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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 ประวตัแิละความเป็นมาของบริษัท 

 บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ก่อตั้งเป็นบริษทัจาํกดั ภายใตช่ื้อ “ บริษทั บิสซิเนสรีวิว จาํกดั”     
ในปี 2519 ดว้ยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท เพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพิมพธุ์รกิจฉบบัภาษาองักฤษ 
“The Nation” ต่อมาในปี 2531 บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั เนชัน่  พบัลิชซ่ิง กรุ๊ป จาํกดั” และเขา้จดทะเบียน        
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากนั้นไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ในปี 2536 และเปล่ียนช่ือ           
บริษทัฯ เป็น “บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)” ในปี 2539 โดยทุนจดทะเบียน 31 ธนัวาคม 2557 เท่ากบั 
2,663,572,194.95 บาท ทุนเรียกชาํระแลว้ 1,757,662,976.14 บาท 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญด้านเงินทุน การบริหารงาน และการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ใน
ระยะเวลา 3 ปี   ( ปี 2555 - ปี 2557 ) มรีายละเอยีดดงันี ้

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบดว้ย 8 สายธุรกิจ ดงัน้ี 

1. สายธุรกิจด้านข่าวธุรกิจภาษาไทย ผลิตหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ 
ดาํเนินงานโดย บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั (KTM)  

2. สายธุรกิจด้านข่าวทั่วไปภาษาไทย ผลิตหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก และ      
เนชัน่สุดสัปดาห์ ดาํเนินงานโดย บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั (KMM) 

3. สายธุรกิจดา้นข่าวภาษาองักฤษ ผลิตหนงัสือพิมพ ์เดอะเนชัน่ ธุรกิจอบรม
สัมมนา  และทักษะการส่ือสาร  ดําเนินงานโดย  บริษัท  เนชั่น  นิวส์     
เน็ตเวิร์ค จาํกดั (NNN) นอกจากน้ี บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) ไดร่้วมทุน กบั บริษทั อีเลฟเวน มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั ในประเทศ   
พม่า เพ่ือจัดตั้ งบริษัทร่วมทุน ช่ือ บริษัท อีเลฟเวน-เนชั่น มีเดีย จํากัด           
ท่ีเมืองย่างกุ ้ง ประเทศพม่า โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 เพ่ือประกอบ   
กิจการ ส่ือและธุรกิจ ท่ี เ ก่ียวข้อง  โดยมี เ ป้าหมายท่ีจะขยายธุรกิจ สู่        
ประเทศพม่า  ด้วยการทําหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษรายวันทั่วไปใน   
ประเทศพม่า    

4. สายธุรกิจดา้นส่ือกระจายภาพและเสียง  ผลิตรายการเพ่ือออกอากาศใน    
ทีวีสถานีต่างๆ ผลิตรายการวิทยุ New Media  นอกจากน้ี เจ้าของ               
ใบอนุญาตช่องทีวดิีจิตอล 2 ช่อง  คือ  
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- ประเภทหมวดหมู่ทัว่ไปแบบความชดัปกติ (SD Variety)  ภายใตช่ื้อ 
NOW ออกอากาศภายใตช่้องหมายเลข 26 ดาํเนินงานโดย บริษัท           
แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จาํกดั (BBB) (บริษทัยอ่ยของ NMG) 

- ประเภท หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ (SD News) ภายใตช่ื้อ Nation TV 
ออกอากาศภายใตช่้องหมายเลข 22 ดาํเนินงานโดยบริษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ 
วชิัน่ จาํกดั (NNV) (บริษทัยอ่ยของ NBC) 

5. สายธุรกิจเอ็ดดูเทนเมนท์ และต่างประเทศ  ผลิตและจําหน่ายส่ิงพิมพ์
สาํหรับเด็กและการศึกษา   ผลิตหนงัสือเล่มในนามสาํนกัพิมพเ์นชัน่บุ๊คส์ 
ผลิตนิตยสารเนชั่นจูเนียร์ ตัวแทนโฆษณาและจัดจําหน่ายให้ส่ิงพิมพ์
ต่างประเทศ , ผลิตรายการโทรทศัน์สําหรับเด็ก และให้บริการโฆษณา    
ผ่านส่ือโทรทศัน์  ดาํเนินงานโดยบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนลเอ็ดดู      
เทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) (NINE) และ สถาบนักวดวิชา ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาทุกแขนง ดาํเนินงานโดย บริษทั ไนน์ บี ไบร์ท จาํกดั (ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของ NINE) 

6. สายธุรกิจด้านการพิมพ์  ดํา เ นินธุรกิจ รับจ้างพิมพ์ดํา เ นินงานโดย               
บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั (WPS) 

7. สายธุรกิจดา้นการขนส่งดาํเนินงานโดย บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั (NML) 

8. ส า ย ธุ ร กิ จ ก า ร ศึ ก ษ า  เ ปิ ด ส อน ร ะ ดับ ป ริ ญญ า ต รี  ป ริญญ า โ ท                         
ในมหาวิทยาลัยเนชั่น โดยมี  2 วิทยาเขต  คือ วิทยาเขตกรุงเทพ และ        
วทิยาเขตลาํปาง ดาํเนินงานโดย บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั (NU) 

 
1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาทีสํ่าคญั 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาทีสํ่าคญัเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิและการบริหารงานในระยะเวลา 3 ปี ดงันี ้

ด้านเงนิทุนของบริษัท 

ปี 2555  เดือนมีนาคม 2555 NBC (บริษัทย่อย) ได้จดทะเบียนจัดตั้ งบริษัทย่อย ช่ือ บริษัท เอ็นบีซี   
เน็กซ์มีเดีย จาํกัด ทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาท เรียกชาํระแล้ว 10 ลา้นบาท ประกอบธุรกิจผลิต   
รายการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ผา่นส่ือโทรทศัน์ และส่ือรูปแบบใหม่โดย NBC ถือหุน้ 99.99% 

