่อเตรียมพรอมการเปนสถานีขาวในระบบดิจิตอลอันดับ 1 ของประเทศ ขณะเดียวกันสถานี
เปดรับพิธีกรและผูส่ือขาวรุนใหมเขามาเสริมกําลังอยูตลอดเวลาจนปจจุบันทั้งสถานีมีกองทัพนักขาวและพิธีกรคุณภาพไมนอย
กวา 50 คน และดวยการบริหารจัดการที่ประสานกําลังของส่ือในเครือที่มีหนังสือพิมพอีก 3 ฉบับคือ THE NATION กรุงเทพ
ธุรกิจ และคมชัดลึก มีนักขาวรวมกันไมนอยกวา 300 คน ครอบคุลมขาวทุกประเภททั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลป วัฒนธรรม 
บันเทิง อาชญากรรม ชุมชนและภูมิภาค นําโดย คุณเทพชัย หยอง บรรณาธิการอํานวยการเครือเนช่ัน ทําใหการทํางานของของ
เนชั่นทีวีไดกําลังจากนักขาวในสํานักขาวเนช่ันทั้งหมดมาเสริมทีมใหเนชั่นทีวีแข็งแกรงพรอมเปนอันดับ 1 สถานีขาวระดับชาติ  

การควบรวมชองระหวางแมงโกทีวีและระวังภัย  เปนชองคมชัดลึกทีวี เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะขยายตลาดกลุมผูชมไป
ยังระดับรากหญาและกลุมผูชมในชนบท ซ่ึงเปนกลุมผูอานของหนังสือพิมพคมชัดลึก  เพื่อสรางความเปนผูนําในการเปนสถานี
ขาวเพื่อชุมชน  ที่มีทั้งความบันเทิง และกีฬาซ่ึงเปนส่ิงที่อยูในกระแสความสนใจของมหาชน 

 การพัฒนาคุณภาพรายการอยางตอเนื่อง  
บริษัทฯ  มีนโยบายพัฒนาคุณภาพรายการ โดยสรางรายการรูปแบบใหมๆ ในชองเนชั่นแชนแนลโดยขยายเวลาการ

ออกอากาศรายการขาวใหเร่ิมวันใหมต้ังแตเวลา 05.00-06.00 น.วันจันทร-ศุกร ดวยรายการ “ปากตลาด” รายการขาวเชาสําหรับคน
ต่ืนเชาในชุมชนตลาดรานคาตางๆ  นอกจากนี้ยังสรางทีมขาวสืบสวนสอบสวนนําเสนอรายการ “NATION X-FILE” ทุกวันเสาร-
อาทิตย เวลา 20.00-20.30 น. ซ่ึงจะขยายการผลิตเปนทุกวันจันทร- ศุกร สําหรับการออกอากาศในระบบดิจิตอลทีวีเดือนมีนาคมป 
2557                     

นอกจากการพัฒนาดานเนื้อหาแลวในทางเทคนิคยังไดมีการลงทุนสรางสตูดิโอใหมบนถนนสาทร เพื่อใชเปนสตูดิโอใน
ยานใจกลางเมือง  ใหเปนสตูดิโอขาวที่มีความสมบรูณแบบโดยออกแบบใหมีหองขาวอยูในสตูดิโอเปนสวนหนึ่งของการรายงาน
ขาว และปรับปรุงระบบไฟใหมีเพดานสูงพอสําหรับเพิ่มจํานวนไฟและระยะหางใหไดแสงที่มีคุณภาพ รวมถึงระบบเสียง  เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการนําเสนอท้ังในดานเนื้อหาและการผลิต 

 การเปนผูนําดานโซเชียลมีเดีย เพื่อสรางการมีสวนรวมของผูชม 
บริษัทฯใหความสําคัญตอการนําโซเชียลมีเดียรูปแบบใหมๆมาใชในการสรางการมีสวนรวมของผูชมผานทางหนาจอ

โทรทัศนและในเว็บไซต เปนผูบุกเบิกและริเร่ิมการใชทวิตเตอร เฟซบุค และแฮชแทก โดยกําหนดหัวขอที่อยูในความสนใจของ
ผูชมเละเชิญชวนใหผูชมแสดงความคิดเห็นผานทางโซเชียลมีเดียรูปแบบตางๆ จนเปนที่ยอมรับวาพิธีกรและผูส่ือขาวของสถานีมี
แฟนคลับในโลกโซเชียลมีเดียรวมกันสูงสุดในกลุมขาว 



 

 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

54 

 การกําหนดอัตราคาโฆษณาที่เหมาะสม  
บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดอัตราคาโฆษณาชองรายการหรือรายการโทรทัศนตางๆ ใหมีความเปนธรรมกับทุกฝาย คือ 

คุมคาตอลูกคาผูลงโฆษณา เพื่อรักษาความสัมพันธอันดีในระยะยาว รวมถึงเปนอัตราที่บริษัทฯ  สามารถดํารงอยูและแขงขันใน
ธุรกิจได  ซ่ึงการกําหนดอัตราคาโฆษณา บริษัทฯ จะพิจารณาจากความนิยมของรายการ ชวงเวลาในการออกอากาศ และ
เทียบเคียงกับอัตราคาโฆษณาของผูประกอบการอื่นในธุรกิจเดียวกัน  เชนเดียวกันกับการกําหนดราคาสินคาหรือบริการของธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง 

 การขายเวลาโฆษณาเจาะจงเปนรายการ 
นอกจากการขายแบบแพคเกจ ที่บริษัทฯใชเปนรูปแบบหลักของการโฆษณาท่ีใชมาต้ังแตเร่ิมเปดสถานี ในป2556 ทาง

บริษัทฯ เห็นศักยภาพของรายการหลายๆรายที่ไดรับความนิยมสูงและมีศักยภาพในการสรางรายไดไดหลากหลายรูปแบบทั้งการ
ขายนาทีโฆษณา การขาย TIE-IN ในรายการ และการจัดกิจกรรมรวมกับรายการ จึงเพิ่มรูปแบบการขายแบบเจาะจงรายการใหมี
จํานวนมากข้ึน เชน รายการขาวขนรับอรุณ รายการขาวขนคนเนชั่น รายการเก็บตกจากเนชั่น รายการอยูสบาย รายการ STOP 
LOSS เปนตน ซ่ึงรายการเหลานี้มีอัตราคาโฆษณาและรายไดสูงกวาคาเฉล่ียของสถานี เปนอีกชองทางในการเพ่ิมรายไดสราง
มูลคาเพิ่มใหกับรายการนอกจากการขายแบบแพคเกจที่มีอยูเดิม      

 การใหบริการทางการตลาดในลักษณะการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  
จากขอไดเปรียบของบริษัทฯ  ที่มีชองทางในการแพรภาพรายการโทรทัศนที่หลากหลาย ทั้งสถานีโทรทัศนฟรีทีวี เคเบิล

ทีวี ทีวีดาวเทียม เว็บไซด โทรศัพทเคลื่อนที่ ประกอบกับส่ือประเภทอื่นๆ ที่บริษัทฯ มี ทําใหบริษัทฯ สามารถใหบริการทาง
การตลาดในลักษณะการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ดวยการทําการตลาดสินคาหรือบริการผานส่ือหลายรูปแบบในเวลา
เดียวกันเพิ่มข้ึน โดยบริษัทฯ มีความพรอมทั้งดานเคร่ืองมืออุปกรณและทีมงานที่จะใหบริการอยางครบวงจร ต้ังแตการผลิตส่ือ
โฆษณาที่มีคุณภาพนาสนใจ การวางแผนการใชส่ือใหเหมาะสมกับงบประมาณและตรงกลุมเปาหมาย รวมถึงการนําเสนองาน
โฆษณาสูสาธารณชนผานส่ือตางๆ ของบริษัทฯ   

นอกจากนี้ บริษัทฯไดเพิ่มการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดรวมกับกลุมลูกคาที่เปนบริษัทเจาของสินคาหรือบริการ
โดยตรง และหนวยงานองคกรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจตางๆ ดวยการคิดสรางสรรครูปแบบกิจกรรมพิเศษข้ึนเฉพาะใหสนองตอบ
ตอความตองการของลูกคาแตละราย  อาทิเชน  กิจกรรมอบรมสัมมนา  กิจกรรมสันทนาการ  กิจกรรมการประกวดแขงขัน  ซ่ึง
กิจกรรมพิเศษดังกลาวนี้  นับเปนการแสวงหาโอกาสใหมๆ ทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มรายไดของบริษัทฯ  ในอนาคต 

 การมีทีมขายโฆษณาที่มีประสบการณ  
บริษัทฯ มีทีมขายโฆษณาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการขายโฆษณาทั้งโฆษณาทางสถานีโทรทัศนฟรีทีวีใน

รูปแบบโฆษณาที่ออกอากาศในชวงค่ันตอรายการ (Loose Spot)  และในระหวางรายการ (Tie-in )  ที่มีรูปแบบโฆษณาหลากหลาย 
 
กลุมเปาหมายทางธุรกิจของธุรกิจส่ือโทรทัศน 
สถานีโทรทัศนของบริษัทฯ และรายการโทรทัศนที่รวมผลิตกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวี มีกลุมเปาหมาย 2 กลุม ดังนี้ 
 กลุมลูกคาเปาหมาย  แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 

-   บริษัทตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) คือ บริษัทที่ใหบริการวางแผนการโฆษณาและจัดสรรเวลาโฆษณา
ใหกับลูกคาที่เปนเจาของผลิตภัณฑหรือบริการตางๆ โดยลูกคาในกลุมนี้จะซ้ือเวลาโฆษณาและการประชาสัมพันธกับบริษัทฯใน
ลักษณะเปนชุด (Package) หลายรูปแบบในหลายรายการ และหลายชวงเวลา โดยเปนการซ้ือลวงหนาและมีระยะเวลาการซ้ือนาน 
ต้ังแต 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ป  

-   บริษัทที่เปนเจาของสินคาโดยตรง ไดแก บริษัททั่วไปที่กําหนดแนวทางโฆษณาและประชาสัมพันธไดเอง  โดย
บริษัทเหลานี้จะติดตอซ้ือเวลาโฆษณากับบริษัทฯ โดยตรง 

 กลุมผูชมเปาหมาย   
ชองรายการและรายการโทรทัศนของบริษัทฯ ในป 2556 มีกลุมผูชมเปาหมายที่แตกตางกัน ดังนี้ 
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สถานีโทรทัศน/ รายการโทรทัศน กลุมผูชมเปาหมาย 
สถานีขาว Nation Channel ประชาชนทั่วไปที่ตองการรับรูขาวสารประจําวันหรือสนใจขอมูลวิเคราะหเชิงลึก 

เพื่อใหทันตอสถานการณที่กําลังเกิดข้ึน 
สถานี คมชัดลึก ทีวี  ประชาชนทั่วไปที่ตองการรับรูขาวสารที่เปนประโยชนตอการปองกันอันตรายใน

ทุกรูปแบบที่อาจจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสิน  ผูนําชุมชน และประชาชนทั่วไป
ในภูมิภาค 

รายการเรื่องเดนเย็นนี้ ชอง 3 ประชาชนทั่วไปที่ตองการรับรูขาวสารประจําวัน เพื่อใหทันตอสถานการณที่กําลัง
เกิดข้ึน 

รายการ 5 เชาขาวดี  ประชาชนท่ัวไป  แมบาน  ที่ตองการติดตามขาวสาร  ในมุมที่ เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน 

สําหรับกลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจเกี่ยวเนื่องของบริษัทฯ คือ กลุมผูชมประจําของชองรายการหรือรายการโทรทัศน
ของบริษัทฯ รวมทั้ง ประชาชนทั่วไปที่มีความตองการใชสินคาหรือรับบริการของบริษัทฯ 

 การจัดจําหนายและชองทางการจัดหนายของธุรกิจส่ือโทรทัศน 
บริษัทฯ มีฝายขายโฆษณาของตนเอง ซ่ึงทําหนาที่ติดตอกับบริษัทตัวแทนโฆษณาและบริษัทเจาของสินคาโดยตรง  

โดยรูปแบบการจําหนายมีทั้งการขายเวลาโฆษณา (Air Time) และการเปนผูสนับสนุนรายการเพื่อประชาสัมพันธสินคาและ
บริการในรายการดวยรูปแบบตางๆ  เชน  การข้ึนโลโกสินคาบนจอพลาสมาบริเวณฉากหลังของผูประกาศ   การ  Tie-in  โดยการ
ใหผูประกาศพูดประชาสัมพันธในรายการ  หรือต้ังสินคาบนโตะผูประกาศ  หรือนําสินคามาแจกผานรายการ  เปนตน 

สําหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง   บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายสินคาและบริการตางดวยตนเองเปนสวนใหญ โดยใชส่ือของ บริษัทฯ  
และพันธมิตรทางธุรกิจเปนชองทางหลักในการประชาสัมพันธขาวสารใหกลุมลูกคาเปาหมายทราบ  อยางไรก็ตาม ในบางคร้ัง 
บริษัทฯ อาจพิจารณาเลือกใชชองทางการจําหนายผานพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความชํานาญเฉพาะดาน  เชน รานหนังสือซีเอ็ดบุค 
และเครือขายส่ือสังคมออนไลนของกลุม FON เปนตน เพื่อกระจายสินคาและบริการของบริษัทฯ ใหเขาถึงกลุมลูกคาได
กวางขวางมากที่สุด  
 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการของธุรกิจส่ือโทรทัศน 

1.) สถานีโทรทัศนและรายการโทรทัศนที่รวมผลิตกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวี 
สถานีโทรทัศนของบริษัทและรายการโทรทัศนที่รวมผลิตกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวีหรือผูผลิตรายการภายนอก มี

ปจจัยการผลิตที่สําคัญ ไดแก บุคลากร ฐานขอมูลขาว สถานที่ และเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการผลิต ทั้งนี้ บริษัทฯ แบงรูปแบบการ
ผลิตและจัดหารายการออก เปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1.1 รายการที่บริษัทฯ  เปนผูผลิตเอง 
 รายการขาวและรายการที่เกี่ยวของกับขาว 

            ฝายขาวทําหนาที่เปนผูจัดหาและผลิตขาวทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี  
ส่ิงแวดลอม  ตางประเทศ  บันเทิง ภูมิภาค  เพื่อนําเสนอในรูปแบบตางๆ เชน รายการขาว  รายการสัมภาษณขาว  รายการสนทนา
และวิเคราะหขาว  เปนตน  ซ่ึงจะมีบรรณาธิการขาวแตละสายขาวทําหนาที่เปนผูดูแลงานขาว  ต้ังแตกําหนดงานขาวใหผูส่ือขาว
ไปทําขาวเพื่อนํามาผลิตออกอากาศ  พิจารณาคัดเลือกขาวที่มีคุณคานาสนใจออกอากาศ  และตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา
ขาว  โดยในแตละสายขาว จะประกอบดวยทีมขาว ซ่ึงประกอบดวย ผูส่ือขาว ชางภาพ และผูชวยชางภาพ   

 รายการอื่นๆ  
 บริษัทฯ มีฝายรายการทําหนาที่เปนผูผลิตรายการโทรทัศนประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการขาว
และรายการที่เกี่ยวของกับขาว ซ่ึงสวนใหญจะเปนรายการสาระความรู รายการวาไรตี้ไลฟสไตล และรายการสารคดีส้ันในเร่ืองที่
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เปนประโยชน (Filler) ซ่ึงแตละรายการ จะมีผูควบคุมรายการ (Producer) ทําหนาที่ควบคุมดูแลใหการผลิตรายการเปนไปตาม
แผนงานที่ไดกําหนดไว 
  1.2 รายการที่รวมผลิตกับผูผลิตภายนอก 
   บริษัทฯ  มีการตกลงรวมผลิตรายการกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เปนผูผลิตอิสระมืออาชีพ ซ่ึงบริษัทฯ  จะ
คัดเลือกบริษัทผูผลิตภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในวงการตางๆ  ทั้งนี้ รายการที่รวมผลิตกับ
ผูผลิตภายนอกสวนใหญเปนรายการประเภทสาระความรูและวาไรต้ีไลฟสไตล เชน รายการรูเร่ืองรถกับพัฒนเดช  อยูสบาย  
แบไตไฮเทค ดิจิไลฟ เปนตน โดยบริษัทฯ สามารถมีสวนรวมในการวางแนวคิดของรายการ เพื่อใหรายการมีเนื้อหาและรูปแบบ
การนําเสนอที่สอดคลองกับนโยบายสถานี รวมถึงเปนผูพิจารณาตรวจสอบคุณภาพรายการกอนนําแพรภาพออกอากาศตอไป  
ทั้งนี้รายการที่บริษัทฯรวมผลิตกับผูผลิตภายนอกมีทั้งลักษณะการรวมผลิตในลักษณะแบงเวลาโฆษณา (Time Sharing) ซ่ึงจะแบง
เวลาในการขายโฆษณาตามสัดสวนที่ตกลงกัน และการรวมผลิตในลักษณะแบงรายไดโฆษณา (Revenue Sharing) ที่จะนํารายได
ทั้งหมดที่ทั้งสองฝายรวมกันขายโฆษณามาแบงกันตามสัดสวนที่ตกลงกันไว  

1.3    รายการที่ใหผูผลิตภายนอกเชาเวลาออกอากาศ 
 เปนรายการที่ผูเชาเวลาออกอากาศจายคาตอบแทนการเชาเวลาใหกับบริษัทฯ ตามอัตราที่ตกลงกัน โดยผู
เชาเวลาออกอากาศเปนผูลงทุนและดําเนินการผลิต และขายเวลาโฆษณาของรายการน้ัน และรับรายไดจากการขายโฆษณา
ดังกลาวเองทั้งหมด  ซ่ึงสวนใหญจะเปนรายการประเภทสาระความรู และวาไรตี้ ไลฟ เชน รายการฮอตไลนสายสุขภาพ  บุควา
ไรต้ี   บันทึกจากรอยลอ  มันนี่ทอลค โลกรถยนต  เปนตน 
  1.4    รายการที่รวมผลิตกับสถาบันและหนวยงานราชการตางๆ 
    ในป 2556 บริษัทฯ ไดรับผลิตรายการใหกับหนวยงานราชการ สถาบันการศึกษาหลายแหง และองคกรทาง
วิชาชีพตางๆ เชนผลิตรายการ “สถานีประกันสังคม” ใหกับสํานักงานประกันสังคมทุกวันจันทร- ศุกร วันละ 1 ชั่วโมง ในชอง
คมชัดลึกทีวี  และรับผลิตรายการ “HAPPY SMEs” ใหกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ในชองเนชั่นแชนแนล สัปดาหละ 1 ชั่วโมง ผลิตรายการ “ทิศทางไทย” รวมกับสภาหอการคาแหง
ประเทศไทย รวมถึงผลิตรายการและบริหารสถานีชองรามาแชนแนลใหกับคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เปนตน 
 
ธุรกิจส่ือวิทยุ  

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการของธุรกิจส่ือวิทยุ 
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง จํากัด (มหาชน) รวมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ดําเนินการผลิตรายการ เพื่อออกอากาศทาง

สถานีวิทยุกระจายเสียง มากวา 20 ป โดยมีรายไดจากการขายโฆษณา ซ่ึงป 2556 บริษัทฯ เปนผูรวมผลิตรายการ และขาว เพื่อ
ออกอากาศทางสถานีวิทยุระบบ FM. 2 สถานี และระบบ AM 1 สถานี ดังนี้   

FM.90.5 MHz. (สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร) ภายใตชื่อ “มิติขาว 90.5” ที่เนนผลิตขาวส้ันตนชั่วโมง ขาว
เศรษฐกิจกลางชั่วโมง และรายการวิทยุ ที่รายงานขาวความเคลื่อนไหวของเหตุการณที่นาสนใจ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
การตลาด ตางประเทศ การวิเคราะหขาวสําคัญอยางเจาะลึก และสัมภาษณบุคคลในขาว ดําเนินรายการโดยผูดําเนินรายการมือ
อาชีพ และผูดําเนินรายการชื่อดังจาก Nation Channel และผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  

FM.102 MHz. (สถานีวิทยุ ขส.ทบ.กรมการขนสงทหารบก) ภายใตชื่อ “Working Station “คล่ืนคนทํางาน” ผลิต
รายการสาระความรู การเมือง เศรษฐกิจ และความเคลื่อนไหวตางๆ ในสังคมคนทํางาน แนววาไรต้ีไลฟสไตล ที่จะเปนประโยชน
ตอการดําเนินชีวิตประจําวันของคนวัยทํางานข้ึนไป ดําเนินรายการโดยผูดําเนินรายการคุณภาพ และผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

ระบบ AM 1107 KHz. (สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) ผลิตขาวส้ันตนชั่วโมง ในรูปแบบสรุปสถานการณขาว 
และเหตุการณสําคัญ เนนขาวที่เกี่ยวของ และเปนประโยชนตอประชาชนสวนใหญและที่อยูในทองถิ่น 
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โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สถานีวิทยุ 
วันและเวลาออกอากาศ / 
รัศมีพ้ืนท่ีออกอากาศ 

ลักษณะรายการ กลุมเปาหมาย 

F.M. 90.5 MHz 
 

วันจันทร – วันศุกร/ 
เวลา 8.00 – 12.00 น. 
เวลา 13.00-15.00 น. 
และเวลา18.30-20.00 น. 
 
วันเสาร 
เวลา 05.00-09.00 น. 
และเวลา 19.30-20.00 น. 
 กรุงเทพฯ และปริมณฑล, 
พระนครศรีอยุธยา, 
ราชบุรี, เพชรบุรี, 
สุพรรณบุรี, ฉะเชงิเทรา,  
สมุทรสงคราม 
 

-  รายงานขาวความเคลื่อนไหวของเหตุการณที่
นาสนใจ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกจิ สังคม 
การตลาด ตางประเทศ รวมทั้งวิเคราะหขาวสําคัญ
อยางเจาะลึก และสัมภาษณบุคคลในขาวใหญ
สําคัญ  

- รายงานขาวส้ันเหตุการณสําคัญทีน่าสนใจ 
- รายงานขาวส้ันทันธุรกิจกลางชั่วโมงนาสนใจ 
- รายการสรุปขาวกีฬาดังจากทั่วโลก 
- ลาขาว ซุบซิบขาวใหญ ที่อยูในกระแสความสนใจ 
ของคน 

- สนทนาสุขภาพ กาย ใจ ใหเคล็ดลบัดูแลตัวเอง ทั้ง
ความงาม อาหารการกิน และเหตุการณความ
เคลื่อนไหวที่นาสนใจในสังคม 
- เนินรายการโดยผูดําเนินรายการจากวิทยุเนชัน่ 
สถานีขาว Nation Channel และผูเชีย่วชาญเฉพาะ
ดาน 

กลุมนักธุรกิจ ผูบริหาร 
คนทํางาน นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ไปที่สนใจ
ขาวสาร อายุ 25 ปข้ึนไป 

F.M.102.0 MHz 
 

วันจันทร – วันอาทิตย 
เวลา 05.00 – 23.30 น. 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 

-  รายการขาว และสาระความรู แบบวาไรต้ีไลฟสไตล ที่
เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน 

-  ดาํเนนิรายการ โดยผูดาํเนนิรายการวิทยุเนชัน่ และจาก
สถานีขาว Nation Channel รวมถึงผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน 

กลุมคนทาํงานทัว่ไป 
อายุ 25 ปข้ึนไป 

สถานีวทิยุ
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
A.M. 1107 KHz   

ทุกวัน/ ออกอากาศทุกตน
ชั่วโมง/ 
ทั่วประเทศ 

รายงานขาวส้ันเหตุการณสําคัญ 
ที่นาสนใจ 

ประชาชนทัว่ไป 
ที่สนใจขาวสาร 

สถานีวทิยุชุมชน
ทั่วประเทศ 
จํานวนกวา 30 
สถานี  

ทุกวัน/ ออกอากาศทุกตน
ชั่วโมง/ 
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ
ตางจังหวัด ทุกภมิูภาค 

รายงานขาวส้ันเหตุการณสําคัญ 
ที่นาสนใจ 

ประชาชนทัว่ไป 
ที่สนใจขาวสาร 

  
ชองทางการติดตาม และรับฟง ขาว และรายการของ Nation Radio 
 นอกจากการออกอากาศทางคลื่นวิทยุ บริษัทฯ ยังไดเผยแพรรายการวิทยุ F.M. 90.5 MHz และ F.M. 102.0 MHz ผานส่ือ
รูปแบบใหมในรูปแบบตางๆ เพื่อเพิ่มชองทางใหผูฟงสามารถรับฟงรายการวิทยุของบริษัทฯ ไดสะดวกมากข้ึน รวมทั้งเพื่อให
สามารถรับฟงยอนหลังไดดวยไดแก 

 การออกอากาศทางอินเตอรเน็ต โดยสามารถรับฟงรายการผานเว็บไซต www.nationradio.co.th   นอกจากนี้ยัง
สามารถรับฟงผานเว็บไซตอื่น ที่ลิงคสัญญาณไปดวย อาทิ www.sanook.com 
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 การออกอากาศแบบ Radio on Mobile บนโทรศัพทเคลื่อนที่ Smart Phone Window Phone และผานส่ือสังคม
ออนไลน เชน ทวิตเตอร www.twitter.com/NTRadio_NBC  เฟซบุค  www.facebook.com/radio.nbc  

 การสงสัญญาณรายการวิทยุข้ึนดาวเทียม เพื่อเผยแพรไปยังครัวเรือนที่มีการติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม 
โดย FM 90.5 MHz กระจายเสียงผานระบบ C-Band (จานดํา)  และ FM 102 MHz กระจายเสียงผานระบบ KU-
Band (จานเหลือง) 
 

การตลาดและการแขงขันของธุรกิจส่ือวิทยุ 
1.) ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

       ในป 2557 ผลสํารวจของ Nielsen พบวา งบประมาณโฆษณาผานส่ือวิทยุกระจายเสียง มีมูลคา 6,600 ลานบาท ซ่ึงเรียก
ไดวา มีอัตราการเติบโตในสัดสวนที่ลดลง จากป 2556 ซ่ึงมีมูลคาการตลาดอยูที่ 6,616 ลานบาท และป 2555 มูลคาการตลาดอยูที่ 
6,628 ลาน โดยสาเหตุมาจากธุรกิจวิทยุ มีการแขงขันคอนขางสูง ในขณะท่ีงบโฆษณาในอุตสาหกรรมวิทยุ แทบจะคงที่ หรือ
ลดลงดวยซํ้า นอกจากนี้ ส่ือวิทยุยังไดรับผลกระทบจากการเติบโตของส่ือประเภทอ่ืนๆ เชน ส่ือรูปแบบใหม  รวมถึงส่ือโรง
ภาพยนตร ส่ือภายในรานคาที่ไดรับความนิยมสูงข้ึน  สงผลใหในป 2557 มูลคางบประมาณผานส่ือวิทยุลดลง แตยังอยูในอับดับที่ 
5 รองจากส่ือโทรทัศนเสรี ส่ือหนังสือพิมพ ส่ือเคเบิลทีวี-ทีวีดาวเทียม และส่ือโรงภาพยนตร ตามลําดับ 
 ดวยการเติบโตของส่ือประเภทอื่นๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม และรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคในยุค
ปจจุบัน สงผลใหส่ือวิทยุตองเผชิญการแขงขันที่รุนแรงเพิ่มข้ึน ทั้งการแขงขันภายในธุรกิจระหวางผูประกอบการรายเดิม เพื่อแยง
ชิงสวนแบงการตลาดและงบประมาณโฆษณาผานส่ือวิทยุที่มีแนวโนมลดลง  และการแขงขันภายนอกธุรกิจกับส่ือประเภทอื่นๆ 
ที่มีแนวโนมไดรับความนิยมเพิ่มมากข้ึน ทําใหในป 2556 ผูประกอบการสถานีวิทยุตางๆ ไดปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันหลายดาน เชน การเพิ่มชองทางในรับฟงรายการวิทยุไปยังส่ือรูปแบบใหมอื่นๆ  อาทิ เว็บไซต ส่ือสังคมออนไลน ผาน
แอพพลิเคชั่น ในโทรศัพทมือถือ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับฟงรายการของกลุมผูฟง  
 ภาวะการแขงขันในธุรกิจส่ือวิทยุที่เกิดข้ึนในป 2557 จะรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะเมื่อ กสทช. ประกาศเตรียมเปด
ประมูลใหบริการวิทยุกระจายเสียงความชัดเจนสูง จากลาสุดที่ไดออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบกิจการกระจายเสียงเร่ิมทดลอง
ออกอากาศในระบบดิจิตอลไปแลวกวา 3,900 ราย ซ่ึงเม่ือเปดประมูลไปแลว ก็จะทําใหมีผูประกอบการรายใหมเขาสูธุรกิจนี้
เพิ่มข้ึน การแขงขันก็จะสูงข้ึนดวย นอกจากนี้ ธุรกิจส่ือวิทยุยังปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอรายการผานส่ือรูปแบบใหมเพิ่มข้ึน
มากข้ึน หลังจากมีบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ภายใตระบบ 3G บนคลื่นความถี่ใหมยาน 2.1 กิกะเฮิรตซ เพราะประเทศไทยมี
โครงขายระบบการส่ือสารแบบไรสายความเร็วสูงครอบคลุมพื้นที่สวนใหญของประเทศ   
 

2.) การตลาด 
กลยุทธการดําเนินธุรกิจส่ือวิทยุ 

 บริษัทฯ  มีกลยุทธการดําเนินธุรกิจและกลยุทธการแขงขันสําหรับธุรกิจวิทยุ ดังนี้ 
 การกําหนดบุคลิกของรายการวิทยุแตละสถานีที่ชัดเจน  
บริษัทฯ  กําหนดตําแหนงรายการวิทยุที่บริษัทฯ  รวมผลิตแตละสถานีใหมีบุคลิกรายการท่ีชัดเจน  เพื่อดึงดูดกลุมผูฟง

เปาหมายใหติดตามรับฟงรายการตอเนื่องในระยะยาว และใหลูกคาโฆษณาตัดสินใจเลือกซ้ือเวลาโฆษณาไดงายข้ึน  
 การผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
บริษัทฯ  ใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของรายการอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดรับกับความตองการของกลุมผูฟง

เปาหมายและกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหม  ดวยการพัฒนาทักษะความรูของบุคลากร ระบบขอมูลขาว และเครื่องมืออุปกรณใน
การผลิตรายการ ซ่ึงเปนปจจัยที่ลวนมีสวนชวยพัฒนาใหรายการวิทยุของบริษัทฯ  มีคุณภาพโดดเดนทั้งในดานเนื้อหาและรูปแบบ
การนําเสนอ  เปนที่ยอมรับของลูกคาผูฟงและลูกคาโฆษณา  

 การกําหนดอัตราคาโฆษณาที่เหมาะสมและมีความยืดหยุน  
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บริษัทฯ  กําหนดอัตราคาโฆษณาของรายการวิทยุ โดยพิจารณาจากความนิยมของรายการ  ชวงเวลาในการออกอากาศ 
และเทียบเคียงกับอัตราคาโฆษณาของผูประกอบการอื่นในธุรกิจเดียวกัน  นอกจากนี้ บริษัทฯ  มีการขายเวลาโฆษณาในลักษณะ
เปนชุด (Package) เพื่อกระจายการลงโฆษณาทั้งในรายการที่ไดรับความนิยมจากผูฟงในระดับสูง และระดับปานกลางไปพรอม
กัน โดยมีชุดการขายอยางหลากหลายในราคาท่ีมีสวนลดอยางคุมคา เพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณของลูกคา  ซ่ึงเปนกลยุทธที่
ชวยใหการกําหนดอัตราคาโฆษณามีความยืดหยุนและสนองตอบตอความตองการของกลุมลูกคาโฆษณาไดมากข้ึน 

นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมตางๆ ตามกระแสตลาด และความตองการของลูกคา โดยผูกโยงกับรายการที่มีอยูในคลื่น เพื่อ
สนับสนุนการขายโฆษณาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

 การเพิ่มศักยภาพในการรับฟง 
บริษัทฯ ขยายชองทางการรับฟงรายการวิทยุไปยังส่ืออื่นๆ ซ่ึงเปนเทคโนโลยีที่เปนที่นิยมของสังคมในขณะน้ัน เชน 

เว็บไซต ส่ือสังคมออนไลน การรับสัญญาณผานจานดาวเทียม เพื่อชวยขยายฐานผูฟงรายการวิทยุของบริษัทฯ ใหกวางขวางข้ึน 
  

 กลุมเปาหมายทางธุรกิจของธุรกิจส่ือวิทยุ 
 รายการวิทยุและรายงานขาวส้ันตนชั่วโมงที่บริษัทฯ รวมผลิต มีกลุมเปาหมาย ดังนี้ 

 กลุมลูกคาเปาหมาย  ไดแก บริษัทตัวแทนโฆษณา และบริษัทที่เปนเจาของสินคาโดยตรง  
 กลุมผูฟงเปาหมาย  ซ่ึงมีความแตกตางกันตามแนวคิดหลักของรายการ ดังนี้  

รายการ กลุมผูฟงเปาหมาย 
F.M. 90.5 MHz กลุมนักธุรกิจ ผูบริหาร คนทํางาน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

ที่สนใจขาวสาร อายุ 25 ปข้ึน 
F.M.102.0 MHz กลุมคนทํางานทั่วไป อายุ 25 ปข้ึนไป 
รายงานขาวส้ันตนชั่วโมง ประชาชนทั่วไปที่สนใจขาวสาร 

 
 การจัดจําหนายและชองทางการจัดหนายของธุรกิจส่ือวิทยุ 

บริษัทฯ  มีฝายขายโฆษณาเฉพาะส่ือวิทยุของตนเอง เพื่อทําหนาที่ติดตอกับบริษัทตัวแทนโฆษณาและบริษัทเจาของ
สินคาโดยตรง  
  
 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการของธุรกิจส่ือวิทยุ 
 ปจจัยหลักสําคัญในการผลิตรายการวิทยุ คือ บุคลากร และสถานที่เครื่องมืออุปกรณที่ใชในการผลิต  ปจจุบัน โดย
บุคลากรสวนงานส่ือวิทยุ แบงเปน 1) ฝายขาวรับหนาที่ในการผลิตขาว  อานขาว และรวมจัดรายการ 2) บุคลากรรวมจัด โดยดึงผู
ประกาศขาวจากฝายทีวีมารวมอานขาว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน 3) ฝายเทคนิค ทําหนาที่ควบคุมการผลิตและการ
ออกอากาศ โดยมีหองจัดรายการจํานวน 4 หอง และหองควบคุมหลัก (Master Control Room) 1 หอง ต้ังอยูที่สํานักงานใหญของ
บริษัทฯ  ซ่ึงดวยความพรอมของปจจัยหลักทั้ง 3 ดาน ทําใหในปจจุบัน บริษัทฯ  เปนผูผลิตรายการวิทยุดวยตนเองสวนหนึ่ง และ
ยังไดรับสนับสนุนจากฝายทีวีอีกสวนหนึ่ง โดยแบงรูปแบบรายการเปนดังนี้  

 รายงานขาวส้ันตนชั่วโมง  
ฝายขาววิทยุทําหนาที่ เปนผูจัดหาขาวจากแหลงขาวตางๆ และผลิตขาว ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

ตางประเทศ และภูมิภาค เพื่อนํามาออกอากาศเปนขาวส้ันตนชั่วโมงภายในระยะเวลาประมาณ 5 นาที/คร้ัง และขาวส้ันกลาง
ชั่วโมงระยะเวลาประมาณ 3 นาที/คร้ัง 

 รายการวิทยุ  
รายการวิทยุที่ออกอากาศทาง F.M. 90.5 MHz และ F.M.102.0 MHz ประกอบดวย รายการที่เกี่ยวของกับขาว และ

รายการสาระความรู วาไรตี้ไลฟสไตล โดยสวนใหญมีรูปแบบการนําเสนอในลักษณะการพูดคุยสนทนาระหวางผูจัดรายการ และ
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การสัมภาษณแหลงขาวหรือวิทยากรผูเชี่ยวชาญภายนอกที่รับเชิญพิเศษในแตละตอน ซ่ึงแตละรายการ ฝายขาวและผูจัดรายการจะ
รวมกันกําหนดประเด็นหลักในการนําเสนอ รวบรวมขอมูล นัดหมายแหลงขาวที่เกี่ยวของในการใหสัมภาษณ รวมทั้งจัดทําบทรายการ 
และดูแลการผลิต เพื่อใหรายการดําเนินไปดวยความราบร่ืน 
 
ธุรกิจส่ือรูปแบบใหม 

บริษัทฯ นําขอไดเปรียบที่มีความพรอมดานเนื้อหามาพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑและบริการดานขอมูลขาวสาร
เผยแพรผานส่ือรูปแบบใหม อันไดแก เว็บไซต และอุปกรณเคลื่อนที่ เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ Smart Phone แท็บเล็ต เพื่อรองรับตอ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับขอมูลขาวสารของคนยุคใหมผานส่ือตางๆ ที่มีความหลากหลายมากข้ึน ตลอดจนการทดลอง 
คนควา และพัฒนาการนําเสนอขอมูลขาวสารในรูปแบบใหม ใหทันกับเทคโนโลยีที่กาวไปขางหนาอยางรวดเร็ว ตรียมความ
พรอมในการกาวเขาสูดิจิทัลทีวี 

  
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการของธุรกิจส่ือรูปแบบใหม 
1.) ธุรกิจเว็บไซต 

บริษัทฯ จัดทําเว็บไซตเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑและบริการตางๆ ของบริษัทฯ  โดยทั้งหมดเปนเว็บไซตที่นําเสนอ
ขอมูลขาวสารและสาระความรู โดยบริษัทฯ มีรายไดจากการขายพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต  ซ่ึงในป 2556  บริษัทฯมีเว็บไซตของ
ตนเองทั้งหมด ดังนี้ 

ช่ือเว็บไซต รูปแบบ 

www.nationchannel.com เว็บไซตที่นําเสนอรายการโทรทัศนของสถานีขาว Nation Channel 
www.oknation.net  บล็อกที่ใหประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมในการเสนอขอมูลขาวสาร 
http://radio.nationchannel.com/ เว็บไซตที่นําเสนอรายการวิทยุที่บริษัทฯ  รวมผลิต ซ่ึงออกอากาศทางสถานีวิทยุ 