 เดือนพฤษภาคม 2555 กรรมการ และ/หรือพนกังานของ NBC ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดง สิทธิ
คร้ังท่ี 4 จาํนวน 1,036,900 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.33 บาท เป็นเงิน 3,452,877 บาท โดยมีใบสําคญั
แสดงสิทธิคงเหลือ 5,081,100 หน่วย    
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 เดือนพฤษภาคม 2555 คณะกรรมการบริหาร NMG ไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจจดัตั้งสาํนกังาน
บรรณาธิการข่าวในเมืองย่างกุ ้ง ประเทศพม่า ร่วมกับ บริษัท อีเลเวน มีเดีย กรุ๊ป ซ่ึงเป็นบริษัท   
ท่ีประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมส่ือของพม่า  

 เดือนกรกฎาคม 2555  NMG ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระของบริษัทจากเดิม   
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.53 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,647,740,300 บาท เป็น 
873,302,359 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,647,740,300 หุน้ 

 เดือนพฤศจิกายน 2555 กรรมการ และ/หรือพนักงานของ NBC ใช้สิทธิซ้ือหุ้นตามใบสําคญั   
แสดงสิทธิคร้ังท่ี 5 จาํนวน 2,395,100 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.33 บาท เป็นเงิน 7,975,683 บาท โดยมี
ใบสาํคญัแสดงสิทธิคงเหลือ 2,686,000 หน่วย    

 เดือนพฤศจิกายน 2555 บริษทัยอ่ยของ NMG ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัย่อย ประกอบธุรกิจผลิต
รายการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ผา่นส่ือโทรทศัน์ และส่ือรูปแบบใหม่ จาํนวน 5 บริษทั ดงัน้ี 

 บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์ วิชัน่ จาํกดั (NNV) ทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท ถือหุน้โดย          
บมจ.เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ (NBC) 99.99% 

 บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์ สกรีน จาํกดั (NNS) ทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท ถือหุน้โดย          
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ (NBC) 99.99% 

 บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั (NTK) ทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท ถือหุน้โดย                            
บมจ.เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์(NINE) 99.99% 

 บริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จาํกดั (BBB)  ทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท           
ถือหุน้โดย บจก. กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย (KTM ) 99.99% 

 บริษทั เอน็เอน็เอน็ เน็กซ์ ฟรอนเทียร์ จาํกดั (NNF) ทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท                
ถือหุน้โดย บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวร์ิค (NNN) 99.99% 

 

ปี 2556  เดือนเมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของ NMG เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 ไดมี้มติดงัน้ี 

 อนุมติัการออก และเสนอขายใบสําคญัสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนโดยไม่คิดมูลค่า จํานวนไม่เกิน 1,647,740,300 หน่วย   
ในอตัราส่วนหุ้นสามัญเดิม 1 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ  โดยใบสําคญัสิทธิ   
มีอาย ุ5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

 อนุมัติการออก และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ ให้แก่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย (ESOP) โดยไม่คิดมูลค่า 
จาํนวนไม่เกิน 82,387,015 หน่วย ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 1 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสําคญั
แสดงสิทธิ โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
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 อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 873.30 ลา้นบาท เป็น 2,663.57 ลา้นบาท   
โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวนไม่เกิน 3,377,867,615 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.53 บาท 
เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนและการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวขา้งตน้  

 เดือนพฤษภาคม 2556 

  NMG เพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยการอออกหุ้นสามญัจาํนวนไม่เกิน 3,377,867,615 หุ้น   
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.53 บาท เพ่ือรองรับการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ในอตัราส่วน 
1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ทาํให้ทุนจดทะเบียนเพ่ิมจาก 873.30 ล้านบาท   
เป็น 2,663.57 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 5,025,607,917 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
0.53 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,663.57 ลา้นบาท 

 NBC  (บริษทัย่อย NMG ถือหุ้นร้อยละ 64 ) เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั โดยการออก   
หุ้นสามัญจาํนวนไม่เกิน 541,843,962 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการ   
เสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน และการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ทําให้ทุนจดทะเบียน   
เพ่ิมจาก 178.50 ลา้นบาท เป็น 720.34 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 720,343,962 หุ้น   
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 720.34 ลา้นบาท  

 NINE (บริษทัยอ่ย NMG ถือหุ้นร้อยละ83.76) เพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญั
จาํนวนไม่เกิน 174,250,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการเสนอขาย   
หุ้นเพ่ิมทุน และการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ทาํให้ทุนจดทะเบียนเพ่ิมจาก 85   
ลา้นบาท เป็น 259.25 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 259,250,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ   
1 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 259.25 ลา้นบาท   

 เดือนมิถุนายน 2556 

 NMG เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัในอตัรา 1 หุ้นเดิมต่อ   
1 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 1 บาท จาํนวน 1,647,740,300 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 1,647.74   
ลา้นบาท  

 NMG ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้น   
เดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน   NMG-W3 จํานวน  1,647,740,300 หน่วย  อายุ 5 ปี   
โดยไม่คิดค่าตอบแทนในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 1 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ราคาการใชสิ้ทธิ หุน้ละ 1 บาท 

 เดือนกรกฏาคม 2556 

 NBC  บริษทัย่อยเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัในอตัรา   
1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 3 บาท จาํนวน 353,740,000 หุ้น  เป็นจาํนวนเงินรวม 
1,061,22 ลา้นบาท     
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ทั้งน้ี NMG ไดรั้บสิทธ์ิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ NBC ในอตัราส่วนหุ้นสามญั   
เดิม 1 หุ้น ต่อ 2 หุ้นใหม่ จาํนวนทั้งส้ิน 233,761,522 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3 บาท เป็นเงิน 
701.28 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนการลงทุนของ NMG ใน NBC เพ่ิมจากร้อยละ 59.91   
เป็นร้อยละ 64 และในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2556 NMG ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของ NBC 
เพ่ิมเติมเป็น 39,734,900 หุน้ เป็นเงินรวม 169.58 ลา้นบาท ทาํใหส้ัดส่วนการลงทุนใน NBC 
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 64 เป็นร้อยละ 71.30  

 NBC (บริษทัยอ่ย) ไดมี้การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน  NBC-W1 จาํนวน 176,869,946 หน่วย 
อายุ 5 ปี  โดยไม่คิดค่าตอบแทนในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสําคญั
แสดงสิทธิ ราคาการใชสิ้ทธิ หุน้ละ 3 บาท 

 NINE  (บริษทัยอ่ย) เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัในอตัรา   
1 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ ราคาหุน้ละ 4 บาท จาํนวน 85 ลา้นหุน้ เป็นเงิน 340 ลา้นบาท    

ทั้งน้ี NMG ไดรั้บสิทธ์ิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ NINE ในอตัราส่วนหุ้นสามญั   
เดิม 1 หุ้น ต่อ 1 หุ้นใหม่ จาํนวน 75,733,411 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4 บาท เป็นเงิน 302.93   
ล้านบาท ทาํให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทใน NINE เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 78.46   
เป็นร้อยละ 83.76 

 NINE (บริษทัยอ่ย) ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั
ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน  NINE-W1 จํานวน 85,000,000 หน่วย   
อายุ  5  ปี   โดยไม่คิดค่าตอบแทนในอัตราส่วนหุ้นสามัญเ ดิม  1  หุ้น  ต่อ  1  หน่วย   
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ราคาการใชสิ้ทธิ หุน้ละ 4 บาท 

 เดือนสิงหาคม 2556  

 NINE (บริษทัย่อย)  ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัย่อย ช่ือ บริษทั ไนน์ บี ไบรท์  จาํกดั   
ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชําระแล้ว  1 ล้านบาท  ประกอบธุรกิจสถาบันกวดวิชา   
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาความรู้วชิาทุกแขนง  

 NMG ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/
หรือ พนักงานของบริษทั และ/หรือ บริษทัย่อย (ESOP) จาํนวน 82,387,015 หน่วย   
ชนิดไม่มีมูลค่า อายุ 5 ปี อัตราการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ   
1 หุน้ ราคาในการใชสิ้ทธิ1 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 

 NBC (บริษทัยอ่ย) ออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทั และ/หรือ บริษทัยอ่ย (ESOP) จาํนวน 8,798,905 
หน่วย  ชนิดไม่มีมูลค่า อายุ 5 ปี อัตราการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ   
หุน้สามญั 1 หุน้ ราคาในการใชสิ้ทธิ 3 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
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 NINE (บริษทัยอ่ย)  ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทั และ/หรือ บริษทัยอ่ย (ESOP) จาํนวน 4,250,000 
หน่วย  ชนิดไม่มีมูลค่า อายุ 5 ปี อัตราการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ   
หุน้สามญั 1 หุน้ ราคาในการใชสิ้ทธิ 4 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 

 เดือนพฤศจิกายน 2556 

 NMG มีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้จัดตั้ งบริษัทร่วมทุน กับ บริษทั อีเลฟเวน   
มีเ ดีย  กรุ๊ป  จํากัด  ในประเทศพม่า  ภายใต้ช่ือ  บริษัท  อี เลฟเวน-เนชั่น  มี เ ดีย  จํากัด   
(NMG ถือหุน้ 49%) มีทุนจดทะเบียน 40 ลา้นบาท 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษทั และ/หรือ บริษทัย่อย มีการใช้สิทธิ   
ซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ดงัน้ี 

- กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของ NMG ไดใ้ชสิ้ทธิรวม 6,639,400 หน่วย   
ในราคาหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 6.64 ล้านบาท  โดยมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 
75,747,615 หน่วย 

-  กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของ NBC ไดใ้ชสิ้ทธิรวม 1,195,800 หน่วย   
ในราคาหุ้นละ 3 บาท เป็นเงิน 3.59 ล้านบาท โดยมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 
7,603,105 หน่วย 

- กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของ NINE ได้ใช้สิทธิรวม 7,000 หน่วย   
ในราคาหุ้นละ 4 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท โดยมีใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือ 
4,243,000 หน่วย 

 เดือนธนัวาคม 2556 

 ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทและบริษัทย่อย มีการใช้สิทธิคร้ังท่ี 1 ในช่วงวนัท่ี   
4 - 12 ธนัวาคม 2556 ดงัน้ี 

- ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ NMG (NMG-W3) ใช้สิทธิรวม 
1,881,570 หน่วย ในราคาหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 1.88 ลา้นบาท โดยมีใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (NMG-W3) คงเหลือ 1,645,858,730 หน่วย  

- ผูถื้อใบสําคญัสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ NBC (NBC-W1) ใชสิ้ทธิรวม 9,481 หน่วย   
ในราคาหุ้นละ 3 บาท  เป็นเงิน 28,443 บาท   โดยมีใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ   
หุน้สามญั (NBC-W1) คงเหลือ 176,860,465 หน่วย 

- ผูถื้อใบสาํคญัสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ NINE (NINE-W1) ใชสิ้ทธิรวม 41,386 หน่วย  
ในราคาหุ้นละ 4 บาท เป็นเงิน 0.16 ล้านบาท โดยมีใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ   
หุน้สามญั (NINE-W1) คงเหลือ 84,958,614 หน่วย   
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ปี 2557  เดือนกมุภาพนัธ์ 2557 

 BBB (บริษทัย่อย) ผูช้นะการประมูล ทีวีดิจิตอล ในหมวดหมู่ทัว่ไปทัว่ไปแบบความ   
คมชัดปกติ ในราคาประมูลรวม 2,200 ล้านบาท ได้ชาํระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต   
งวดท่ีหน่ึง  รวมเป็นเงินทั้ ง ส้ิน  334 ล้านบาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเ พ่ิมและสุทธิจาก   
เงินประกนัการประมูลจาํนวน 38 ลา้นบาท) และได้วางหนังสือคํ้ าประกันจากสถาบัน
การเงินเพ่ือคํ้ าประกันการชาํระเงินค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือ จาํนวน 1,828 ลา้นบาท   
ให้กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม  
แห่งชาติ ( กสทช. ) เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2557  