F.M. 90.5 MHz และ F.M.102.0 MHz  
http://breakingnews.nationchannel.com นําเสนอขาวส้ันจากสถานีขาว Nation Channel และสํานักขาวเนชั่น สงให

เว็บไซตในเครือเนชั่นฯ และเว็บไซตอื่นๆ ที่เปนพันธมิตรธุรกิจ 
www.247friend.net 
 

เกิจกรรมทบทวนความรูดานวิชาการสําหรับเยาวชนที่ เตรียมตัวสอบเขา
มหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ ในป 2556 บริษัทฯ ยังเปนตัวแทนจําหนายพื้นที่โฆษณาใหกับบริษัทภายนอกทั่วไป โดยมีรายไดจากสวน
แบงคาโฆษณาในสัดสวนที่แตกตางกันตามขอตกลงที่ไดทํากันไว  ซ่ึงในปจจุบัน มีเว็บไซตของบริษัทภายนอกท่ีอยูในการดูแล
ของบริษัทฯ  คือ 

 www.pantip.com   :   เว็บบอรดชุมชนที่เปนแหลงขอมูลใหญที่สุดในประเทศไทย 
 www.exteen.com   :   บล็อกที่ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเสนอขอมูลขาวสาร 

 
2.)  ธุรกิจบริการขอมูลผานอุปกรณเคล่ือนท่ี 

       บริษัทฯ  นําขอมูลขาวสารจากส่ือโทรทัศนและส่ือวิทยุของบริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจมาพัฒนาใหมีเนื้อหา
และรูปแบบการนําเสนอที่สามารถตอบรับกับวิถีการใชชีวิตที่ทันสมัยของคนยุคใหม ซ่ึงนิยมรับขอมูลขาวสารผานส่ือรูปแบบ
ใหมๆ เพิ่มมากขึ้น โดยในป 2556 บริษัทฯ ใหบริการขอมูลผานอุปกรณเคลื่อนที่ประเภทตางๆ เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ Smart 
Phone แท็บเล็ต ดังนี้ 

 บริการสงขาวหรือรายงานเหตุการณตางๆ ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ในรูปแบบขอความส้ัน (SMS: Short Message 
Service) และภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียง (MMS : Multimedia Messaging Service) ซ่ึงสามารถใหบริการสงขาวผานระบบ
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โทรศัพทเคลื่อนที่ทุกเครือขาย และทุกประเภทขาวตามความตองการของลูกคา เชน ขาวธุรกิจ  ขาวภาษาอังกฤษ  และขาวสาร
ทั่วไป เปนตน  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายไดจากคาสมาชิกรายเดือนของผูใชบริการ SMS และ MMS ที่เปนบริการของบริษัทฯ และ
ไดรับสวนแบงรายไดคาสมาชิก SMS และ MMS ของพันธมิตรทางธุรกิจ ซ่ึงบริษัทฯ ใหบริการเปนตัวแทนดําเนินกิจกรรมดาน
การตลาด  

ในป 2556 เปนปที่บริการสงขาวผานโทรศัพทมือถือในรูปแบบขอความส้ัน (SMS, MMS) อยูในภาวะทรงตัวและมี
แนวโนมที่จะลดลง บริษัทจึงขยายบริการออกไปในกลุมบันเทิงและไลฟสไตล ซ่ึงยังไดรับการตอบรับจากผูใชบริการคอนขางสูง 
คือ บริการดูดวง “Horo Daily” รวมกับหนังสือพิมพคมชัดลึก คอลัมน “ดูดวงเดลี่ กับ หมอดูตอกแตก A4” สงวันละ 1 ขอความ 
ขอความละ 3 บาท ปรากฎวาไดรับผลตอบรับที่ดี ปจจุบันมีสมาชิกประมาณ 5,000 ราย นอกจากนี้ยังไดจัดทํา MMS ขาวภาษา
พมา ชื่อบริการ “Myanmar Tadin” เปนบริการแบบ MMS (สงภาพพรอมขอความและเสียง) ขอความละ 3 บาท รวมกับ บริษัท 
Eleven Media ส่ือยักษใหญประเทศพมา ซ่ึงเปนพันธมิตรของเนช่ันกรุป นอกจากนี้ยังรวมกับ DTAC โอเปอรเรเตอรที่ใหบริการ
ซิมในระบบ Pre paid แกแรงงานชาวพมามากที่สุด ปจจุบัน ประเทศไทยมีแรงงานพมาเขามาทํางานมากกวา 3 ลานราย บริษัทฯ 
เล็งเห็นวา ตลาดนี้เปนตลาดใหม และมีศักยภาพที่จะสรางรายไดเพื่อทดแทนรายไดในสวนบริการขาวทั่วไป ขณะน้ีมีจํานวน
สมาชิกกวา 1.7 หม่ืนราย หลังจากเปดใหบริการประมาณ 3 เดือน และกําลังวางแผนท่ีจะขยายบริการขาวดานอื่นๆ ดวย ไดแก 
บริการดูดวง และบันเทิง ภาษาพมา  

 บริการ Application สําหรับใชในการรับชมขอมูลขาวสารผานอุปกรณเคลื่อนที่รูปแบบตางๆ เชน โทรศัพท เคลื่อนที่ 
Smart Phone แท็บเล็ต โดยบริษัทฯ มีรายไดจากคาบริการในการดาวนโหลด Appication ทั้งนี้ ตัวอยาง Application ที่บริษัทฯ 
เปนผูพัฒนาและนําเสนอแกลูกคาในป 2556 มีดังนี้ 

 Application สําหรับรับชมรายการของสถานีขาว Nation Channel ใหบริการ Application ดังกลาวแกลูกคาโดย
ไมคิดคาใชจาย เพื่อเปนการเพิ่มชองในการเผยแพรสถานีโทรทัศนของบริษัทฯ ใหเขาถึงผูชมไดกวางขวางข้ึน ในป 2556 ที่ผาน
มามียอดดาวนโหลดมากกวา 3.1 แสนคร้ัง เพื่มข้ึนจากปที่แลวประมาณ 100% แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมผูบริโภคที่ปรับเปลี่ยน
ใชโทรศัพทมือถือในการรับขอมูลขาวสารเพิ่มมากข้ึน การเปล่ียนแปลงนี้ จะเอื้อประโยชนตอการขายโฆษณาในสถานีโทรทัศน
ดังกลาวมากข้ึน นอกจากนี้ยังได ทดลองและพัฒนาระบบโฆษณาบนโทรศัพทมือถือมาติดต้ังในแอพพลิเคชั่น เพื่อเปนชองทาง
ใหมในการหารายได 

  
การตลาดและการแขงขันของธุรกิจส่ือรูปแบบใหม 

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) รวมกับศูนยศึกษา

ความรวมมือระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล สํารวจ
พฤติกรรมการใชบริการโทรคมนาคมของประชากรไทย ระหวางป 2555-2556 พบวา ประเทศไทยมีการใชงานอินเทอรเน็ตเพิ่ม
สูงข้ึนทั้งในรูปแบบการเชื่อมตอผานทางโทรศัพทมือถือและอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (ADSL) บริการโทรศัพทมือถือเปนบริการที่
คนไทยทุกพื้นที่นิยมใชสูงสุดถึง 93.5% โดยใชบริการเสียงคิดเปน 99.9% และการใชอินเทอรเน็ตมีอัตราสูงข้ึนเปน 31.9% จาก 
18.4% ในปที่ผานมา 

สถิติผูใชงานโทรศัพทมือถือของประเทศไทยในป 2556 จากผูใหบริการหลัก 3 รายของประเทศไทย คือ AIS, dtac, 
True Move พบวาในไตรมาสแรกของป 2556 มีผูใชงานรวมทั้งส้ิน 81.89 ลานราย โดยมีสัดสวนดังนี้ AIS 35.7 ลานราย คิดเปน 
43.6% , dtac 25.3 ลานราย คิดเปน 30.9% และ True Move 20.89 ลานรายคิดเปน 25.5%   

ในขณะที่อัตราการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของประเทศไทยอยูที่ 25 ลานคน มีอัตราเติบโตคอนขางตํ่าเนื่องจาก
ผูบริโภคนิยมที่จะใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือมากกวาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ประกอบกับ ป 2556 เม่ือ กสทช. 
จัดสรรคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต และโอเปอรเรเตอรทั้ง 3 รายไดเปดใหบริการ 3G อยางเปนทางการ แลวแนวโนมการใช
อินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือจึงเติบโตสูงกวาอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
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จากผลสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2556 โดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
(องคกรมหาชน) หรือ สพธอ. พบวา มีการใชอินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวันมากข้ึน ประมาณ 32 ชั่วโมงตอสัปดาหในขณะที่ ป 
2544 มีการใชอยูที่ 18 ชั่วโมงตอสัปดาห บริการเครือขายออนไลน เปนบริการที่มีการใชงานสูงที่สุดถึง 93.8% โดย เฟซบุก ไดรับ
ความนิยมอันดับ 1 รองลงมาคือ กูเกิลพลัส และ ไลน  
 จากการเติบโตอยางตอเนื่องของจํานวนผูใชงานอินเตอรเน็ตอันเกิดจากปจจัยดังกลาวขางตน สงผลใหส่ือรูปแบบใหม
เปนส่ือที่ไดรับความสนใจจากบริษัทตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) และบริษัทเจาของสินคา ในการใชเปนชองทาง
โฆษณาประชาสัมพันธสินคาและบริการเพิ่มมากข้ึน  
 ขอมูลจากนีลเส็น และ สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ DAAT ระบุวา ยอดเงินในการโฆษณาบนส่ือดิจิทัลมี
อัตราสูงข้ึน โดยในป 2556 ที่ผานมาอัตราการเติบโตอยูที่ 3,733 ลานบาท หรือ 34% เม่ือเปรียบเทียบกับปที่ผานมา และคาดวาจะ
เติบโตมากกวา 37% ในป 2557 

 การตลาด 
กลยุทธการดําเนินธุรกิจส่ือรูปแบบใหม  
ชองทางการส่ือสารและพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลง จากการขยายตัวของ Platform และชองทางการส่ือสารตางๆ 

ที่เขาถึงผูบริโภครวดเร็ว ตรงกลุมเปาหมาย ทุกที่ที่เวลา ผูบริโภคใช Smart Phone เปนชองทางเขาถึงขอมูล พฤติกรรมการดูทีวี
หลากหลายชองทาง การใช second screen ในการมีสวนรวมกับรายการทีวี ทําใหการวางกลยุทธการตลาดมีความซับซอนมาก
ย่ิงข้ึน  

บริษัทฯ  มีกลยุทธการดําเนินธุรกิจและกลยุทธการแขงขันสําหรับธุรกิจส่ือรูปแบบใหม ดังนี้ 
2.1)  ธุรกิจเว็บไซต 
บริษัทฯ  มีกลยุทธการดําเนินธุรกิจและกลยุทธการแขงขัน เพื่อเพิ่มความนิยมเว็บไซตของบริษัทฯ  และรายไดจากการ

ขายโฆษณาในเว็บไซตของบริษัทฯ  และเว็บไซตของพันธมิตรทางธุรกิจ ดังนี้   
 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของเว็บไซต 
บริษัทฯ  ดําเนินการติดตามเพื่อพัฒนาเนื้อหาขอมูลและระบบการใชงานในเว็บไซตใหมีความถูกตอง  ทันสมัย  สอดรับ

ความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย และกาวทันเทคโนโลยีใหมๆ อยูเสมอ  เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายหลัก คือ 5 Screen นั่น
หมายถึง ผูบริโภค จะเขาถึงเนื้อหา ขอมูลของบริษัทฯ ไดในทุกชองทาง และการนําเสนอจะตองมีความแตกตางจากชองทางหลัก  

 การใชโซเชี่ยลมีเดียชวยในการประชาสัมพันธ โดย NBC และเนช่ันกรุป มีผูติดตามในเครือขายโซเช่ียลมีเดีย
มากกวา 2.5 ลานคน และในป 2556 บริษัทฯ ไดรับรางวัลยอดเย่ียมเหรียญทองจากงาน Digital Media Awards 2013 ประจํา
ภูมิภาคเอเชีย สาขา Best in Social media  

 การแสวงหาความรวมมือพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม 
 กลยุทธการขายแบบผสม (Total Media Solution) และการขายในลักษณะขามส่ือ (Cross Selling) 
จากการที่บริษัทฯ  เปนตัวแทนจําหนายโฆษณาของเว็บไซตตางๆ ซ่ึงเปนศูนยกลางในการเผยแพรแลกเปลี่ยนขาวสาร

สาระความรูที่ครอบคลุมหลายกลุมลูกคา เชน นักธุรกิจ คนทํางาน นักเรียน นักศึกษา  บริษัทฯ จึงมีการขายโฆษณาแบบผสม 
เพื่อใหลูกคาโฆษณาสามารถเลือกเงื่อนไขพิเศษในการลงโฆษณาในเว็บไซตตางๆ  ไดพรอมกัน ในราคาที่มีสวนลด นอกจากนี้  
บริษัทฯ  ยังมีการเสนอขายโฆษณาขามส่ือทุกประเภทของบริษัทฯ   ทั้งโทรทัศน  วิทยุ และ เว็บไซต โดยกําหนดสวนลดราคาที่
ดึงดูดลูกคาโฆษณา เพื่อใหสนองตอบตอความตองการของกลุมลูกคาโฆษณาไดมากข้ึน  อีกทั้ง ยังเปนการกระจายการลงโฆษณา
ทั้งในส่ือที่ไดรับความนิยมจากลูกคาโฆษณาในระดับสูงอยางส่ือโทรทัศน และส่ือที่ไดรับความนิยมจากลูกคาโฆษณาระดับปาน
กลางอยางส่ือเว็บไซตไปพรอมกัน 

2.2)  ธุรกิจบริการขอมูลผานอุปกรณเคลื่อนที่ 
บริษัทฯ  มีกลยุทธการดําเนินธุรกิจและกลยุทธการแขงขันสําหรับธุรกิจบริการขอมูลผานอุปกรณเคลื่อนที่ ดังนี้  
 พัฒนาคุณภาพบริการเดิมและสรางสรรคบริการใหม 
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บริษัทฯ ดําเนินการพัฒนาคุณภาพของบริการเดิม เพื่อใหบริการของบริษัทฯ คงไดรับความนิยมจากสมาชิกรายเดิม 
และดึงดูดใจสําหรับการขยายฐานไปสูกลุมลูกคารายใหมดวย ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีการพัฒนาการใหบริการดานขอมูลสําหรับ
อุปกรณเคลื่อนที่ในรูปแบบใหมๆ ใหสอดรับความตองการใชงานของลูกคากลุมเปาหมายทุกกลุม และกาวทันการเปลี่ยนแปลง
ดานเทคโนโลยี รวมถึงกระแสความนิยมของสังคมอยูเสมอ เชน Application ในการรับขอมูลขาวสารจากสถานีขาวผานโทรศัพท 
Smart Phone และแท็บเล็ต  

 การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย 
บริษัทฯ  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง เพื่อขยายฐานสมาชิกใหมเพิ่มข้ึน และรักษาฐานสมาชิกเดิมให

ยังคงรับบริการของบริษัทฯ  ตอเนื่องไปในระยะยาว เชน การใหสมัครทดลองใชบริการโดยไมเสียคาใชจายแกสมาชิกใหม  การ
เพิ่มระยะเวลาใชบริการโดยไมเสียคาใชจายแกสมาชิกเดิม เปนตน 
 2.3) ธุรกิจจัดการสัมมนาและกิจกรรมเกี่ยวกับธุรกิจนิวมีเดีย 
 บริษัทฯ มีการสัมนาเกี่ยวกับธุรกิจนิวมีเดีย เชน งานสัมนา Digital Marketing Summit ที่จัดเปนประจําทุกป  ถือเปนงาน
ใหญทางดาน Digital Marketing ที่ผูเกี่ยวของใหความสนใจ  รวมไปถึงการจัดสัมนากลุมยอยใหกับองคกรที่สนใจในเร่ืองโซเชี่ยล
มีเดีย นอกจากนี้ยังจัดใหมีการประกวด Thailand Blog Awards เพื่อสรรหาบล็อกเกอรที่มีความสามารถสูง และเปนแรงจูงใจที่ทํา
ใหบล็อกเกอรตางๆ พัฒนาฝมือการเขียนและผลงานใหนาสนใจมากย่ิงข้ึน ซ่ึงในปจจุบันบล็อกเกอรมีบทบาทและมีความสําคัญ
มากข้ึน ในฐานะ "ผูมีอิทธิพล" (Influencer) ทางความคิดที่จะชวยในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภค สินคาและบริการ
ตางๆ นิยมใหบล็อกเกอรเขียนแนะนําและรีวิวสินคา ซ่ึงเปนพื้นฐานของผูบริโภคที่จะเชื่อในส่ิงที่ผูบริโภคดวยกันมากกวาการ
โฆษณา  
 2.4) ธุรกิจการใหบริการและจัดการประชาสัมพันธองคกรผานเครือขายสังคม 
 บริษัทฯ ใหบริการประชาสัมพันธและบริหารโซเชี่ยลมีเดียใหกับองคกรที่สนใจ ปจจุบันบริษัทตางๆ ใหความสําคัญกับ
การทํากิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธผานโซเชี่ยลมีเดียเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนโอกาสทีกอใหเกิดธุรกิจการใหบริการ
จัดการประชาสัมพันธและบริหารโซเชี่ยลมีเดียใหกับบริษัทหรือองคกรตางๆ ที่ตองการทําประชาสัมพันธ จัดกิจกรรมสงเสริม
การขายผานโซเชี่ยลมีเดีย  ปจจัยหลักในการใหบริการธุรกิจบริการประชาสัมพันธผานโซเชี่ยลมีเดีย คือ การรุกเขาสูโซเชี่ยลมีเดีย
ของเนชั่นกรุป อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่องทําให เนชั่นกรุป และ NBC เปนส่ือกลุมเดียที่มีบุคลากรและการรายงานขาวผาน
ทางโซเช่ียลมีเดียมากที่สุดในประเทศไทย ประกอบกับโฆษณาและประชาสัมพันธผานโซเชี่ยลมีเดียไดรับความนิยมอยางสูง
ในชวง 1-2 ปที่ผานมา โดยเจาหนาที่จะดําเนินการคิดแผนการตลาดออนไลนและวิธีการประชาสัมพันธผานทางโซเชี่ยลมีเดีย
ใหกับลูกคาที่ตองการเขาถึงลูกคาในกลุมคนรุนใหมที่นิยมติดตอส่ือสารผานทางออนไลน  นอกจากน้ี NBC มีความไดเปรียบใน
ธุรกิจนี้ในฐานะที่เปนพันธมิตรกับเว็บไซตคอมมูนิต้ีที่ใหญสุดในประเทศไทย ไดแก บล็อกแก็งค, เอ็กซทีน และยังเปนเจาบล็อก
โอเคเนชั่น รวมถึงการมีผูติดตามและแฟนเพจในโซเช่ียลมีเดียมากกวา 2 ลานคน 
 กลุมเปาหมายทางธุรกิจของธุรกิจส่ือรูปแบบใหม 

 ธุรกิจเว็บไซด  กลุมลูกคาแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 
 กลุมลูกคาเปาหมาย ไดแก บริษัทตัวแทนโฆษณา และบริษัทที่เปนเจาของสินคาโดยตรง                         
 กลุมผูเขาชมเปาหมาย ซ่ึงจะมีความแตกตางกันไปในแตละเว็บไซต เชน เว็บไซตสถานีโทรทัศนของบริษัทฯ อาทิ 

www.nationchannel.com มีกลุมผูเขาชมเปาหมาย คือ ประชาชนทั่วไปที่ตองการรับทราบขอมูลขาวสาร ขณะที่เว็บไซตของ
พันธมิตรทางธุรกิจ ที่บริษัทฯ ใหบริการเปนตัวแทนจําหนายพื้นที่โฆษณา  

 ธุรกิจบริการขอมูลผานอุปกรณเคลื่อนที่ กลุมลูกคาเปาหมาย  คือ  ประชาชนทั่วไปที่ตองการรับรูขาวสารอยางทัน
เหตุการณ  
 การจัดจําหนายและชองทางการจัดหนายของธุรกิจส่ือรูปแบบใหม 

 ธุรกิจเว็บไซต 
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บริษัทฯ  มีฝายขายพื้นที่โฆษณาในเว็บไซตของตนเอง ทําหนาที่ติดตอกับบริษัทตัวแทนโฆษณาและบริษัทเจาของ
สินคาโดยตรง  ปที่ผานมาบริษัทฯ ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต เพื่อวัตถุประสงคในการเพิ่มรายได ดังตอไปนี้ 

 เพิ่มทราฟกใหกับเว็บไซต โดยการปรับปรุงเว็บไซต ออกแบบใหนาสนใจและมีเนื้อหาที่หลากหลายข้ึน การอัพเดท
ขาวที่รวดเร็ว และการประชาสัมพันธผานโซเชี่ยลมีเดีย 

 จัดทําระบบ Social Monitoring สําหรับนักขาวใชมอรนิเตอรขาว กระแสขาวที่กําลังจะเกิดข้ึน ซ่ึงสงผลใหบริษัทฯ 
เปนผูนําในการเสนอขาวไดอยางรวดเร็ว นํากระแส 

 จัดทําระบบ Keyword Center เชื่อมโยงเนื้อหาที่เกี่ยวของกัน อํานวยความสะดวกใหกับผูใชในกรณีที่ตองการอาน
ขาวตอเนื่อง หรือตองการขอมูลเพิ่ม  

 สราง Loyalty โดยใชโซเชี่ยลมีเดียเปนเคร่ืองมือในการสรางความผูกพันกับผูใช  
 ทําการตลาดผานโซเชี่ยลมีเดียเพื่อหาลูกคากลุมใหม 
 ธุรกิจบริการขอมูลผานอุปกรณเคลื่อนที่ 
บริษัทฯ  ไดมีการโฆษณาประชาสัมพันธบริการตางๆ ของบริษัทฯ ผานส่ือโทรทัศน วิทยุ และเว็บไซต ของบริษัทฯ 

รวมท้ังผานส่ือหนังสือพิมพและเว็บไซตของพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยผูบริโภคที่ประสงคจะใชบริการขอมูลดังกลาว 
สามารถสมัครใชบริการดวยตนเองผานทางอุปกรณเคลื่อนที่ เชน การสมัครรับ SMS MMS ทางโทรศัพทเคลื่อนที่ การดาวน
โหลด Application ตางๆ นอกจากนี้ยังขยายการพัฒนาแอพพลิเคชั่นไปยังระบบอื่นๆ ไดแก วินโดวโฟน, แบล็กเบอรร่ี เพื่อรองรับ
ผูใชกลุมใหมดวย 
 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการของธุรกิจส่ือรูปแบบใหม 

1.)  ธุรกิจเว็บไซต   
ปจจัยหลักสําคัญในการดําเนินการธุรกิจเว็บไซต คือ บุคลากร ฐานขอมูลขาว และเคร่ืองมืออุปกรณดานคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปจจุบัน บริษัทฯ ใชบริการ Cloud Service เพื่อความเสถียรและรองรับการขยายตัวของทราฟกที่
เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงที่เกิดสถานการณไมปกติ  
 ฝายการตลาด 
 ทําหนาที่วางแผนกลยุทธการตลาดผานการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ บนเว็บไซต เพื่อสนับสนุนใหเว็บไซตของ
บริษัทฯ  เปนที่รูจักในวงกวางและไดรับความนิยมจากกลุมเปาหมาย เชน รวมตอบแบบสอบถามเพื่อชิงรางวัล  ดาวนโหลด 
(Download) คูปองสวนลดรานอาหาร  เปนตน 
 2.)  ธุรกิจบริการขอมูลผานอุปกรณเคลื่อนที่ 
 ปจจัยหลักสําคัญในจัดหาบริการขอมูลผานอุปกรณเคลื่อนที่ ไดแก บุคลากร ฐานขอมูลหรือเนื้อหา  และเครื่องมือ
อุปกรณที่ใชในการผลิต โดยเจาหนาที่สวนงานดังกลาวมีหนาที่นําฐานขอมูลหรือเนื้อหาในรูปแบบตางๆ เชน สัญญาณภาพและ
เสียงของรายการโทรทัศนหรือขาว MMS  ขอความ SMS  มาจัดทําในรูปแบบไฟลดิจิตอลใหพรอมจัดสงไปยังระบบของผู
ใหบริการโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือรองรับตอการใชผาน Application ของอุปกรณเคลื่อนที่ของคายผูผลิตตางๆ รวมทั้ง 
เปนผูพัฒนา Application สําหรับใชรองรับบริการขอมูลผานอุปกรณเคลื่อนที่รูปแบบตางๆ  
           ทั้งนี้บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ( NBC) ใหความสําคัญในธุรกิจนิวมีเดียมาโดยตลอด จะ
เห็นวาในแตละป NBC ไมหยุดนิ่งในการพัฒนาและศึกษาคนควาเทคโนโลยีส่ือสารใหมๆ เพื่อรองรับความตองการของผูบริโภค 
ในยุคที่มีความตองการบริโภคขอมูลขาวสารผาน "มัลติสกรีน" เชน การเขารวมเปนพันธมิตร กับ โอเปอรเรเตอรทุกบริษัท เพื่อ
กระจายแอพลิเคชั่น ใหถึงมือผูบริโภคมากที่สุด 
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2.2.6 สายธุรกิจโรงพิมพ 
ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)จํากัด (WPS) เปนบริษัทยอยที่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุน 
84.5% ทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท ดําเนินธุรกิจใหบริการงานพิมพหนังสือพิมพ  โดยการพิมพหลักจะรับพิมพหนังสือพิมพของ
เครือเนชั่น กรุป รวมถึงการใหบริการงานพิมพส่ิงพิมพอื่นๆ เชน พ็อกเก็ตบุค นิตยสาร ของในเครือเนชั่น กรุป และรับจางพิมพ
ส่ิงพิมพคุณภาพสูงเชนนิตยสาร แคตตาล็อก ใบปลิว แผนพับ สําหรับลูกคาภายนอกดวย 
  
การบริการงานพิมพของ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย ) จํากัด 
1. ดําเนินธุรกิจดวยเครื่องพิมพปอนมวน 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัดดําเนินธุรกิจใหบริการงานพิมพหนังสือพิมพ ใชเคร่ืองจักรCold-set Web Offset
ซ่ึงรับงานพิมพจากบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด, บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด และบริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค จํากัดไดแก 
หนังสือพิมพ คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ ,The Nation  หนังสือรายปกษและรายสัปดาห – NJ Magazine และเนช่ันสุดสัปดาห และ
แบบการเรียนการสอนจากลูกคาภายนอกเชน อักษรเจริญทัศนรวมทั้งสํานักพิมพเจาของหนังสือพิมพตางประเทศไดแก The Wall 
Street Journal Asia  และ Yomiuri Shimbun   ซ่ึงไดวาจางบมจ. เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท (NINE) ดําเนินการ
จัดพิมพ จัดจําหนาย และขนสง ตามลําดับ และ NINEไดใชบริการโรงพิมพในเครือ ไดแก บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
จํากัด เปนผูจัดพิมพหนังสือพิมพดังกลาว 

 
สิทธิและขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
-ไมมี- 
 
กลยุทธทางการตลาด 

ใหบริการงานดานการพิมพที่มีคุณภาพอยางครบวงจร โดยการใชเคร่ืองจักร,อุปกรณ และเทคโนโลยีการพิมพที่ทันสมัย 
และระบบบริหารคุณภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการการพิมพใหดีย่ิงๆข้ึน โดยทีมงานที่มีประสบการณสูงทางดานการพิมพ 

ในป 2556 บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด  ไดรับรางวัลคุณภาพการพิมพจาก“งานประกวดส่ิงพิมพแหงชาติ 
คร้ังที่ 8 (8th Thai Print Award 2013) สองรางวัลดวยกัน คือ รางวัลเหรียญทอง Gold Award ประเภทงานพิมพจากเคร่ืองปอน
มวน  กระดาษเคลือบผิว 70 แกรมและมากกวา (Web Offset-Coated Stock 70 gsm and up) และรางวัลเหรียญทองแดง Bronze 
Award ประเภทงานพิมพจากเคร่ืองปอนมวน กระดาษเคลือบผิว 65 แกรมหรือนอยกวาและมากกวา (Web Offset-Coated Stock 
65 gsm and less)  

นอกจากนี้ บริษัทยังรวมกับบริษัทในกลุมเนชั่นคือ บริษัท เอ็มเอ็มแอล จํากัด  (บริษัทยอยที่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 
จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยู 99.99%) ใหบริการเพิ่มเติมที่โรงพิมพอื่นไมสามารถทําได คือบริการดานการจัดสง (Logistic) ตรงถึง
ลูกคาตามบานหรือสงถึงเอเยนตหนังสือ เพื่อบริการลูกคาอยางครบวงจร 

 
ลักษณะของลูกคา 

ในป 2555ลูกคาสวนใหญประมาณ 96% คือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ นอกจากนี้มี
การขยายตลาดงานดานการพิมพไปยังลูกคาภายนอกเครือ อาทิเชน อักษรเจริญทัศน ซ่ึงเปนลูกคาประเภท Web Offset 

 
ภาวะการแขงขัน 

เนื่องจากบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ใหบริการพิมพส่ิงหนังสือพิมพของเนช่ัน กรุปเปนหลัก จึงมิไดมีการ
แขงขันในสวนนี้ นอกจากมีชวงเวลาที่วางจากงานหลักจะรับพิมพงานประเภทหนังสือแบบเรียนได 
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เครื่องจักรที่ใชในการผลิต 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัดมีเคร่ืองจักร Cold-set Web Offset ใชสําหรับการพิมพหนังสือพิมพและนิตยสาร 

โดยใชกระดาษที่เปนมวน 
 

กําลังการผลิต แยกตามประเภทการผลิตสินคาและเคร่ืองจักรที่เกี่ยวของดังนี้ 
กําลังการผลิตหนังสือพิมพ 
ในการผลิตหนังสือพิมพจะใชเคร่ืองจักรที่ใชในการพิมพเปนการเฉพาะเรียกวา “Cold-set Web Offset” ที่ใชกระดาษ 

Newsprint ที่เปนมวน โดยปจจุบันบริษัทมีเคร่ืองจักรดังกลาว 2 ชุด  ซ่ึงตามกําลังการผลิตเต็มที่ของเครื่องจักรที่มีอยูจะสามารถ
พิมพไดตลอด 24 ชั่วโมงโดยแบงเปน 3 กะ  แตในปจจุบันบริษัทใชกําลังการผลิตเพียง 2 กะหรือประมาณ 70%  ของกําลังการผลิต
ทั้งหมด  คือใชเวลาในการพิมพประมาณ 12 – 15 ชั่วโมง  โดยแบงเปน 2 กะๆ ละ 8 ชั่วโมง  โดยกําลังการผลิตที่เหลือสวนใหญ
เปนชวงกลางวัน 

อัตรากําลังคนในดานการผลิตหนังสือพิมพ 
ปจจุบันโดยเฉลี่ยการทํางานเปน 2 กะ จํานวนกะละ 8 ชั่วโมง  และใชเวลาในการพิมพเฉลี่ยวันละ 16 ชั่วโมง โดยมี  

ตารางเวลาสลับการทํางานของเคร่ืองพิมพ ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีพนักงานในสายธุรกิจการพิมพรวมประมาณ  125  คน 
วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ 
วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตหนังสือพิมพแบงไดดังตอไปนี้                    

หนวย : รอยละของมูลคาวัตถุดบิรวม 
วัตถุดิบ ผลิตหนังสือพิมพและนิตยสาร 

กระดาษหนังสือพิมพ 81% 
หมึกพิมพ 7% 
เพลท 10% 
อื่นๆ ( เชน น้ํายาลางเพลท) 2% 

รวม 100% 

 ในป 2556 วัตถุดิบสวนใหญ คือ กระดาษหนังสือพิมพ ซ่ึง บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) จะเปนผู
จัดหา เพื่อจัดสงใหบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินการผลิตสวนวัตถุดิบอื่นๆ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศ
ไทย) จํากัดเปนผูรับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบ 
 
แหลงที่มาของวัตถุดิบ 

วัตถุดิบที่สําคัญ คือ กระดาษหนังสือพิมพ ซ่ึงในป 2556 บริษัทฯส่ังซ้ือกระดาษหนังสือพิมพจากตางประเทศเปนหลัก เชน 
NP Trading, Paper Right และ Focus Corporation เปนตนคิดเปน 65 % ของยอดการส่ังซ้ือทั้งหมด ที่เหลือส่ังซ้ือจากผูผลิตใน
ประเทศ เชน  บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด, บริษัท ฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน) , บริษัท นอรสเก จํากัด 
เปนตน   โดยผูจําหนายกระดาษดังกลาว ไมมีความสัมพันธหรือเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมกับบริษัทหรือผูบริหาร แตจะ
พิจารณาเลือกซ้ือจากการเปรียบเทียบราคาและความตองการใชงานเปนสําคัญ โดยปจจุบันมีผูจัดจําหนายกระดาษเปนจํานวนมาก
ทําใหมีการแขงขันสูง บริษัทฯ จึงไมประสบกับปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ หากสูญเสียแหลงวัตถุดิบบางแหลงไป สําหรับการส่ังซ้ือ
กระดาษหนังสือพิมพในปที่ผานมา บริษัทฯไมมีการส่ังซ้ือกับรายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 50 

สวนวัตถุดิบอื่นๆ ไดแก หมึกพิมพ เพลท และน้ํายาตางๆ ซ่ึงมีสัดสวนรวมประมาณรอยละ19 ของมูลคาวัตถุดิบรวมในป 
2555บริษัทไดส่ังซ้ือจากบริษัทตัวแทนในประเทศทั้งหมดเพราะมีผูขายเปนจํานวนมาก โดยไมผูกพันกับรายใดรายหนึ่ง 
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ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
เนื่องจากการผลิตหนังสือพิมพของบริษัทฯ ใชวัตถุดิบนอยประเภทโดยรอยละ 81 ของวัตถุดิบหลัก คือ กระดาษ สวนที่

เหลือเปนวัสดุส้ินเปลืองไดแก เพลท, หมึก, ฟลม, น้ํายาเคมี ซ่ึงเม่ือผานกระบวนการผลิตแลว บริษัทฯ จะนํามาจําหนายใหแกผูรับ
ซ้ือสินคาเกา โดยเฉพาะวัสดุส้ินเปลืองที่เปนวัตถุเคมี จะตองพิจารณาผูรับซ้ือที่ตองไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ดวยดังนั้นบริษัทจึงไมมีวัตถุดิบหรือน้ํายาเคมีที่ใชแลว เปนมลภาวะตอส่ิงแวดลอม 

นอกจากนี้บริษัทฯยังอยูภายใตการควบคุมของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมโรงงาน ซ่ึงใน
ทุกๆ ป หนวยงานดังกลาวไดเขามาตรวจสภาพและประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแลวมีความเห็นวาบริษัทไมไดสราง
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแตอยางใด 

 
งานท่ียังไมไดสงมอบ 
-ไมมี- 
 
1. ดําเนินธุรกิจงานพิมพคุณภาพสูงแบบปอนมวนและปอนแผน(Commercial Web & Sheet Fed) 

ดําเนินธุรกิจต้ังแตเดือน เมษายน 2550 ดําเนินการโดย บริษัทรวมทุน คือ บริษัท เกียวโด เนชั่น พร้ินต้ิง  เซอรวิส จํากัด 
(KNP) เปนบริษัทรวมทุนระหวาง บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (WPS) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย 
กรุป จํากัด (มหาชน) และ Kyodo Printing Co (S’Pore) PTE Ltd ซ่ึงเปนบริษัทยอยลง Kyodo Printing Co.,Ltd ในประเทศญ่ีปุน 
และ San-Mic Trading(Thailand) ในสัดสวน 49:49:2 ตามลําดับ มีวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจใหบริการงานพิมพหนังสือทั้ง
ในประเทศและตางประเทศไมวาจะเปน งานหนังสือปกแข็ง, ตําราเรียน Encyclopedia , การตูน, พ็อคเก็ตบุตสและนิตยสาร 
รวมถึงงานพิมพคุณภาพอื่นๆ 

ตอมาในเดือนมิถุนายน 2553 WPS ไดเขาถือหุนเพิ่มเติมจากรอยละ 49 เปนรอยละ 99.99 และเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท 
เนชั่น พร้ินต้ิง เซอรวิส จํากัด (NPS) และในที่สุด WPS ไดรับโอนกิจการจาก NPS  เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 

  
ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ 
งานพิมพภายในประเทศแบงเปน 2 กลุมใหญๆ ไดแก 

1. ลูกคาในกลุมการพิมพเนชั่น  อันไดแก  บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน), บริษัท เนชั่น อินเตอร 
เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ,บริษัท เนชั่น  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด , บริษัท เนชั่น  เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  
เปนตน โดยงานพิมพสําหรับลูกคากลุมนี้ สวนใหญเปนงานการตูน, พ็อคเก็ตบุค และส่ิงพิมพโฆษณา 

2. ลูกคานอกกลุมเนช่ัน ดวยกําลังการผลิตที่สูงและกระบวนการผลิตที่ครบวงจร จึงไดมีการเจาะตลาดกลุมลูกคาที่ 
มีงานพิมพที่เนนดานคุณภาพและยอดการพิมพสูง  ทางบริษัทฯสามารถรองรับงานพิมพประเภทนิตยสาร, วารสาร, แคตตาล็อก 
ใบปลิวและแผนพับฯลฯ  
 
สิทธิและขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 

รับงานพิมพที่เนนคุณภาพสูงและยอดการพิมพสูง 
 

กลยุทธทางการตลาด 
ใหบริการงานดานการพิมพที่มีคุณภาพสูงอยางครบวงจร โดยใชเคร่ืองจักร,อุปกรณ และเทคโนโลยีการพิมพที่ทันสมัย

จนถึงการบริการจัดหีบหอ และระบบบริหารคุณภาพ (QC) เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการการพิมพใหดีย่ิงๆข้ึน โดยทีมงานที่มี
ประสบการณสูงดานการพิมพ  
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นอกจากนี้ บริษัทยังรวมกับบริษัทในกลุมเนชั่นคือ บริษัท เอ็มเอ็มแอล จํากัด  (บริษัทยอยที่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 
จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยู 99.99%) ใหบริการเพิ่มเติมที่โรงพิมพอื่นไมสามารถทําได คือบริการดานการจัดสง (Logistic) ตรงถึง
ลูกคาตามบานหรือสงถึงเอเยนตหนังสือ เพื่อบริการลูกคาอยางครบวงจร 

 
ลักษณะของลูกคา 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด มีรายไดคาบริการงานพิมพจากลูกคาภายนอกที่มีลักษณะเนนงานพิมพที่มี
ปริมาณสูงและตอเนื่องตอเนื่อง เชน Catalogue สินคา, Direct Mail, คูมือการใชสินคา, นิตยสารของสายการบิน เปนตน 

 
ภาวะการแขงขัน 

เนื่องจากWPS ในสวนงานคอมเมอรเชียล  มีศูนยการพิมพครบวงจรและมีเคร่ืองจักรที่ทันสมัย ไดแก  เคร่ืองพิมพปอน
แผน (Commercial Printing) และเครื่องพิมพคุณภาพและความจําสูง (Commercial Heat-set web Offset) รวมทั้งมีเคร่ืองจักรที่
ใหบริการในการจัดหีบหอรูปเลมอยางครบวงจร  ซ่ึงในธุรกิจประเภทเดียวกันมีเพียง บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอรพร้ินต้ิง และบริษัท 
ไซเบอรพร้ินทเทานั้น ดังนั้นการเนนคุณภาพงานพิมพ, ลดตนทุนใหตํ่าลงและการสงมอบตรงเวลา จึงเปนภารกิจที่ทางบริษัทฯ
ตองบรรลุ เพื่อใหสามารถแขงขันในตลาดได 

 
เครื่องจักรที่ใชในการผลิต 

สําหรับธุรกิจการบริการงานพิมพ มีเคร่ืองจักรที่ใชในการพิมพแบงเปน 2 ประเภทคือ 
1. เคร่ืองจักร Commercial Printing ใชสําหรับการพิมพนิตยสาร, การตูน และพ็อกเก็ตบุคส, หนังสือทั่วไป 
2. เคร่ืองจักร Commercial Heat-set web offset ใชสําหรับการพิมพหนังสือนิตยสาร, โบชัวร ที่มีปริมาณสูงและ 

 ตองการความรวดเร็ว 
นอกจากนี้ยังมีเคร่ืองจักรอื่นที่ชวยใหการบริการงานพิมพเปนแบบครบวงจร  ไดแก เคร่ืองอัดเพลท CTP Systems เคร่ือง

พับ, เคร่ืองเก็บเลม, เคร่ืองเขาเลม ซ่ึงมีทั้ง เคร่ืองเขาเลมปกแข็ง เคร่ืองเขาเลมปกปก เคร่ืองไสกาว เคร่ืองเย็บมุงหลังคา เคร่ืองเย็บกี่ 
รวมไปถึง เคร่ืองเคลือบปกลามิเนต เคร่ืองเคลือบยูวี และเครื่องใสถุงพลาสติก 

 
กําลังการผลิต แยกตามประเภทการผลิตสินคาและเครื่องจักร 
 กําลังการผลิตของเครื่องพิมพ 
 ปจจุบันบริษัทฯมีเคร่ืองพิมพทั้งหมด จํานวน 9 เคร่ือง แบงเปน 

 เคร่ืองพิมพส่ีสีจํานวน 5 เคร่ืองกําลังการผลิตเฉลี่ย 13,000 แผนตอชั่วโมง 
 เคร่ืองพิมพสองสีจํานวน 2 เคร่ืองกําลังการผลิตเฉลี่ย  8,000 แผนตอ ชั่วโมง 
 เคร่ืองพิมพสิบสีจํานวน 1 เคร่ืองกําลังการผลิต 13,000 แผนตอ ชั่วโมง 
 เคร่ืองพิมพส่ีสีแบบ Web Offset จํานวน 1 เคร่ืองกําลังการผลิต 50,000 แผนตอชั่วโมง 
โดยเคร่ืองจักรทั้ง 9 เคร่ืองจะใชในการพิมพ 2 กะ จํานวนกะละ 8 ชั่วโมง ปจจุบันบริษัทฯ มีอัตราการใชกําลังการผลิตจาก

เคร่ืองจักรทั้ง 9 เคร่ือง ประมาณรอยละ 50 - 60  
 
อัตรากําลังคน 

ปจจุบันโดยเฉลี่ยการทํางานเปน 2 กะ จํานวนกะละ 8 ชั่วโมง  และใชเวลาในการพิมพเฉลี่ยวันละ 16 ชั่วโมง โดยมี     
ตารางเวลาสลับการทํางานของเคร่ืองพิมพ ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีพนักงานรวมประมาณ  105  คน  
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วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ  
 วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตหนังสือแบงไดดังตอไปนี้ 

 หนวย : รอยละของมูลคาวัตถุดบิรวม 
วัตถุดิบ สัดสวน 

กระดาษ 81% 
หมึกพิมพ 7% 
เพลท 4% 
กาว 2% 

วัตถุดิบ สัดสวน 

ผายาง,พลาสติก 2% 
อื่นๆ ( เชน ฟลมเคลือบ, กระดาษทําปกแข็ง) 4% 

รวม 100% 

 
แหลงที่มาของวัตถุดิบ 

วัตถุดิบที่สําคัญ คือ กระดาษซ่ึงมีทั้งกระดาษที่นําเขามาจากตางประเทศและส่ังซ้ือจากผูผลิตในประเทศ เชน UPM Asia 
Pacific , บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด, บริษัท เปเปอรกรีน จํากัด,  บริษัท ซีเคเปเปอร จํากัด เปนตน         

สวนวัตถุดิบอื่นๆ ไดแก หมึกพิมพ กาว ฟลม และน้ํายาตางๆ ซ่ึงมีสัดสวนรวมประมาณรอยละ19ของมูลคา วัตถุดิบรวม 
ในป 2556โดยสวนใหญบริษัทไดส่ังซ้ือจากบริษัทตัวแทนในประเทศเพราะมีผูขายเปนจํานวนมาก โดยไมผูกพันกับรายใดราย
หนึ่ง ยกเวนวัตถุดิบบางอยางที่คุณภาพของในประเทศไมไดคุณภาพก็จะมีการส่ังซ้ือมาจากตางประเทศบาง 

 
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

เนื่องจากการผลิตหนังสือของบริษัทฯ วัตถุดิบที่ใชรอยละ 81 ของวัตถุดิบหลัก คือ กระดาษ สวนที่เหลือเปนวัสดุ
ส้ินเปลืองไดแก เพลท, หมึก, ฟลมเคลือบ, น้ํายาเคมี  ซ่ึงเม่ือผานกระบวนการผลิตแลว บริษัทฯ จะนํามาจําหนายใหแกผูรับซ้ือ
สินคาเกา  ดังนั้นบริษัทจึงไมมีวัตถุดิบหรือน้ํายาเคมีที่ใชแลว เปนมลภาวะตอส่ิงแวดลอม 

นอกจากนี้บริษัทฯยังอยูภายใตการควบคุมของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมโรงงาน ซ่ึงใน
ทุกๆ ป หนวยงานดังกลาวไดเขามาตรวจสภาพและประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแลวมีความเห็นวาบริษัทไมไดสราง
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแตอยางใด 
 
งานท่ียังไมไดสงมอบ 

-ไมมี- 
 
2.2.7 สายธุรกิจขนสง  

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด เปนบริษัทในเครือเนชั่น กรุป ใหบริการดานกิจกรรม Logistics เชน บริการงานดานกระจาย
สินคา (distribution) บริการดานการสงส่ือทางการตลาดไปสูมือผูบริโภคโดยตรง (leaflet & direct mail) การทําพิธีกรรมทาง
ศุลกากร (import/export) การขนสงสินคาไปสูมือผูบริโภคโดยตรง (B2C) และการขนสงไปสูศูนยธุรกิจรานคา ทั้งแบบเกาและ
แบบสมัยใหม (B2B)  
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ดวยความพรอมจากทีมรถขนสง มากกวา 120 คันทั่วประเทศ/วัน ทีมรถมอเตอรไซดกวา 300 คัน ระบบสาระสนเทศ ศูนย
กระจายและรับสินคาขนาด 2,000 ตร.ม. ในเขตปริมณฑล และยังมีศูนยกระจายสินคาขนาดมากกวา 500 ตร.ม. ในจังหวัดหัวเมือง
ขนาดใหญ 3 แหง และมีจุดพักสินคาขนาดประมาณ 100 ตร.ม. อีกกวา 14 แหงกระจายอยูทุกภูมิภาคของประเทศ  
บริการของ NML 

1. การขนสงสินคาแบบดวนพิเศษ (Next day & 1-3 days) 
ปจจุบัน NML ใหบริการขนสงแบบดวนพิเศษ ในลักษณะขนสงแบบ B2B คือ (จากผูผลิต/ผูจําหนายสินคา/เจาของ

สินคา ไปสูรานคาปลีก/สง ทั้งในรูปแบบการคา แบบเกา และแบบสมัยใหม) ในพื้นที่ธุรกิจของทุกๆภูมิภาคของประเทศ 
 กทม. และปริมณฑล 60 เขต/อําเภอ      
 ภาคกลาง 143 อําเภอจาก 197 อําเภอ  
 ภาคเหนือ 88 อําเภอจาก 177  อําเภอ  
 อีสาน 127 อําเภอ จาก  333 อําเภอ  
 ภาคใต 87 อําเภอ จาก 159 อําเภอ  
รวม 505 อําเภอ จากทั้งหมด 926 อําเภอของประเทศไทย อีกทั้ง NML มีการใหบริการรับสินคาจากภูมิภาคตางๆมาที่ 

กรุงเทพฯอีกดวย เชน 
 ขนสงสินคา OTOP และ CO-OP 
 รับเก็บสินคาคืนจากลูกคาปลายทาง จากตางจังหวัด-กทม.  
โดยมีสินคาหลากหลายประเภท เชน ขนสงส่ือส่ิงพิมพในเครือ Nation Group และ    สินคาอื่นๆ เชน ยารักษาโรค 

อุปกรณอิเลคโทรนิค สินคาสงเสริมการตลาด  
 
2. Home delivery  

ในป 2556 NML สามารถใหบริการขนสงแบบ B2C คือจากผูผลิต/ผูจําหนายสินคา/เจาของสินคาไปสูมือ
ผูบริโภคโดยตรง ในป 2556 NML สามารถใหบริการดังกลาว ครอบคลุม เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเขตพื้นที่อําเภอเมือง
ใหญๆ เชน   อ.แมริม, อ.หางดง,  อ.สารภี,  อ.สันทราย,  อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม  อ.เมือง จ.ขอนแกน อ.บางละมุง  อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี อ.หัวหิว จ.ประจวบคิรีขันธ อ.เกาะชาง จ.ตราด อ.เมือง จ.ภูเก็ต และ อ.เมือง อ.หาดใหญ จ.สงขลา  

อยางไรก็ตามในป 2014 บริษัท มีแผนการรวบรวม เครือขายเพื่อขยายพื้นที่ใหบริการไปสูพื้นที่อําเภอเมือง และ
อําเภอขนาดใหญเพิ่มข้ึน พื้นที่ป 2556 จํานวนครัวเรือนที่ใหบริการครอบคลุมมากกวา 2.5 ลานครัวเรือน สําหรับป 2557 จะขยาย
พื้นที่บริการใหมากข้ึนกวาเดิม  

3. งานกระจายสินคา  
เปนเวลากวา 20 ปที่ NML ใหบริการกระจายส่ิงพิมพในเครือ Nation Group ไปสูมือผูบริโภคโดยตรง และผาน

รานคาเครือขาย ซ่ึงตลอดระยะเวลาดังกลาว NML ไดมีโอกาสพัฒนาระบบสาระสนเทศใหเหมาะสมกับสภาพธุรกิจกระจายสินคา
ในทุกๆมิติ เชน การรับสินคา การควบคุมปริมาณสินคา และการรับและจัดการ order เพื่อใหเอื้อตอการนําสง และโดยเฉพาะ
ระบบการจัดการ order นั้น ระบบดังกลาวสามารถรองรับรายการส่ังสินคาไดมากกวา 10,000 รายการ/วัน จากจํานวนส่ิงพิมพ 
มากกวา 890,000 ฉบับ/วัน 

ซ่ึงในป 2556 NML ไดนําประสบการณ และระบบสารสนเทศดังกลาว มาใหบริการดานการรับจัดเก็บ และ
กระจายสินคาไปสูรานคาปลีก/สง ทั้งในรูปแบบการคา แบบเกา และแบบสมัยใหมในพื้นที่ธุรกิจของทุกๆภูมิภาคของประเทศ  

4. Leaflet & Direct mail 
สําหรับเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กวา 10 ปมาแลวที่ NML ไดรับความไววางใจจากลูกคาสําหรับการ

บริการนําสงส่ือส่ิงพิมพไปสูผูบริโภคโดยตรง  
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จากการที่ NML เปนบริษัทในเครือ Nation Group ซ่ึงมีฐานลูกคาสมาชิกหนังสือพิมพ และแมกกาซีน เปนจํานวนมาก ซ่ึง
บริษัทไดใหบริการสงส่ิงพิมพสูบานสมาชิกดังกลาว มาเปนเวลากวา 40 ป จากประสบการณการเร่ืองพื้นที่ดังกลาว ทําให NML มี
ทีมงานที่แข็งแกรงดานพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเปนอยางดี อีกทั้ง NML ไดมีการสํารวจพ้ืนที่เพื่อจัดทําเปน
ฐานขอมูลอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงไดลงทุนจัดซ้ือ software แผนที่ GIS เพื่อใหการจัดการฐานขอมูลเปนไปอยางถูกตองแมนยํา 
สามารถตอบโจทยความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสมเชน การกําหนดกลุมหมูบาน หรือคอนโดมิเนียม ที่มีกําลังซ้ือสูง ปาน
กลาง หรือการกําหนดพื้นที่การยืนแจกแผนพับโฆษณาตามพื้นที่ธุรกิจสําคัญ เปนตน  
 

Import/Export   
 จากประสบการณกวา 30 ป ที่ NML ไดดําเนินพิธีการ การนําเขาและสงออกส่ือส่ิงพิมพจากตางประเทศ ทําใหมีทีมงานที่

เขาใจวิธีการ ลงทะเบียน โดยผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless) ในการรับสงขอมูลใบขนสินคาขา
ออกกับศุลกากร และออกใบขนสินคาขาเขาพรอมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตรและภาษีมูลคาเพิ่ม และใบกํากับการขนยาย
สินคาทางอากาศยาน เปนอยางดี 

ทางบริษัทฯ ไดเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจนําเขา และสงออก และเพื่อใหการบริการมีความหลากหลาย สามารถตอบโจทย
ความตองการของลูกคาไดครบวงจรมากย่ิงข้ึน  

ในป 2557 บริษัทจึงไดเตรียมความพรอมโดยการจัดการฝกอบรมจาก สถาบันธุรกิจการบินนิคส (NICS) ซ่ึงมีความ
เชี่ยวชาญดานการนําเขา-สงออก และพิธีการศุลกากร เพื่อใหพนักงานมีทักษะ ความรู ความสามารถ เพื่อตอบสนองความตองการ
และสามารถเสนอแนะข้ันตอนที่ถูกตองและมีประโยชนแกลูกคา ในดานการนําเขาและสงออกสําหรับสินคาประเภทอื่นๆ 
เพิ่มเติม 

บริษัท NML มีประสบการณที่แข็งแกรงในดานการจัดสงส่ือส่ิงพิมพ ไปยังประเทศเพื่อนบานขางเคียง ไมวาจะเปนขนสง
ทางบก หรือ ทางอากาศ และเรามีความเชื่อม่ันวาในป 2557 เปนตนไป ทางเราจะสามารถพัฒนาและสรางธุรกิจนี้ ใหเติบโตและมี
ศักยภาพที่ดีตอไปไดในอนาคต 
 
จํานวนบุคลากร 

ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด มีบุคลากร ทั้งหมดประมาณ 600 คน แบงเปน พนักงานประจํา 149 คน 
และพนักงานวาจางตามสัญญารายป 300 คน และรถขนสง (Out source) ประมาณ 87 สาย 
 
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

-ไมมี- 
 
งานท่ียังไมไดสงมอบ 

-ไมมี- 
 
2.2.8 ธุรกิจการศึกษา 

ดําเนินการโดย บริษัท เนชั่นยู จํากัด (Nation U Co., Ltd.: NU) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด 
(มหาชน) ดําเนินธุรกิจในการบริหาร “มหาวิทยาลัยเนช่ัน”  มาต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2554   

 โดย มหาวิทยาลัยเนชั่น ยังคงมุงม่ันที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเขาสูความเปนสากล โดยเฉพาะเพื่อการรองรับการ
เปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(Asean Economics Community : AEC) ในป 2558 ที่กําลังจะมาถึงใหสอดรับกับอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ดานคือ : ทักษะดานวิชาชีพ (Professional Skill) ทักษะดานการส่ือสาร (Communication Skill) และทักษะดาน
ภาษาอังกฤษ (English Skill) ดวยการเรียนการสอนที่เนนผล (outcome-based learning) เปนสําคัญ โดยไดมีการจัดการเรียนการ
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สอน โดยอาศัยความรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจตางๆ จากกลุมเนช่ัน และจากภายนอกเครือขาย ซ่ึงมีผูทรงคุณวุฒิครอบคลุมใน
สายงานดานตางๆที่สําคัญ เชน การบริหารธุรกิจ การบริหารส่ือ การโฆษณาประชาสัมพันธ การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ  
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถตรงตามเอกลักษณของมหาวิทยาลัยคือ “การเรียนกับมืออาชีพ” และ “บัณฑิตจิตอาสา”  
โดยมีการจัดการเรียนการสอน ที่เนนการลงมือปฎิบัติจริงในสถานที่ทํางานจริง มีการฝกงานไปเรียนไปต้ังแตชั้นปที่1 เพื่อให
นักศึกษาไดเรียนรูวิธีการปฏิบัติงานที่แทจริงในองคกร ซ่ึงนับวาเปนประโยชนกับนักศึกษาอยางย่ิง เพื่อที่นักศึกษาจะไดส่ังสม
ทักษะความรูที่ไดรับจากในหองเรียน และนํามาปรับใชกับการทํางานในชีวิตจริงได  

ในดานกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัย ยังไดเนนการจัดกิจกรรมไปในเชิงสรางสรรค โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมใน
รูปแบบตางๆ ใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรม ซ่ึงมีทั้งโครงการประกวดภาพถายในชวงเทศกาลตางๆ การอบรมการถายภาพ การ
อบรมภาษาอังกฤษ การเรียนรูการพัฒนาและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาของคนในทองถิ่น เพื่อพัฒนาดานจิตใจในการเปน
ผูใหและรูจักการเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อชวยเหลือผูอื่น และเพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการพัฒนา
การศึกษาในมิติใหม ที่เนนวา บัณฑิตนั้น จะไดเรียนกับมืออาชีพ และจบอยางมืออาชีพ เพื่อใหบัณฑิตทุกคนที่สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเนช่ัน มีความพรอมทั้งทางดานวิชาชีพ ดานจิตใจที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึกสาธารณะ ในการปฎิบัติงาน
ตามสายอาชีพ เพื่อที่จะสรางสรรคสังคมและประเทศชาติใหเปนสังคมที่มีคุณภาพตอไปในภายภาคหนา 

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังเปดโอกาสทางการศึกษา โดยมีการมอบทุนการศึกษา ประเภทตางๆ แกนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติตรงตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 
ทุนเรียนดี  

 เกรดเฉลี่ยสะสม ต้ังแต 3.00-3.24 จะไดรับทุนสวนลดคาเลาเรียนจํานวน 20% 
 เกรดเฉลี่ยสะสม ต้ังแต 3.25-3.49 จะไดรับทุนสวนลดคาเลาเรียนจํานวน 50% 
 เกรดเฉลี่ยสะสม ต้ังแต 3.50-4.00 จะไดรับทุนสวนลดคาเลาเรียนจํานวน 100% 

 
ทุนเด็กดีมีที่เรียน (โครงการ สกอ.-สพม.ไดรับทุน 20% ตลอดหลักสูตร) 

ผูไดรับทุน ตองเปนผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ทํากิจกรรมที่สรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน และตองไดรับ
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน 
 
ทุนชายแดนใต (ไดรับทุน 100% ตลอดหลักสูตร) 

ผูไดรับทุน ตองมีภูมิลําเนาอยูใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต คือ ยะลา ปตตานี นราธิวาส และสตูล โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 
2.00 ข้ึนไป 
 
ทุนความรวมมือโรงเรียนเครือขาย 

ผูไดรับทุนตองจบการศึกษาจากโรงเรียนที่มีเครือขายกับมหาวิทยาลัยเนช่ัน (ตามขอตกลง) และในป 2556 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน ไดรวมกับธนาคารไทยพาณิชย เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาโท
การเงินการธนาคาร ซ่ึงหลักสูตรนี้จะเปดสอนในวิชาที่ตรงกับความตองการของตลาด ทําการสอนโดยผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน
การธนาคารจากธนาคารไทยพาณิชย พรอมฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เปนระยะเวลา 6 เดือนที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขาทั่ว
ประเทศ และหากนักศึกษาที่จบในหลักสูตรนี้ มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ข้ึนไป จะไดรับการพิจารณาเขาทํางานกับธนาคารไทยพาณิชย
ทันที โดยนักศึกษาในทุกคณะสามารถเลือกเรียนหลักสูตรการเงินการธนาคารเปนวิชาโทได 

ปจจุบัน มหาวิทยาลัยเนช่ัน เปดการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท โดยแบงการจัดการเรียนการ
สอน ณ มหาวิทยาลัยเนช่ัน ลําปาง และ ศูนยการศึกษาเนช่ันบางนา 

ในปการศึกษา 2556 มีนักศึกษาที่กําลังศึกษา อยูระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งมหาวิทยาลัยเนช่ันและศูนยเนชั่นบาง
นา รวมทั้งส้ินเปนจํานวน  1,182 คน 
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หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเนช่ันเปดสอน มีดังนี้ 

มหาวิทยาลัยเนช่ัน ลําปาง    
ระดับปริญญาตรี 

คณะนิเทศศาสตร  
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร) 

คณะบริหารธุรกิจ เปดสอนใน 2 หลักสูตร 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด) 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) 

คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ  
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร) 
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (เรียนเสาร-อาทิตย) 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร) 
 
ระดับปริญญาโท  

คณะบริหารธุรกิจ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารทองถิ่น)  

 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน ศูนยเนช่ันบางนา   
ระดับปริญญาตรี    

คณะบริหารธุรกิจ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
คณะนิเทศศาสตร 

 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 
ระดับปริญญาโท  

คณะบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
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3. ปจจัยความเสี่ยง 
 
ปจจัยความเสี่ยง 

การดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทมีปจจัยความเส่ียงที่เกี่ยวของซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงตอกลุมบริษัท และหรือผูลงทุนอยาง
มีนัยสําคัญ  ซ่ึงบริษัทไดมีมาตรการรองรับความเส่ียงดังกลาวโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

  
1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

1.1 ความเส่ียงจากผลการดําเนินงานข้ึนอยูกับภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา 
เนื่องดวยรายไดหลักของบริษัทมาจากธุรกิจหนังสือพิมพ ซ่ึงรายไดหลักของธุรกิจประเภทน้ีมาจากรายไดคาโฆษณา 

โดยป 2556 บริษัทมีรายไดจากการขายโฆษณารวมเทากับ 1,952 ลานบาท  เพิ่มข้ึนรอยละ 4  เม่ือเทียบกับปกอนที่รายไดจากการ
ขายโฆษณาเทากับ 1,882 ลานบาท  โดยรายไดจากการขายโฆษณาคิดเปนรอยละ 68  ของรายไดจาการขายและบริการรวม  
ในขณะที่โครงสรางตนทุนสวนใหญเปนตนทุนคงที่ ผลการดําเนินงานของบริษัทจึงข้ึนอยูกับภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา ทั้งนี้
คาใชจายดานการโฆษณาจะผันแปรไปตามสภาวะเศรษฐกิจ  หากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโนมขยายตัว จะสงผลใหมีการใช
งบโฆษณาผานส่ือ ตาง ๆ มากขึ้น      อยางไรก็ตามหากภาวะเศรษฐกิจมีการชลอตัวก็จะสงผลถึงอุตสาหกรรมโฆษณา ในทาง
ตรงกันขามเชนเดียวกัน  ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบจากความไมแนนอนจากภาวะเศรษฐกิจ บริษัทจึงไดมีการกําหนดแผนกลยุทธ
ของทุกหนวยธุรกิจและบริษัทในกลุมใหสอดรับกับนโยบายและวิสัยทัศนขององคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุงเนนการ
ขยายรักษาความสามารถเชิงแขงขัน มาใชเพื่อที่จะลดความเส่ียงหรือผลกระทบดังกลาวที่จะเกิดข้ึน ดวยการใชความไดเปรียบจาก
การที่บริษัทมีชองทางการเผยแพรสินคาและบริการผานส่ือประเภทตาง ๆ ที่หลากหลาย ดวยการผสมผสานทุกส่ือเขาดวยกัน เพื่อ
ตอบสนองความตองการดานการตลาด กลายเปนTotal Media Solution แกผูลงโฆษณา ตลอดจนการนําส่ือแบบเดิมกาวเขาสูเทค
โนโลย่ีใหม ๆ ในทุก แพลตฟอรม โดยคํานึงถึงเนื้อหาท่ีสอดรับและเปนไปไดของธุรกิจ ใหครอบคลุมทุกกลุมผูรับส่ือเพื่อให
ไดเปรียบคูแขงในตลาด รวมถึงเนนการหารายไดโดยสรางสรรคกิจกรรม Below-the-Line ใหกับลูกคาทั้งภาครัฐและเอกชนให
มากข้ึน เชน การจัดกิจกรรมสัมมนาใหกับลูกคารายใหญ ซ่ึงจะสามารถชวยเสริมสรางประสิทธิภาพทางดานรายไดไมใหลดลง  
ขณะเดียวกันยังคงใหความสําคัญกับการบริหารจัดการคาใชจายอยางรัดกุมและเหมาะสม  

ทั้งนี้เนื่องจากจากส่ือโทรทัศนมีสวนแบงรายไดของอุตสาหรรมโฆษณาสูงสุดมากถึงรอยละ 58  ของคาใชจาย
โฆษณารวม 1.19 แสนลานบาท ซ่ึงมากกวารายไดคาโฆษณาจากส่ิงพิมพประมาณ 4 เทา   อีกทั้งโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพที่ผานมาก็
อยูในภาวะชลอตัว   จากสถานการณดังกลาว กลุมบริษัทจึงไดปรับทิศทางธุรกิจดวยการมุงเขาสูธุรกิจโทรทัศน โดยเร่ิมจาก
สถานีโทรทัศนที่แพรภาพบนสัญญาณดาวเทียม และเคเบิ้ล  ภายใตการบริหาร  4 สถานี คือ ชอง เนชั่น แชนแนล สถานีขาว 24 
ชั่วโมง , ชอง กรุงเทพธุรกิจทีวี สถานีขาวธุรกิจและการลงทุน , ชอง คมชัดลึก ทีวี , และ ชอง คิดโซนทีวี (KidZone TV) ชองทีวี
ในรูปแบบ Kid Edutainment   และไดขยายเขาสูธุรกิจทีวีดิจิตอลที่มีการเปดประมูลไปเม่ือปลายเดือน ธันวาคม 2556  โดยกลุม
บริษัทไดชนะการประมูลใบอนุญาตใชคลื่นความถ่ี  2 ประเภท  คือ ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในหมวดหมูทั่วไป แบบความ
คมชัดปกติ  (SD วาไรตี้)  และ ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ในหมวดหมูขาวสารและสาระ (SD ขาว)   โดยทีวีดิจิตอลถือเปนส่ือที่
มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต และเปนตลาดที่มีเม็ดเงินโฆษณาสูงกวาทีวีดาวเทียม  ดังนั้นจะทําใหบริษัทสามารถกระจายความ
เส่ียงจากผลกระทบที่ส่ือใหมอาจจะเขามาทดแทนธุรกิจส่ิงพิมพในอนาคต รวมถึงการทํา ธุรกิจ Digital Media  ในรูปแบบอื่น ๆ 
นอกเหนือจากรายไดจากคาโฆษณา เชน Isnap, E-commerce, M-commerce, หรือ S-Commerce (Social Media Commerce) , E-
Education หรือ Digital Games ตาง ๆ หรือ Entertainment  เปนตน 
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1.2 ความเส่ียงจากกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 
เนื่องดวยบริษัททําธุรกิจส่ือครบวงจร บริษัทไดมีการแบงโครงสรางการดําเนินธุรกิจใหมีความชัดเจนเพื่อใหเกิด

ความคลองตัวในการบริหารงาน  และการประเมินผลงานตามยุทธศาสตรเชิงเปาหมาย (Target-Based Strategy) ใหสอดคลองกับ
นโยบายและวิสัยทัศนขององคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุงเนนการรักษาความสามารถเชิงการแขงขัน และนําความ
ไดเปรียบในทางการแขงขัน มาใชในการขยายธุรกิจ และสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจ โดยแยกกลุมธุรกิจไดดังนี้ ส่ือส่ิงพิมพ และ
โฆษณา ไดแก  บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด มีส่ือหลักคือ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ, บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด มีส่ือหลัก
คือ หนังสือพิมพ คมชัดลึก และ บริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค จํากัด มีส่ือหลักคือ หนังสือพิมพ เดอะเนชั่น , ธุรกิจขนสง, ธุรกิจโรง
พิมพ ,ธุรกิจกระจายภาพและเสียง ที่วางธุรกิจเปน Content Provider , ธุรกิจดานเอ็ดดูเทนเมนทและตางประเทศ, ธุรกิจดาน
การศึกษา และ ธุรกิจทีวีดาวเทียม รวมถึงไดขยายเขาสูธุรกิจทีวีดิจิตอล ที่กลุมบริษัทไดชนะการประมูลใบอนุญาตใชคลื่นความถี่ 
2 ประเภท คือ ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถึ่ในหมวดหมูทั่วไป แบบความคมชัดปกติ  (SD วาไรตี้)  ดําเนินงานโดย บริษัท แบ
งคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด (บริษัทยอยของ บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด)  และ ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ใน
หมวดหมูขาวสารและสาระ (SD ขาว)  ดําเนินงานโดย บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด บริษัทยอยของ บริษัท เนชั่น บรอดแค
สต้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  

ทั้งนี้การแยกเปนบริษัทยอยเพื่อใหการประกอบธุรกิจในอนาคตเกิดประโยชนสูงสุดรวมทั้งทําใหเกิดความชัดเจนใน
ดานความสัมพันธกับบริษัทแม และการบริหารที่ชัดเจนย่ิงข้ึน  ดังนั้นหากไมมีการบริหารการจัดการและกํากับดูแลบริษัทในกลุม
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจกอใหเกิดความไมสอดคลองกันระหวางทิศทางกลยุทธของบริษัท รวมทั้งความขัดแยง
ทางผลประโยชนอาจทําใหเกิดการแขงขันกันเองระหวางบริษัทในกลุม ซ่ึงจะสงผลกระทบตอผลประกอบการโดยรวมของบริษัท  

ดังนั้นเพื่อเปนการลดความเสี่ยงบริษัทไดมุงเนนใหมีการบริหารจัดการกลุมบริษัท โดยไดจัดทําแผนกลยุทธของทุก
หนวยธุรกิจและบริษัทในกลุมใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน มุงเนนการรักษาความสามารถเชิงแขงขันและนําความไดเปรียบใน
ทางการแขงขันดังกลาวมาใชในการลงทุนขยายธุรกิจ และสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจ  รวมทั้งยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
เพื่อเปนพื้นฐานการเติบโตทางธุรกิจอยางย่ังยืน โดยบริษัทไดแตงตั้งผูบริหารระดับสูงเปนกรรมการบริหารในบริษัทที่บริษัทถือ
หุนอยู เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยง ในเร่ืองนโยบาย กลยุทธ และทิศทางการดําเนินธุรกิจไปสูบริษัทในกลุม และสามารถกํากับดูแล
การขยายงานของบริษัทในกลุมใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัทแม  

สําหรับประโยชนในการแยกหนวยธุรกิจที่มีความแข็งแกรงเปนบริษัทยอยนั้น จะเปนการขยายธุรกิจ และสราง
โอกาสใหม ๆ ทางธุรกิจ  และเพิ่มความคลองตัวดานการบริหาร และแข็งแกรงดวยพลังบูรณาการส่ือคุณภาพของเครือเนช่ัน จะ
เปนสวนหนึ่งในการรวมสรางสังคมคุณภาพใหกับประเทศไทยไดอยางย่ังยืน  อยางไรก็ตามยังมีบริษัทยอยอีกสวนหนึ่งที่ยังมีผล
ประกอบการขาดทุนอยู ซ่ึงบริษัทตองดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานควบคุมคาใชจาย เพื่อใหทุกหนวยงาน
เขมแข็ง และสนับสนุนกันและกัน อยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย  

อยางไรก็ตามมีบริษัทยอยเพียง 1 บริษัท จากทั้งหมด 9 บริษัท ที่ยังมีผลประกอบการขาดทุนอยูเทานั้น โดยบริษัทยอย
อีก 8 บริษัท มีศักยภาพและมีความเขมแข็ง  ทําใหสามารถขยายงานเพิ่มชองทางหารายไดมากข้ึน สรางทีมงานบริหารที่เขมแข็ง
เพิ่มข้ึน  สงผลใหภาพรวมการดําเนินงานของบริษัทเติบโตตามไปดวย    บริษัทจะกํากับดูแลในการบริหารจัดการ ปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพใหบริษัทที่ยังคงขาดทุน สามารถทํากําไรไดโดยเร็ว  และคาดวาในป 2557 ผลประกอบการของบริษัทยอย
ดังกลาว ที่ขาดทุนอยูจะปรับตัวดีข้ึน 

1.3 ความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการทีวีดิจิตอล 
การจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับ “ทีวีดิจิตอล” ของ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ   ในป 2556 ถือเปนจุดเปลี่ยนสําคัญอีกจุดหนึ่งของอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพราะเปน
จุดเร่ิมตนของระบบใบอนุญาต ภายใตคลื่นความถี่ใหม จากที่ถูกผูกขาดโดยระบบทีวีของ รัฐ-สัมปทานของรัฐ ในทีวีอานาล็อก 
(Analog) เดิมมาหลายสิบป การเปลี่ยนผานมาสูระบบใบอนุญาตทีวีดิจิตอล จะเปนโอกาสใหกลุมทุนหนาใหมเขามารวมดําเนิน
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ธุรกิจโทรทัศน แบบฟรีทีวี (Free-to-air) มากข้ึน   ซ่ึงทีวีดิจิตอลเปนส่ือที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยางกวางขวาง  และเปนส่ือที่
มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต  เพราะส่ือโทรทัศนเปนส่ือที่ไดรับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย มีอัตราการเขาถึงประชากรรอย
ละ 98 เปนแหลงรวมเม็ดเงินจากการโฆษณามูลคามหาศาล  

 บริษัทจึงมีแผนการขยายเขาสูธุรกิจทีวีดิจิตอล ดวยการประมูลใบอนุญาตดําเนินธุรกิจดิจิตอลทีวี ประเภทหมวดหมู
ทั่วไป แบบความคมชัดปกติ ( SD Variety)  ผานบริษัทยอยในกลุม  ทําใหบริษัทมีส่ือที่ครบวงจรครอบคลุมส่ือทุกชนิด  และเปน
การตอยอดธุรกิจปจจุบัน รวมทั้งเพิ่มโอกาสเติบโตในระยะยาวของบริษัท  โดยบริษัทมีความเส่ียงอันอาจเกิดจากการลงทุนในทีวี
ดิจิตอล ข้ึนกับปจจัยหลายประการ ไดแก การแขงขัน และการลงทุนที่สูง จากตนทุนการประมูลใบอนุญาต , คาเชาโครงขาย และ
ตนทุนการผลิตรายการ  ดังนั้นเพื่อบรรเทาความเส่ียงจากการลงทุน กลุมบริษัทไดจัดหาแหลงเงินทุนโดยการเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
การลงทุนในทีวีดิจิตอล รวม 2,000 ลานบาท  อีกทั้งการชําระคาประมูล เปนการทยอยชําระ ในระยะเวลา 5 ป ซ่ึงจะไมกระทบกับ
กระแสเงินสดที่มีอยู นอกจากนี้ไดเตรียมความพรอมทั้งบุคคลากร เคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ และเนื้อหาไวพรอมที่จะดําเนิน
ธุรกิจในทันที   ทั้งนี้บริษัทเชื่อวาใน 3-5 ปขางหนาธุรกิจโทรทัศนจะสามารถสรางรายไดหลักใหกับกลุมบริษัทไดเปนอยางดี   
 
2. ความเส่ียงดานการผลิต  ไดแก 

2.1 ความเส่ียงจากการผลิตขาว (Content)  
ในการผลิตส่ิงพิมพ เนื้อหาขาว (Content) หรือคุณภาพของเนื้อหาเปนปจจัยหลักที่ทําใหผูบริโภค มี Royalty ตอ ตัว

สินคา  สินคาหลักของกลุมบริษัท คือส่ิงพิมพ ภายใตหัวตาง ๆ  ไดแก The Nation  , กรุงเทพธุรกิจ , คมชัดลึก ฯลฯ  นอกจากส่ือ
ส่ิงพิมพแลว ยังมีส่ืออื่น ๆ ไดแก  ส่ือโทรทัศน , ส่ือใหม , การศึกษา เปนตน  โดยส่ือส่ิงพิมพแตละหัวจะมีแนวทางการนําเสนอ
เนื้อหาที่ชัดเจน การควบคุมคุณภาพของการนําเสนอเนื้อหา จึงมีความสําคัญ และเปนปจจัยหลัก ที่มีผลตอ Royalty ของผูบริโภค  
ซ่ึงการไดมาซ่ึงเนื้อหาขาวนั้นจะตองประกอบดวยข้ันตอนการผลิตขาวที่เปนระบบและการทํางานที่เปนทีมของกองบรรณาธิการ
ขาว รวมทั้งการพัฒนาบุคคลากรในการจัดทํา และนําเสนอขาวซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญของการทําส่ือ  ดังนั้นกลุมบริษัทจึงมีความ
เส่ียงหากเนื้อหาขาว (Content) ไมมีคุณภาพ ซ่ึงจะสงผลกระทบตอคุณภาพของส่ิงพิมพของบริษัท   