 NNV  (บริษัทย่อย) ผูช้นะการประมูล ทีวีดิจิตอล ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ   
แบบความคมชัดปกติ ในราคาประมูลรวม 1,338 ล้านบาท ได้ชาํระเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตงวดท่ีหน่ึง รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 199.80 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ   
สุทธิจากเงินประกนัการประมูลจาํนวน 22 ลา้นบาท) และไดว้างหนังสือคํ้าประกนัจาก
สถาบนัการเงินเพ่ือคํ้ าประกนัการชาํระเงินค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือ จาํนวน 1,116.20   
ล้านบาท  ให้กับ  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2557  

 เดือนพฤษภาคม 2557 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษทั และ/หรือ บริษทัย่อย มีการใช้สิทธิ   
ซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 ในเดือนพฤษภาคม 2557 ดงัน้ี 

- กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของ NMG ไดใ้ช้สิทธิรวม 199,00 หน่วย   
ในราคาหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 0.19 ล้านบาท โดยมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 
75,548,615 หน่วย 

-  กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของ NBC ไดใ้ช้สิทธิรวม 10,000 หน่วย   
ในราคาหุ้นละ 3 บาท เป็นเงิน 0.03 ล้านบาท โดยมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 
7,593,105 หน่วย 

- กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของ NINE ไม่มีการใช้สิทธิ โดยมีใบสําคัญ   
แสดงสิทธิคงเหลือ 4,243,000 หน่วย 

 เดือนมิถุนายน 2557 

 ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทและบริษัทย่อย  มีการใช้สิทธิคร้ังท่ี  2 ในเดือน   
มิถุนายน 2557 ดงัน้ี 

- ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ NMG (NMG-W3) ใช้สิทธิรวม   
38,287 หน่วย ในราคาหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 0.04 ล้านบาท โดยมีใบสําคญัแสดง   
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สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (NMG-W3) คงเหลือ 1,645,820,443 หน่วย  

- ผูถื้อใบสําคญัสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ NBC (NBC-W1) ไม่มีการใชสิ้ทธิ โดยมี
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (NBC-W1) คงเหลือ 176,860,465 หน่วย 

 ผูถื้อใบสําคญัสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ NINE (NINE-W1) ไม่มีการใช้สิทธิ โดยมี
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (NINE-W1) คงเหลือ 84,958,614 หน่วย   

 NMG  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2557 วนัท่ี 6 มิถุนายน 2557 มีมติอนุมติั   
การปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน บริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จาํกดั (BBB)   
ท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภท   
หมวดหมู่ทั่วไปแบบความชัดปกติ  จากเดิมท่ี NMG ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท   
กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั (KTM)  ร้อยละ 99.99 มาเป็น ถือโดยตรงร้อยละ 99.80   
โดยลงทุนในหุน้เพ่ิมทุน ดงัน้ี 

เดมิ         1 ลา้นบาท แบ่งเป็น 10,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท 

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

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือความคล่องตวัในการดาํเนินธุรกิจ และลงทุนในธุรกิจทีวดิีจิตอล  

 NBC  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2557 วนัท่ี 6 มิถุนายน 2557 มีมติอนุมติั   
ให้ลงทุนในหุ้นเพ่ิมทุน ในบริษทั เอ็นบีซี เน็กซ์วิชั่น จาํกดั ( NNV) ท่ี NBC ถือหุ้น   
ร้อยละ 99.90 โดย NNVได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทศัน์ใน   
ระบบดิจิตอลประเภท หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ แบบความชัดปกติ  โดยลงทุนใน   
หุน้เพ่ิมทุน ดงัน้ี 

เดมิ         1 ลา้นบาท แบ่งเป็น 10,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท 

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

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือความคล่องตวัในการดาํเนินธุรกิจ และลงทุนในธุรกิจทีวดิีจิตอล  

 เดือนพฤศจิกายน 2557 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษทั และ/หรือ บริษทัย่อย มีการใช้สิทธิ   
ซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ดงัน้ี 

- กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของ NMG ไดใ้ชสิ้ทธิรวม 9,955,400 หน่วย   
ในราคาหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 9.95 ล้านบาท  โดยมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 
65,593,215 หน่วย 

-  กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของ NBC ไดใ้ชสิ้ทธิรวม 285,200 หน่วย   
ในราคาหุ้นละ 3 บาท เป็นเงิน 0.86 ล้านบาท โดยมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 
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7,307,905 หน่วย 

- กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ NINE   ไม่มีการใชสิ้ทธิ โดยมีใบสําคญั
แสดงสิทธิคงเหลือ 4,243,000 หน่วย 

 เดือนธนัวาคม 2557 

 ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทและบริษัทย่อย  มีการใช้สิทธิคร้ังท่ี  3 ในเดือน   
ธนัวาคม 2557 ดงัน้ี 

- ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ NMG (NMG-W3) ใช้สิทธิรวม 
2,150,981 หน่วย ในราคาหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 2.15 ลา้นบาท โดยมีใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (NMG-W3) คงเหลือ 1,643,669,462 หน่วย  

- ผูถื้อใบสําคญัสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ NBC (NBC-W1) ไม่มีการใชสิ้ทธิ  โดยมี
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (NBC-W1) คงเหลือ 176,860,465 หน่วย 

 ผูถื้อใบสําคญัสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ NINE (NINE-W1) ไม่มีการใช้สิทธิ โดยมี
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (NINE-W1) คงเหลือ 84,958,614 หน่วย   

 NINE  คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย คือ บจก. เนชั่น   
เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์  (NEE) จากผูร่้วมทุนท่ีเป็นผูถื้อหุ้นเดิม คือ บริษทั เอ็กมอนท ์
อินเตอร์เนชัน่แนลโฮลด้ิง เอ/เอส  จาํนวน 24,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.00 ในจาํนวนเงิน 
10 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนการถือหุน้ของ NINE ใน NEE จากเดิมร้อยละ 49.99 เปล่ียน   
เป็น ร้อยละ 98.99 และ NEE ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เนชัน่ โกบอล เอ็ดดูเทนเมนท ์  
จาํกดั (NGE) 

 
 
ด้านการดาํเนินธุรกจิ 

ปี 2555  เดือนมกราคม 2555  

NMG จดังาน  “ เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ คร้ังท่ี 9 (9th World Film Festival of 
Bangkok) ” ร่วมกบั บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จาํกดัซ่ึงมีภาพยนต์มากกว่า 70 เร่ืองท่ีเขา้ฉาย   
ท่ีโรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพลก็ซ์ รัชดาภิเษก  

 เดือนเมษายน 2555  

หนงัสือพิมพ ์คมชดัลึก กรุงเทพธุรกิจ เดอะเนชัน่ เปิดให้บริการ application ข่าวบน iPhone 
เป็นเจ้าแรกสําหรับเครือส่ือมวลชนของไทย ครอบคลุมทุกส่ือในเครือ ทั้ งข่าวภาษาองักฤษจาก   
The Nation  ข่าวภาษาไทยจาก คม ชดั ลึก และ กรุงเทพธุรกิจ 
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 เดือนเมษายน 2555  

สํานกัพิมพเ์นชัน่บุ๊คส์ โดย NINE ไดจ้ดังานเปิดตวัหนังสือ ในงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ   
คร้ังท่ี 40 ไดแ้ก่ ชีวประวติั “สตีฟ จ๊อบส์” โดยวอลเตอร์ ไอแซคสัน  “กนก กด Like” โดย   
คุณกนก รัตน์วงศส์กลุ “รู้ทนัมะเร็ง” โดยนายแพทยส์มหมาย ทองประเสริฐ เป็นตน้ 

 เดือนกรกฎาคม 2555 

 NINE บริษทัย่อย NMG ถือหุ้น 78.46%  ไดเ้ปิดตวัช่องทีวีดาวเทียมสําหรับเด็กและ
ครอบครัว  ภายใต้ช่ือ  “KidZone”โซนคิดของเด็กคิดซนรวบรวมคอนเทนต์ท่ี เ ป็น
สาระบนัเทิงเพ่ือเดก็และเยาวชนไทย อาทิ การ์ตนูท่ีใหค้วามรู้และขอ้คิดดีๆ  

 หนังสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ ร่วมกบั ธนาคารกสิกรไทย ไดจ้ัด Creative Talk Show   
เป็นทอลค์โชวรู์ปแบบใหม่ของเมืองไทย “ What would Steve Jobs with AEC ? ” รับฟัง
มุมมองแนวคิดในการก้าวสู่เออีซีทุกมิติกับ 2 กูรูเมืองไทย คุณสุทธิชัย หยุ่น ประธาน
กรรมการ บริษทั เนชั่น มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)และคุณบณัฑูร ลํ่าซํา ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร ธนาคารกสิกรไทย 

 เดือนกนัยายน 2555  

 บริษทัย่อยโดย NBC  ร่วมกบั คุณถ่ายเถา สุจริตกุล เจา้ของบทประพนัธ์ ดอกส้มสีทอง   
และคุณสมเถา สุจริตกุล นักเขียนและวาทยกรช่ือดัง  ร่วมสร้างสรรค์ละครเวที เรยา   
เดอะ มิวสิคลั (Reya The Musical)  นาํแสดงโดย ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต ร่วมกบัเหล่า   
ทีมนักแสดงและนักร้องคุณภาพระดับแนวหน้า   ณ  โรงละครอักษรา  คิง  พาวเวอร์   
จาํนวน 20 รอบ 

 บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั (KTM) บริษทัยอ่ยซ่ึง NMG ถือหุ้น 99.97% ไดเ้ปิดตวั   
ทีวีช่องข่าวธุรกิจช่องใหม่ผ่านทางทีวีดาวเทียม ภายใตช่ื้อ “กรุงเทพธุรกิจทีวี” โดยแบ่ง
เน้ือหารายการ 4 กลุ่ม ไดแ้ก่  

News Program : ทุกเร่ืองราวข่วสารเพ่ือแตม้ต่อของชีวติธุรกิจ  

Market Wise : ขอ้มูลรอบดา้นเพ่ือการตดัสินใจของนกัลงทุน  

Biz Oxygen : จุดประกายความรู้คู่ประสบการณ์ธุรกิจ  

Life : สรรสาระเพ่ือความสมดุชลชีวติ ธุรกิจ  

ออกอากาศคร้ังแรกในวนัท่ี 9 กนัยายน 2555 

 เดือนตุลาคม 2555  

 สํานกัพิมพเ์นชัน่บุ๊คส์ โดย NINE ไดเ้ปิดตวัหนงัสือ ในงานมหกรรมหนงัสือระดบัชาติ   
คร้ังท่ี 17 เช่น ทางเลือกท่ี 3 โดย ดร.สตีเฟน อาร์ โควีย ์กรููสาํคญัระดบัโลก, ทอลค์ กะ ถีบ 
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ผลงานจากสามนกัข่าวอารมณ์ดี กนก รัตน์วงศ์สกุล, ธีระ ธัญไพบูลย ์และ นันทขวา้ง สิร
สุนทร และ “กนกตกข่าว” ผลงานของ กนก รัตน์วงศ-์สกุล, “Shelldon  มหัศจรรยธุ์รกิจ  
หอยพนัลา้น” โดย ดร.จิรยทุธ ชุษณะโชติ 

 กรุงเทพธุรกิจ จัดเวทีสัมมนา  เปิดเมืองเศรษฐกิจใหม่ ค้าชายแดนไทย-ลาว-เวียดนาม 
ร่วมกบัหอการคา้จงัหวดัหนองคาย และ อบจ.หนองคาย 

 คมชดัลึก ร่วมกบั ชุมชนคนบางนา จากภาครัฐ เอกชน  รัฐวิสาหกิจ  ร่วมกนัเปิดเครือข่าย
บางนา โมเดลชุมชน สร้างสุข เพ่ือรองรับการขยายตวัของชุมชน เขตบางนา เพ่ือสร้าง
คุณภาพชีวิตของชุมชนบางนาร่วมกัน เพ่ือสร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง และเป็น  
ตวักลางในการเช่ือมโยงทุกภาคส่วนเขา้ด้วยกัน เพ่ือคุณภาพชีวิต และความสุขท่ีย ัง่ยืน   
ก่อนจะขยายไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ เช่ือมต่อกนัจนครบทุกพ้ืนท่ีของประเทศ 