ดังนั้นเพื่อใหข้ันตอนการผลิตเนื้อหามีคุณภาพ และรองรับการเปลี่ยนแปลงทิศทางการทํางานในอุตสาหกรรมส่ือตาม
กระแสเทรนดโลกไดอยางรวดเร็ว ทําใหกลุมบริษัทไดพัฒนา Content ไปสูรูปแบบ Multi Channel Multi Platform เพื่อใหตอบ
โจทยการบริโภคขาวสารที่หลากหลายชองทางในปจจุบัน ดวยการพัฒนารูปแบบการสรางสรรคเนื้อหาขาวที่ เรียกวา  
“Convergence Newsroom”  คอนเวอรเจนท นิวสรูม  อีกทั้งยังใชเทคโนโลย่ีใหม ๆ เขามาชวยในการทํางานใหสะดวกรวดเร็วลด
ตนทุนการผลิต รวมทั้งอบรมพัฒนาบุคคลากรขาวอยางตอเนื่อง โดยใหมีทักษะทําขาวแบบ “มัลติ แพลตฟอรม”  โดยนักขาว 1 
คนสามารถทํางานขามส่ือไดในตัวเอง   และสามารถทํางานเปนทีมทดแทนกันได เพื่อลดความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคคลากร
ซ่ึงอาจสงผลกระทบกับคุณภาพของเนื้อหาขาว 

2.2 ความเส่ียงดานการรักษาบุคลากรที่มีประสบการณและความสามารถ   
เนื่องจากภาพลักษณของกลุมบริษัท เปนองคกรส่ือสารมวลชนที่ไดรับความยอมรับจากประชาชน ในความเปนมือ

อาชีพของวงการส่ือสารมวลชน  ซ่ึงบุคคลากรเปนปจจัยหลักในการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ บริษัทจึงไดตระหนักถึงความสําคัญ
ในการพัฒนาบุคลากรดานกองบรรณาธิการ โดยไดเนนการพัฒนาความรูความสามารถในการทํางานเปนทีมโดยไมยึดติดกับตัว
บุคคล  สงผลใหความเส่ียงในการสูญเสียทีมงานมีนอยและมีผลกระทบตอบริษัทไมมากนัก    โดยปจจุบันบุคลากรในกอง
บรรณาธิการของ The Nation, กรุงเทพธุรกิจและ คม ชัด ลึก  ประกอบดวยผูส่ือขาว  ผูเขียนขาว บรรณาธิการ  ฝายผลิต รวม
ประมาณ 556 คน ซ่ึงแยกอยูในบริษัทยอย ไดแก บริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค จํากัด , บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัดและ บริษัท 
คมชัดลึก มีเดีย จํากัด รวมถึงฝายขายโฆษณา Display ของแตละส่ิงพิมพ ไดแก The Nation , กรุงเทพธุรกิจ และ คมชัดลึก  ก็แยก
อยูในบริษัทดังกลาวขางตน  สวนฝายขายสวนกลางที่ดูแลลูกคากลุม ลูกคารายใหญ  และทีมราชการยังคงอยูกับบริษัทเหมือนเดิม         
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สําหรับกองบรรณาธิการที่เปนศูนยขาวที่ยังสามารถใช Content รวมกันได เชน ศูนยขาวภูมิภาค , ศูนยชางภาพ สํานักขาวเนชั่น 
ยังคงบริหารโดยบริษัท 

นอกจากฝายกองบรรณาธิการแลว  ผูบริหารระดับสูงจากหนวยงานตางๆ ของบริษัท ทั้ง ฝายขาย การจัดจําหนายและ
หนวยงานสนับสนุน  ลวนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทประสบความสําเร็จ ซ่ึงทีมงานและบุคคลากรสวนนี้อยูภายใตการบริหาร
ของบริษัทฯ  

โดยการดําเนินธุรกิจภายใตภาวะแวดลอมที่มีการแขงขันสูง จําเปนอยางย่ิงในการเตรียมความพรอมใหแก บุคคลากร เพื่อ
เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมายที่กําหนดไว  โดยบริษัทไดจัดหลักสูตรการอบรมทั้งภายใน และภายนอก
ใหบุคคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ กาวทันการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลย่ี
อยูเสมอ   ตลอดจนการพัฒนาบุคคลากรใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับแนวทางการทําธุรกิจมากย่ิงข้ึน และยังให
ความสําคัญตอผลตอบแทนและสวัสดิการสําหรับบุคลากรเพื่อใหเทียบเคียง กับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  รวมถึงการ
สราง Successor ที่ผูบริหารระดับสูงจะไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีสวนรวมในการบริหารและการตัดสินใจ อีกทั้งเปน
การกระจายอํานาจ และความรับผิดชอบใหผูบริหารในระดับรองลงมา  โดยอยูภายใตโครงสรางที่ใหความสําคัญตอการกระจาย
ความรับผิดชอบและภาระหนาที่  มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความคลองตัว มุงเนนประสิทธิภาพในการทํางานใหมีมากข้ึน และลด
ความซํ้าซอนในระบบการทํางานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง การแขงขัน และความหลากหลายของกลุมเปาหมายไดทันการณ 
พรอมทั้งสรางโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ ใหแกกลุมเพื่อสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องและย่ังยืน  โดยคงไวซ่ึงความนาเชื่อถือ ความ
ซ่ือสัตย การรวมมือที่ดี การใหบริการ และความคิดสรางสรรค  ซ่ึงเปน Core Value (คุณคาขององคกร) ของกลุมเนช่ัน 

ดังนั้นหากบริษัทขาดบุคลากรสําคัญทานใดทานหนึ่งไปจะไมกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจาก
ผูบริหารในระดับสูงสุดไดจัดสรรและแบงงานถายทอดตอกันไปถึงผูบริหารในระดับรองลงมา ในขณะเดียวกันการดําเนินธุรกิจ
ยังคงตองรักษาความรวมมือประสานงานกันในทุกส่ือ  เพื่อสราง Synergy รวมกันในการบริหารภาพรวมของธุรกิจในเครือเนชั่น 

นอกจากนี้เพื่อใหปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับสอดคลองในทิศทางเดียวกันกับเปาหมาย และวิสัยทัศนของ
องคกร บริษัทจึงไดมีการประเมินผลการปฏิบัตงานโดยใชดัชนีวัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Index : KPI) โดยมุงเนน
ผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยมีการถายทอดเปาหมายขององคกรลงสูระดับสายงานและฝาย รวมทั้งมีการผูกโยง KPI กับระบบการปรับ
เงินเดือนประจําปของพนักงาน โดยจะแตกตางกันตามผลการดําเนินงาน และพฤติกรรมการทํางานรวมทั้งความสามารถในการ
พัฒนาตนเอง เพื่อเสริมสรางศักยภาพของบุคคลากรใหสามารถแขงขันไดในเชิงธุรกิจมากย่ิงข้ึน 

2.3 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนในปจจุบัน นํามาสูการคิดคนนวตกรรมใหม ๆ เชน เทคโนโลยีดิจิตอล 

(Digital) , การส่ือสารแบบไรสาย (Wireless) ที่ทําใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลถึงกันไดอยางไรขีดจํากัด ทําใหเกิดธุรกิจ New 
Media ใหม ๆ ข้ึนมากมาย   สงผลใหมีการนําเสนอขาวสารขอมูลผานส่ือไดหลากหลายมากข้ึน ผูบริโภคขอมูลขาวสารมีทางเลือก
ในการรับรูขอมูลขาวสารมากมาย  ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลกระทบตอการดําเนินงานของธุรกิจส่ือในปจจุบัน และอนาคต  

ดังนั้นเพื่อเปนการลดความเส่ียง  และการสูญเสียโอกาสในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงจะเปนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันใหแกองคกร  บริษัทไดพัฒนาระบบ การบริหารฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพ และการผลิตขาวโดยใชเทคโนโลยี
ใหมๆ  เพื่อชวยดานความรวดเร็ว และ การผสมผสานส่ือใหม ๆ เขาดวยกันเพื่อใหมีความทันสมัยและสอดรับการเติบโตทาง
เทคโนโลยีและนิวมีเดีย รวมถึงการบริหารตนทุนและคาใชจาย  โดยจะเนนการผสมผสานรูปแบบส่ือและเทคโนโลย่ีไวดวยกัน 
เพื่อรองรับความตองการในการรับสารทุกชองทาง ทุกแพลตฟอรม  ไมวาจะเปน iSnap แอพพลิเคชั่น ที่ทําลายขอจํากัดของ
หนังสือพิมพดาน Space ออกไป รวมทั้งเปนการสรางสรรคหนังสือพิมพใหมีชีวิต ตลอดจนการใชโซเชียลทีวี ซ่ึงเปนการผสาน
เทคโนโลยี บรอดแคส และนิวมีเดีย เขาไวดวยกัน ซ่ึงเปนปรากฏการณใหมของวงการที่นําไปโลกยุคใหม ที่ผูคนสามารถติดตาม
ขาวสารไดตลอดเวลา โดยไมมี ไพรไทมอีกตอไป เพื่อใหสอดรับกับพฤติกรรมการรับขาวสารของผูบริโภคขาวสารในปจจุบัน  
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และยังคงมีนโยบายท่ีจะทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับการนําเสนอผานส่ือผสมรูปแบบใหมอยางตอเนื่องเพื่อสรางความ
เขาใจพฤติกรรมผูบริโภคและส่ังสมประสบการณ เพื่อสรางความไดเปรียบในการเจาะตลาดลูกคาเปาหมายในอนาคต  

2.4 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
วัตถุดิบหลักที่สําคัญของธุรกิจหนังสือพิมพคือกระดาษคิดเปนตนทุนประมาณรอยละ 21  ของคาใชจายตนทุนขาย

ตามงบการเงินรวม และคิดเปนรอยละ 67 ของตนทุนวัตถุดิบรวม โดยสัดสวนปริมาณการส่ังซ้ือกระดาษในปที่ผานมา ระหวาง
กระดาษนําเขา และการซ้ือในประเทศคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 81 ตอ 19  โดยกระดาษจัดเปนสินคาประเภท Commodity  
ที่มีการเปล่ียนแปลงทางดานราคาแปรผันตามความตองการของผูบริโภคและปริมาณการผลิตของผูผลิต (Demand & Supply) ซ่ึง
เปนปจจัยหลักในการกําหนดราคาอางอิงในตลาดโลก  ดังนั้นบริษัทจึงมีความเส่ียงจากการผันผวนของราคากระดาษ  ซ่ึงอาจ
สงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนการผลิตและกําไรสุทธิของบริษัท 

ทั้งนี้จากประสบการณในธุรกิจส่ิงพิมพและการติดตามราคากระดาษอยางใกลชิดมาเปนระยะเวลายาวนาน ทําใหฝาย
บริหารเขาใจในวงจรของราคากระดาษเปนอยางดี    โดยมีการติดตามและวางแผนการจัดซ้ือลวงหนา และ Stock กระดาษใน
ปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอตอการผลิต   อยางไรก็ตามบริษัทยังคงนโยบายควบคุมตนทุนการใชกระดาษอยางเครงครัด  เชน 
การบริหารการวางจุดจําหนายหนังสือที่มีประสิทธิภาพข้ึน เพื่อลดปริมาณหนังสือคืน  นอกจากนี้บริษัทไดบริหารความเส่ียงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนโดยการทํา Forward Contract ไวตามปริมาณกระดาษที่ส่ังซ้ือทันที   ดังนั้นราคากระดาษยังไมมีผลกระทบอยาง
เปนนัยสําคัญตอตนทุนการผลิตของบริษัท  อยางไรก็ตามบริษัทเฝาติดตามสถานการณราคากระดาษอยางใกลชิด 

 
3 ความเส่ียงจากการบริหารจัดการ 

3.1 การกําหนดนโยบายของฝายบริหาร  
ธุรกิจส่ือสารมวลชน เปนส่ือกลางสําคัญในการกระจายขาวสารไปยังประชาชนทั่วไป  ซ่ึงมีผลตอการชี้นําความเห็น

ใหประชาชนในดานการเมือง เศรษฐกิจ  ดังนั้นธุรกิจส่ือจําเปนตองมีผูบริหารที่มีประสบการณเชี่ยวชาญในสาขาส่ือสารมวลชน
โดยเฉพาะ และสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีจรรยาบรรณ โปรงใส  ผูบริหารจึงมีสวนสําคัญตอการกําหนดนโยบาย จุดยืนใน
การนําเสนอขาวอยางมีจรรยาบรรณ วิธีการเขียนที่นําเสนอขาวที่มีความเปนกลาง โดยคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนใหญของ
บริษัทเล็งเห็นความสําคัญในประเด็นนี้ จึงใหความสําคัญของการนําเสนอขาว และไมเขามากาวกายนโยบายการนําเสนอขาว แต
ไดกําหนดแนวทางการนําเสนอขาวของกองบรรณาธิการทุกส่ือในเครือไว ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และคอย
กํากับใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว 

 
4. ความเส่ียงดานการเงิน  ไดแก 

4.1  ความเส่ียงจากภาระหนี้สิน  
ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน จํานวน 566 ลานบาท โดยเปนสวนของ

เงินกูยืมระยะส้ัน ที่เปนเงินทุนหมุนเวียน ในวงเงินเบิกเกินบัญชี  เจาหนี้ทรัสทรีซิท และตั๋วสัญญาใชเงินระยะส้ัน รวม 294 ลาน
บาทมีเงินกูระยะยาว รวม 272 ลานบาท ซ่ึงจะครบกําหนดชําระใน 1 ป รวม 120 ลานบาท และชําระในป 2558 - 2559 รวม 152 
ลานบาท   

ทั้งนี้บริษัทมีความเส่ียงหากบริษัทไมสามารถชําระหนี้ และไมสามารถรักษาขอกําหนดอัตราสวนทางการเงิน รวมถึง
ขอจํากัดตาง ๆ ที่กําหนดไวในสัญญาเงินกูดังกลาวได อาจจะสงผลใหเจาหนี้มีสิทธิสามารถเรียกชําระคืนหนี้ไดทันที  เพื่อเปนการ
ลดความเส่ียงบริษัทไดมีการจัดทําประมาณการทางการเงิน โดยมีสมมุติฐานอยูบนหลักความระมัดระวัง โดยไดนําเสนอแกผูใหกู
ไดพิจารณาแลว  เพื่อใหทราบถึงแนวโนมผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดใหอยูภายใตอัตราสวนทางการเงิน และเง่ือนไขตาง 
ๆ ตามสัญญา 
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4.2 ความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน  
การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ข้ึนอยูกับปริมาณความตองการในสกุลเงินนั้น ๆ  ดังนั้น

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ จึงมีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ  ซ่ึงสงผลตอบริษัทในสวนของตนทุนการผลิต  
เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัท คือกระดาษหนังสือพิมพซ่ึงนําเขาจากตางประเทศคิดเปนรอยละ 67 ของปริมาณกระดาษที่ใช
ทั้งหมด และมีตนทุนเปนเงินสกุลดอลลาหสหรัฐ  บริษัทจึงมีความเส่ียงจากการผันผวนของคาเงินบาทในการซ้ือกระดาษจาก
ตางประเทศ   

ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริษัทไดทําการปองกันความเส่ียง 
โดยการทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Forward Contract) ตามแผนการส่ังซ้ือกระดาษ ทั้งนี้ยอดเจาหนี้คากระดาษตางประเทศ ณ 31 
ธันวาคม 2556 คิดเปนรอยละ 6 ของหนี้สินรวม ซ่ึงไมเปนสาระสําคัญที่จะกระทบตองบการเงิน หากอัตราแลกเปลี่ยนมีความผัน
ผวนมาก 

4.3 ความเส่ียงจากการจัดหาเงินทุนจากแหลงภายนอก  
บริษัทมีแหลงเงินทุนภายนอกอื่น ไดแก  วงเงินสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงินตางๆ   โดย ณ  31  ธันวาคม  

2556  บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินสินเชื่อรวม  1,475 ลานบาท และมียอดใชวงเงินสินเชื่อ 589 ลานบาท  โดยมีวงเงินสินเชื่อ
หมุนเวียนที่ยังสามารถใชไดอีก 1,161 ลานบาท หรือรอยละ 79 ของวงเงินสินเชื่อรวม ซ่ึงแหลงเงินทุนภายนอกที่เหลือดังกลาว 
เพียงพอการดําเนินงานของบริษัท 

โดยการประกอบธุรกิจของบริษัท มุงเนนการสรางความเติบโตอยางม่ันคงในระยะยาว ทําใหผลประกอบการของ
บริษัทมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง อีกทั้ง มีแผนงานเพื่อขยายธุรกิจอยางระมัดระวัง และไดจัดโครงสรางเงินทุนที่สามารถ
ดํารงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญตาง ๆ ใหเหมาะสม บริษัทจึงมีความเชื่อวาจะสามารถจัดหาเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจใน
อนาคตไดอยางเพียงพอ ดวยตนทุนทางการเงินที่เหมาะสม    นอกจากนี้ บริษัทมีแหลงเงินทุนภายนอกเพิ่มเติม ดังนี้ 

 จากการใชสิทธิเพิ่มทุนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทคร้ังที่ 3 (NMG-W3) ที่บริษัท
จัดสรรใหผูถือหุนเดิมที่จองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน (Right Offering) เม่ือกลางป 2556 จํานวน 1,647,740,300 
หนวย ในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 1 หุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ในราคาใชสิทธิ หุนละ 1 บาท  ใน
ระยะเวลา 5 ป โดยสามารถใชสิทธิไดทุก ๆ 6 เดือน ในเดือน มิถุนายน และ เดือน ธันวาคม ของแตละป โดย
สามารถใชสิทธิคร้ังแรก 15 ธันวาคม 2556 คร้ังสุดทายวันที่  19 มิถุนายน 2561 ถาใชครบเต็มจํานวนบริษัทจะ
ไดรับเงินเพิ่มทุน รวม 1,647.74 ลานบาท ซ่ึงจนถึง 31 ธันวาคม 2556 ใชสิทธิไปแลว 1,881,570 หนวย คงเหลือ 
1,645,858,730 หนวย    

  จากการใชสิทธิเพิ่มทุนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ที่จัดสรรใหแก กรรมการ 
ผูบริหาร  และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย คร้ังที่ 2 (“ESOP-WB”) รวม 82,387,015 หนวย 
เม่ือเดือน สิงหาคม 2556 โดยมีอัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถซ้ือหุนสามัญได 1 หุนในราคาหุน
ละ 1 บาท ในระยะเวลา 5 ป   โดยสามารถใชสิทธิไดทุก ๆ 6 เดือน ใชสิทธิคร้ังแรก 15 พฤศจิกายน 2556  คร้ัง
สุดทาย วันที่ 14 สิงหาคม 2561 หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใชสิทธิทั้งหมด บริษัทจะไดรับเงินทั้งหมด รวม 
82.37 ลานบาท โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 ใชสิทธิแลว 6,639,400 หนวย คงเหลือ 75,747,615 หนวย 

ดังนั้นในระยะเวลาดังกลาว คาดวาจะมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทั้ง 2 ประเภท เต็มจํานวนตามสิทธิที่ไดรับ  โดย
บริษัทสามารถนําแหลงเงินดังกลาวมาใชเพื่อรองรับการลงทุนเพิ่มเติม ไดอยางเพียงพอ 

4.4 ความเส่ียงจากการดอยคาของลูกหนี้การคา  
ในการต้ังสํารองหนี้สูญเปนไปตามนโยบายบัญชีของบริษัทซ่ึงระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินคือบริษัทมี

นโยบายการจัดเก็บหนี้และการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    โดยพิจารณาตามจํานวนหนี้ที่คาดวาจะไมสามารถเรียกเก็บจากลูกหนี้
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ไดโดยประมาณการจากฐานะปจจุบันของลูกหนี้ควบคูกับประสบการณในการเรียกเก็บหนี้ในอดีต นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายต้ัง
สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามสัดสวนรอยละของรายไดไวที่รอยละ1 ของรายไดโฆษณา สวนรายไดจากการขายสิ่งพิมพผาน
ตัวแทนจําหนาย (Agent) จะต้ังสํารองคาเผื่อสินคารับคืนของหนังสือในประเทศที่รอยละ 30  และ หนังสือตางประเทศที่รอยละ 
65  และบริษัทมีนโยบายลดสัดสวนของลูกหนี้การคาที่มีอายุเกินกวา 12 เดือนใหมากที่สุด  โดยลูกหนี้ที่มีอายุเกินกวา 12 เดือน 
(งบการเงินรวม)  ณ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 85 ลานบาท และที่มีอายุ 6-12 เดือน จํานวน 37 ลานบาท   โดยมีคาเผื่อหนี้สงสัญ
จะสูญ (งบการเงินรวม)  ณ 31 ธันวาคม 2556 รวม 98 ลานบาท และคาเผื่อสินคารับคืน 21 ลานบาท  นอกจากนี้บริษัทยังมี
หนวยงานเรงรัดหนี้สินซ่ึงทําหนาที่ในการติดตามหนี้ที่มีปญหาอยางตอเนื่อง 
   
5. ความเส่ียงที่มีผลกระทบตอผูลงทุน  

5.1 ผลกระทบตอผูถือหุน ( Dilution Effect) จากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ “NMG-W3”  
ในเดือนมิถุนายน 2556 บริษัทไดมีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือ

หุนเดิมที่จองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน  NMG-W3 จํานวน 1,647,740,300 หนวย อายุ 5 ป  โดยไมคิดคาตอบแทนในอัตราสวนหุน
สามัญเดิม 1 หุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ่ึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยังคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใช
จํานวนทั้งส้ิน 1,645,858,730 หนวย 

ในการนี้หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทําการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทเต็มจํานวน ผูถือหุนสามัญของบริษัทอาจ
ไดรับผลกระทบจาก Dilution Effect ทั้งในเร่ืองของราคาหุนในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง และสัดสวนการถือหุนที่ลดลง
ดังตอไปนี้ 
 
กอนการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวน (31 ธันวาคม 2556) 

จํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลว 3,304,001,570 หุน 
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนกอนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 100 % 

 
หลังการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวน (NMG-W3) 

จํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลว 4,949,860,300 หุน 
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนภายหลังการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 66.75 % 

สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนที่ลดลง 33.25 % 

   
5.2 ผลกระทบตอผูถือหุน (Dilution Effect) จากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ “NMG-WB” 

ในเดือน สิงหาคม 2556 บริษัทไดมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการ ผูบริหาร 
และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย (ESOP) จํานวน 82,387,015 หนวย  ชนิดไมมีมูลคา อายุ 5 ป อัตราการใช
สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน ราคาในการใชสิทธิ1 บาท ตอ 1 หุนสามัญ ซ่ึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ยังคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชจํานวนทั้งส้ิน 75,747,615 หนวย 

ในการนี้หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทําการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทเต็มจํานวน ผูถือหุนสามัญของบริษัทอาจ
ไดรับผลกระทบจาก Dilution Effect ทั้งในเร่ืองของราคาหุนในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง และสัดสวนการถือหุนที่ลดลง
ดังตอไปนี้ 
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กอนการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวน (31 ธันวาคม 2556) 

จํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลว 3,304,001,570 หุน 
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนกอนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 100 % 

 
หลังการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวน (NMG-WB) 

จํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลว 3,379,749,185 หุน 
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนภายหลังการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 97.75 % 
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนที่ลดลง 2.25 % 
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4. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ  

4.1 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

4.1.1 สินทรัพยหลักของบริษัทและบริษทัยอย คือ ที่ดนิ อาคารและเคร่ืองจักรตาง ๆ ที่ใชในการผลิต ดังรายละเอียด
ตอไปนี ้

มูลคาทางบัญชีของสินทรัพยหลักของบริษทัและบริษัทยอย 
มูลคาทางบัญชีของที่ดิน อาคาร และอปุกรณของบริษัทและบริษทัยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ประเภททรัพยสิน มูลคาตามบัญชีสุทธิ  ลักษณะ
กรรมสิทธิ 

ภาระผูกผัน 

 (ลานบาท)   
ที่ดินและสวนปรับปรุงทีด่ิน 581.17 เปนเจาของ คํ้าประกันตามสัญญารวมใหกู 
อาคาร และสวนปรับปรุง 338.63 เปนเจาของ คํ้าประกันตามสัญญารวมใหกู 
สวนปรับปรุงสินทรัพยที่เชา   78.17 ตามสัญญาเชา  
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 517.08 เปนเจาของ คํ้าประกันเงินกูระยะยาวของบริษทัยอย 

และคํ้าประกนัตามสัญญารวมใหกู 
เคร่ืองตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 195.64 เปนเจาของ ไมมี 
ยานพาหนะ  27.42 เปนเจาของ ไมมี 
สินทรัพยระหวางกอสรางและติดต้ัง   1.94 เปนเจาของ ไมมี 

รวมที่ดินอาคารและอุปกรณ 1,740.05   

คําอธิบายเพิ่มเติม :  
 ที่ดินและสวนปรับปรุงท่ีดิน ที่ดินของกลุมบริษัทมีทั้งหมดประมาณ 218ไร  - NMG ประมาณ 34 ไร มีมูลคาตาม

บัญชี 342.53 ลานบาท  WPS ประมาณ  23  ไร มูลคาตามบัญชี 104.38 ลานบาท และ NTU ประมาณ 161 ไร มูลคาตามบัญชี 
134.26 ลานบาท ซ่ึงที่ดินของ WPS และ NMG บางสวน จํานวนประมาณ 51 ไร ใชเปนหลักประกันตามสัญญารวมใหกู 

 อาคารสํานักงาน  เปนอาคารสํานักงานโรงพิมพของ WPS ที่ กม. 29 ใชเปนหลักประกันตามสัญญาเงินกูระยะยาว 
        บริษัทและบริษัทยอยยกเวน บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ไดเชาพื้นที่สํานักงานจาก กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ไทยคอมเมอรเชียล อินเวสเมนท   ซ่ึงกลุมบริษัทไดทําเปนสัญญาเชา โดยวัตถุประสงคของการเชาพื้นที่สํานักงาน
เพื่อประโยชนในการประกอบกิจการของบริษัท   สัญญาจะหมดอายุในเดือนพฤศจิกายน 2557  

 เครื่องจักรและอุปกรณ เปนคร่ืองจักรของ WPS มูลคาสุทธิ  515.99  ลานบาท และ NMG 1.09 ลานบาท 
 เครื่องตกแตงติดตั้ง และอุปกรณสํานักงาน เปนของ NMG มูลคาสุทธิ 41.30 ลานบาท และ อปุกรณ Electronic 

ของบริษทั  เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ซ่ึงมีมูลคาทางบัญชีประมาณ 100.37 ลานบาท และของบริษัทยอย
อื่นรวม 53.97 ลานบาท 

 สินทรัพยระหวางกอสรางและติดตัง้  เปนสินทรัพยที่ใชเกี่ยวกับการธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนของ NBC  1.94 
ลานบาท 
 

4.1.2  สินทรัพยไมมีตัวตนของบรษิัทและบริษัทยอย คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร และคาลิขสิทธ์ิ   

มีมูลคาตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2556 ดังตอไปน้ี 
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ประเภททรัพยสิน มูลคาตามบัญชีสุทธิ (ลานบาท) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 41.52 

คาลิขสิทธ์ิ 41.64 

โปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางติดต้ัง 0.77 

รวม 83.93 

คําอธิบายเพิ่มเติม 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนสวนของ NMG มีมูลคาตามบัญชี 30.43 ลานบาท  สวนใหญเปนการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ  เชน การพัฒนาระบบบัญชีและระบบ Video Wall  เปนตน สวนโปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางติดต้ังเปนของ NMG 
ไดแก  การออกแบบพฒันาและติดต้ังระบบ Editorial System  เปนตน 

 คาลิขสิทธ์ิ เปนคาลิขสิทธ์ิหนังสือของกลุมบริษัทยอยที่ดําเนินธุรกิจดานเอ็ดดูเทนเมนท โดยเปนผูนําเขา ผลิตและ
จําหนายส่ือส่ิงพิมพของในประเทศและตางประเทศ โดยมี บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
(NINE) เปนบริษัทใหญของกลุมธุรกิจดานเอ็ดดูเทนเมนท  กลุมบริษัทยอยดังกลาว มีนโยบายการตัดจํานายคาลิขสิทธ์ิ               
โดยพิจารณาจากจํานวนที่สูงกวาระหวางวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 3-5 ป ซ่ึงเปนคาเฉลี่ยอายุสัญญาลิขสิทธ์ิของกลุมบริษัทยอย
ดังกลาว และการคํานวณตามจํานวนเลมของส่ือส่ิงพิมพที่จําหนายไดภายใตสัญญาลิขสิทธ์ินั้น ๆ โดยเร่ิมตัดจําหนายเม่ือผลิต
ส่ิงพิมพเรียบรอยแลว 

 
4.2 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษทัรวมของบริษัท 

ณ 31 ธันวาคม  2556 บริษัทฯ มีเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน-สุทธิจากคาเผื่อการดอยคาในบริษัทยอยและบริษัทรวมใน
ธุรกิจตาง ๆ รวม 2,023.69 ลานบาท   ดังนี้ 

ประเภทธุรกิจ จํานวนเงิน (ลานบาท) สัดสวน % 

บริษัทยอย   
ธุรกิจส่ิงพิมพและโฆษณา 78.60 3.88% 
ธุรกิจส่ือกระจายภาพและเสียงและส่ือสมัยใหม 984.80 48.67% 
ธุรกิจส่ือการศึกษาและบันเทิง 372.99 18.43% 
ธุรกิจบริการดานการพิมพ 422.50 20.88% 
ธุรกิจดานการขนสง และอื่น ๆ 163.00 8.05% 
บริษัทรวม   
ธุรกิจตัวแทนขายหนังสือพิมพภาษาญ่ีปุน  1.80 0.09% 
รวม 2,023.69 100.00% 

บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนและเขาบริหารบริษัทดังกลาว   โดยสงตัวแทนในฐานะผูถือหุนเขารวมเปนกรรมการ 

นโยบายการลงทนุ 
 บริษัทฯ ไมเนนการลงทุนในสินทรัพยถาวร (Hardware) แตจะเนนการใหบริการในฐานะเปนผูใหบริการขอมูล    

ขาวสาร หรือ Content Provider ซ่ึงสามารถใหบริการไดในทุกๆ ส่ือ และจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลัก
เทานั้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุนขยายเครือขายธุรกิจหลักใหครบวงจร 
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โดยบริษัทรวมกําหนดนโยบายและเขาไปมีสวนรวมในการบริหาร   โดยประกอบไปดวย 8 สายธุรกิจ ดังนี้ 
1. สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย เปนผูผลิตและจําหนาย หนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ ดําเนินงานโดย บริษัท กรุงเทพ

ธุรกิจ มีเดีย จํากัด (KTM) เร่ิมดําเนินการในไตรมาส 4 ป 2553 NMG ถือหุน 99.99% 
2. สายธุรกิจดานขาวทั่วไปภาษาไทย เปนผูผลิตและจําหนายหนังสือพิมพ คมชัดลึก และ นิตยสารเนช่ันสุดสัปดาห

ดําเนินงานโดย บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด (KMM)  เร่ิมดําเนินการในไตรมาส 4 ป 2553 NMG ถือหุน 99.99% 
3. สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ เปนผูผลิตและจําหนายหนังสือพิมพ เดอะเนช่ัน และ นิตยสาร Nation Junior 

ดําเนินงานโดย บริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค จํากัด (NNN)  ต้ังแตป 2552 
4. ธุรกิจส่ือกระจายภาพและเสียงและส่ือสมัยใหม 

 ดําเนินงานภายใตบริษัทยอย คือ บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด  (มหาชน) (NBC)  ประกอบธุรกิจ
จัดหาและผลติขอมูลขาวสารในรูปแบบตาง ๆ (Content Provider) เพื่อเผยแพรผานส่ือกระจายภาพและเสียงทางโทรทัศน ทั้งใน
สวนของสถานีขาว 24 ชั่วโมง Nation Channel ที่เผยแพรสัญญาณผานทางระบบดาวเทียม และเคเบิ้ลทวีีทองถิ่น โดยมุงเนนและ
ใหความสําคัญกับการนําเสนอขาวทีท่ันตอเหตุการณ เจาะลึก และวิเคราะหเนื้อหาอยางเปนกลาง  และเปนผูใหบริการขอมูลขาว 
(Content Provider) โดยผลิตรายการและรวมผลิตรายการเพื่อใหกับสถานีโทรทัศนชองตาง ๆ ไดแก  ชอง 3 , ชอง 5 และผลิต
รายการโทรทศันใหกับสถานีโทรทศันรวมถึงการดาํเนินงานในการผลิตรายการวทิยุใหกับสถาน ีF.M. 90.5 และ F.M. 102 

ในชวงปลายป 2555 มีการกอต้ังบริษัท บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด (“BBB”) เพื่อดําเนินธุรกิจผลิต
รายการโทรทัศนและใหบริการโฆษณาผานส่ือโทรทัศน ซ่ึงเปนบริษัทที่บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด    ถือหุนรอยละ 99.99  
เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2556 BBB ไดเขารวมการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ และเป น 1 ใน 7 ของผูชนะการประมูลทเสนอราคา
สูงสุด โดย BBB เสนอราคาใบอนุญาตทีวีดิจิตอลหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ จํานวน 2,200.00 ลานบาท ภาพรวมการ
ประกอบธุรกิจ BBB เปนผูบริหารและดําเนินการสถานีโทรทัศนฟรีทีวีในระบบดิจิตอลหมวดหมูทั่ว ไปแบบความคมชัดปกติ 
ภายใตชื่อชองรายการ “NOW” โดยออกอากาศภายใตชองหมายเลข 26 ภายใตแนวคิด Biz – Life Variety ซ่ึง มุงนําเสนอขอมูล
ขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตและการทํางานสําหรับคนรุนใหม ทั้ง ดานเศรษฐกิจ หุน การลงทุน การสรางแรง
บันดาลใจสูความสําเร็จ และรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) เชน วัฒนธรรม กีฬา ส่ิงแวดลอม ครอบครัว และอื่นๆ เพื่อ
ตอบสนองรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนเมืองโดยออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง 

และมีการกอต้ังบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด (“NNV”) เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนและใหบริการ
โฆษณาผานส่ือโทรทัศน เปนบริษัทที่บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 เม่ือวันที่ 27 
ธันวาคม 2556 NNV ไดเขารวมการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลประเภทบริการ
ทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมูขาวสารและสาระ และเปน 1 ใน 7 ของผูชนะการประมูลที่เสนอราคาสูงสุด โดย NNV เสนอราคา
ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลหมวดหมูขาวสารและสาระจํานวน 1,338.00 ลานบาท ภาพรวมการประกอบธุรกิจ NNV  เปนผูบริหารและ
ดําเนินการสถานีโทรทัศนฟรีทีวีในระบบดิจิตอล หมวดหมูขาวสารและสาระ ภายใตชื่อชองรายการ “NationTV” โดยออกอากาศ
ภายใตชองหมายเลข 22 ภายใตแนวคิดสถานีขาวและสาระความรู 24 ชั่วโมง ซ่ึงมุงนําเสนอขอมูลขาวสารอยางถูกตอง เปนกลาง 
ทันเหตุการณ พรอมบทวิเคราะหและขอมูลเชิงลึกอยางรอบดานจากทีมงานขาวที่มีประสบการณ 

5. ธุรกิจดานเอ็ดดูเทนเมนทและตางประเทศ 
ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายส่ิงพิมพสําหรับเด็กและเยาวชน โดยไดรับลิขสิทธ์ิจากตางประเทศ, ผลิตหนังสือเลมใน

นามของสํานักพิมพ“เนชั่นบุคส” โดยไดรับลิขสิทธ์ิทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยอยูภายใตการบริหารงานของบริษัทยอย 3 
บริษัทคือ บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (NINE)  (เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด) , บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (NED) และ บริษัท เนชั่นเอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  (NEE)  โดยมี NINE  



 

 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

85 

เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจ  ทั้งนี้ NINE ไดเขาจดทะเบียนพรอมกับเสนอขายหุนใหแกประชาชน และบุคคลทั่วไปเปนคร้ังแรก 
(IPO)  ในตลาดหลักทรัพย MAI เรียบรอยแลวเม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 

ในป 2555 ไดขยายไปสูธุรกิจโทรทัศนดาวเทียมสําหรับเยาวชน ในนาม KIDZONE และมีธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิ 
ตัวการตูนอีก คือ CANIMALS และ YooHoo & Friend  เพื่อเปนชองทางธุรกิจสําหรับกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนเพิ่มข้ึน
ดวย 

6.  ธุรกิจบริการดานการพิมพ  
ดําเนินธุรกิจรับจางพิมพภายใตบริษทัยอย คือ บริษทั ดับบลวิพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (WPS) (NMG ถือหุน 

84.50%) โดยใหบริการพิมพหนังสือพิมพ และหนงัสืออื่น ๆ ไดแก การตูน พ็อคเก็ตบุคส และนิตยสาร รวมถึงงานพิมพที่มี
คุณภาพอื่น เปนตน  

ทั้งนี้ เม่ือวนัที่ 22 มิถุนายน 2553WPS ไดซ้ือหุนของ เนชั่น พร้ินต้ิง เซอรวิส จํากัด (NPS) (เดิมชื่อ บริษัท เกียวโด 
เนชั่น พร้ินต้ิง เซอรวสิ จํากัด จากผูถือหุนเดิม 2 ราย  มีผลทําให WPS มีสัดสวนการถอืหุนใน NPS เพิ่มจากรอยละ 48.99 เปนรอย
ละ 99.99 และเปลี่ยนสถานะจากบริษทัรวมมาเปนบริษทัยอย โดย NPS  ดําเนนิธุรกิจดานบริการรับพิมพงานในลักษณะ 
Commercial printing ไดแกการพิมพ Magazines และ Pocket  Book เฉพาะในประเทศ แตไมรวมการพมิพหนังสือพิมพ (ซ่ึงจะ
ยังคงดําเนินงานโดยบริษัท WPS)   

7.   ธุรกิจบริการการขนสง และอื่น ๆ 
ดําเนินธุรกิจบริการขนสง (Logistic) ภายใตบริษัทยอย คือ บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด (NML) NMG ถือหุน 99.99% 