 

ปี 2556  เดือนมีนาคม 2556  

หนังสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจไดจ้ดังานสัมมนาดา้นการตลาดท่ียิ่งใหญ่แห่งปี คือ งานสัมมนา   
และอบรม "Values Driven Marketing" โดยปรมาจารยก์ารตลาดระดบัโลก ศ.ฟิลิป คอตเลอร์   
เจา้ของแนวคิด Marketing 3.0  เพ่ือให้นักการตลาด นักธุรกิจไทย ไดน้าํความรู้ไปประยุกต์ใช ้  
และเป็นแนวทางปฏิบติัสาํหรับธุรกิจท่ีตอ้งการสร้างความยัง่ยืนให้กบัภาคธุรกิจ สังคม และชุมชน   
ไปพร้อมกนั 

 เดือนเมษายน 2556  

สํานกัพิมพเ์นชัน่บุ๊คส์ โดย NINE ไดจ้ดังานเปิดตวัหนงัสือหลายเล่มในงานสัปดาห์หนงัสือ
แห่งชาติคร้ังท่ี 41   เช่น “THE HOST” ร่าง...อุบัติรักข้ามดวงดาว" นวนิยายรักเร่ืองเยี่ยมจาก   
ปลายปากกาของสเตเฟนี เมเยอร์ ผูแ้ต่งหนงัสือชุดทไวไลท์ท่ีโด่งดงั แปลแลว้ 40 ภาษาทัว่โลก
,หนงัสือ “เพาะหุ้นเป็น  เห็นผลยั่งยืน” โดย คุณกวี ชูกิจเกษม นกัวิเคราะห์และนกักลยทุธ์เจา้ของ
รางวลันกักลยุทธ์ยอดเยี่ยมปี 2551-2552 จากสมาคมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย.์ “ไอน์สไตน์” โดย   
วอลเตอร์ ไอแซคสัน ชีวประวตั และ จกัรวาล (ฉบบัสมบูรณ์) หนังสือชีวประวติัของอจัฉริยะ   
ท่ีโลกมิรู้ลืม เปิดเผยเร่ืองราวท่ีไม่เคยปรากฎในหนงัสือใดมาก่อน ครบถว้นท่ีสุด สมบูรณ์ท่ีสุด  

 เดือนกนัยายน 2556  

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ร่วมกับ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม จดังานประชุมวิชาการ OIE Forum ประจาํปี 2556 หัวขอ้ "อุตสาหกรรมยุคใหม่   
(Next Generation of Thai Industry) ก้าวที่ท้าทายสู่อนาคต"  ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุม  
ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพ่ือนาํเสนอแนวทางการปรับตวัของอุตสาหกรรมไทยให้สอดรับกบั
สถานการณ์และสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้ งระดมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ   
ท่ีเป็นประโยชน์จากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา   
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นกัวชิาการ และผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

 เดือนตุลาคม 2556  

 บริษทัยอ่ยของ NMG ไดเ้ขา้ร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ึเพ่ือให้บริการ
โทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ รวม 3 ใบอนุญาต ดงัน้ี 

1. หมวดหมู่ทัว่ไปแบบความคมชดัปกติ : เขา้ร่วมประมูลโดย บจก. แบงคอก บิสสิเนส 
บรอดแคสต้ิง (BBB) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของ NMG ท่ี NMG ถือหุ้น 99.99% 
ผา่น บจก. กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย (KTM) 

2. หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ : เขา้ร่วมประมูลโดย บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชัน่ (NNV)   
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ NBC ท่ี NBC ถือหุน้ 99.99% 

3. หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว เขา้ร่วมประมูลโดย บจก. เนชั่น คิดส์ (NTK)   
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ NINE ท่ี NINE ถือหุน้ 99.99% 

 สํานักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ ได้เปิดตัวหนังสือ ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ คร้ังท่ี 18   
เช่น "คู่หูนักลงทุน" ผลงานจากคุณเผดิมภพ สงเคราะห์ นักลงทุนโมเมนตมั และคุณกว ี  
ชูกิจเกษม นักลงทุนหุ้นคุณค่า,  "คิดแบบอจัฉริยะ มาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก" เบ้ืองหลัง
ความสําเร็จอนัยิ่งใหญ่ของมาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก มหาเศรษฐีพนัลา้นวยั 29 ปี ซีอีโอแห่ง   
เฟซบุ๊ก (facebook) ถ่ายทอดโดย เอคาเทรีนา วอลเตอร์ 

 เดือนพฤศจิกายน 2556 

NBC จดังาน เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเพทฯ คร้ังท่ี 11 (11th world film festival of 
Bangkok) ร่วมกบั กระทรวงวฒันธรรม ซ่ึงมีภาพยนต์มากกว่า 60 เร่ือง จาก 25 ประเทศ ท่ีโรง
ภาพยนตร์ เอส เอฟ เวลิด ์ซีเนม่า เซ็นทรัลเวลิด ์

 เดือนธนัวาคม 2556 

บริษัทย่อยได้เข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ึเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ใน   
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ รวม 3 ใบอนุญาต เม่ือวนัท่ี 26 - 27 ธนัวาคม ดงัน้ี 

1. หมวดหมู่ทัว่ไปแบบความคมชดัปกติ : เขา้ร่วมประมูลโดย บจก. แบงคอก บิสสิเนส   
บรอดแคสต้ิง (BBB) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของ NMG ท่ี NMG ถือหุน้ 99.99% ผา่น 
บจก. กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย (KTM) 

2. หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ : เขา้ร่วมประมูลโดย บจก. เอน็บีซี เน็กซ์วิชัน่ (NNV) ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของ NBC ท่ี NBC ถือหุน้ 99.99% 