โดยรับบริการขนสงทั้งหนังสือพิมพ และหนังสือ Pocket book และส่ิงพิมพตาง ๆ ใหกับ NMG และบริษัทในเครือ รวมทั้งรับงาน
บริการขนสงใหกับริษัทภายนอก งานแจกใบปลิว  โบชัวรสินคาฯ เพื่อสงเสริมการขายใหกับลูกคา ภายนอกดวย  

8.  ธุรกิจการศึกษา 
ในป 2554 บริษัทไดต้ังบริษัทยอย คือ บริษัท เนชั่นยู จํากัด โดย NMG ถือหุน รอยละ 55 โดยจะรับโอนใบอนุญาต

มหาวิทยาลัยโยนก และเปลี่ยนชื่อเปน มหาวิทยาลัยเนช่ัน ต้ังอยูจังหวัดลําปางตอมา บริษัทไดซ้ือหุนเพิ่มอีกรอยละ 35 ทําให
บริษัทมีสัดสวนการถือหุนเปนรอยละ 90 

  
การควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ จะควบคุมและกําหนดนโยบายของบริษัทยอยโดยจะสงกรรมการของ NMG ไปเปนกรรมการ ในบริษัทยอย
จํานวน 2-3 ทาน และหากบริษัทยอยมีการดําเนินธุรกิจที่กระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  บริษัทยอยจะตองเสนอเร่ืองและขอ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทกอน   สําหรับกรณีที่เปนบริษัทรวม, บริษัทที่เกี่ยวของกัน  บริษัทฯจะสงกรรมการ
เขาไปเปนตัวแทนเฉลี่ย 1-2 คน ตามสัดสวนการถือหุน  
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5. ขอพิพาททางกฎหมาย 
 -ไมมี- 
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6. ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอ่ืน 
6.1 ขอมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท  เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากดั (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษทั : 0107536001524 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบดวย 8 สายธุรกิจ ดังนี้ 

1. สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย ผลิตหนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ , รายการสถานีขาวธุรกิจ
ทีวีดาวเทียม ภายใตชื่อ กรุงเทพธุรกิจทีว ี ดําเนนิงานโดยบริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด 
(KTM) และเจาของ ชองทีวดีิจิตอล ประเภท หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD 
Variety) ภายใตชื่อ NOW ดําเนินงานโดยบริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด   

2. สายธุรกิจดานขาวทั่วไปภาษาไทย ผลิตหนังสือพิมพ คมชัดลึก และเนช่ันสุดสัปดาห  
ดําเนินงานโดยบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด (KMM) 

3. สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ ผลิตหนังสือพิมพ เดอะเนช่ัน, เนชั่นจูเนียร ธุรกิจอบรม
สัมมนา และทักษะการส่ือสาร ดําเนินงานโดยบริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค จํากัด (NNN) 
นอกจากนี้ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ไดรวมทุน กับ บริษัท อีเลฟเวน 
มีเดีย กรุป จํากัด ในประเทศพมา เพื่อจัดต้ังบริษัทรวมทุน ชื่อ บริษัท อีเลฟเวน-เนชั่น มีเดีย 
จํากัด ที่เมืองยางกุง ประเทศพมา โดยบริษัทถือหุนรอยละ 49 เพื่อประกอบกิจการส่ือและ
ธุรกิจที่เกี่ยวของ โดยมีเปาหมายที่จะขยายธุรกิจสูประเทศพมา ดวยการทําหนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษรายวันทั่วไปในประเทศพมา  โดยคาดวาจะเร่ิมดําเนินการไดภายในไตรมาส 1 
ป 2557  

4. สายธุรกิจเอ็ดดูเทนเมนท และตางประเทศ  ผลิตและจําหนายส่ิงพิมพสําหรับเด็กและ
การศึกษา   ผลิตหนังสือเลมในนามสํานักพิมพเนชั่นบุคส, ตัวแทนโฆษณาและจดัจําหนาย
ใหส่ิงพิมพตางประเทศ , รายการทีวสํีาหรับเด็กทางทวีีดาวเทียม ภายใตชื่อ   KidZone  
ดําเนินงานโดยบริษัท เนชัน่ อินเตอรเนชั่นแนลเอ็ดดูเทนเมนท จํากดั (มหาชน) (NINE) และ 
สถาบันกวดวชิา ที่เกี่ยวของกับการศึกษาทุกแขนง ดาํเนินงานโดย บริษัท ไนน บี ไบรท 
จํากัด (ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ NINE) 

5. สายธุรกิจดานส่ือกระจายภาพและเสียง เจาของและผูดําเนินงานสถานีขาวเนชั่นแชนแนล  
ผลิตรายการเพ่ือออกอากาศในทีวีสถานีตางๆ, ผลิตรายการวิทยุ,  New Media ดําเนินงาน
โดยบริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  (NBC) และเจาของ ชองทีวี
ดิจิตอล ประเภท หมวดหมูขาวสารและสาระ ( SD News) ภายใตชื่อ Nation TV ดําเนินงาน
โดยบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด 

6. สายธุรกิจดานการพิมพ ดําเนินธุรกิจรับจางพิมพดําเนินงานโดยบริษัท ดับบลิว พีเอส    
(ประเทศไทย) จํากัด (WPS) 

7. สายธุรกิจดานการขนสงดําเนินงานโดยบริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด (NML) 
8. สายธุรกิจการศึกษา เปดสอนระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และ หลักสูตรบริหาร Executive 

MBA  ในมหาวิทยาลัย เนชั่น โดยมี 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตกรุงเทพ และวิทยาเขตลําปาง 
ดําเนินงานโดย บริษัท เนชั่น ยู จํากัด (NU) 

 
 



 

 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
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ทุนจดทะเบียน  (ณ 31 ธันวาคม 2556) :  2,663,572,194.95 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ จํานวน 5,025,607,915 หุน  
  มูลคาหุนละ 0.53 บาท 
ทุนเรียกชําระแลว  (ณ 31 ธันวาคม 2556) :  1,751,120,832.10 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ จํานวน 3,304,001,570 หุน  
  มูลคาหุนละ 0.53 บาท 
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุน :  รายละเอียดตามหัวขอโครงสรางการประกอบธุรกิจและการถือหุนของกลุม 
  บริษัท ป 2556  
โทรศัพท : 02-338-3333   
โทรสาร : 02 -338-3938  
เลขานุการบริษัท : 02-338-3612, 02-338-3290-91 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ : 1858/118-119,121-122,124-130 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร ชัน้ 27-32   
  ถ.บางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
  เว็บไซต   www.nationgroup.com 

นิติบคุคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไป (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556) 
รายละเอียดสามารถดูไดจาก นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ในหัวขอ ขอมูลบริษัทยอย บริษทัรวม และกิจการที่

ควบคุมรวมกันของ NMG ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 

6.2 บุคคลอางอิง 
นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศนูยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
  62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก  
  กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทร. (66) 2229-2800 
ผูสอบบัญช ี : สํานักงานสอบบัญชีบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากดั 
  195 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 50-51ถนนสาทร เขตยานนาวา กทม. 10120 
  โทร. (66) 2677-2000 
ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท เภา แอนด แอสโซซิเอทส ลอว ออฟฟช จํากดั 
  2 อาคารสีลมเซ็นเตอร ชัน้ 20 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก  
  กรุงเทพมหานคร 10500 
  โทร (66) 2632-6697 
 : บริษัท ทีป่รึกษากฎหมายธนาธิป แอนด พารทเนอรส จํากัด  
  900ตนสนทาวเวอรชั้น 17  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กทม. 10330  
  โทร (66) 2689-4925  
  บริษัท สํานักกฏหมายสากล ธีรคุปต จํากัด  
                      900 ตนสนทาวเวอร ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กทม. 10330 
       โทร (66) 2252-1588 
ที่ปรึกษาทางการเงิน (กรณีการเพิ่มทุน) :  บริษัท เจดี พารทเนอร จํากัด 
  170/29-30 ชั้น  11 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร  1  สุขุมวิท 16 ถนนรัชดาภิเษก 
  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 
 โทร (66) 2661-8803-5  
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7. ��������	������������!��"�� 
7.1 ��
����"������"�����#��������"�$�
��������%���&�  

����������	��������	 � ��	��� 31 ��	���� 2556 ���	�	 2,663,572,194.95 ��� ��!"��#	��$	%���&���	�	 

5,025,607,915  ��$	�'�!�������*�$��$	� 0.53 ��� ��	��������
�����$� � ��	��� 31 ��	���� 2556 ���	�	 1,751,120,832.10 ��� 

��!"��#	��$	%���&���	�	 3,304,001,570 ��$	�'�!�������*�$��$	� 0.53 ��� 

 %����+��"��-+��$	%���&�/�����	���++�:��!�/-�+�+"���������%����"�!�� ��"	�; 

����<�������/�= 
���	�	������%�� 

(�	!��) 

�+�%�%����:
$%�����$� (�	!��) 

�	>?"��	��� 31 �.�.56 

�"��-+ 

(�	!��) 

NMG-W3 1,647,740,300 1,881,570 1,645,858,730 

NMG-WB 82,387,015 6,639,400 75,747,615 

 
7.2 ����!��"�� 

���
-�+A'$>-+��$	 10 ������ ��%��%!�	���>-+��$	 � ��	�C�%���������	  27 ��	���� 2556   

	�"������!��"�� ��
����"������!� ������ 
1. 	��%����
�� �D!���!	 304,101,742 9.204 

2. 	���%���%�	 %���<� 300,000,000 9.080 

3. 	�����E� ��F	�	��H&&� 164,837,200 4.989 

4. DOW JONES & COMPANY, INC., NEW YORK 120,000,000 3.632 

5.  ���������	%��� ������ 81,588,411 2.469 

6. 	.%.������ ��	�%��X��= 73,000,000 2.209 

7. 	�"F�<F�� ������<��� 71,805,404 2.173 

8. ������ *���+Z	����+��= ������ 63,243,277 1.914 

9. 	.%.F����� ��	��	���"F= 47,986,600 1.452 

10. 	�����%����[ /X��/�/"F= 40,000,000 1.211 

+-�	\ 2,037,438,936 61.667 

��� 3,304,001,570 100.00 
��
�#�'" 
 ��!�A'$>-+��$	������+�'!:	��!��������	��++��%��"*�:	��"�������	 *�$��!  

- 	��%����
�� �D!���!	 A'$>-+��$	���:�&!]+"������ ������"�����	!"��#	�����	�������]+"������ 

- 	���%���%�	 %���<�A'$>-+��$	���:�&!]+"������ ������"�����	!"��#	�+"�����	�������]+"������ 

2.) ����<�A'$>-+��$	 
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����!��"�����%'
��($
'� ��
����
� ��
����"�� ������ 
%�&
���*�� 11,516 3,147,531,928 95.26 

A'$>-+��$	�!�"
��� 32 156,469,642 4.74 

�����;"%�;	 11,548 3,304,001,570 100.00 

 
7.3 	
���	��	������!�� 

��-�+��	��� 25 ��-�+��	��� 25 �����	 2556  *�$�����������
��%���&A'$>-+��$	 ���;"��� 1/2556  +	�����:�$++����%	+]��

:�%����&�%�"%���������D-;+��$	%���&]+"������_ ��"	�; 

� 1 +	�����++����%	+]��:�%����&�%�"%���������D-;+��$	%���&]+"������:�$��!A'$>-+��$	����]+"������_ ����+"D-;+��$	

%���&�/�����	 `��*�!����!��+���	 :	+����%!�	��$	%���&���� 1 ��$	 �!+ 1 �	!��:�%����&�%�"%���� ���	�	1,647,740,300 

�	!��  (NMG-W3)  ��+���:�%����&�%�"%���� 5 �a  ������	����:
$%���������	��� 15 ]+"��-+	��>�	��	����-+	��	����]+"

��!��a �����:
$%�������;"���:	��	��� 15 ��	���� 2556 ��%����>:
$%�������;"%���$��*�$:	��	��� 19 ��>�	��	 2561 +�������:
$

%���� 1 �	!��:�%����&�%�"%���� �!+ 1 ��$	%���& :	����:
$%���� 1 ����!+��$	%���& 

� 2 +	�����++����%	+]��:�%����&�%�"%���� �����D-;+��$	%���&]+"������_ :�$��!������� A'$������ ��/��-+ 

/	��"�	]+"������_ ��/��-+�������!+� ���;"��� 2 (NMG-WB ���	�	*�!���	 82,387,015 �	!�� ��+���:�%����&�%�"%���� 5 �a  

����	����:
$%���������	��� 15 ]+"��-+	/X�<�������-+	/XF�����	]+"��!��a ����	����:
$%�������;"���:	��	��� 15 

/XF�����	 2556 ������	����:
$%�������;"%���$��:	��	��� 14 %�"���� 2556  +�������:
$%���� 1 �	!��:�%����&�%�"%���� 

�!+ 1 ��$	%���& :	����:
$%���� 1 ����!+ 1 ��$	%���& 

 
7.4 �)��
�	
���
�#%��*+��� 

 �)��
���
�#%��*+�����%���&�������&����� 

���.�	
��	 ���������� ����� (NMG) : *�!���	�$+�� 65 ]+"���*�%���� (���"�����"�	�c/��������)��"���

<����"�	*�$	������� ����"���%���+"����E���� ���"�	%���+"

+-�	\ ��;"	�;]?;	+�'!����A	���"��	 ���������#	 ���������%�+-�	\ 

:	+	�����;"	�; ���]+"�������������������+	�����:�$�!���"�	�H	A

���$+"*�$������+	��������������
��A'$>-+��$	 ��$	��!��#	����!���"�	

�H	A����!�"��D?�"������������������+��	��+	�����:�$�!���"�	

�H	A����!�"��*�$ �$�:�$���"�	:�$������
��A'$>-+��$	����:	���

���
�������!+*� 

 

���.�	
��	 ��+���%��;" �+�=�+��
��	 

(NBC) 

: *�!	$+���!��$+�� 40  ]+"���*�%������"���<����"�	*�$	������� ��

��"���%���+"����E���� ���"�	%���+"+-�	\ ������ ��#	��

�����%� ��;"	�;+��������!���"�	�H	A��"�!�� +�������	��"]?;	+�'!

���d�	�����"�	  A�������	�	"�	 �A	���"��	 ���������#	��

���������%�+-�	\ :	+	�������������������������_ ��/��-+
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A'$>-+��$	��Z	%���� ��;"	�; ���]+"�������������������+	�����:�$

�!���"�	�H	A���$+"*�$������+	��������������
��A'$>-+��$	 ��$	��!��#	

����!���"�	�H	A����!�"��D?�"������������������+��	��+	�����

:�$�!���"�	�H	A����!�"��*�$ �$�:�$���"�	:�$������
��A'$>-+��$	

����:	������
�������!+*� 

 

���.�	
��	 +�	��+�=�	
��	�	 �+Z��'��	��	�= 

(NINE) 

: *�!	$+���!��$+�� 30 ]+"���*�%���� (���"�����"�	�c/��������) 

��"���<����"�	*�$	������� %���+"����E���� ��%���+"+-�	\ ���

�����#	�������%�<��:�$�"-�+	*]����������	�	�����"�!�����$+"

�!+:�$�������`�
	=%'"%���!+A'$>-+��$	 ��;"	�; ���]+"����������

���������+	�����:�$�!���"�	�H	A���$+">'��$+"	���%	+�/-�+]++	�����

���������
��A'$>-+��$	 ��$	��!��#	����!���"�	�H	A����!�"��D?�"

������������������+��	��+	�����:�$�!���"�	�H	A����!�"��*�$ 

�$�:�$���"�	:�$������
��A'$>-+��$	����:	������
�������!+*� 

 

�����������!���H	A:	������� 5 �a ���A!�	�� ��;"��!�a 2552-2556  ������*�!������!���"�	�H	A �	-�+"���������_ 

�$+"%���+"�"�	%�*�$%�������A	���"��	:	����������������	-�+"�������������]+"������ ����#	�"�	��	���	����	:	���

����+�������]+"������  
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13. �������
��
���������
��� 
���
���� 

��
��
������!� 

(1)  ���������
� 

���	�����������
����!�����"#����$	
��������	��%�	 &'!��%	��*	%�����%�	+�%������ %�����%�	+�%�������,�� &'%�

����%�	�#� ��-%&�,�. 2554 /0%�. 2556 ����%	�- 

�. 2554 	��#��
��� 8�����'�� ���������
�����	�����+��� 3183 

 ������ �":���$��� ;���!
� ������
� ������ 

�. 2555 	��#��
��� 8�����'�� ���������
�����	�����+��� 3183 

 ������ �":���$��� ;���!
� ������
� ������ 

�. 2556 	��#�	�� <���%"  ���������
�����	�����+��� 3183 

 ������ �":���$��� ;���!
� ������
� ������ 

=��	��#�	�� <���%" ��>	���������
�+�%��������>	�.��� 1 ��-%	�-!�,��"#�����:�	8?&'!�,���,#	!��������������� / �������,�� / 

��������� / ���/A����	���*��,  ��A������������#+��%�����""��%�,�# 

(2)  �������%�	�����#�������
�+�%���������
�*	�'�' 3 �. ����,�	�� 

  ���������
�!��*��"#����$	*	���%�	�����#���� =��!�,���%A��	!+ ��-% 3  �.  

��
"�����������������!� 
1. ��
"�����#
��
������!� (audit fee)  

 ������&'�������,���#�  18 ������  (�#� NBC &' NINE ) �,��",����&�	���������
� *	�. 2556  ��>	���	#	

�%�	�#� 6,240,000 ��� ��,�����.�,�	 

2. ��
"������$�� (non-audit fee) 

      -!�,��- 

 
(�) "

��%&���
������  

  =��������+�%%�����%�	��-%��������/<0���!�����%�����%�	+�%������   

 �	,#� : (:�	���) 


��
'�������	
���
��
���� 2554 % 2555 % 2556 % 
       

�%�	��&'�%�	J��8	�"��&'�%�	%��	�'�'��-	 181,820 5% 179,044 4% 1,606,169 30% 

���	�-���"�� – ���8� 695,125 18% 768,633 19% 673,392 13% 

���!��"��%��� 106,918 3% 142,757 3% 165,421 3% 
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��
'�������	
���
��
���� 2554 % 2555 % 2556 % 
       

���	�-&'�%�	*������A�&�,�������,#�&'��������������#+��%��	 61,372 2% 79,437 2% 97,987 2% 

��	"��"%��A� - ���8� 248,423 6% 247,198 6% 274,048 5% 

�%�	��'��	�����'��*��	������������#�   0%   0% 74,000 1% 

��	���:�?���	�#��	�A�	 - ���8� 319,177 8% 203,681 5% 183,644 3% 

�������+�,/�%������ 1,612,835 41% 1,620,750 39% 3,074,661 57% 
�#��%�	%��	�'�'��# 49,543 1% 56,515 1% 61,581 1% 

�����	 ��"��&'�����M? – ��"���	���8����",���A�����"��'�� 1,855,045 48% 2,091,239 50% 1,861,979 35% 

��	���:�?;����%�	!����������
� 139,160 4% 111,763 3% 98,775 2% 

��	���:�?!�,���	�#��	�A�	 235,389 6% 272,032 7% 255,722 5% 

�������+�, 3,891,972 100% 4,152,300 100% 5,352,718 100% 
�%�	�������	���
�&'�%�	����A��'�'��-	����/���	����%�	 762,580 20% 720,067 17% 293,916 5% 

�����	�-���"�� 167,572 4% 167,030 4% 119,760 2% 

�%�	����A��'�'��#����/���	����%�	&'�	�-��	;��*��������
,�

����%�	 �,#	���/0%����	�
���';��*	�	0�%�. 368,371   340,840 8% 128,157 2% 

�����	�-�A�	   0% 130,000 3% 0 0% 

;����%�	!��"��%�,�� 8,082 0% 1,310 0% 2,795 0% 

�	�-��	���	�#��	�A�	 554,058 14% 594,772 14% 583,936 11% 

��/��;���/�%������ 1,860,663 48% 1,954,018 47% 1,128,564 21% 
�%�	����A��'�'��# &'�	�-��	;��*��������
,�����%�	 – ���8����

�,#	���/0%����	�
���';��*	�	0�%�. 
375,150 10% 329,211 8% 158,017 3% 

;��'���:�	���'=�
	?:	��%�	 95,854 2% 81,987 2% 134,459 3% 

�	�-��	�A�	 120,566 3% 150,012 4% 147,049 3% 

��/��;��� 2,452,233 63% 2,515,228 61% 1,568,089 29% 
���	����� –
���'��$���",�&�# 1,647,740 42% 873,302 21% 1,751,121 33% 

�,#	���	��",����	  4 0% 0 0% 784,501 15% 

�,#	���	��",����	�����+�%�������,�� 75,590 2% 79,740 2% 94,372 2% 

*����"��&��%���8�����'OA-����	�����         5,136 0% 

�%"?��'����A�	+�%�,#	+�%���/A����	  2,090 0% 10,587 0% 11,979 0% 

���!� (+����	) �'�� -499,864 -13% 443,628 11% 662,540 12% 

�,#	!���������!�,�����	��"#�"�� 214,178 6% 229,815 6% 474,979 9% 

����������<$�/%���%�=� 1,439,737 37% 1,637,072 39% 3,784,629 71% 
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/����: (+���
�) 
 2554 % 2555 % 2556 % 
       


��
'�����
?�
��%�       

���!��������+��&'������ - ���8� 2,643,187 94.5% 2,936,869 94.7% 2,864,297 93.6% 

���!��",��
,�&'������ &'�A�	 Q 154,513 5.5% 165,006 5.3% 195,569 6.4% 

��
�?�� 2,797,700 100.0% 3,101,875 100.0% 3,059,866 100.0% 
��	��	+��&'������ 1,637,271 58.5% 1,840,736 59.3% 1,795,387 58.7% 

",�*
��,��*	���+��&'������ 843,413 30.1% 882,956 28.5% 839,818 27.4% 

����
'!�#�
�#
��
��
�����
� 2,480,684 88.7% 2,723,693 87.8% 2,635,205 86.1% 

��
?#
��
��
�����
�����������;����@
A� 317,016 11.3% 378,182 12.00% 424,661 13.9% 

��	��	��%����%�	 -119,996 -4.3% -114,986 -3.7% -76,674 -2.5% 

;����%�	!�� -46,326 -1.7% -63,708 -2.1% -71,157 -2.3% 

�,#	&�,%+����	����%�	%��	���#�8��,#	!������ -68 0.0% 454 0.0% 806 0.0% 

��
?�%�=� 150,626 5.4% 199,942 6.4% 277,636 9.1% 

����,#	�����>	+�%�,#	!���������!�,�����	��"#�"�� -42,379 -1.5% -30,892 -1.0% -25,914 -0.8% 

��
?�%�=� ���������A��'/�� 108,247 3.9% 169,050 5.4% 251,722 8.2% 

 

"

�����
��
'������������� 
/����: (+���
�) 

    
 2554 2555 2556 

�%�	�����!������������������	�	%�	�,�	��������	&�%*	��	���:�?

&'�	�-��	����	�	%�	 
554,294 638,080 678,658 

�%�	�����8�!������� ( *
�!�*	 ) �����������	�	%�	 477,328 473,037 453,510 

�%�	�����8�!������� ( *
�!�*	 ) ����������%��	 -154,449 -237,136 61,858 

�%�	�����8�!������� ( *
�!�*	 ) �������������%�	 -381,490 -242,042 773,437 

�%�	��&'�������������,��%�	���:���+0-	 (�% ) ���8� -58,611 -6,141 1,288,805 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
������ �	
��	 ���������� ����� ������ (���
	) 

 

140 

"

�������
?#
��
��
�����
����� ������;�, @
A�����?�� , ��
��$���
�
, 
�#�
�"�����!� ( EBITDA )  

��
/��&F 2554-2556 

         /����: (+���
�) 
 2554 2555 2556 

���!����8��,#	+�%������*��, 

(��%;���&'������-��,��) 
146,656 199,942 277,636 

�#� ������-��,�� 119,996 114,986 76,674 

�#�  ;��� 46,325 63,708 71,157 

�#� ",���A�����"�&'����,��������
� 228,617 264,828 270,486 

��
?#
��
��
�����
�������
��$���
�
���
�#�
�"�����!� (EBITDA) 541,596 643,464 695,952 

(�) ��"
�����
��
���� 

����%����������,#	��%����%�	+�%%�����%�	�#� ������ �	
��	 ���������� ����������� (���
	) &'�������,�� 

��
/�����
��
�����
�"
����
������&F��;��%� 31 =���
�� 2556 

1. ��"
�����@
+����� 


��
 2554 2555 2556 
1.1 ������,#	�;�:",�% (��,�) 0.87 0.83 2.72 

1.2 ������,#	�;�:",�%���	��$# (��,�) 0.47 0.48 2.02 

1.3      ������,#	�;�:",�%��'&��%�	���,�	��������	&�%�%�	��	 
             ���	�#��	(��,�) 

 
0.32 

 
0.33 

 
0.44 

1.4 ������,#	���	�#��	���	�-���"�� (��,�) 3.73 4.01 3.97 

1.5 �'�'�#���$��	�-�R��� (#�	 ) 96 90 91 

1.6 ������,#	���	�#��	��	"��"%��A� (��,�) 6.84 7.43 6.89 

1.7 �'�'�#�+����	"��"%��A� (#�	) 53 48 52 

1.8 ������,#	���	�#��	�����	�-  (��,�) 5.26 5.32 5.86 

1.9 �'�'�#�
���'�	�- (#�	) 68 68 61 

1.10       Cash Cycle (#�	) 81 70 81 

 
2.��"
������
��
�
<'��
��
��
? 


��
 2554 2555 2556 
2.1  ��������!�+�-	��	 (%) 38.06 % 37.32% 37.32% 

2.2  ��������!�����������	�	%�	 (%) 6.00 % 7.26% 8.00% 

2.3 ������,#	�%�	���,�	��������	&�%�%�	��	���	�#��	�,����������!� 19.81 % 20.57% 22.17% 

2.4  ��������!����8� 3.73 % 5.45% 8.22% 

2.5  ���������&�	�,��,#	+�%���/A����	 (��,�) 7.24 % 10.33% 6.65% 
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3. ��"
��������&����=�@
+'��
��
�����
� 


��
 2554 2555 2556 
3.1 ���������&�	�,���	���:�? (%) 2.74% 4.20% 5.30% 

3.2 ���������&�	�,���	���:�?/�#� (%) 18.55 % 23.24% 27.74% 

3.3 ��������	+�%��	���:�? (��,�) 0.74 0.77 0.64 

 
4.��"
��������
�/,�G��
��
��
����  


��
 2554 2555 2556 
4.1 ������,#	�	�-��	�#��,��,#	+�%���/A����	 (��,�)  1.70 1.54 0.41 

4.2 ������,#	�	�-��	�����������-��#��,��,#	+�%���/A����	 (��,�) D/E Ratio 1.05 0.85 0.15 

4.3 ������,#	"#�������/
���'������-� (��,�) 6.01 7.10 10.78 

4.4 ������,#	���!��,�	������-��,�	;����,�������-��,�� (��,�) 2.61 3.29 5.54 

4.5 ������,#	"#�������/
���';��'���:�	 cash basis (��,�) 1.07 0.99 0.79 
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14. �
����
�/,�����
�=��
����HJ
�#���
 

 14.1 ����
��
��
�����
����	
���
��
���� 

  
 
���
&K���"�"
�����
��
����=%��# '��L��������&M�����&N
/�
�'��
��
����=%��#'�������
 3-5  &F ��
�/��
?��������<$�/%��   
-!�,��- 

�%&	
���
�����������A�������A������  ��
/��&F��;��%� 31 =���
�� 2556 
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 %�����%�	�#�+�%������ �	
��	 ���������� ����� ������ (���
	) &'�������,����������.��-	���#�	��� 31 8�	#�"� 2556 ��

���!����8� 251.72 ��	��� �:���+0-	 49% ��A�����������.�,�	 ��������!����8� 169.05 ��	��� ������������	�	%�	+�%��,������� �����

���'���"��!����%	�- 

 1. ���!��������+��&'������+�%�. 2556 �% 2% ��A�����������.�,�	 �	A��%������!��������+��=U�M��:���+0-	 4%  

��������!��=U�M�����A�����%:��:? ��#�&'#�����:���+0-	 3% &'���!������A�����&��*��,�:���+0-	 9% �,#	���!������������	,��

���%:��:?�% 8% 	�����	�-���!��������<0����:���+0-	 ��A�����������.�,�	����:��%���������	�	���*	��A�	 ��	�"� 2555  

 2. ��	��	+��&'",�*
��,��*	�������	�	%�	+�%�. 2555 �% 3%  ��A����������
,#%�#�����#��	+�%�.�,�	 �	A��%�����,�

�����������������������"#�"��",�*
��,��������	��,�%�,��	A��%  

  
���
��
�����
������
��
����"����
����"@�LO,  &F 2556 
�����/<0���+������'����:�������*	����������'���%�����%�	+�� 28 ��A��%�,#	%�	����	�	%�	  

 
=%��#�$������+��+,���GPAL
 (Printing and Publishing Business) 
 ��'�����#� 3 ���8�����  !��&�,  

� ���8��������	+,�#8�����;���!�� ����	�	���;��*���������,��
A�������� ���%��:8����� ������ ������ ( NMG /A����	 99.99%)    

� ���8��������	+,�#���#!�;���!�� ����	�	���;��*���������,��
A�������� "�
��0� ������  ������ (NMG /A����	 99.99%)    

� ���8��������	+,�#;�����%�X�  ���,;��*���������,��
A�������� �	
��	 	�#�? �	$��#��?" ������ (NMG /A����	 99.99%)  

 
 
�?�� :- 
 ���!������A�����%:��:?&'=U�M�*	�. 2556 ��'���!���#����!��������+��:A-	���=U�M� �������������:��<� &'���

�������	,��*	�	�%�A�:��:? The Nation , ���%��:8�����,  "�  
�� 0� &'	�������	
��	���������? , �	
��	���	���? &'���!��������

����	,���	�%�A�R���:��<� ����������!��������%��:8�������#�*	
,#%!����� 4 �. 2555 ��'��M 1.3.% +�%���!��������+��&'

������+�%�,#	�A�����%:��:?&'=U�M� (*	+M'����. 2556 �����!��������%��:8�������#��:���+0-	 &'!���#����,*	�,#	+�%���!��*	�A��

��'���;�:&'����%  ��'��M 13%  

 ���!��������+��&'������+�%8������A�����%:��:?&'=U�M�*	�. 2556 (!�,�#��������'�#,�%��	)��,���� 1,596��	���  

"����>	 56% +�%���!��������+��&'���������%�����%�	�#�+�%��,������� �% 3% ����.�,�	�����,���� 1,649 ��	��� ������

�����������!��=U�M�*	���%:��:?&'���!������������������:��<������,���� 1,173 ��	��� �:���+0-	 5% ����.�,�	  �������

���!������������	,�����%:��:? *	�. 2556 ��,���� 423 ��	���  �% 4% ����.�,�	��-%	�-����#��������'�#,�%������*	��,�&�# 

���!��������+��&'������+�%8������A�����%:��:?&'=U�M�*	�. 2556 ��,���� 2,761 ��	��� �% 5% ����.�,�	�����,���� 2,908 

��	��� 
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  ="�%����%���!�����8������A�����%:��:?&'=U�M���'�����#� 

 

 
 
�?��GPAL
#
��$������+��+,�����#��+��RA ��������. 2556 (!�,�#��������'�#,�%��	) ��,���� 1,173 �% 3% ����.

�,�	�����,���� 1,209 ��	��� ��>	����=U�M���'�;� Classified ��,���� 119 ��	��� �% 6% ����.�,�	  =U�M���'�;� 

Supplement  ��,���� 46 ��	��� �% 30% ����.�,�	  ���!������������:��<��%����.�,�	�
,	��	 ��,�%!��$������!��=U�M�

*	�A���	�%�A�:��:?��'�;� Display  ��,���� 964 ��	���  ��������������=��:���+0-	 9% ����.�,�	 �0%���*�����!���#��%!�,���

	�� 

 
�?��#
��
#��#�
/��
�����+��+,  *	�. 2556 ��,���� 423 ��	��� (!�,�#��������'�#,�%��	)  �% 4% ����.�,�	 *	�. 

2556 ��������%"%!#�O0�%��"�+��+�%�	�%�A�:��:?��,�����.�,�	 =��  The Nation  ��"����R���' 30 ���  ��"����
���.'   4,900 

���  �	�%�A�:��:?���%��:8�����  ��"����R���' 20 ��� ��"����
���.' 5,475 ���   �	�%�A�:��:? "� 
�� 0� ��"�R���' 10 

���  ��"����
���.' 3,650 ���    

 
 ��
'!�#�
�:- 
 ��
'!�#�
�����"���%��
����=%��#�$������+��+,���GPAL
 �#�*	�. 2556 ��,���� 1,967 ��	��� �% 4% ����.�,�	���

��,���� 2,051 ��	��� �	A��%�����	��	��'���&'#��/�����% 12% �,#	��	��	��,�",�*
��,����%���M�8�����:���+0-	 6%  �������

��	��	+����'�����#���	��	�����	&��������	#	��� 986 ��	��� &'��	��	"%���  981 ��	��� "����>	����,#	 50% &' 50% 

����������A������������	��	+���#�+�%8�����	�-   

 =���,#	+�%��	��	��	&�����	#	�#� 986 ��	��� �'��	&��������!���R:�'�,#	�����>	���!������������	,�����%:��:?

&'���!������������	,��#��/����*	���������%:��:?���%:��:?�,�%��'��< (O0�%������,#	 33% +�%���!��������+��&'�������#� !�,

�#����!������A��=U�M� ��A��������:��<�) ="�%����%��	��	+����	&����'�����#� ��	��	��'���, ��	��	���:��:? &' ��	��	

�������	�%�A�   

���������	��	"%��������	#	�#� 981 ��	��� ��'�����#� ",�*
��,���%�	��A�	�#������� ",���A��% ",�+,�# �,#	��%

���M�8�����#�  ",�*
��,�����	��%  ",���A�����"� ��>	��	 

  �������	=����*	���"#�"����	��	+�� �����"���'����:���+0-	  �������'"#�"����������,�%�+��%#�=�����"#�"��

"��������"A	 &'�����������	���	A-���+,�#*������'��������	#	�	����'��� ��A���������	#	�	����  =����	��	��'���&'
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��	��	���:��:?*	�. 2556 �#� 358 ��	��� (!�,�#��������'�#,�%��	) �% 7% ����.�,�	�����,���� 384 ��	��� ��������M���

*
�#��/��������% 5% &'�����"���'������% 11% 

 

 ��
'!�#�
�'��
�
������/
���=%��#����+��+,���GPAL
  *	�. 2556 ��,���� 1,081 ��	��� �% 4% ����.�,�	���

��,���� 1,130 ��	���  

  �������",�*
��,��*	���+��&'��������'�����#� ",�*
��,���%�	��A�	J[��+��&'������ 37%, ",�*
��,���,%��������+�� 

22% ",�*
��,�������#���",�+	�,%�	�%�A�&'",����	��% 17%, ",���A�����"� 4% =��",�*
��,��*	�,#		�-!�,&����	������!�� 

   

 ���
��
�����
�:- 
 ��
?��;�"�����=%��#�$������+��+,���GPAL
  *	�. 2556 ��,���� 794 ��	��� ��A� 28.8% ��A�������������!��������+��

&'������ =���% 0.7% ����. 2555  �����,���� 29.5% �	A��%������!��=U�M�����% 3%   

 ��
?�%�=����=%��#�$������+��+,���GPAL
  *	�. 2556 ������!����8� 160��	��� �% 10 ��	�������.�,�	��������!�

���8� 170 ��	���  �	A��%������!�+�-	��	����% &��#,�",�*
��,��*	���+��&'�������'�% 4%  &�,�	A��%���*	�. 2556 ��������

",�*
��,��;����%�	!��	�����""�:���+0-	����.�,�	 28.3 ��	��� =���R:�'�����������\ "A� NMG ����:��%��������",�*
��,��;����%�	!��

*	�. 2556 ���	#	  24.3 ��	��� *	+M'����.�,�	!�,���	A��%������+����	�'����%;��� 

 
 =%��#���
��
��
+��+, (Printing Services Business) ���,;��*���������	�	%�	+�% ������ �����#:���� (��'��<!��) 

��������A� WPS (NMG /A����	 84.50%)  

 
�?�� :- 
 ���!�����������%�	:��:? *	�. 2556 ��'�����#����!���#� 460 ��	��� �% 12% ����.�,�	 �,#	*��,��>	��������

��$�",�������%�	:��:?���������&�, &'������*	�"�A� ��'��M  80%-85% =��������������!���%�	A��%��������!�����%�	:��:?