3. หมวดหมู่เดก็ เยาวชน และครอบครัว เขา้ร่วมประมูลโดย บจก. เนชัน่ คิดส์ (NTK)  ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของ NINE ท่ี NINE ถือหุน้ 99.99% 
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ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2557 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร จากสํานกังาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)   
ว่า BBB ได้รับการรับรองผลเป็นผู ้ชนะการประมูล ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ   
ในราคา 2,200 ลา้นบาท และ NNV ไดรั้บรองผลเป็นผูช้นะการประมูลในหมวดหมู่ข่าวสารและ   
สาระในราคา 1,338 ลา้นบาท 

 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จัดงานสัมมนา “องค์กร 100 ปี สู่องค์กรย ัง่ยืน” ณ. ห้อง   
Grand Hall ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมีผูบ้ริหารองคก์รชั้นนาํในไทย   
ท่ีมาร่วมแบ่งปันมุมมองในการบริหารองคก์รใหมี้ความยัง่ยนืและเติบโตข้ึนอยา่งมัน่คง 

 หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉลองครบรอบ 12 ปี ร่วมกับเครือข่ายบางนา ด้วยการจัดงาน 
“คมชัดลึก วิ่งลอยฟ้า มินิมาราธอน 2556 คร้ังท่ี 2”  ณ สวนสุขภาพ บางหญ้าแพรก   
จงัหวดัสมุทรปราการ  

 

ปี 2557  เดือนมกราคม 2557 

 บริษัทย่อย 2 บริษัท ได้รับรับหนังสือแจ้งรับรองผลเป็นผูช้นะการประมูลให้ใช้คล่ืน   
ความถ่ีเพ่ือใหบ้ริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล จาก กสทช.เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2557 ดงัน้ี 

- BBB (บริษทัยอ่ย) เป็นผูช้นะการประมูล ในหมวดหมู่ทัว่ไปแบความคมชดัปกติ         
ในราคา 2,200 ลา้นบาท 

- NNV (บริษทัยอ่ย) เป็นผูช้นะการประมูล ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ                      
ในราคา 1,338 ลา้นบาท 

 เดือนเมษายน 2557 

 เนชั่น กรุ๊ป เปิดตัว ทีวีดิจิตอล 2 ช่อง  โดยช่องข่าวใช้ช่ือ "เนชั่น ทีวี" บนคอนเซ็ปต ์  
"ในสนามข่าวเราคือตัวจริง" ยืนยนัความแข็งแกร่งด้านการวิเคราะห์ข่าวและเกาะติด   
ความเคล่ือนไหวทุกเหตุการณ์สําคญั ส่วนช่องวาไรต้ี ใชช่ื้อช่องว่า NOW วางคอนเซ็ปต์
เช่ือมโยงระหวา่ง Biz Life, Variety ทีววีาไรต้ีท่ีทนัสมยั สร้างสรรค ์และสร้างแรงบนัดาลใจ 
โดย NOW เกิดจากแบรนด์กรุงเทพธุรกิจ ผนึกกบั "พนัธมิตร" ผูผ้ลิตรายการ กลุ่มซีอีโอ   
นกัคิด จึงพร้อมเขา้สู่สนามทีวีดิจิตอลในกลุ่มช่องวาไรต้ี บนหมายเลขช่อง 26  ภายใต้
แนวคิด "Think Tomorrow Today" เร่ิมออกอากาศคร้ังแรกในเดือนเมษายน 

 สาํนกัพิมพเ์นชัน่บุ๊คส์ โดย NINE ไดจ้ดังานเปิดตวัหนงัสือหลายเล่ม ในงานสัปดาห์หนงัสือ
แห่งชาติคร้ังท่ี 42 และสัปดาห์หนงัสือนานาชาติคร้ังท่ี 12 ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
เช่น “บันทึกมวลมหาประชาชน” ปรากฏการณ์ภาพมวลมหาประชาชน โดยกองบก.   
คมชดัลึก, “อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน – อัตชีวประวัติ” ผลงานเล่มล่าสุดท่ีเฟอร์ก้ีให้ขอ้มูลและ  
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เขียนดว้ยตวัเองหลงัจากวางมือจากการเป็นผูจ้ดัการทีม  

  เดือนพฤษภาคม 2557 

 หนงัสือพิมพ ์คมชดัลึก จดังานประกาศผลรางวลั คมชัดลึก อวอร์ด 2014 หรือ คมชัดลึก 
อวอร์ด คร้ังที่ 11 ท่ี ฮอลล ์EH 105 ไบเทคบางนา วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557  โดยเป็นรางวลั   
ท่ีมอบให้กบับุคคลในวงการบนัเทิงไทย ใน 4 สาขา คือ ละครโทรทศัน์ ภาพยนตร์ เพลง
ไทยสากล และเพลงลกูทุ่ง จดัโดย ฝ่ายข่าวบนัเทิง  

 เดือนมิถุนายน 2557 

 หนงัสือพิมพ ์กรุงเทพธุรกิจ และสถานีโทรทศัน์ดิจิตอลทีวีช่อง NOW 26 จดัเวที "พลเมือง
ปฏิรูป" 10  จงัหวดัทัว่ประเทศ ประกอบดว้ย นครสวรรค ์นครราชสีมา นนทบุรี เชียงใหม่ 
ขอนแก่น น่าน นครนายก สมุทสาคร กรุงเทพ และ สงขลา โดยเร่ิมเวทีแรกท่ีจังหวดั
นครสวรรค์ กับวาระ “ชาวนายัง่ยืน  ประเทศไทยยัง่ยืน” และจะจัดเวทีคร้ังสุดท้าย   
ท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือสรุปความคิดเห็นจากคนไทยทั่วประเทศ ในการร่วมกันสร้าง   
ความเปล่ียนแปลงแก่ประเทศไทยในมิติต่างๆ ก่อนท่ีจะนาํเสนอส่งต่อไปยงัสภาปฏิรูป
แห่งชาติ (สปช.) 