*����"��;��	���%    

 
�?����
�!�
������
  *	�. 2556  �����	#	 6 ��	��� ��>	���&�,%:A-	�������#M=�%:��:?*��������*	��,��
,�*	�����$�

#��/���� ��A���$���	"���:A����+	�,% ��>	��	 

   
 ��
'!�#�
�:- 
 ��
'!�#�
�����"���%��
����=%��#���
�
�+��+, *	�. 2556 ��,���� 351 ��	��� �% 6% ����.�,�	�����,���� 372 ��	

��� ="�%����%+�%��	��	+����� ��'�����#� ��	��	��'���&'#��/����*	���������%��� 42%  �%�	��A�	",����%�,#	%�	���  

16% &'",���A�����"� 30% =������,#	��%�,�#*���"��%�.�,�	 

 ��
'!�#�
�'��
�
������/
���=%��#���
�
�+��+, *	�. 2556 ��,���� 43 ��	��� "����>	 9% +�%���!�� =��

",�*
��,���,#		�-�% 19% ����.�,�	�����,���� 53 ��	���   

�������",�*
��,��*	���+��&'��������'�����#� ",�*
��,���%�	��A�	J[��+��&'������ 38% ",���A�����"� 23%  ",����	��% ",�

:��	' ",�+	�,% 7% =��",�*
��,��*	�,#		�-!�,&����	������!�� 

   

 ���
��
�����
�:- 
 ��
?��;�"�����=%��#���
�
�+��+, *	�. 2556 ������!�+�-	��	 109 ��	��� ��A� 24% +�%���!��������+��&'

������=������!�+�-	��	�%����.�,�	 41 ��	��� ����������	A��%��������!���%���%�	:��:?;��	�� *	+M'�����	��	+��

�%*	����,#		����#,����!�� =���R:�'��	��	",���A�����"������>	��	��	"%����'*���"��%�����.�,�	   



 

 
������ �	
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 ��
?�%�=����=%��#���
�
�+��+,  *	�. 2556 ����!����8� 59 ��	��� �% 28% ��A�����������.�,�	��������!����8����

��,���� 81 ��	��� O0�%��>	���������!�+�-	��	����%  

 
 =%��#�$���
RU�A
���������� (Edutainment Business) ���,;��*���������	�	%�	+�% �������,�� 4 ������ !��&�, ������ 

�	
��	 ��	����?�	
��	&	 ��$�����	��	�? ������ (���
	)  ��A� NINE (NMG /A����	 83.7%)     ������ �	
��	     ��$�����	��	�? ������  

��A� NED  (NINE /A����	 99.99%) &'���������"#�"���,#���	 "A� ������ �	
��	 ��$���	�? ��$�����	��	�? ������ ��A� NEE  (NINE 

/A����	 49.9%) , �������	
��	 "���? ������ (NINE /A����	 99.99%) 

 

 
�?�� : - 
 ���!���#����8������A�����<0���&'��	���% *	�. 2556 ��'�����#����!���������������	,�����%:��:? �:A�����<0���&'

�	�%�A��,� �����>	��#&�	����	,�����%:��:?�,�%��'��< ���!�������������$�*	��#���#����� =��*	�. 2556 ���!���#�+�%��-% 4 

������ *	���8�����	�-��,���� 465 ��	���  �:���+0-	 5% ����.�,�	 �,#	*��,��������!�������������#���#����� "���?=O	 ��������

����	�	���*	�. 2556  �,#	���!��+�% NEE O0�%��>	���������"#�"���,#���	�'"��	#M�������,#	���%��	 49.9%  ����������!�����

��'�����#� 

 
�?��#
��
#�
/��
�/����$��
,"�����/����$��+$���
RU�A
*	������ NEE �����!���������,#	���%��	*	���������

"#�"���,#���	��,���� 78 ��	��� �% 16 % ����.�,�	�����,���� 93 ��	��� �	A��%����"#�"����	��	���:��:? &'������"A	

�	�%�A� ���*������,%�	�%�A��% 

 
�?��#
��
#�
/��
�/����$�����*	 NINE �����!�� 74 ��	��� �% 6% ����.�,�	�����,���� 79 ��	��� &��#,�*	�.���

�,�	�����	�%�A�*��,�����>	����	*� �
,	  
�#��'#���!��!�	? &�,�������	,��!�,�����,� 
�#��'#���+�%���_ ����?*	�.�,�	  


�?��#
��
�&V�"�����#�
/��
�����+��+,"�
�&���R*	 NINE �����!�� 83 ��	��� �% 11% ����.�,�	�����,���� 93  ��	���  

������"#�"�������M������%:��:?+�%�	�%�A�:��:?�,�%��'��< 

 

 ��
'!�#�
�:- 
 ��
'!�#�
�����"���%��
����=%��#�$���
RU�A
�����������#�4 ������ *	�. 2556  ��,���� 335 ��	��� �% 8% ����.

�,�	�����,���� 309 ��	���  ("��	#M�����������=���#�",�*
��,��+�% NEE O0�%��>	���������"#�"���,#���	�������,#	���%��	 

49.9%) ��	��	+�������'�����#���	��	",��	�%�A� �#�/0%��	��	������%:��:? ��	��	�������,�% Q ",��+���8�` �	�%�A� &'

�+���8�`	���+��	 "����>	����,#	�#� 86% +�%��	��	+�� O0�%�,#	*��,�'&����	������!�� �,#	",�*
��,���%�	��A�	 J[�����M�8���� 

&'J[����� �����>	",�*
��,��"%���������,#	 14% +�%��	��	+�� 

 ��
'!�#�
�'��
�
������/
���=%��#�$���
RU�A
����������*	�. 2556 ��,���� 93 ��	��� �% 3% ����.�,�	���

��,���� 96 ��	��� ="�%����%",�*
��,����'�����#� ",�*
��,���%�	��A�	J[��+��&'������ 43%, ",�*
��,���,%��������+�� 19% 

",�*
��,�������#������+	�,%���	��% 3% =��",�*
��,��*	�,#		�-!�,&����	������!�� 

   

 ���
��
�����
�:- 
 ��
?��;�"�����=%��#�$���
RU�A
����������*	�. 2556 �����!�+�-	��	����#����!����������>	��#&�	����	,�����%:��:?

�,�%��'��< (&��&��%��>	���!��",��
,�&'������)  ��,���� 130 ��	��� ��A� 28 % +�%���!���#��%����.�,�	�����,���� 30% 

 ��
? (�
��%�) �%�=����=%��#�$���
RU�A
����������*	�. 2556 ������!����8��#� 4 ��������,���� 23 ��	��� ��A� 5% 

+�%���!���#� =���% 1% ����.�,�	�����,���� 6% �����=���#����!����8�+�% NEE O0�%��>	���������"#�"���,#���	�������,#	���

%��	 49.9%) 



 

 
������ �	
��	 ���������� ����� ������ (���
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 ���!����8��#� 4 ������ ���	#	 23 ��	���  ��������!�+�% ������ NINE 20.5 ��	��� �%����.�,�	�����,���� 28.8 

��	��� �	A��%�����",�*
��,����%������&'��""����:���+0-	�:A����%���8��������������"�&�"����?  ��������#���#�����"���?=O	 

���������������<*	!����� 4  �. 2555   

 �,#	������ NEE �� ���!����8� 0.6 ��	��� �%����.�,�	��������!����8� 9.1 ��	��� (�������������,#	���%��	 49.9% 

*	���������"#�"���,#���	) ������ NED ������!����8� 1.3 ��	��� �%����.�,�	�������!����8� 5.8 ��	���  ������"#�"�����

����	�%�A�&'���	#	�����'���*�����	�	�%�A� 

   

 =%��#�$����#
�@
+�������� ����$������'/��  (Broadcasting and New Media  Business) 
 ���,;��*���������	�	%�	+�%������ �	
��	 ����&"���-% "��?����
��	 ������ (���
	) NBC   M ��-	�. 31 8�	#�"� 2556  

NMG /A����	 71.3%   ������ ��$	��O� �	$"#�
��	 ������  ��A� NNV (NBC /A����	 99.99%) ��'���8�������������#���#����� 
,�% �	
��	 

&
�	 &' ������ ��$	��O� �	$"����	 ������  ��A� NNS  (NBC /A����	 99.99%) ��'���8�������������#���#����� 
,�% "�
��0� ��#�  

 

 
�?�� :- 
 ���!��������8������A��=����<	? #���� &'�A������*��, ��,���� 696 ��	��� �% 6% ����.�,�	�����,���� 737 ��	��� 

����������!�� ���8������A��=����<	? #���� &'�A������*��,(*	��,� NBC) "����>	 23% +�%���!��������+��&'�������#�+�%��,�

���������%�����%�	�#� ��'�����#����!��������+���A��=U�M� ��������#���#����� !��&�, Nation Channel"� 
�� 0� TV  
,�%

�'#�%;��  &'������%�����A��,#����������*������/�	�=����<	?
,�%�,�% Q !��&�, 
,�% 3, 
,�% 5 &' ���!������A��#���� FM 90.5 

FM 102  ��>	��	   =��������,#	���!��*	8�����=����<	?&'�������:��<���,���� 71% 8�����#����  5% &'8������A�����&��*��, 23%  

��%	�- 

 
�?��GPAL
#
��$��G���R�,�����#��+��RA������������� *	�. 2556 �#���,���� 500 ��	��� �% 11% ��A�����������.

�,�	�����,���� 560 ��	���  �	A��%����.�,�	�����!���������,#����������*����	�8�����8���� ���!�����'"��#�� &'���!�����

�������������:��<��% �	A��%����������M?"#��!�,�%���%�����A�% ���*���������������:��<�*	
,#%!����� 4 
���#%  

��,�%!��$������!�������%"%����=�"A����!�������#���#����� 352 ��	��� �:���+0-	 8% ����.�,�	 =�� NBC ���������������<��% 

Nation Channel ���!�����"#��	��� �
,	 ������+,�#+�	"	�	
��	  +,�%+�	������M ��>	��	   

 
�?��#
�����%*	�. 2556 ��,���� 33 ��	��� ��,�����.�,�	 ������!��=U�M�*	"A�	#���� FM 102 &' FM 90.5   

 
�?��#
��$���&���'/�� ����������*��������+����+,�#�,�	=��<�:�?�"A��	��� &'8������#$�!O�? +�%��,������� &'

:�	8���� *	�. 2556 ���!����,�	�-�����	#	�#� 163 ��	��� �:���+0-	 12% ����.�,�	��,���� 145 ��	��� �	A��%��� NBC !�������>	

��#&�	=U�M�*	 Website +�%���8������A�����%:��:?*	��,���������#� ��'�����������!������A�����&��*��,���
,�%��%*��, Q 

�:���+0-	 !��&�, Application �,�	 Smart Phone, iPAD, Tablet, Playbook, TV Internet  Digital TV ��>	��	 

    

 ��
'!�#�
�:- 
",�*
��,�� ��'�����#� �,#	�����>	",�*
��,�������	&��������!�� !��&�, ��	��	�������A����A����������  �,#	",�*
��,��"%���!��&�, ",�

�
,��/�	� ",�*
��,���%�	��A�	&'�#�������  ",���A�����"� =��&�,%��>	��	��	���*�������� &'",�*
��,��*	���+��&'��������%	�- 

 ��
'!�#�
�����"���%��
'/����
���=%��#�$��G���R�,�������%  *	�. 2556 �#� 487 ��	��� �% 10% ��A�����������.

�,�	�����,���� 540 ��	��� �������������% �	A��%�������������������� 
,�%  "�
��0���#� *	!����� 4 �. 2556 &'��������

������%���������*����	�8�����8������A����%�. 2556 &'!�,��������'"��#��*	�.����,�	�� ="�%����%+�%��	��	+����� 

��'�����#���	��	�������A��/������ 53% ",�*
��,���%�	��A�	�,#	���M�8����&'J[����� 25% ",���A�����"� 9% ",�:��	'

���	��% 2% 



 

 
������ �	
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 ��
'!�#�
�'��
�
������/
  *	�. 2556 ��,���� 163 ��	��� �:���+0-	 18% ����.�,�	�����,���� 138 ��	��� ���",�*
��,��

�,%��������+��*	="�%����������:��<� �
,	 Rice for King ��>	��	  

 ="�%����%+�%",�*
��,��*	���+��&'��������'�����#� ",�*
��,�����!�,&����	������!��  !��&�, ",�*
��,���%�	��A�	&'

�#�������+�%J[��+��&'������ 33%  ",�*
��,���,%��������+�� 27% �,#	*��,��>	",�*
��,��+�%�������������:��<� O0�%�,#	*��,

��	&��������!��������="�%���:��<� (Below the Line)  

 
 ���
��
�����
�:- 
 ��
?��;�"��   +�%8�����=����<	? #����&'�A�����&��*��,*		�� NBC *	�. 2556 �����!�+�-	��	 184 ��	��� ��A� ��,���� 

26% +�%���!��  *���"��%�.�,�	��������!�+�-	��	 27%  

 ��
?�%�=�  +�%8�����=����<	? #���� &'�A�����&��*��,�. 2556 ������!����8� 45 ��	��� �% 6% ����.�,�	�����,���� 48 

��	���  =��&�,%��>	�,#	+�%���!����8�+�% NBC (�R:�'������) 51 ��	��� �:���+0-	 6% ����.�,�	�����,���� 48 ��	��� �,#	 

NNV +����	���8� 7 ��	��� �	A��%����:��%=�	8�������#���#��������������&�,*	
,#%��	�. 2556 

 
=%��#�����
����������
  (Logistic Business) 
 ���,;��*���������	�	%�	+�%������ ��$	��$�&�  ������ ��A�  NML   M 31 8�	#�"� 2556 NMG /A����	 99.99% 

 
�?�� :- 
 
�?��#
��
�=%��#�����
����� *	�. 2556 �����!���#� 249 ��	��� �:���+0-	 3% ��A�����������.�,�	 �	A��%���������

������+	�,%;��	���:���+0-	 =���R:�'�':����M��R:�'��"����������/����%���!�!��*	�'������	,�:�*� �������="�%����%���!��

&�,%��>	���!��������*��������������*	�"�A� &'������;��	�� *	����,#	 70% �,� 30% �������� ���!�,�#��������'�#,�%

������*	�"�A�&�# �. 2556 NML �����!�����������������+	�,%��	"��;��	�� 91 ��	��� �:���+0-	 23% ����.�,�	�����,���� 74 ��	

��� "����>	 3% +�%���!��������+��&'���������%�����%�	�#� =��*	�. 2556  ����"�������%"%*
�������+	�,%�,��	A��%!��&�, ���

�,%�	�%�A�*�����
�� True Vision ���&�� *���# ���=��=���   McDonald  IKEA  ��>	��	 

 

 ��
'!�#�
�:- 
 ��
'!�#�
�����"���%��
����=%��#�����
����� *	�. 2556 �#� 201 ��	��� �% 12% ����.�,�	 �	A��%������

"#�"��&'���	��	",��
A-��:�% &'���#,����%�/������%;��	������% 13%  ="�%����%��	��	+���,#	*��,"A�",��
,��/ ",�	-����	 ��

����,#	�#� 64% �,#	�%�	��A�	",����% �#�������+�%:	��%�	������+	�,%  ������,#	 29% +�%��	��	+�� 
 ��
'!�#�
�'��
�
������/
  *	�. 2556 ��,���� 25 ��	��� �:���+0-	 3% ����.�,�	�����,���� 19 ��	��� �,#	*��,�:���+0-	

��� ",�*
��,���%�	��A�	&'�#������� ���*������&�	=�	��&�,:	��%�	�:���+0-	�����������	�	%�	�����+0-	      

 
 ���
��
�����
�:- 
 ��
?��;�"��   +�%8��������������+	�,%�. 2556 �����!�+�-	��	 48 ��	��� ��%+0-	�#,��.�,�	��� =���.�,�	�����!�+�-	��	 13 

��	��� �	A��%������!������:���+0-	 3% ��'�����������/"#�"����	��	!���%/0% 12%  

 ��
?�%�=�  +�%8��������������+	�,%�. 2556 ������!����8� 20.1 ��	��� *	+M'����.�,�	+����	���8� 4.7��	��� ��>	�

��������"#�"����	��	���*����������,�%�,��	A��%   
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 =%��#�/
����
���   
 ���,;��*���������	�	%�	+�%���#�������	
��	 O0�%/A�*��	����=���������	
��	 ��  ������ ��A�  NU ( M 31 8�	#�"� 2556 

NMG /A����	 90.00%) �����=�	*��	������A����A�	 ��	�"� 2555 

 
�?�� :- 
 
�?��#
��
�=%��#�/
����
��� *	�. 2556 �����!���#� 81 ��	��� &�,%��>	���!������������	�����	 57 ��	��� 

���!������������������:��<� 24 ��	��� =�����!���#��:���+0-	 45 ��	�������.�,�	�����,���� 36 ��	���  �	A��%������	#	

	��<0�������:���+0-	 =���R:�'���"M'	���<<����? +�%<�	�?��%	�������	��<0�����>	�.��� 3  =���.���<0��� 2556 ��	��<0����#� 1,107 

"	 ��>		��<�������<�	�?����% 617 "	 &'<�	�?��%	� 490 "	   ���	#		��<0����#��:���+0-	����.���<0��� 2555 ��'��M 37%  

 
 ��
'!�#�
�:- 
 ��
'!�#�
�����"���%����
���=%��#�/
����
��� *	�. 2556 ��,���� 38 ��	��� �% 5% ����.�,�	�����,���� 40 ��	��� 

=��="�%����%��	��	+���,#	*��,"A�",�*
��,��������? #������ �����	 ������,#	�#� 71% +�%��	��	���*�������� 
��
'!�#�
�'��
�
������/
  *	�. 2556 ��,���� 55 ��	��� �:���+0-	 31% ����.�,�	�����,���� 42 ��	��� (�	A��%����.�,�	"������

����	�	%�	 10 ��A�	 ����������>	�,��.�'��,���� 50 ��	���) =��="�%����%",�*
��,�����  ��'�����#� �%�	��A�	&'�#������� 

36% ",���A�����"� 26% 

        

 ���
��
�����
�:- 
 ��
?��;�"��   +�%8��������#�������. 2556 �����!�+�-	��	 20 ��	��� ��A� 34% +�%���!������������	�����	 *	+M'���

�.�,�	+����	+�-	��	 4 ��	��� ��A� -11%  �	A��%������!���:���+0-	���	��<0�������:���+0-	 ��'�����������/"#�"����	��	!���% 

5%  

 ��
?�%�=�  +�%8��������#�������. 2556 +����	���8� 11 ��	��� O0�%�+����	���8��%�������.�,�	���+����	���8� 34 

��	��� ��,�%!��$������+����	�,#	�	0�%�����",���A�����"����*	�. 2555 �����%��	*	�����M? �������%��"���/�	���*	�. 2555 

�,%�*��",���A�����"�",�	+��%��%"A��.'��'��M 14 ��	��� ��%	�-	���!�,�#�",���A�����"� 8��������#�������'�����!����8��,�	

",���A�����"���'��M 3 ��	���   

 

 	
���
���� L 31=���
�� 2556 
 ���%��� ��;��%� 31=���
�� 2556 �&�����������&F  2555 
 �����+�,�� M 31 8�	#�"� 2556 ��,���� 5,353 ��	��� �:���+0-	 1,201 ��	��� ����.�,�	�����,���� 4,152 ��	��� =��

����������������	&�%�����>	���'���"����%	�- 

 ���������
��
��������
������ M 31 8�	#�"� 2556 ��,���� 1,468 ��	��� �:���+0-	����.�,�	���/0% 1,289 ����� =��

�.�,�	��,���� 179 ��	���  &�,%��>	�������%�	J��8	�"��+�% NMG 19 ��	��� +�%��,�8������A�����<0���&'��	���% 303��	

��� &'8������A��=����<	? 1,089 ��	���=���,#	*��,��>	�%�	J��8	�"�������,�������!���������:�����	*	
,#%��%�. 2556 &'

	��J��8	�"��&'�/���	����%�	!#��,�	����'*
�%��	*	="�%�����#�������&'8�������������#+��% *	�. 2557   

 �������%�!����
� ��,���� 138 ��	��� *	+M'����.�,�	!�,�� �	A��%���*	�'�#,�%�. 2556 ����������������,��"A� NBC 

&' NINE �:�����	�0%���������J����%�,#	��>	�%�	%��	*	�'�' 4-6  ��A�	 =����>	+�% NBC 118 ��	��� &'+�% NINE 20 

��	��� 

 ���/��;�
��
-�%�=� (!�,�#����	�-���"��*	��������������#+��%��	) ��,���� 673 ��	��� �% 12% ����.�,�	�����,���� 769 

��	��� �	A��%������!������:���+0-	 =�����������'�'�#���$��	�-�R���+�%�. 2556 ��,���� 107 #�	 *���"��%����.�,�	�����,���� 106 #�	   



 

 
������ �	
��	 ���������� ����� ������ (���
	) 

 

150 

 ���/��;��A������ ��A����� �����A��'���$�-�%�=�  ��%��������%",���A���	�-�%����'���&'",���A����	"�����"A	��,����  84 

��	��� �:���+0-	 5 ��	�������.�,�	�����,���� 79 ��	���  ������������	�-���"�����������"#�"���,#���	 (NEE) ����,#	*��,��>	

������"��%
���'",�����	�%�A���������� �	
��	 ��$�����	���	�? ������(NED)  

 
�?����
���  ��,���� 165 ��	��� �:���+0-	 23 ��	�������.�,�	�����,���� 143 ��	���  ���!��"��%����,#	*��,�������

8�����=����<	?�����>	�����������=U�M����"�������#�'�#,�%�. &'��%!�,���*�&��%�	�- 	�����	�-��%����������!��="�%���������

����������:��<��,�%Q O0�%�����*����������%�,#	&�# &�,�'���*�&��%�	�-��A�����$���-	="�%���  ��-%	�-�,#	*��,��>	��"����,�

��
��� &'��|#������ �����+�-	��	&'�'�'�#�*	�����#��������,�	���%�	 

 �����
���/�$�  ��,���� 274 ��	��� �:���+0-	 27 ��	�������.�,�	  ��'�����#�   ��������	"�������$����+�%8�����

�A�����<0���&'��	���% ���	#	 147 ��	��� &'������#��/�������"A� Newsprint  *	 NMG 78 ��	���   &'#��/����+�%8�����

=�%:��:? 30 ��	��� ��-%	�-��A��"��	#M�'�'�#���$�#��/���� �R:�' Newsprint  M 31 8�	#�"� 2556 ��,����  73 #�	 ��-%	�-"��	#M���

�,#	+�%��	��	+���R:�'�����>	��	��	��'��� O0�%"����>	����,#	 22% +�%��	��	+���#�&�,���"��	#M��	��	+��&'��	"��

"%��A����%�����%�	�#�  �'���'�'�#����+����	"��"%��A���,���� 52 #�	 �:���+0-	 4  #�	����.�,�	�����,���� 48 #�	  
 ����&�����
&����'�'���%�
"���������#�"�� ��,���� 74 ��	��� ��������������������,��!���+���,#���'����#�������

�����M}? ���
  �#� 3 ������  O0�%���%
���'�%�	��'��	����+���,#���'��*	����� 10% +�%��"���'��+�-	���� ��'�����#� *	

��#����,���#!�"#��"�
������  38 ��	��� ��'��=�� ��������%"�� ������	� ����&"���-% ������ (NMG /A����	��%���� 

99.99% )  ��#����,+,�#���&'���'  22 ��	��� ��'��=�� ��������$	��O� �	$"#�
��	 ������ (NMG /A����	��%���� 71.3%)  &'

��#����,��$� ���#
	&'"���"��# 14 ��	��� ��'��=���������	
��	 "���? ������ (NMG /A����	��%���� 83.75%)  
 �����+�,/�%�������$�� ��,���� 184 ��	���  �% 20 ��	�������.�,�	�����,���� 204 ��	��� 

 ��	���:�?���	�#��	�A�	��'�����#� ������;����%�	!��/����� M ����,�� 40 ��	���  ",�*
��,���,��,#%�	�� 44 ��	��� 

;���OA-������%!�,/0%����	�
���' 67 ��	��� �%�	���%�,��:	��%�	 7 ��	��� &'���	�-�A�	���8����",���A���	�-�%����'��� 6  ��	

��� ��������	���:�?���	�#��	�A�	����%��������������*
�������;����%�	!��/����� M ����,��*	���"��	#M;����%�	!��	�����""  
 �������%�'�/%���%������A����� ��#�
���������������� �����A���$�� �#� 59 ��	��� �:���+0-	 2 ��	��� ����.�,�	���

��,���� 57 ��	���  ��'�����#��������%�	%��	*	�������,#� "A� ������=������� �	
��	 ��	_��?��
��	 �O��?#�� ������ �#� 28 ��	

��� &'�%�	%��	*	���	�����+�%������*	���������:�?\ ��������� �:A����'=�
	?*	����+����&�,%+,�#�#� 31 ��	���  

 ������ �
�
 ����%&�L, ���8� ��,���� 1,778 ��	��� �% 209 ��	�������.�,�	�����,���� 1,987 ��	��� ���������

������",���A�����"�+�%��"��&'�����M?*	�'�#,�%�. 2556 �#� 215 ��	��� ������������������	 ��"�� &'�����M? ��>	�����	

&'�,#	�������%��	���:�?�
,� (��"�����	��%�	)�#����	#	 537  ��	��� (30%)  &'��>	+�%�������,����,�8�����*��������%�	

:��:?  (=�%:��:?) ���	#	 854 ��	��� (48%) +�%8������A��=����<	? 111 ��	��� (6%)  &'��>	+�% ���#�������	
��	 245 ��	

��� (14%)  

 �����+�,?����"��"� ��,���� 84 ��	��� �% 20 ��	�������.�,�	�����,���� 104 ��	���  ��'�����#���	���:�?

��'�;�",��+���8�`��������
�+�%��,�8������:A�����<0���&'��	���% ������=��&��������$���� ���*
�%�	��%���	���
�����%�	  

�'�������%�	��=U�M� �'���������	,�����%:��:?  �'�� Work Flow �'�������%���8����� New Media ��>	��	 

 �����+�,@
A�����?���"�����!� ��,���� 99 ��	��� �% 13 ��	�������.�,�	�����,���� 112 ��	���  �	A��%��������*
�

��'=�
	?*	���"��	#M;����%�	!��	�����"" �������������	�-��>	��	���:�?+�% NMG  55 ��	��� +�%��,��������,��*	8�����

���%:��:?�#� 14 ��	��� +�%�������,��*	��,�8�������,��:A�����<0���&'��	���% (��,� NINE) ��,����15 ��	��� &'��>	+�%

��,��A����'���;�:&'����% 8 ��	���  
 �����+�,?��/�%�������$�� ��,���� 258 ��	��� �% 14 ��	��� ����.�,�	�����,���� 272 ��	��� ���������������

=�	������;����%�	!��/����� M ����,�����"������	�+�"A	���	�#,� 1 �. �����������	���:�?���	�#��	�A�	 ����>	������!�,
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���	�#��	  =��;����%�	!��/�� ��� M ����,�� ��,���� 218 ��	��� �% 5 ��	��� ����.�,�	 	�����	�-��'�����#� ",����8����
��

�	����?_  9 ��	��� �%�	������ 17 ��	��� ��>	��	  

 /��;�����  ��,���� 1,568 ��	��� �% 947 ��	��� ����.�,�	�����,���� 2,515��	��� =��������������������	&�%

��������'���"����%	�- 

 ���������������!������������$������;�#
��<
����
���� ��,����  294 ��	��� �% 426 ��	�������.�,�	�����,���� 720 

��	���  �	A��%���!��*
��%�	���!������������:�����	��
���'"A	�%�	����'�'��-	��>	���
��#"��#�:A���",�*
��,��������-� �,�	����'*
�

%��	*	�. 2557  

 �#�
/��;�
��
 ��,���� 120 ��	���  �%����.�,�	�����,���� 167 ��	��� ��A��"��	#M�'�'�#�
���'�	�-*	�. 2556 �R���

��,����  61 #�	 �% 7 #�	 ����.�,�	�����,���� 68 #�	  

 ��������$�����
�#
��<
����
������  ��,���� 273 ��	��� �% 349 ��	�������.�,�	�����,���� 622 ��	���  

�	A��%������
���'"A	�%�	����'�'��#*	�'�#,�%�.    

=�� M 31 8�	#�"� 2556 "%��A��%�	����'�'��#&'����	�
���'�%�	 ��%	�- 

� ������%�	*������,#�����/���	����%�	*	��'��< 2 &�,% �������������A����A�	:X<�����	 2555 #%�%�	 300 ��	��� 

�'�'�#� 4 �. =��������	�
���'"A	��>	�����A�	��-%&�, �. 2557-2559 ��-%	�-������!��"-����'��	�%�	���+��%��	=����������	�%�����	&'

�"�A��%:��:?+�%����������������,�� &'���%�~���������%A��	!+&'+���������,�% Q ����������	�!#�*	������%�	��� =��*	��A�	

8�	#�"� 2556 !���,��"A	�%�	����,�	����	�������!������%�	��	�����������,�� &'������+�������	���!�,!��*
�%�	�#� 45 ��	��� 

�0%"%��A��%�	�������'���%
���'����%A��	!+ 255 ��	��� =�	����
���'��>	�����A�	��-%&�, ����"� 2557- �����"� 2559  

� #%�%�	+�%�������,��  WPS ���������%�	����A��'�'��#����/���	����%�	*	��'��<&�,%�	0�%  "%"��% 21 ��	��� 

=������	�
���'�%�	��	��>	�����A�	*	���	#	�%�	��A�	' 2.85 ��	��� ��-	��� �����"� 2557   

 /��;���@
�'"�����
�!�
�
����  M 31 8�	#�"� 2556 "%"��% 14 ��	���  �% 34 ��	�������.�,�	�����,���� 48 ��	���   

=�������������>	������
,��"�A��%����+�%�������,�� WPS ���
���'",��
,���>	�����A�	*	���	#	�%�	���&���,�%��	��A�	' 2.7 ��	

��� ��-	������;�:�	8? 2557=��&�,%�,#	���"������	�
���';��*	 1 �.�#� 8 ��	��� &'�,#	������	 1 �. �#� 5 ��	��� 

 ��
'!�#�
���
�#�
� "%"��% M 31 8�	#�"� 2556  ��,���� 237 ��	��� �:���+0-	 32 ��	��� ����.�,�	�����,���� 205 ��	���  

=����>	������*	 NMG 74 ��	��� &'+�%�������,�� 163 ��	���  �,#	*��,��>	������",�*
��,���������+0-	&�# &�,������	��,��

��%#�	��-	�. �
,	 ������",�*
��,��*	�������������:��<�*	
,#%����.  	�����	�-��%��'�����#� �������%�	������'��	��%"�

"��%�,�� �������%�	������%��	�����%��-�%
�:"��%�,�� ��>	��	  
 /��;���/�%�������$��  "%"��% M 31 8�	#�"� 2556 ��,���� 347 ��	���  �% 43 ��	�������.�,�	�����,���� 390 ��	

���   ��'�����#��������%�	���,#%�	�� ���",����
�����%:��:?��������>	����. &'���%������	�0����!������'�'�#� "%"��% 

180 ��	��� 	�����	�-��'�����#����������!��&�, ;���+�������%!�,/0%����	�
���' 122 ��	��� �����	�-�A�	 20  ��	��� �����	�-

������:��� 11 ��	���  
 @
����+����&�G�!�,+����
� "%"��% M 31 8�	#�"� 2556  ��,���� 134 ��	��� �:���+0-	 52 ��	��� ����.�,�	���

��,���� 82 ��	��� �	A��%���!��"��	#M�#�="�%���*�����8�OA-����	&�,:	��%�	 (ESOP) ��������="�%���*	�. 2556  ��-%	�-;��'���:�	

���'=�
	?:	��%�	��>	������+�% NMG 36 ��	��� &'+�%�������,���#� 98 ��	���   ��-%	�-��>	!��������|�	������
�

R������ 19 ��A��%���'=�
	?:	��%�	����������%"��*
���-%&�, 1 ����"� 2554  

 /��;���?��/�%�������$��   M 31 8�	#�"� 2556   ��,���� 147 ��	��� �% 3 ��	�������.�,�	�����,���� 150 ��	��� 

��������� ��>	�������%�	����A��'�'��#����������A�	 110  ��	������������!�������	�0�+����%���������*	��'��<&�,%�	0�% 
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�:A��*��=U�M�&'������ =��!��*������������%�	���	#	 150 ��	��� &'�'�,��"A	�%�	���=��	�����������%�	���",�=U�M����8� =��

�'�#,�%�. 2556 !���,��"A	�%�	����#� 6 ��	��� 

 

 ����������<$�/%�� ��,���� 3,785 ��	��� �:���+0-	 2,148 ��	��� ����.�,�	�����,���� 1,637 ��	���  ����� 

���!����8�+�%�. 2556 ��,���� 252 ��	��� &'���!������>	+�%�,#	!���������!�,�����	��"#�"�� 26 ��	��� �#���>	���!����8���-%�.

�#� 278 ��	��� &'�������������%���!������%���
� !��&�,+����	��������'��M������'=�
	?:	��%�	 45 ��	��� ���

���������;����%�	!�� 8 ��	���  

 &'*	�'�#,�%�. 2556  NMG !��+��	�������/A����	*	����:�����	���	#	 1,647.74 ��	���  ��>	����:�����	 ������*
�

���8����/A����	���� *	������,#	 1 ���	���� �,� 1 ���	*��, *	��"��:�����	���	' 1.00 ���  !���%�	"����-% 1,647.74 ��	���  =�����/A�

���	���*
����8��:�����	�'!��*����"��&��%���8� 1 ���	*��, �,� 1 *����"��&��%���8� �:A��*
����8�OA-����	������!��*	��"� 1.00 ��� 

�'�'�#� 5 �. ����	����*
����8��.' 2 "��-%*	��A�	��/�	��	  &' 8�	#�"�+�%����. ��-%&�,8�	#�"� 2556 /0%��/�	��	 2561  

 *	��A�	:X<�����	  2556  �����*
����8�*	*����"��&��%���8�+�%������� ���������&':	��%�	+�%������&'������

�,�� (ESOP)  *
����8��#� 6.64 ��	�	,#� *	��"����	' 1 ��� �#� 6.64 ��	��� ������	#	*����"��&��%���8���-%��� 82.38 

��	�	,#� "%��A���� 75.74 ��	�	,#� 

 *	��A�	8�	#�"� 2556  �����*
����8�+�%���/A�*����"��&��%���8� (NMG-W3) ���	#	 1.88 ��	�	,#� �:A��*
����8�OA-����	

�:�����	���	#	 1.88 ��	���	 *	��"����	' 1 ���  ������	#	���8���-%��� 1,645.86 ��	�	,#�  

   

 ��
?����  659 ��	��� �:���+0-	 215 ��	�������.�,�	�����,���� 444 ��	���   ������� ���!����8�+�%�. 2556 ����#�

�,#	+�%�,#	!���������!�,�����	��"#�"�� �#�  278 ��	��� &'���!�+����	��$����$��A�	 -41 ��	���   &'���������!����O0�%

�,#	!���������!�,�����	��"#�"��=�����	��"#�"��!�,�����	&�% 8 ��	���     
 ="�%����%�,#	+�%���/A����	  3,785 ��	��� ��'�����#� ���	�������������
���'&�# 1,751 ��	���  (���	#	���	 1,751 

��	���	 ��"� Par ���	' 0.53 ���)  �������,#	���	��",����	�����  785 ��	��� &'�,#	���	��",����	+�%�������,�� (NINE, 

NBC) �#� 94  ��	��� ��	�����%��������� 12 ��	���  �%"?��'����A�	+�%�,#	���/A����	 (��������	&�%*	��",�����8���

+�%�%�	%��	) 12 ��	��� ���!��'�� 659 ��	��� &' �,#	+�%���/A����	�,#		��� 477  ��	��� 

 @
����+�� M 31 8�	#�"� 2556 ��,���������;��'���:�	���������
,�����	�	%�	�#� 241 ��	�����'�����#������

�
,�&'���������	��%�	*	�'�'�#� 2-3 �. ��-	��� :X<�����	 2557  =�����%A��	!+�,���������!��  &'���,#	+�%�������,��������

�����OA-�+,�#�,�%��'��<  ��>	�'�'�#� 5 �.  ��-	�������� 31 :X�;�"� 2559 	�����	�-��������������,%�����M=����<	?

��#�������������� 5-10 �.�#� 5 ����� =���'"�����������*	�'�#,�%�. 2559-2563  

 	�����	�-��������%��;��'���:�	����	�%�A�"-����'��	���8	�"��+�%������&'�������,���#� 26.5 ��	��� 

 

 �������%�����
�'�/%���%������A����� L ������ 31 =���
�� 2556 
 �	,#� : :�	��� 

 
��A����� �
<$�/%�� �%�!�
����� #�
������� 

���%� 
��
? (�
��%�) 

�������%�"
���=�����?������ 
�����
�������%� 
31 =.�. 2556 

NMG ������  =������� - �	
��	 ��	_��?��
��	 

�O��?#��  ������ 

45.00% 4,000 1,800 25,991 27,791 

 ��     27,791 
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 �������������� L 31=���
��  2556  
 %���'&��%�	����'����.��-	��� 318�	#�"� 2556 ���������%�	�����!������������������	�	%�	�,�	��������	&�%*	

��	���:�?&'�	�-��	����	�	%�	��,���� 679 ��	��� �:���+0-	 41 ��	�������.�,�	�����,���� 638 ��	����	A��%�����������	�	%�	

+�%8�����*	;�:�#������!����8��:���+0-	 39%    

 �������%�=�#
���#����
�����
� *	�. 2556  ��������������!����8� 278 ��	���  ��'�����������!�,*
,�%�	�� &'

���������!�,*
,�����������	�	%�	��%	�- 

�  �#������#�",�*
��,�����!�,*
,�%�	�� �#� 295 ��	��� ��'�����#� ",���A�����"�&'",��������	,���#� 270 ��	���   

;��'���:�	���'=�
	?:	��%�	 11 ��	��� ����,��=�����*
����	��>	��M}? (ESOP) 14 ��	���    

� �������%���������!�,*
,�����������	�	%�	 �#� 121 ��	��� ��'�����#� �������#������	��	��%����%�	 77 ��	

���  ���������������-���� 27 ��	���  �������#�;����%�	!�� 71 ��	���  

� ������!����A����!����!�,!��������������	�	%�	�#�  15 ��	��� !��&�,  ������������+����	�����	"�������� -8 

��	��� �	A��%���*	�'�#,�%�.�����/+����	"������"���-%�����%!��  ���!�����������	,�������M? -6 ��	��� �,#	&�,%���!����8����

�%�	%��	*	�������,#� -0.8  ��	��� 

 ��A���������%��������%�,�#+��%��	  ��,����������%�	��"%��A�����������	�	%�	�,�	��������	&�%*	��	���:�?&'

�	�-��	����	�	%�	�#�  679 ��	���  ��A����'����������������	&�%*	��	���:�?&'�	�-��	����	�	%�	�����>	�������%�	��*
�!�

�#� -307 ��	��� &'��>	������!�����#� +131 ��	���   �'���*��"%��A��%�	������������	�	%�	�,�	�,��������-�&';���

��,���� 502 ��	��� ��A������������,��;����%�	!���#� 48 ��	���  �'"%��A��%�	�����8����!������������������	�	%�	  454 ��	

��� 

 �������%�=�#
���#�����%� *	�. 2556 ���������%�	��!��������������%��	���8� 62 ��	��� =�������������>	

�������%�	�����������
���'",����	+�%���/A����	����,��+�%�������,���#� 401 ��	��� �%�	�����������+�������	���!�,!��*
�%�	 

�����M?&'��	:��	'�#� 51 ��	��� *	+M'������������%�	���,���:A��OA-��������%��"�� �����=� :��	'&'�����M?�#� 45 

��	��� OA-���	���:�?���!�,����#�	 !��&�, ",��+���8�`+�%������,���#� 31 ��	��� &'%��	�:�����	*	�������	
��	�� 130 ��	��� 

&'%��	*	�%�	%��	
��#"��#�'�'�#� 4-6 ��A�	 138 ��	��� &'�,���%�	��'��	",���'��*��	������#������� 74 ��	���    

  �������%�=�#
���#���
#��/
���� *	�. 2556 ���������%�	�����8������������������������%�	��,���� 773 ��	��� =��

*	�'�#,�%�.!���%�	�����������������	������:�����	���8����",�*
��,�� 1,646 ��	��� �%�	�����������*
����8�*����"��&��%���8�

+�%:	��%�	&'���/A����	�#� 8 ��	���  +M'����#��	!��*
��%�	�:A��
���'"A	�%�	����A��'�'��#���+����%&�,�/���	����%�	�#� 352 

��	��� "A	�%�	����'�'��-	
��#"��# 426 ��	���  "A	�	�-��	���������
,�����%�	 36 ��	���  
���'"A	�%�	����A��'�'��#*	�������A�	 

6 ��	���   �,��������-��#� 43 ��	���  &'�������,���,���%�	��	�*�����/A����	���!�,�����	��"#�"�� 17 ��	���    

 

 ���������������?���
#
���#����
�����
�, ��#�����%�, �����#���
#��/
����  ��������.2556 �����	#	

�:���+0-	 1,289 ��	���   ��A���#��%�	��&'�������������,��%�	�� M #�	��	�. 2556 ���	#	 179 ��	��� ���*�����%�	��&'������

�������,��%�	�� M 318�	#�"� 2556 ��,���� 1,468 ��	��� 
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�
�&������&����"
�����
��
���������
��� 

��
/�����
��
�����
�"
����
������&F��;��%� 31 =���
�� 2556 

1. ��"
�����@
+����� 

 ��"
�����@
+����� M 318�	#�"� 2556 ��,���� 2.72 ��,� �:���+0-	����.�,�	 1.89 ��,� �	A��%�������	���:�?���	�#��	

�:���+0-	����������%�	��&'�%�	J��8	�"������:���+0-	����������:�����	*	�'�#,�%�. 2556 &'��#����������#��	���*�� ��"
����
�@
+�����/�%��Z� M 318�	#�"� 2556 ��,���� 2.02 ��,� �:���+0-	 1.54 ��,�����.�,�	�����,���� 0.48 ��,� 

 Cash Cycle*	�. 2556 ���������'�'�#����	�#��	+�%�%�	����,���� 81 #�	 �:���+0-	����.�,�	 10 #�	 ��'�����#�

������
'��
��Z�/��; 91 #�	 *���"��%����.�,�	�����,���� 90 #�	 �,#	������
'��
�
������
 ��,���� 52 #�	 �:���+0-	����.�,�	 4 

#�	  *	+M'���������
!�
�/��; ��,���� 61 #�	�% 7 #�	����.�,�	 

  

2. ��"
������
��
�
<'��
��
��
? 
 ��"
��
?��;�"���. 2556  ��,���� 37.32% ��,�����.�,�	 &��#,����!���'�% 2.5% &�,����,#	����%+�%��	��	+��&'

�������%����#,�"A��% 2.6%   

 ��"
��
?#
��
��
�����
�*	�. 2556  ��,����  8.00%  �:���+0-	 0.89% ����.�,�	 �,#	��"
��
?�%�=���,���� 8.22% 

�:���+0-	 2.77% ������	#	���!����8��:���+0-	/0% 49% ��A�������������!������%�:��% 3% 

 ��"
���������������
�&������&�������%�/�%������"���
��
��
? ��,���� 22.17% �:���+0-	 1.6% ����.�,�	�	A��%����%�	

��"%��A�����������	�	%�	*	�. 56  �:���+0-	 41 ��	��� ��A�����������.�,�	    

 ��"
����"�����"������������<$�/%�� �. 2556 ��,���� 6.65% �%����.�,�	  3.68% �	A��%���|�	+�%�,#	+�%���/A����	

����:���+0-	����#,��.�,�	 1.3  ��,� �	A��%�������:�����	*	�'�#,�%�. 2556     

 
3. ��"
��������&����=�@
+'��
��
�����
� 
 ��"
��"�����"�������+�,+�% �. 2556  ��,���� 5.30% �:���+0-	 1.1% ����.�,�	�,#	��"
��"�����"�������+�,<
�
��,���� 27.74% �:���+0-	 4.5% ����.�,�	 �	A��%������!����8�����:���+0-	��� �,#	��"
/�%���������+�,��,���� 0.64 ��,� �:���+0-	 0.16 

��,� ����.�,�	 

 

4. ��"
��������
�/,�G��
��
��
���� 
 ��"
����/��;�����"������������<$�/%�� (Total Liabilities to Equity Ratio) M 31 8�	#�"� 2556  ��,���� 0.41 ��,� �:���+0-	 

1.13 ��,�����.�,�	 �	A��%����,#	+�%���/A����	����:���+0-	�������:�����	&'�������!����8�*	�'�#,�%�. &'��#����������#��	���*�� 

�������� ��"
����/��;��������@
�������;�"������������<$�/%�� /$� Debts to Equity Ratio M 31 8�	#�"� 2556 ��,���� 0.15 ��,�   

 ��"
������
��
�
<'��
!�
�������;�*	�. 2556  ��,���� 10.78 ��,� �:���+0-	 3.43 ��,�����.�,�	 �	A��%����. 2556   

��������",�*
��,��������-��%/0% 34 ��	��� ������
���'"A	�%�	����'�'��#�������	� &'������	���%�	�:�����	��
���'"A	�%�	���

�'�'��-	 &'��#����������#��	���*��  ��"
������
?����������;� ����@
A� "��������;�#�
� ��,���� 5.54 ��,� �:���+0-	 2.16 ��,� 

    ��"
������
��
�
<'��
!�
�@
����+�� ��,���� 0.79 ��,� �% 0.2 ��,�����.�,�	 �	A��%���*	�.����,�	����������

�,��"A	�%�	����'�'��-	�������:�����	/0% 426 ��	���  
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 ��
��/�
������G����
��
��
���� 
 M 31 8�	#�"� 2556  ����������	���'����	
���'&�#��,���� 1,751 ��	��� ���!��'�����&�,%��>	��	�����%���

������ 12 ��	��� &'���!��'�������%!�,!�������� 648 ��	��� &'�������%"?��'����A�	*	�,#	+�%���/A����	 ����������

��,�%+�%��������	&�%*	��",�����8���+�%�%�	%��	 12 ��	��� &'���,#	���	��",����	�����+�%������ 785 ��	��� &'

+�%�������,���#� 95 ��	���  ���*�� M 31 8�	#�"� 2556 ���������,#	+�%���/A����	���8���,���� 3,310 ��	��� ��A���#��,#	+�%���

/A����	���!�,�����	��"#�"�� 475 ��	��� �'���*���,#	+�%���/A����	�#���>	 3,785 ��	���  

 =��="�%����%+�%��	���:�?�#� 5,353 ��	��� ��>	�	�-��	�#��,��,#	+�%���/A����	��,���� 29% �,� 71% ��A���

������,#	�	�-��	�#��,��,#	+�%���/A����	�#� ��,����  0.41 ��,� &' D/E Ratio (�R:�'�	�-��	�����;��'������-�) ��,����  0.15 ��,� O0�%

��>	="�%���+�%�%�	��	���&+$%&�%��� �	A��%���|�	�,#	+�%���/A����	����:���+0-	 �:A�������%����������+���������%��	*	8�������#���

����*	�. 2557 

 ���������	�-��	�#� 1,568 ��	��� &�,%��>	�,#	+�%�	�-��	���	�#��	 &'�	�-��	�'�'��# ���	#	 1,129 ��	��� &' 

440 ��	��� �������� ��A�"����>	����,#	 72% �,� 28% �%����.�,�	 =������,#	+�%�	�-��	���	�#��	",�	+��%��%�	A��%��� ��

;��'�	�-��	���	�#��	�:���+0-	 �
,	 ������;������ M ����,�� ",�*
��,��"��%�,�� *	+M'����	�-��	�'�'��#�����	#	�%����������


���'"A	�%�	�$�'�'��#�������	�   

 =�� M 318�	#�"� 2556 ���%�����%�	�#� ���������%�	�������	���
�&'�%�	����A�����/���	����%�	���	#	 295��	��� 

(�%����.�,�	 425 ��	���) �%�	����'�'��#���	#	 272 ��	��� �	�-��	;��*��������
,�����%�	 14 ��	��� &�,%��>	�,#	���"��

����	�
���';��*	 31 8�	#�"� 2557 �#���,���� 128 ��	��� &'�,#	���/0%����	�
���'��-%&�,�. 2558-2559 ��,���� 158 ��	���  

 

 �����������A������ ��A����� "��	
���
����������
��
�����
������A�� 
 ��,�������!�����="�%����%��%8�����&'���������=��!��&�����8��������	+,�#8�����;���!��  ��>	�������,�� 
A�������� 

���%��:8�����������  ������ ��A� KTM &' &�����8��������	+,�#���#!�;���!�� ��>	�������,��
A�������� "�
��0� ������  ������ ��A� 

KMM   &'���8�����+,�#;�����%�X�*		�� ������ �	
��	 	�#�? �	$��#��?" ������ ��A� NNN =����-% 3 ������ NMG /A����	 99.99%  

 �������="�%����%��%�,�# ��>	&	#��%�������%�����������,	*��,+0-	����&&�,'���8�����*��
����	&'��"#��",�%��#

+0-	 *	+M'����#��	��%"%"#��=����,	*	|�	' "�A��"��#%��"��#�����	0�:�%&�����M�����'�#,�%�������,�� &'��>	���

���������%&��	�?*��&+$%&��,%�:A��*�����"��%������M'8��������&���,�%��	&'��>	�������%=����*��,Q +�%&�,'���8����� 

 ��-%	�-="�%����%���������%�	+�%�������,���'��"M'�������&��&�,'������ ��'�����#���'8�	������� �����>	

����������'�����%���������&�, &'�������������	#���������"#���
���#
��*	���8�����	�-	Q*	+M'���J[��+�� &'J[���	���	�	

�A�	Q�'/���#���	!#����������&�, �:A������%���"?��'=�
	?��%���&�,��"��  

 �������="�%����%���!��*	�. 2556  ���!���,#	*��,+�%��,���������%"%������,#	*���"��%�.�,�	��%	�- 
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 	�����	�-��������	&�%*	|�	'����%�	��A��������	�	%�	+�%�������,�� �������,#� �0%�����M'�������	�	8��������

&���,�%��	 !�,�,�*������"#��+��&��%��%���'=�
	? &'��������%"%/A����	*��,����#,� 60%  �0%/A�#,������	��*	���������������

�,�*���������'=�
	?��%����,�������!��  

 

14.2 &]##��������=�+�/�������
#����"���
��
�����
�/$�	
���
����'���
�" 

1. �@
+�RA	��#G���� 
*	�. 2556 ���+�����#+�%�<��|���=��'�%��A�����������.�,�	 �	A��%���������,�%Q �
,	 �<��|�������|\ _��	 

��#��,�%
�� Q &'/0%&���<��|�����=�������"��"��&�,������	�-��8��M'��%"%�����,&'��������#,�%%�	��%"%���,*	�'�����% �<��|���

��'��<��	
'���#�,%���'���,��<��|���+�%��'��<�A�	 =���R:�'��,�%���%��'���,�����,%�����	"��*	��,���'��<����*��, 

�,#	*	�. 2557 �������������:���"#�������%*������<��|���!�� !��&�, "#����	�#	+�%�<��|���=� &'���_��	��#+�%�<��|���

��'��<"�,"��������"��+�%!�� ���%��	+�%;�"��| &�%����	+�%��	��	������ �/�	���M?��%�����A�% ��>	��	 

;�:�#�����������=U�M�*	�. 2557 #,��'����=���# 5% ��A���",� 1.46 &�	��	��� �:���+0-	����.�,�	��� 1.39 &�	

��	��� =������,#	���*
�%�=U�M� &�,%��>	_����#�����������<&���	�$�" 48% �"�����#� &'��#���#����� 10%     _����#����

�������<&�������� 3% �	�%�A�:��:? 15% �A��*	=�%;�:�	��? 5% #���� 5% 	������ 4% ����=U�M� 3% ��	�=��? 2% �A��

�"A��	��� 3% &'��	����?�	$� 3% +�%;�:�#�����������=U�M�  

 =��:�#,�����,#	���*
�%�=U�M��,�	_����#�&���	�$�"&'�"�����#�&'��#�����������,#	�% ��>	��	A��%�����

���������������<+�%_����#�*	�'��������*	!�������� 2 +�%�. 2557 =����� _����#��	�$�" ������,#	�%��� 50% ����>	 48% 

�,#	�"�����#�&'��#���#������%��� 11% ��>	 10% +M'�������#	+�%_����#�&���������� 3%  

��,�%!��$��� �A��_����#��	�$�" &���'��%"%��>	�A����������8�:*	�. 2557 &�,��+�����������	�#�=U�M��������	�!#� 12 	���

�,�
��#=�% ���*��*	
,#%�#�!:�?�!��?:A-	���=U�M�!�,�:��%:����"#�����%���+�%��"��&'��>	=����*����$��%�	=U�M���'���!�

��%�A��*���"��% =���R:�'
,�%��#���#���������������-%���
���% &'_����#�����������:��%����*��, 
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 �������M?���"�������#+��%����<��|���=�!��&�, 

 �RA	��#G�� �<��|���=��. 2556 IMF "��#,��'+�����# ����' 2.9 ;�:�#��<��|���+�%=���%"%�,�	&� �<��|���

��� Q ��'��<�'+�����#�%����. 2555  

 �<
��
L,�
����G�� 8	�"����%��� Q ��'��< ��&	#=	��"%�����������-� 	=����*�����,*	�'������� �	A��%��������

�%�	�_����%"%���,*	�'�������&'�:A����'���	�<��|������_��	��#��,�%����'��%  

 �RA	��#�/@
+�%G& *	�. 2556 IMF "��#,� GDP �'����#����' 0.4 ����#�%��A�����������. 2555 &'&	#=	���. 

2557 IMF "��#,��'+�����#����' 1 �/�	���M?���	����%�	 8	�"����%��=�� (European Central Bank : ECB) !�������������

������-�	=�����������' 0.50 ��A�����' 0.25 (��A��#�	��� 5 8�	#�"� 2556) �	A��%�������%"?;��*	��'��<��%"%���,*	�'�������&'

;�#'O��O�*	�������%�	 ����,%���'���,��<��|�����;�:��=�� 

    �RA	��#����/�	�����
  *	�. 2556 IMF "��#,� GDP �'+�����#����' 1.6 +�����#�%��A�����������. 2555 &'

&	#=	���. 2557 IMF "��#,� GDP �'+�����#����' 2.6  �/�	���M?���	����%�	 ��������'
��+�%"M'�������	=��������%�	+�%

8	�"����%����|\ (Fed) ��A��#�	��� 30 ���"� 2556 *��"%�����������-����,�������' 0.25 �	�#,���������#,�%%�	�'�����#,�����' 6.5 

	�����	�- Fed ��%"%*
���������,�	"���
�%�����M (QE)�,�!��	�#,��<��|����'+�����#��,�%���%�A	 

 
�
�;�
��� �/�	���M?��"�	-����	=���&	#=	���:�����%+0-	�$�	��� ��,���'��<=���"��%"%������'���������*�����,��# 

30 ��	���?���,�#�	 �:A��"%�'�����"�	-����	*�����,*	��M}?�����,���'��<���
��:�*� �������M?"#����	&�%*	�������%"%����	

��"�	-����	���*	���=� &'���������,�	��	�������"#���������'��<����,�	����,%�*����"�	-����	����%�$�	���=��

��"�	-����	��� (Dubai) �R��� 11 ��A�	 ���,��� 105.4 USD:Barrel =��,������"�	-����	���NYMEX �,%�����A�	����"� (M #�	��� 6 

8�	#�"� 2556) ����"����,��� 97.4 USD:Barrel  

���������'��<!�� ���	��%�	"M'�������:��	�����<��|���&'��%"�&�,%
��� "��#,��<��|���!��*	�. 2556 �'

+�����#����' 3.0 O0�%
'���#%����. 2555 ���+�����#����' 6.5 &'�<��|���!��*	�. 2557 "��#,��'+�����#����' 4.0 - 5.0  

�������;�:�#�;�#'����������!���. 2556 	�-	 *	�. 2556 ��>	����	0�%�.���;�"�������������%��
������������"�� O0�%!��&�,

���
'���#+�%����%"?��A�"#�����%���OA-�*	��A��������	 =���R:�'&�%+���"A��	��-%�������%"?*	��'��<&'���_��	��#+�%

;�"����,%��������#,����"��!#� =��������=;"*	��'��< ;�""��#��A�	�'����'#�%*	���*
��,�����+0-	���;��'�	�-����:���+0-	&'

"#���
A�����	����% +M'����#��	����,%�����	"����&	#=	��_��	��#
�����&	#=	���<��|�����'��<���"��+�%=� 

  ��������<��|���!��*	�. 2557 ���	��%�	�<��|������"�%"��#,� �<��|���!����&	#=	��_��	��#+0-	��+�����#��� ����' 

4.0 (=����
,#%"�����M?�������' 3.5 - 4.5) �%������"�����M?!#������������' 5.1 =�������������������%��	*	�,#	��������#+��%

���="�%���%��	+	��*��,+�%;�"��|��������"#��,�
���#,����"�� =���R:�'��������,����$��%�	���&�	���������������

���:����	-���������%����������'
�:����M?���"�����%+�%<���"��% &'��������,����$��%�	���&�	���%��	*	="�%����%:A-	|�	

+�%��|������,�'�#,�%���#�	��R��+�%<���|8���	�� 	�����	�- �����'��<����;�+�%��|����%"��#,��'�,%���'���,����

�����,��%�%��	+�%;�"��|*������"#��,�
��!�� ��,�%!��$��� �<��|���!��"��#,��'��%"%!�������	��%�?����<��|�����'��<"�,"�����

��&	#=	��_��	��#��+0-	 O0�%�'
,#��	���	�	���+�����#+�%����,%�����	"��&'������ 	�����	�- �/�	���M?������%%�	�����%���,*	

��M}?��&';�#'��%����%�	����,�	"����������������-�������,*	�'��������'
,#��	���	�	*��������=;"&'���%��	;�"���
	

�����/+�����#!�� *	���	��/���;�:;��*	��'��< "��#,�������%�	�_�����#!�*	�. 2557 �'���,�������' 2.4 (=����
,#%"�����M?���

����' 1.9 - 2.9) �������%"?;�"���
	�����+0-	 &'��������"#��!�,&	,	�	��%�����A�%�A���A-����!��'�,%���'����%��,�

����,�%�����#+�%!�� �,�	���	#		���,�%�����#�,�%
�������+������%��'��<!�����"��#,�����%/0% 3 ��	"	 &'����,%�*�����

�����,��="�%���%��	+�%;�"��|��"#��,�
�����!���� O0�%��������%�,�#�'�,%�*����������+�����#��%�<��|���+�%!���%��

���,�������' 3.5 (=����
,#%"�����M?�������' 3.0 - 4.0) 	�����	�- *	�����'��M����<��|�����%���%"��	0%/0%�����������% ���� 
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��������	�		=������%����%�	+�%��'��<:��	�&�#�������,%���'���,�"#����	�#	+�%����"A��	�����%�	��	+�%!�� ;��

8���
���&'=�"�'��� �����-%��������+��&"	&�%%�	*	��%��+����������� 

 

2.  =%��#�$������+��+, 

 &	#=	��+�%������������'���&'���%:��:? *	�. 2557 ;�#'������������'��� &'���%:��:? �. 2557 "��#,� ������

��-%��A����'���&'��'���=���#� �'+�����#���#�~�����<��|���&'����<��%����#��	����.2556 �����������,%�����A����'���

&'���%:��:? ��&	#=	��+�����#&��#,��'�����*
��A����������,�%�#��%+#�% &�,��'�����%"%��>	������%���*
�*	
�#����'���#�	+�%

������=;" =���R:�'�����;�M}?�:A��������=;"&'���=;" O0�%�����'�������'���%�����#����:��	�	#������&'���&��*��, Q *��

���������:X������"#�����%���+�%������=;"&'��'&��	�����?���	���%&#������-%*	&'�,�%��'��< 

 

3. =%��#�$��G���R�, 

 �. 2557 ��>	
,#%�#��������������=����<	?!�� :��	���/0%��������	"��-%���"�� ��A��������=����<	?������� ���+��������

�,	�:��% 6 ��� 6 
,�% �:������	#	+0-	��>	 17 ��� 24 
,�%8����� ��%!�,�#�
,�%��������8��M'��� 12 
,�% ���"��#,��'�����:����M�

���*��	����*��;��*	�.	�- �#���-%
,�%������������
��
	��� 12 
,�%*	�	�"�  

 =������. 2556 "M'���������������'�������% ������=����<	? &'������=��"�	�"�&�,%
��� (���
.) ��'��

"#�������$�*	�����������'��"A�	"#��/���:A����'���������=����<	?�'�������� (Digital Terrestrial Television Broadcasting) 

&��;�":A-	��	 24 
,�%������ &'!������	�*��������
	'�����'�� 17 ��� ����	�	���&:�,;�:�����������#�
,�%���������

�	��%!�������,�%��>	��%���*	#�	��� 1 �����	 2557  

 �������������=����<	?������ &��;�":A-	��	 ��'�;�8����� &�,%��>	 4 ��,����"�� !��&�, ��,�
,�%�������:A�����#
	&'

"���"��# ���	#	 3 
,�%������ ��,�
,�%������+,�#���&'���' 7 
,�%������ ��,�
,�%���������#!� &��"#��"�
������ 

(Standard Definition : SD ) 7 
,�%������ &'��,�
,�%���������#!� &��"#��"�
����% (High Definition : HD ) ��� 7 
,�%������ 

 *	���������,	*	��,�
,�%������+��%��	  ����-%����,	�����,�&'*��,  =��*	��,� 
,�%��$� ���#
	&'"���"��#       ���
	'

�����'�� "A� ����O�-���������� (
,�% 3), ����., &' !����#� (	��������#�:�) �,#	��,�
,�%+,�#&'���' ��'�����#� ��$	��O� 

�	$�O? #�
��	 (�"�A��	
��	), !�� 	�#�? �	$��#��?" (��,����#�
��	�?), ����$	 ����"���? (�	�%�A�:��:?���	�#�?), #��O?��#�, ����%	�#�? ���

#�
��	, !����#� &' 3�� ���?��$���-% 

 +M'�����,�
,�%���������#!� &��"#��"�
������  ��A� Standard Definition   !��&�, !�� ����"����-% (��,��#��?":���?), 

��� ������ (��,����#�
��	�?), ����$���$� ����� ������ ��#� (��,�����$���$� &������) ����O�-����������, ���?��� ���#�
��	, =�=	 ����"�O�? 

&'&�%"�� ������	� ����&"���-% (�"�A��	
��	) 

 �,#	��,�
,�%���������#!� &��"#��"�
����% ��A� High Definition !��&�, ����O�-����������, ��%��� ������ &�	�? ����

"����-% (8�����+�%	��&:��?�������| ��������%=��/), ���%��:=����<	?&'#���� (
,�% 7), ������� #� ����"���? (�	�%�A�:��:?

!����|), ����., ����	��? ���#�
��	 (�"�A�����	��?) &' ����$���$� ��
�� ������ ��#� �"�A� ����$���$� &������ =����������%�,�# �'

����	�	8�����;��*���'��*��	����+�% ���
. ��>	�#� 15 �.  

  	�������%��
,�%��������������8��M' 12 
,�% &'
,�%������������
��
	��� 12 
,�% ��A���#������#���'�;�8�����&�# 

;��*	 1-2 �. ��'��<!���'�� _����#� *	�'�������� �:��� 48 
,�% �,%�*��;�����<	?�A�� (Media Landscape) *	������=����<	?

�����	&�%"��-%*��,   

 ��-%	�- ���
.!������	����+���="�%+,���,%�����M=����<	?�'�������� "���"��������
�+�%"��#��A�	!�����#

��'��<�#����	#	 22 ��	"��#��A�	��$#���+0-	�#,�&�	�������	�!#����� "A� ��������&:�,;�:*	�'��=����<	?;�":A-	��	��,�%��>	
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��%���*	#�	��� 1 �����	 2557 "���"�� 4 ��%�#�� !��&�, ���%��:���	"� 	"���
���� �
��%*��, �%+� +M'���#�	��� 1 :X�;�"� 

:A-	����'"���"����� 3 ��%�#�� !��&�, �����
8�	� �������?8�	� &'�'��% &'*	#�	��� 1 ��/�	��	 �'"���"���:������ 4 ��%�#�� 

!��&�, ��%�?���� ��=+��� +�	&�,	&'����8�	� O0�%*	
,#%"�0�%�.&�� ="�%+,����#������� �'�+��/0%��'��M 50% ��A���# 11 ��	

"��#��A�	 

 +M'����#��	 ���*��������="�%+,�� ��,�%�
,	 �/�	�=����<	?����%��:��
,�% 5, ����, �����'
����:�	8?&'    !��:���

��� "�����M?�'+���:A-	����,%�����M"���"��:A-	�����-%���;��*	 2 – 3 �.+��%�	��  O0�%��$#�#,�&�	�����������	�!#�#,�;��*	 4 �.  

���������. 2557 ����	�*���,%�����M"���"�� 50% /���� 80% &'�:�����>	 90% *	�. 2559 &' 95% ;��*	�. 2560  

���������"������'���*����'
�
	�����/���
���#�������!����$#+0-	  �������������	���	�	��������	�,�	!���, ��#������� =��  

 ���
. "��#,��'&��"���%*����� 22 ��	"��#��A�	���#��'��< �:A��	��!���>	�,#	�*	���OA-��"�A��%���=����<	?�'��

������ &'�,�%&�%�����M�'�������� (Set top box) =����",���A-�%��	���,��� 690 ��� O0�%��>	�,#	���!����������'���M��"���-%

��	*	�����'����#������� ��'�;�8����� ��-% 24 
,�% +M'�����%�����'����%�,�#���$���-	&�#!�����!������#,����"�� �0%���

*�����
. ��&�	�'�����:�����",�"���%+0-	��� 

 ��������������	�	�	�"�+�%��#��������'��;�":A-	��	 "A� �����,%�������������=����<	?&���	�$�" �'��;�":A-	��	

��$#�#,��������	� ��,�%�
,	 ���
.����+����%*	��	�0�"#���+��*� (Memorandum of Understanding) ��� �/�	�#����=����<	?

��%��:��
,�% 5 *	|�	'���*�������M������	��� ������ ���%��:#����&'=����<	? ����������/�	�=����<	?����%��:��
,�% 7 O0�%

/A�#,���>	�'�'�#�������	"A�	"#��/���������������=����<	?*	�'���	�$�"�����#��#	�	������ 

 ;��*����	�0�"#���+��*���%�,�#���. 5 �'�������� 
,�% 7 �:A���,	�'�'�#�������	%������� 9 �. ��A� 5 �. =��

������
.�'�	��������="�%+,����#��������:���*�����.5 ����	0�%="�%+,����>	�%A��	!+��&�	 

  ��-%	�- �'�'�#�������	����%�$*���"��%�������������	�'�#,�%����.��� ������ ��%��� ��$	����?��	���	�? ������ 

����������/�	�#����=����<	?!����#���
,�% 3 +M'������
. ����	�*��
,�% 5 
,�% 9 
,�% 11 ���%���&�	"A	"A�	"#��/�����*
�*	������

=����<	?&���	�$�"*�����$���-	;��*	 5 �. �,#	 !��:������ "��#,��'"A	"A�	"#��/���	�$�";��*	 2 �.+��%�	�� &'	��/A���>	���

��-	���+�%��"�	�$�"&'��>	�������	��"#�����	"%+�%������=����<	?�������'��;�":A-	��	*	�	�"������#�  

  	����-%&�,��A�	�����		�-��>	��	!� �'�������� �'������+������&�	�'���	�$�" "��#��A�	*	��'��<!�������/

���
�=����<	? !�� 4 
,�%��%��� (Platform) "A� _����#� ;�":A-	��	 (Terrestrial Television) ��A� _����#� 6 �/�	� =�������	#	

"��#��A�	����+��/0%������=����<	?�,�	�'��;�":A-	��	 98% �'���"�����#� (Cable Television) �'��=����<	?��#����� (Satellite 

Television)=��
,�%��%������
��,�	�"�����#�&'��#���#������+��/0%"��#��A�	!��*	�������	�#,� 60% &'�'��������&��

;�":A-	��	 (Digital Terrestrial Television) O0�%��'�����#� 24 
,�% &'"��#,��'"���"�� 50% ;��*	��A�	��/�	��		�-���&�	���

+���="�%+,����#�������+�% ���
.   

 ����������"�����M?��#�+���*
�%�=U�M��,�	�A���,�%Q *	�. 2557 	�-	  &����>	=U�M��,�	�A��=����<	? (_����#�) ��

��",� 70,800 ��	��� ����=� 2% ����. 2556 �"�����#�&'��#���#����� (cab/sat)  ��",� 14,200  ��	��� �% 6% ����. 2556 �A��

#������",� 6,600 ��	��� !�,����=�����. 2556   �A���	�%�A�:��:?��",� 21,400 ��	��� ����=� 3%  	������ ��",� 5,600 ��	���  

�% 3% ����. 2556 �A��*	=�%;�:�	��?��",� 7,500 ��	��� !�,����=�����.�,�	 ����=U�M���",� 3,900 ��	��� �% 6%  �A��

=U�M��"A��	��� (Transit) ��",� 4,000 ��	��� ����=� 14% ����. 2556 �A��=U�M�*	���	"�� (In-store) ��",� 2,600  ��	��� �% 

1% ����. 2556 =U�M��,�	�A������������",� 5,100 ��	��� ����=� 37% ����. 2556 

  

4. =%��#�$������% 
 ����,�	��*	�����%+�%���=U�M� �A��#����/A�#,���>	�A�����*
���>	�,#	�	0�%*	������&"����������+�%��	"�� ����#,����

*
���>	�A�����*	�������%&��	�? ��%	�-	 ��"����A����*
�%�=U�M���&	#=	������'������*
��,��%���'��M�,�	�A��#������>	��	���
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��	Q ���#,���%���'��M������ ���&	#=	����%�,�# ���*�� ���"�����������	O�� &'8������A��&�,%��'��<!��"�����M?!#�#,� *	�. 

2557 �'!�,:�������������=�*	���*
��,��%���'��M�,�	�A��#���� ���%*	;�#'�������%OA-�
'���# ���%��&	#=	�����%�=U�M��,�	�A��

#�����'!��������
'����*
��,���
,	��	 

 *	�. 2555 +������� Nielsen, Intensive Watch  &'���"�=U�M�������&�,%��'��<!��  (DAAT) �A��#��������'!�,��

�������=� *	+M'�����A���. 2556 ��%�=U�M��,�	�A��#������",� 6,618 ��	��� =��*	�. 2557 "��#,��'��%�=U�M��,�	�A��#������",� 

6,600 ��	��� 

 ��,�%!��$��� �����'������!�������������#������:��	�+�%�A��&':X��������������	!�+�%������=;"�����%&�#*	���

�.����,�	�� ��%���+���������������#����!���,&:�_��?��/�	�=����<	?��#��������+0-	 ��,�%�
,	 "A�	 ���	�#_ Green Wave 

+�%������ ����$���$� &������ ������ (���
	) ��	������/�	�=����<	?���	 &
	&	 (Green Channel) &'��%�����!���:���+0-	������

������������%�������,�%Q �
,	 ���"�	����?� ��������,�%�����#��-%*	��'��<&'�,�%��'��< �#���-%���+���
,�%��%������_�%

!���,&:�_��?���	!	?���+0-	 ��-%��	!	? (Online) �,�	&��:��"
��	�	�A�/A� (mobile application) 

 ;�#'���&+,%+�	*	�. 2557 ��&	#=	��!�,&���,�%����. 2556 �	A��%��������'�����������������������������	��%!�����

���"���"��%�,�!������# 4- 5 �. �'�#,�%����	,#�%�	;�"��|���/A�"��%"A�	"#��/��
�-&�%"#�������>	*	���/A�"��%"A�	�,� ���
. 

 ��,�%!��$��� ��'��$	���	,��������% &'���*������"#�������	&�%*	;�����<	?�A��#�������"��-% ��%������ "M'�������������

��'�������%&'������=����<	? ��A� ���.!��:����M�"#���,#��A�*	�������,%�����M#������'�������%*	�'���������,#���� 

��'��#% ��#% ��� �%"?������'�����|8���	�� ��A��	,#�%�	�A�	*�+�%��|�����*
,��|#������� &'��,��������/�	�?�����

"#�������/*	��������-%�"�A��%���#����*	�'�������� ��,��������"�A��%���#����*	�'�������� O0�%�����'
�� ���. ��$	
��*��

���	��%�	 ���
. ����	�	���%	��"#���,#��A������	�0�"#���+��*� (MOU) *	�. :.<.2557 �:A��+���"A��	��������	�,�	�������,%

�����M#������'�������% *	�'��������O0�%�'��>	&	#��%���&�������#������'�������%*	�'�'��#�,�!� 

 

5. �$���&���'/�� (New Media) 
 ���+����+�% ����?&
�? ����	O��=U�M�
�-		�� *	�. 2556 �'��#,� *	��'
�����-%��� 67 ��	"	 �����*
�=��<�:�?�A�/A���# 

90 ��	�+���� ��������������	#	+�%��'
�����-%���&�#�':�#,� ���������+��/0%+�%=��<�:�?�A�/A���% 120% *	���	#	���*
�

=��<�:�?��-%��� :�#,������*
�%�	��	����?�	$� �,�	=��<�:�?�A�/A���# 27 ��	"	 "����>	���������+��/0%��	����?�	$��,�	

=��<�:�?�A�/A���# 40%  

 *	&�,'#�	�����*
�"�	��+��"#��*	�
��?���	��	 �����- ��# 1.6 :�	"��-% *	���	#	��%�,�#��>	���"�	���,�	=��<�:�?�A�/A� 

O0�%&	#=	�����"�	���,�	=��<�:�?�A�/A��'�:���+0-	��,�%�,��	A��% ���:����M����"�	���,�	"��:�#����?�,#	��#��������������=�

��# 25% ��,�	�-	 +M'�����������"�	��+�����,�	=��<�:�?�A�/A� ����=�����#,� 120%  

 �������:X���������"�	����A�������=;"+�����,�	��	����?�	$�	�-	 ����������� ��'��<!���'��#,� "	!���	*	��:

�	A-��������>	#���=� �,�	�#$�!O�?����#�� &'��%"���	!	?���������  

 +M'������=U�M���	!	? *	�. 2556 ����=���>	!����"�� =����� ���"�=U�M�������!�� �'��#,� ��>	������

����=�+�%�������	,������?�=_	���+0-	 �	A��%�����"�����?=_	/��% �
,	����#��	�����"�+�% &�$��$� O0�%��>	��%�A�����"��

*�����������=;" +M'����#��	���+���="�%+,�����*�������� 3G "���"��:A-	������#��'��<���+0-	 ��-%���	�-�0%���*������+��/0%

��	����?�	$��,�	�����M?�A������"A��	��� ��A� Mobile Internet �:������+0-	 

  ���+�������	��%�	�/���&�,%
����'����",�OA-�+���	�����	!	?��A���-"������?O*	�.����,�	����A�� 8 &�	��	��� 

=������=�+0-	����.�,�	��'��M 20% ��-%	�-�$��>	���������+����"�A�+,�� 3G  
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+M'��� ������ ����?&
�?   ������ ����	O�����*��, !������#�:�#,� �������	�'���~��������&�	�����? +�%�����- "��%�,#	&�,%

����������?�=_	/0% 68% �������#��'���~��������!�=���� +�%&������ "��%�,#	&�,%����������?�=_	 18% +M'���

�'���~���������A�	Q O0�%�#���-% �'���~��������#�	=�#?=_	 "����>	����,#	 14%    

 ����������#���-%��� �,%�*�� 	�#������ �����>	�O$�����? ��#��,%  =�����"�=U�M�������&�,%��'��<!�� (DAAT)  

�'��#,� *	�. 2557 %�=U�M��,�	�A����	����?�	$� �'����",���# 5,100 ��	��� ��������������=�����. 2556 ��'��M  37%  "����>	

��",���# 3,733 ��	��� 	����>	�.��� �A��	�#������ ��������������=������*� 

 



 









 

 

รายละเอีย

 

1.  นายสุทธิ
ประธานกร

ผูมีอํานาจล

กําหนดในห

 
 
 

 

  

ยดเกี่ยวกับกรรมการ 

ชื่อ-สกุล / 
ตําแหนง 

 

ธิชัย แซหยุน 
รมการบริษัท และกรร
งนามผูกพันบริษทัตาม

หนังสือรับรอง 

  

 ผูบริหาร ผูมีอํานาจค

อายุ 
(ป) คณุ

 

มการ

มที่

68 -ประก
กรุงเท

-โรงเรี
จ.สงข
-อบรม
Progra
สถาบัน

การอบ

-ไมมี -

  

ควบคุม และเลขานุการ

 
ณวุฒิการศึกษา / ประ

 

กาศนียบัตรโรงเรียนอัส

พมหานคร (ACC) 
รียนแสงทองวิทยา  อ.ห
ลา 
มหลักสูตร Director Ac
am (DAP) รุน 54 ของส
นกรรมการบริษัทไทย 
บรมป 2556 
- 

  

รบริษัท 

ะวัติการอบรม ถือ

ณ

(
สสัมชัญพาณิชย 

หาดใหญ   

ccreditation 
สมาคมสงเสริม

 

  

สัดสวนการ 
อหุนในบริษัท  (%) 
ณ 27 ธันวาคม 2556 

(นับรวมคูสมรส) 
9.20                 

  

ความสัมพันธ ปร

ทางครอบครัว 
ระหวาง

ผูบริหาร 
- 2549

255
2554

2554
2555
2555
2555
2555
2555
26 ส
 

  

                     

ระสบการณทํางานใน

ชวงเวลา 

 

9-ปจจุบัน 
1-ปจจุบัน 
4-ปจจุบัน 

 
4-ปจจุบัน 
5-ปจจุบัน 
5-ปจจุบัน 
5-ปจจุบัน 
5-ปจจุบัน 
5-ปจจุบัน 
ส.ค.56-ปจจุบนั 

ประ

ประ

ประ

 
ประ

ประ

ประ

ประ

ประ

ประ

ประ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดี

 

                      

นระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ตําแหนง 

 

ะธานกรรมการ 
ะธานกรรมการ 
ะธานกรรมการ 

ะธานกรรมการ 
ะธานกรรมการ 
ะธานกรรมการ 
ะธานกรรมการ 
ะธานกรรมการ 
ะธานกรรมการ 
ะธานกรรมการ 

ดีย กรุป จํากัด (มหาชน)

    เอกสารแนบ 1  

หนวยงาน / บ
  

บจก.เอน็ เอ็ม แอล 
บจก.เนชัน่ นิวส เน็ตเ
บมจ.เนชั่น บรอดแคส
คอรปอเรชัน่ 
บจก.เนชัน่ ยู จํากดั 
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย
บจก.เอน็บีซี เน็กซมีเดี
บจก.เนชัน่ เอ็ดดูเทนเ
บจก.เนชัน่ คิดส 
บจก.ไนน บี ไบรท 
บมจ.เนชั่น อนิเตอรเน
เอ็ดดูเทนเมนท 
 

 

 

    

บริษัท 

เวิรค 
สติ้ง  

ย กรุป 
ดยี 
เมนท 

นชั่นแนล 



 

 

2. นายเสริม
รองประธาน

กรรมการผูมี

ตามที่กําหน

 
 
 

 
 
 
 
 

  

ชื่อ-สกุล / 
ตําแหนง 

 

มสิน  สมะลาภา 
นกรรมการบริษทั และ
มีอาํนาจลงนามผกูพันบ

นดในหนังสือรับรอง 

  

อายุ 
(ป) คณุ

 

บริษัท

46 -ปริญญ
สถาบัน

ประเท

-ปริญญ
สถาปต

-กลยุท
วิทยาลั

วารด ป
-อบรม
Progra
สถาบัน

การอบ

- ไมมี 
 

  

 
ณวุฒิการศึกษา / ประ

 

ญาโท สาขาการพัฒนา
นเทคโนโลยี แหงแมส
ทศสหรัฐอเมริกา 
ญาตรี สาขาสถาปตยกร
ตยกรรมศาสตร จุฬาลง
ทธสําหรับบริษัทสื่อ หลั
ลยับริหารธุรกิจฮาวารด

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มหลักสูตร Director Ac
am (DAP) รุน 24 ของส
นกรรมการบริษัทไทย 
บรมป 2556 
 - 

  

ะวัติการอบรม ถือ

ณ

(
อสังหาริมทรัพย  
ซาชูเซ็ทส (MIT) 

รรมศาสตร  คณะ
งกรณมหาวิทยาลัย 
ลกัสูตรผูบริหาร 
ด มหาวิทยาลัยฮา

ccreditation 
สมาคมสงเสริม

 

  

สัดสวนการ 
อหุนในบริษัท  (%) 
ณ 27 ธันวาคม 2556 

(นับรวมคูสมรส) 
9.08 

  

ความสัมพันธ ปร

ทางครอบครัว 
ระหวาง

ผูบริหาร 
- 2542

2553
2553
2554
 
2554
 
2554
2555
26 ส

  

ระสบการณทํางานใน

ชวงเวลา 

 

2-ปจจุบัน 
3-ปจจุบัน 
3-ปจจุบัน 
4-ปจจุบัน 

4-ปจจุบัน 

4-ปจจุบัน 
5-ปจจุบัน 
ส.ค. 56-ปจจุบนั 

กรร

นาย

กรร

กรร

 
กรร

 
กรร

รอง

กรร

 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดี

นระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ตําแหนง 

 

รมการ 
ยกสภา 
รมการ 
รมการ 

รมการ 

รมการ 
งประธานกรรมการ 
รมการ 

ดีย กรุป จํากัด (มหาชน)

หนวยงาน / บ
  

บจก.ไทย พอรทลั 
มหาวิทยาลัยเอเชยีอา

บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย
บมจ.เนชั่น บรอดแคส
คอรปอเรชัน่ 
บมจ.เนชั่น อนิเตอรเน
เอ็ดดูเทนเมนท 
บจก.เนชัน่ ยู 
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย
บจก.ไนน บี ไบรท 

 

 

บริษัท 

คเนย 
ย กรุป 
สติ้ง  

นชั่นแนล 

ย กรุป 



 

 

3. นางสาวด
กรรมการแล
กรรมการผูมี
ตามที่กําหน
 

 

  

ชื่อ-สกุล / 
ตําแหนง 

 

ดวงกมล  โชตะนา 
ละกรรมการผูอํานวยกา
มีอาํนาจลงนามผกูพันบ
นดในหนังสือรับรอง 

  

อายุ 
(ป) คณุ

 

ารและ
บริษัท

50 -ปริญญ
มหาวิท
-อบรม
การเป
สมาคม
-อบรม
Progra
ทะเบีย
ไทย (T
การอบ
-ไมมี- 
 

  

 
ณวุฒิการศึกษา / ประ

 

ญาตรี  สาขานิเทศศาสต
ทยาลัย 
มหลักสูตรบทบาทหนา
นกรรมการบริษัท (DC
มสงเสริมสถาบนักรรม
มหลักสูตร Executive D
am (EDP) รุนที่ 4 ของส
ยนไทย ตลาดหลักทรัพ
TLCA) 
บรมป 2556 
 

  

ะวัติการอบรม ถือ

ณ

(
ตร , จุฬาลงกรณ

าที่และทักษะของ
CP) รุน 144 ของ
มการบริษัทไทย 
Development 
สมาคมบริษัทจด
ยแหงประเทศ

  

สัดสวนการ 
อหุนในบริษัท  (%) 
ณ 27 ธันวาคม 2556 

(นับรวมคูสมรส) 
0.63 

  

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง

ผูบริหาร 

ป

- 2553
 
2554
 
2555
 
2555
 
2555
2555
2555
2555
2555
2555
 
 
 
 

  

ประสบการณทํางานใน

ชวงเวลา 

 

3-ปจจุบัน 

4-ปจจุบัน 

5-ปจจุบัน 

5-ปจจุบัน 

5-ปจจุบัน 
5-ปจจุบัน 
5-ปจจุบัน 
5-ปจจุบัน 
5-ปจจุบัน 
5-ปจจุบัน 

กรร
ผูอาํ
กรร
 
กรร
กรร
กรร
ผูอาํ
กรร
กรร
กรร
กรร
กรร
กรร
 
 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดี

นระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ตําแหนง 

 

รมการและกรรมการ
านวยการ 
รมการ 

รมการและประธาน
รมการ 
รมการและกรรมการ
านวยการ 
รมการ 
รมการ 
รมการ 
รมการ 
รมการ 
รมการ 

ดีย กรุป จํากัด (มหาชน)

 
หนวยงาน / 

  

บจก.กรุงเทพธุรกจิ 
 
บมจ.เนชั่น บรอดแ
คอรปอเรชัน่ 
บจก.ดบับลิวพีเอส 
ไทย) 
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดี
 
บจก.เนชัน่ เอ็ดดูเท
บจก.เนชัน่ นิวส เน็
บจก.คมชัดลึก มีเดีย
บจก.เอน็ เอ็ม แอล 
บจก.เนชัน่ ยู จํากดั 
บจก.แบงคอก บสิสิ
แคสติ้ง 

 

 

 บริษัท 

 มีเดีย 

แคสติ้ง  

 (ประเทศ

ดยี กรุป 

นเมนท 
นต็เวิรค 
ย จํากัด 
 จํากดั 
 
สิเนส  บรอด



 

 

4. นายปกรณ
กรรมการอิส
ตรวจสอบ 

  

ชื่อ-สกุล / 
ตําแหนง 

 

ณ  บริมาสพร 
สระและประธานกรรม

  

อายุ 

คณุ
(ป) 

 

มการ
67 -ปริญญ

จุฬาลง
-ปริญญ
จุฬาลง
-อบรม
การเป
Memb
บริษัท
-อบรม
3) ของ
หลักท
-อบรม
Progra
ทะเบีย
ไทย (T
การอบ
-อบรม
ดูแลกจิ
Corpo
พีเอ็มจี

  

 
ณวุฒิการศึกษา / ประ

 

ญาโท สาขาวิศวกรรมศ
งกรณมหาวทิยาลัย 
ญาตรี สาขาวิศวกรรมศ
งกรณมหาวทิยาลัย 
มหลักสูตรบทบาทหนา
นกรรมการ (DCP) รุน

ber ของสมาคมสงเสริม
ไทย 
มหลักสูตรผูบริหารระดั
งสถาบนัวิทยาการตลาด
ทรัพยแหงประเทศไทย 
มหลักสูตร Executive D
am (EDP) รุนที่ 1 ของส
ยนไทย ตลาดหลักทรัพ
TLCA) 
บรมป 2556 
มการเดินทางสูการยกร
จการทีด่ีภายใต “ASEA

orate Governance Score
จี ภูมิไชย โฮลดิ้งส 

  

ะวัติการอบรม 
ถือ

ณ

(
ศาสตร, 

ศาสตร, 

าที่และทักษะของ
ที่ 17 - Fellow 
มสถาบันกรรมการ

ดบัสูง (วตท. รุนที่  
ดทุน ตลาด

Development 
สมาคมบริษัทจด
ยแหงประเทศ

ะดับการกํากับ
AN  
ecard”  ของ บจ.เค

  

สัดสวนการ 
อหุนในบริษัท  (%) 
ณ 27 ธันวาคม 2556 

(นับรวมคูสมรส) 
0.02 

  

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง

ผูบริหาร 

ป

- 2536
 
2540
 
 
2542
 
2547
 
 
2553
 

  

ประสบการณทํางานใน

ชวงเวลา 

6-ปจจุบัน 

0-ปจจุบัน 

2-ปจจุบัน 

7-ปจจุบัน 

3-ปจจุบัน 

กรร
เจาห
กรร
ประ
ตรว
ประ
 
ประ
ประ
ตรว
ประ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดี

นระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ตําแหนง 

รมการและประธาน
หนาที่บริหาร 
รมการอิสระและ
ะธานกรรมการ
วจสอบ 
ะธานกรรมการบริหาร 

ะธานกรรมการและ
ะธานกรรมการ
วจสอบ 
ะธานกรรมการบริหาร 

ดีย กรุป จํากัด (มหาชน)

 
หนวยงาน / 

 

 

 

บมจ.ไลทติ้ง แอนด
 
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดี
 
 
บจก.แอล แอนด อี 
ริ่ง 
บมจ.พรพรหมเม็ทท
 
 
บจก.แอล แอนด อีโ

 

 

 บริษัท 

ด อีควปิเมนท 

ดยี กรุป 

 แมนูแฟคเจอ

ทอล 

โซลิดสเตท 



 

 

5. นายเชวง 
กรรมการอิส

 

  

ชื่อ-สกุล / 
ตําแหนง 

 

  จริยะพิสุทธิ์ 
สระและกรรมการตรวจ

  

อายุ 

คณุ
(ป) 

 

จสอบ 
69 -ประก

กรุงเท

-อบรม
Progra
-อบรม
Statem
-อบรม
Direct
-อบรม
Interna
-อบรม
รุน 20 
ของสม

ไทย 
การอบ

-ไมมี- 
 
 

  

 
ณวุฒิการศึกษา / ประ

 

กาศนียบัตร โรงเรียนอัส
พมหานคร (ACC) 
มหลักสูตร Director Ac
am (DAP) รุนที่ 36  
มหลักสูตร Understand
ment (UFS) รุนที่ 2  
มหลักสูตร  Finance for
tor (FN)  รุนที่ 31  
มหลักสูตร  Monitoring
al Control and Risk M
มหลักสูตร  Audit  Com
  
มาคมสงเสริมสถาบันก

บรมป 2556 
 

  

ะวัติการอบรม 
ถือ

ณ

(
สสัมชัญพาณิชย 

ccreditation 

ing Fundamental 

r Non-Finance 

g the System 
gmt. รุนที่ 1  

mmittee  Program 

กรรมการบริษทั

  

สัดสวนการ 
อหุนในบริษัท  (%) 
ณ 27 ธันวาคม 2556 

(นับรวมคูสมรส) 
- 

  

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง

ผูบริหาร 

ปร

- 2526
2534
2534
2534
2534
2534
 
2552
 
 
 

  

ระสบการณทํางานใน

ชวงเวลา 

6-ปจจุบัน 
4-ปจจุบัน 
4-ปจจุบัน 
4-ปจจุบัน 
4-ปจจุบัน 
4-ปจจุบัน 

2-ปจจุบัน 

กรร

กรร

กรร

กรร

กรร

กรร

กรร

กรร

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดี

นระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ตําแหนง 

รมการบริหาร 
รมการบริหาร 
รมการบริหาร 
รมการบริหาร 
รมการบริหาร 
รมการอิสระและ

รมการตรวจสอบ 
รมการบริหาร 

ดีย กรุป จํากัด (มหาชน)

หนวยงาน / บ
 

บจก.สยามสตีล จํากัด
บจก.สยามอนิทริเกรท
บจก.เอส เอส ที โฮลดิ
บจก.สยามซินดิเคท เ
บจก.สยามสตีลเวอรค
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย
 
บจก.สยาม เอเชีย เอ็น
เมนท 

 

 

บริษัท 

ด 
ท 
ดิ้ง จํากัด 
ทคโนโลยี 
คส 
ย กรุป 

นไวรอน



 

 

6. นายนิวัตน
กรรมการ 

 
 
 

  

ชื่อ-สกุล / 
ตําแหนง 

 

น  แจงอริยวงศ 

  

อายุ 
(ป) คณุ

 

71 -ปริญญ
บริหาร
-ประก
กรุงเท
-อบรม
Progra
สถาบัน
การอบ
-ไมมี- 
 
 

  

 
ณวุฒิการศึกษา / ประ

 

ญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศั
รธุรกิจ , มหาวิทยาลัยร
กาศนียบัตร โรงเรียนอัส
พมหานคร (ACC) 
มหลักสูตร Director Ac
am (DAP) รุนที่ 36 ของ
นกรรมการบริษัทไทย 
บรมป 2556 
 

  

ะวัติการอบรม ถือ

ณ

(
ศกัดิ์  สาขา
าชภฏัเชียงราย 
สสัมชัญพาณิชย 

ccreditation 
งสมาคมสงเสริม
 

  

สัดสวนการ 
อหุนในบริษัท  (%) 
ณ 27 ธันวาคม 2556 

(นับรวมคูสมรส) 
0.06 

  

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง

ผูบริหาร 

ปร

- 2528
2532
 
 
2533
 
2534
 
2540
2544
 
2546
 
2553
 

  

ระสบการณทํางานใน

ชวงเวลา 

 

8-ปจจุบัน 
2-ปจจุบัน 

3-ปจจุบัน 

4-ปจจุบัน 

0-ปจจุบัน 
4-ปจจุบัน 

6-ปจจุบัน 

3-ปจจุบัน 

กรร
กรร
 
 
กรร
 
กรร
 
กรร
ประ
กรร
กรร
 
กรร
 
 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดี

นระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ตําแหนง 

 

รมการผูจัดการ   
รมการ 

รมการ 

รมการ 

รมการ 
ะธานและ
รมการบริหาร 
รมการ 

รมการอิสระ 

ดีย กรุป จํากัด (มหาชน)

หนวยงาน / บ
  

บจก.กรีนสยาม 
บจก.เอเวอรกรีน อินเ
แนล โฮเต็ล พรอพเพ
(กรุงเทพ) 
บจก.เอเวอรกรีน อินเ
แนล โฮลดิ้ง (ประเทศ
บจก.เอเวอรกรีน คอน
เทอรมินัล (ประเทศไ
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย
บจก.เอเวอรกรีน ชิปป
(ไทยแลนด) 
บจก.เอเวอรกรีน โลจิ
(ประเทศไทย) 
บมจ.อีเทอเนลิ เอนเน
 

 

 

บริษัท 

เตอรเนชัน่
อรตี้ 

เตอรเนชัน่
ศไทย) 
นเทนเนอร 
ทย) 
ย กรุป 
ปง เอเยนซี่ 

จิสติคส 

นอยี 



 

 

7. นางสาวเข
กรรมการอิส

8. นายอดศิกั
กรรมการ 

  

ชื่อ-สกุล / 
ตําแหนง 

 

ขมกร วชิรวราการ 
สระและกรรมการตรวจ

กดิ ์ ลมิปรุงพัฒนกิจ 

  

อายุ 
(ป) คณุ

 

จสอบ 
38 -ปริญญ

(M.B.A
U.S.A
-ปริญญ
(B.B.A
มหาวิท
-ผูสอบ
การอบ
-ไมมี –
 

53 -ปริญญ
มหาวิท
-หลักส
เปนกร
สมาคม
การอบ
-ไมมี- 
 

  

 
ณวุฒิการศึกษา / ประ

 

ญาโทบริหารธุรกิจมหา
A.), University of Haw

A. 
ญาตรีบัญชบีัณฑิต ภาค
A.) , คณะพาณิชยศาสต
ทยาลัยธรรมศาสตร 
บบัญชีรับอนุญาต 
บรมป 2556 
– 

ญาตรี พาณชิยศาสตรแ
ทยาลัยธรรมศาสตร 
สูตรบทบาทหนาทีแ่ละ
รรมการบริษัท (DCP) ร
มสงเสริมสถาบนักรรม
บรมป 2556 
 

  

ะวัติการอบรม ถือ

ณ

(
าบัณฑติ 

waii at Manoa, 

คภาษาอังกฤษ 
ตรและการบัญชี 

และการบัญชี  

ทักษะของการ
รุนที่ 71ของ
มการบริษัทไทย 

  

สัดสวนการ 
อหุนในบริษัท  (%) 
ณ 27 ธันวาคม 2556 

(นับรวมคูสมรส) 
0.30 

0.48 

  

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง

ผูบริหาร 

ปร

- 2546
17 ต

- 2552
 
2553
2555
2555
2555
2555
2555
2555

  

ระสบการณทํางานใน

ชวงเวลา 

 

6-ปจจุบัน 
ต.ค.56-ปจจุบนั 

กรร
กรร
กรร

2-ปจจุบัน  

3-ปจจุบัน 
5-ปจจุบัน 
5-ปจจุบัน 
5-ปจจุบัน 
5-ปจจุบัน 
5-ปจจุบัน 
5-ปจจุบัน 

กรร
 
กรร
กรร
กรร
กรร
กรร
กรร
กรร

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดี

นระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ตําแหนง 

 

รมการ 
รมการอิสระและ
รมการตรวจสอบ 

รมการผูอาํนวยการ 

รมการ 
รมการ 
รมการ 
รมการ 
รมการ 
รมการ 
รมการ 

ดีย กรุป จํากัด (มหาชน)

หนวยงาน / บ
  

บจก.ไอ ดู ไอเดีย 
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย

บมจ.เนชั่น บรอดแคส
คอรปอเรชัน่ 
บจก.คมชัดลึก มีเดีย 
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย
บจก.เอน็บีซี เน็กซมีเดี
บจก.เอน็ เอ็ม แอล 
บจก.เนชัน่ ยู 
บจก.เอน็บีซี เน็กซ วิช
บจก.เอน็บีซี เน็กซ ส

 

 

บริษัท 

ย กรุป 

สติ้ง  

ย กรุป 
ดยี 

ชั่น 
กรีน 



 

 
 

9. นายเทพชั
กรรมการแล
ผูกพันบริษทั
รับรอง 
 

10. นายพน
กรรมการแล
ผูกพันบริษทั
รับรอง 
 

 
 

  

ชื่อ-สกุล / 
ตําแหนง 

 

ชยั  แซหยอง 
ละกรรมการผูมีอํานาจล
ทตามที่กําหนดในหนงั

า  จันทรวิโรจน 
ละกรรมการผูมีอํานาจล
ทตามที่กําหนดในหนงั

  

อายุ 
(ป) คณุ

 

ลงนาม
งสือ

59 -มัธยม
พาณิช
การอบ
-อบรม
การเป
สมาคม

ลงนาม
งสือ

55 -ปริญญ
-อบรม
การเป
สมาคม
-อบรม
ความเ
ตลาดห
การอบ
-ไมมี- 

  

 
ณวุฒิการศึกษา / ประ

 

มศึกษาปที ่6 โรงเรียนอั
ชยการ กรุงเทพมหานคร
บรมป 2556 
มหลักสูตรบทบาทหนา
นกรรมการบริษัท (DC
มสงเสริมสถาบนักรรม

ญาโท : Tufts Universi
มหลักสูตรบทบาทหนา
นกรรมการบริษัท (DC
มสงเสริมสถาบนักรรม
มสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สี่ยงของสมาคมบริษัท
หลกัทรัพยแหงประเทศ
บรมป 2556 
 

  

ะวัติการอบรม ถือ

ณ

(
อสัสัมชัญ
ร (ACC) 

าที่และทักษะของ
CP) รุน 177 ของ
มการบริษัทไทย 

ty, USA 
าที่และทักษะของ
CP) รุนที่ 71 ของ
มการบริษัทไทย  
 เรื่อง การบริหาร
จดทะเบียนไทย 
ศไทย (TLCA) 

  

สัดสวนการ 
อหุนในบริษัท  (%) 
ณ 27 ธันวาคม 2556 

(นับรวมคูสมรส) 
- 

0.61                 

  

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง

ผูบริหาร 

ปร

- 255
 
 
2555
2555
24 เม
 
10 พ

- 255
2554
 
2555
2555
 
2555
 

  

ระสบการณทํางานใน

ชวงเวลา 

 

1-2555 

5-ปจจุบัน 
5-ปจจุบัน 
ม.ย.56-ปจจุบนั 

พ.ค.56-ปจจุบนั 

ผูอาํ
 
 
บรร
กรร
กรร
 
กรร

1-ปจจุบัน 
4-ปจจุบัน 

5-ปจจุบัน 
5-ปจจุบัน 

5-ปจจุบัน 

กรร
กรร
 
กรร
กรร
 
กรร

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดี

นระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ตําแหนง 

 

านวยการ 

รณาธิการเครือเนชั่น 
รมการ 
รมการ       

รมการ 
รมการผูอาํนวยการ   
รมการ 

รมการ 
รมการ 

รมการ 

ดีย กรุป จํากัด (มหาชน)

หนวยงาน / บ
  

องคการกระจายเสียงแ
สาธารณะแหงประเท
พีบีเอส) 
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย
บจก.เนชัน่ นิวส เน็ตเ
บมจ.เนชั่น บรอดแคส
ปอเรชั่น 
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย
บจก. เนชัน่ นวิส เนต็
บมจ.เนชั่น อนิเตอรเน
เอ็ดดูเทนเมนท 
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย
บจก.โยมิอูริ-เนชั่น อนิ
เซอรวิส  
บจก.เนชัน่ เอ็กมอนท
เอ็ดดูเทนเมนท 

 

 

บริษัท 

และแพรภาพ
ศไทย (ไทย

ย กรุป 
เวิรค 
สติ้ง คอร

ย กรุป 
ตเวิรค 
นชั่นแนล 

ย กรุป 
นฟอรมเมชั่น 

ท- 



 

 

11. นายวฑิูร
ผูชวยกรรม

สายธุรกิจดา

12. นายธงชั
กรรมการผูอ

สายธุรกิจดา

 
 

  

ชื่อ-สกุล / 
ตําแหนง 

 

ร  พึงประเสริฐ 
การผูอํานวยการ  
านขาวทั่วไปภาษาไทย

ชยั  บญุศฤงคารนนท 
อาํนวยการ  
านโรงพิมพ 

  

อายุ 
(ป) คณุ

 

 

60 -ปริญญ
คณะรั

สถาบัน

-ปริญญ
คณะรั

การอบ

-Mode
พาณิช

มหาวิท

 
54 -ปริญญ

นิติศาส

-อบรม
การเป

สมาคม

การอบ

-ไมมี- 

  

 
ณวุฒิการศึกษา / ประ

 

ญาโท รัฐประศาสนศาส
ัฐประศาสนศาสตร  
นบัณฑิตพฒันบริหาร (
ญาตรี สาขาวิชารัฐศาส
ัฐศาสตร  มหาวิทยาลยั
บรมป 2556 
ern Managers Program
ชยศาสตรและการบัญช ี
ทยาลัย 

ญาตรี คณะนิติศาสตร  
สตร  มหาวิทยาลัยธรร
มหลักสูตรบทบาทหนา

นกรรมการบริษัท (DC
มสงเสริมสถาบนักรรม

บรมป 2556 
 

  

ะวัติการอบรม ถือ

ณ

(
สตร   

(นิดา) 
สตร   
ยรามคําแหง 

m : MMP ของคณะ
 จุฬาลงกรณ

 สาขาวิชา
มศาสตร 
าที่และทักษะของ

CP) รุน 143 ของ
มการบริษัทไทย 

  

สัดสวนการ 
อหุนในบริษัท  (%) 
ณ 27 ธันวาคม 2556 

(นับรวมคูสมรส) 
0.01 

- 

  

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง

ผูบริหาร 

ปร

- 2555
 
 
2555
 

- 2553

  

ระสบการณทํางานใน

ชวงเวลา 

 

5-ปจจุบัน 

5-ปจจุบัน 

ผูชว

ผูอาํ

คมช

กรร

3-ปจจุบัน กรร

ผูอาํ

ดาน

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดี

นระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ตําแหนง 

 

วยกรรมการ-
านวยการหนังสือพิมพ

ชัดลึก 
รมการ 

รมการ และกรรมการ
านวยการ สายธุรกิจ
นโรงพิมพ 

ดีย กรุป จํากัด (มหาชน)

หนวยงาน / บ
  

บจก.คมชัดลึก มีเดีย 
 
 
บจก.คมชัดลึก มีเดีย 
 

บจก.ดบับลิวพีเอส (ป

 

 

บริษัท 

ประเทศไทย)  



 

 

13. นางสาว
ผูชวยกรรม

ฝายการตลา

 
 

  

ชื่อ-สกุล / 
ตําแหนง 

 

วณฐัวรา  แสงวารินทร 
การผูอํานวยการ  
าดและประชาสัมพันธ 

  

อายุ 
(ป) คณุ

 

46 -ปริญญ
การจดั

สถาบัน

-ปริญ
คอมพิ

--อบร
การเป

สมาคมส

-อบร
Develo
สมาคม

แหงป

- อบ

บริหาร

ร ะดั บ

พระป

การอบ

-ไมมี- 

  

 
ณวุฒิการศึกษา / ประ

 

ญาโท  คณะรัฐประศาส
ดการภาครัฐและเอกชน

นบัณฑิตพฒันบริหารศ

ญาตรี   คณะบริหาร

ิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยา
มหลักสูตรบทบาทหน

ปนกรรมการบริษัท (DC
สงเสริมสถาบันกรรมการบริ

มหลักสูตร  TLCA 
opment Program (E
มบริษัทจดทะเบียนไทย

ระเทศไทย (TLCA) 
บรมหลักสูตรประกาศนี

รเศรษฐกิจสาธารณะ ส
บ สู ง  รุ น ที่  9  (ปศส

กเกลา 
บรมป 2556 
 

  

ะวัติการอบรม ถือ

ณ

(
สนศาสตร สาขา
น  
ศาสตร (นิดา) 
ธุรกิจ  สาขาวิชา
าลัยเกษมบัณฑิต 
นาที่และทักษะของ

CP) รุน 148 ของ
ริษัทไทย 

Executive 
EDP) รุน 11 ของ
ย ตลาดหลักทรัพย

นียบัตรชั้นสูง การ
สําหรับนักบริหาร

ส )  ขอ งสถ าบั น

  

สัดสวนการ 
อหุนในบริษัท  (%) 
ณ 27 ธันวาคม 2556 

(นับรวมคูสมรส) 
0.01 

 

  

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง

ผูบริหาร 

ปร

- 2555
2556

  

ระสบการณทํางานใน

ชวงเวลา 

 

5-ปจจุบัน 
6-ปจจุบัน 

กรร

ผูชว

ผูอาํ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดี

นระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ตําแหนง 

 

รมการ 
วยกรรมการ-
านวยการ 

ดีย กรุป จํากัด (มหาชน)

หนวยงาน / บ
  

 บจก.กรุงเทพธุรกิจ มี
 บมจ. เนชั่น มัลติมีเดี

 

 

บริษัท 

มีเดีย 
ย กรุป    



 

 

 

14. นายสุพ
ผูอํานวยการ

15. นางสาว
ผูอํานวยการ

/เลขานุการบ
 

 

  

ชื่อ-สกุล / 
ตําแหนง 

 

จน  เพียรศิริ 
รอาวุโส  ฝายบัญช ี

วมัธยา  โอสถานนท 
รอาวุโส  ฝายการเงิน  
บริษัท 

  

อายุ 
(ป) คณุ

 

45 -ปริญญ
เกียรติ

-ผูสอบ
การอบ

- The 7
PacRim

44 -ปริญญ
คณะพ

มหาวิท

การอบ

-ไมมี- 

  

 
ณวุฒิการศึกษา / ประ

 

ญาตรี  บัญชีบัณฑิต (ก
นิยมอันดับ 2 มหาวิทย
บบัญชีรับอนุญาต ทะเบี
บรมป 2556 
7 Habits of Highly Eff
m Group 

ญาตรี สาขาวิชาการบญั
พาณิชยศาสตรและการบ

ทยาลัยธรรมศาสตร  
บรมป 2556 
 

  

ะวัติการอบรม ถือ

ณ

(
ารสอบบัญช)ี 
ยาลัยหอการคาไทย 
บียนเลขที่ 4666 

fective People by 

ญชี   
บัญช ี

  

สัดสวนการ 
อหุนในบริษัท  (%) 
ณ 27 ธันวาคม 2556 

(นับรวมคูสมรส) 
0.01 

0.01                 

  

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง

ผูบริหาร 

ปร

- 2549
2553
2553
2555
 
2555
 
22 เม
26 ส

- 2549
255
2554
 
2555
2555
 
15 ก
26 ส

  

ระสบการณทํางานใน

ชวงเวลา 

 

9-ปจจุบัน 
3-ปจจุบัน 
3-ปจจุบัน 
5 - ปจจุบัน 

5-ปจจุบัน 

ม.ย.56-ปจจุบนั 
ส.ค. 56-ปจจุบนั 

กรร

กรร

กรร

ผูอาํ

ฝาย

กรร

 
กรร

กรร

9-ปจจุบัน 
1-ปจจุบัน 
4-ปจจุบัน 

5-ปจจุบัน 
5-ปจจุบัน 

ก.พ.56-ปจจุบนั 
ส.ค.56-ปจจุบนั 

กรร

กรร

กรร

 
กรร

ผูอาํ

ฝาย

เลข

กรร

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดี

นระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ตําแหนง 

 

รมการ 
รมการ 
รมการ 
านวยการอาวุโส 
ยบัญช ี
รมการ 

รมการ 
รมการ 
รมการ 
รมการ 
รมการ 

รมการ 
านวยการอาวุโส 
ยการเงิน 
านุการบริษัท 
รมการ 

ดีย กรุป จํากัด (มหาชน)

หนวยงาน / บ
  

บจก. เนชัน่ เอด็ดูเทน
บจก.คมชัดลึก มีเดีย 
บจก. กรุงเทพธุรกิจ มี
บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย
 
บจก.แบงคอก บสิสิเน
แคสติ้ง 
บจก.ดบับลิวพีเอส (ป
บจก.ไนน บี ไบรท 
บจก. เนชัน่ เอด็ดูเทน
บจก. เนชัน่ นวิส เนต็
บจก.เนชัน่ เอ็กมอนท
เทนเมนท 
บริษัท เนชั่น คิดส จํา
บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย
 
บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย
บจก.ไนน บี ไบรท 

 

 

บริษัท 

นเมนท 

มีเดีย 
ย กรุป 

นส บรอด- 

ประเทศไทย) 

นเมนท  
ตเวิรค 
ท เอ็ดด-ู 

กัด 
ย กรุป 

ย กรุป 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)

ขอมูล ความสัมพันธระหวางกรรมการ ผูบริหาร กับบุคคลที่มีผลประโยชนรวม ณ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท

รวมทุน
NBC NINE WPS NML NNN KTM KMM NU BBB YNIS NEXT MEDIA NNS NNV NED NK NBB

สายธุรกิจ 5 4 6 7 3 1 2 8 1 5 5 5 4 4 4
นายสุทธิชัย แซหยุน X , // X , // X , // X , // X , // X , // X X X
นายเสริมสิน สมะลาภา / / / /
นายปกรณ บริมาสพร
นายเชวง จริยะพิสุทธิ์
นายนิวัตน แจงอริยวงศ
นางสาวดวงกมล โชตะนา / X, / // // X // // // //
นายเทพชัย แซหยอง / /
นายอดิศักด์ิ ลิมปรุงพัฒนกิจ // // // / // // //
นายพนา จันทรวิโรจน / // /
นายธงชัย บุญศฤงคารนนท //
นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร /
นายวิฑูร พึงประเสริฐ //
นายสุพจน เพียรศิริ / / / / / /
นางสาวมัธยา โอสถานนท / / / / /

     หมายเหตุ: x = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร  / = กรรมการ V = ผูบริหาร
     สายธุรกิจ : 1 = สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย 2 = สายธุรกิจดานขาวท่ัวไปภาษาไทย 3 = สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ 4 = สายธุรกิจดานเอ็ดดูเทนเมนทและตางประเทศ

5 = สายธุรกิจดานส่ือกระจายภาพและเสียง 6 = สายธุรกิจดานการพิมพ 7 = สายธุรกิจดานขนสง 8 = สายธุรกิจการศึกษา

/

/

บริษัทยอยทางออมบริษัทยอย

เอกสารแนบ 2

กิจการควบคุมรวมกัน

ทางออม
NEE

4
X

บริษัทยอย % บริษัทยอยทางออม %
NBC บมจ. เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น ถือหุนโดยตรง 71.30% NEXT MEDIA บจก.เอ็นบีซี เน็กซมีเดีย ถือหุนผาน NBC 71.30%
NINE บมจ.เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ถือหุนโดยตรง 83.76% NNS บจก.เอ็นบีซี เน็กซ สกรีน ถือหุนผาน NBC 71.30%
WPS บจก.ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) ถือหุนโดยตรง 84.50% NNV บจก.เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น ถือหุนผาน NBC 71.30%
NML บจก.เอ็นเอ็มแอล ถือหุนโดยตรง 99.99% NED บจก.เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท ถือหุนผาน NINE 83.75%
NNN บจก.เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค ถือหุนโดยตรง 99.99% NK บจก.เนชั่น คิดส ถือหุนผาน NINE 83.75%
KTM บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย ถือหุนโดยตรง 99.99% NBB บจก.ไนน บีไบรท ถือหุนผาน NINE 83.75%
KMM บจก.คมชัดลึก มีเดีย ถือหุนโดยตรง 99.99%
NU บจก.เนชั่น ยู ถือหุนโดยตรง 90.00%
BBB บจก.แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง ถือหุนโดยตรง 99.99% กิจการควบคุมรวมกันทางออม %

NEE บจก.เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท ถือหุนผาน NINE 41.87%

บริษัทรวมทุน %
YNIS บจก.โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรมเมชั่น เซอรวิส ถือหุนโดยตรง 45.00%

สัดสวนการถือหุน
ณ 31 ธ.ค. 56

สัดสวนการถือหุน
ณ 31 ธ.ค. 56

ณ 31 ธ.ค. 56
สัดสวนการถือหุน

ณ 31 ธ.ค. 56
สัดสวนการถือหุน



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2556

NEXT

MEDIA

นายสุทธิชัย  แซหยุน X , // X , // X , // X , // X , // X , // X X X
นายเสริมสิน  สมะลาภา / / / /
นางสาวดวงกมล  โชตะนา / X, // // // X, // // // //
นายเทพชัย  แซหยอง / /
นายพนา  จันทรวิโรจน / // / /
นายอดิศักด์ิ ลิมปรุงพัฒนกิจ // // / / // // //
นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน // / /
นายสุพงษ ลิ้มธนากุล /
นายเมธา  สุนทรจิตร /
นายกิตติชัย  ลัทธิโสภณกุล /
นางสุภาณี  เดชาบูรณานนท /
นางเกษรี กาญจนะวณิชย /
นายสมศักด์ิ เชียร จิระนคร /
นายสุธีร จินตนานฤมิตร /
นายตอบุญ  พวงมหา / / / / /
นางสาวศันธยา  กิตติโกวิท /
นางลักขณา  รัตนวงสกุล / / /
นางสาวมัธยา โอสถานนท / / / / /

NNS NNV NED

เอกสารแนบ 2

รายชื่อบริษัทยอย                                    

รายชื่อกรรมการ
NBC NINE WPS NML NNN KTM KMM NU NK NBB NEEBBB YNIS

นายสุพจน  เพียรศิริ / / / / / / /
นายเฮนริก โฮซอลตนีลเซน /
นายคารล สตอฟมาค ปเตอรเซน /
นายแฟรงค ดีเทอร นาว /
นายทวีวุฒน อมรเดชเทวินทร /
นางสาวอิงทิพย รัตตะรังสี /
นายตะวัน เทวอักษร /
นายวรสิทธิ์ เทวอักษร /
นางสาวสุภา หงษทอง /
นายธงชัย  บุญศฤงคารนนท //
นางสาวเบ็ญจวรรณ  เผาจินดามุข // //
นายวิฑูร  พึงประเสริฐ //
นางสาวณัฐวรา  แสงวารินทร /
นายโยะชิโอะ ฮีซามัตสึ //
นายมาซาฮิโระโคะจิมะ //
นายฉัททวุฒิ  พีชผล /
หมายเหตุ 1  / =  กรรมการ   x = ประธานกรรมการ  // = กรรมการบริหาร

2 ชื่อยอ ชื่อบริษัท ชื่อยอ ชื่อบริษัท

NBC บมจ.เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น YNIS บจก.โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรมเมชั่น เซอรวิส
NINE บมจ.เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท Next Media บจก.เอ็นบีซี เน็กซมีเดีย
WPS บจก.ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) NNS บจก.เอ็นบีซี เน็กซ สกรีน 
NML บจก.เอ็นเอ็มแอล NNV บจก.เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น
NNN บจก.เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค NED     บจก.เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท
KTM บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย NK บจก.เนชั่น คิดส 
KMM บจก.คมชัดลึก มีเดีย NBB บจก.ไนน บีไบรท
NU บจก.เนชั่น ยู NEE บจก.เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท
BBB บจก.แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง
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