 NOW 26 ร่วมกบั วีจีไอ โกลบอล มีเดีย ผลิตข่าวสั้นภาษาองักฤษ Now News Update 
ออกอากาศทาง BTS บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้ง 21 สถานี ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น.   
เพ่ือตอบสนองไลฟ์สไตลค์นเมือง 

 เดือนกรกฏาคม 2557 

 ทีวีดิจิตอล ช่อง NOW 26    จดักิจกรรม "จกัรยานไทย สู่มหกรรมป่ันจกัรยานโลก"   
ในวนัอาทิตยท่ี์ 6 กรกฏาคม 2557 เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ ลานกิจกรรม Siam Square One 
ซอย 7 

 เดือนสิงหาคม 2557 

 เนชัน่ กรุ๊ป จดังาน "สร้างเครือข่ายพนัธมิตร SME สู่ทีวีดิจิตอล" นาํเสนอส่ือ 2 ช่องทีวี
ดิจิตอล "เนชัน่ทีวี 22 และ NOW26" ชูกลยุทธ์ 5 จอ ตอบโจทยเ์ขา้ถึงลูกคา้เป้าหมาย   
เพ่ือให้ผูป้ระกอบการธุรกิจเอสเอ็มอี ท่ีตอ้งการขยายธุรกิจให้เติบโตไปทัว่ประเทศ   
ใชเ้ป็นช่องทางโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

 หนังสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ ร่วมกบั บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) เปิดเวที
สัมมนา “Waste to Energy towards Green Society Achievement พลงังานจากขยะ   
มุ่งสู่สังคมสีเขียว” ในวนัพุธท่ี 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบอลรูม 
โรงแรมแลนดม์าร์ค 
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 เดือนตุลาคม 2557 

 สาํนกัพิมพเ์นชัน่บุ๊คส์ โดย NINE เปิดตวัหนงัสือ ใหม่  ในงานมหกรรมหนงัสือระดบัชาติ 
คร้ังท่ี 17 ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เช่น "The Design of Magic"  เขียนโดย รัฐภูมิ 
วุฒิจาํนงค ์คนไทยหน่ึงเดียวในทีมออกแบบผลิตภณัฑ์ของ Apple ถ่ายทอดประสบการณ์
การทาํงานในองคก์รระดบัโลก ,, “ทางเลือกท่ี 3"  มรดกเล่มสุดทา้ยท่ี ดร. สตีเฟน อาร์ โค
วีย ์สุดยอดกรููสาํคญัระดบัโลก ฝากไวใ้หค้นรุ่นต่อไปไดศึ้กษา , "ทอลก์ กะ ถีบ"  ผลงาน
จากสามนกัข่าวอารมณ์ดีจากร้ัวเนชัน่ กนก รัตน์วงศส์กุล, ธีระ ธญัไพบูลย ์และนนัทขวา้ง 
สิรสุนทร  

 เดือนพฤศจิกายน 2557 

 หนงัสือพิมพ ์กรุงเทพธุรกิจ และสถานีโทรทศัน์ดิจิตอลทีวีช่อง NOW 26 จดัเวที "พลเมือง
ปฏิรูป" วาระ “นํ้ าท่วม นํ้ าแลง้ มิติใหม่บริหารจดัการนํ้ า”  และ  วาระ “เดินหนา้ใหม่ 
สาธารณสุขไทย” 

 หนังสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ ร่วมกบั สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม จดังานสัมมนาวิชาการ (OIE Forum) ประจาปี 2557  เร่ือง “ปฏิรูป
อุตสาหกรรม : ปฏิรูปเศรษฐกิจไทย” ในวนัจนัทร์ท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ   
ศนูยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

 เดือนธนัวาคม 2557 

 หนงัสือพิมพ ์กรุงเทพธุรกิจ จดังานสัมมนา หัวขอ้ “Thailand Economic Outlook 2015 
ทิศทางเศรษฐกิจไทย 2558 ในวนัท่ี 8 ธันวาคม 2557 ณ ห้องแลนด์มาร์ค บอลรูม โรงแรม
เดอะแลนดม์าร์ค กรุงเทพฯ 

 มหาวิทยาลยัเนชัน่ จัดการประชุมวิชาการระดบัชาติ ปีการศึกษา 2557 ภายใตก้รอบ 
(Theme) การพฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน (Local Economy Development)  เพ่ือเป็นเวทีส่งเสริม
การแสดงออก การเสวนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ นักคิด นักวิชาการ 
ปราชญชุ์มชน ผูแ้ทนภาครัฐ ภาคเอชน  และ ส่งเสริมสนบัสนุนจงัหวดัลาํปางเป็นนครแห่ง
การศึกษา “LAMPANG U – TOWN : Local Economy Development”  และ ไดร่้วมมือกบั  
5 องคก์รเอกชนลาํปาง ทาํเอม็โอยคูวามร่วมมือทางวิชาการ พร้อมตั้งคณะกรรมการร่วม
จดัทาํแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจรองรับเออีซี ปี 58 โดยมีมหาวิทยาลยัเนชัน่ สนับสนุนงาน
วชิาการและบริการ รวมถึงงานวิจยั เพ่ือจดัทาํยทุธศาสตร์ธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั เพ่ือกา้วสู่การรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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 เนชัน่กรุ๊ป จดั พิธีมอบโล่รางวลัเกียรติยศ “คนดี” โครงการ “แทนคุณแผ่นดิน” ประจาํปี 
2557 จดัข้ึน ณ ห้องบอลรูม ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม 
วฒันชยั องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ซ่ึงในปีน้ีมีผูไ้ดรั้บรางวลัแทนคุณแผน่ดินทั้ง 4 ภาค 
77 ท่าน 

 
ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 เนชัน่ กรุ๊ป ประกอบธุรกิจหลากหลายรูปแบบ โดยให้บริการดา้นข่าวสารขอ้มูลครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เขา้ถึงทุกเพศ ทุกวยั ผา่นทางทุกช่องทางของเนชัน่กรุ๊ป ครบทุกดา้น และมีส่ือมากท่ีสุดในประเทศไทย ทั้งหนงัสือพิมพ ์ 
ฟรีทีวีในระบบดิจิตอล 2 ช่อง คือ ช่อง เนชัน่ทีวี  22 และ ช่อง NOW 26  วิทยุ ส่ิงพิมพ ์ และส่ือ New Media เช่น  
เว็บไซต์ , สมาร์ทโฟน และส่ือสังคมออนไลน์ ต่าง ๆ  เพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันานวตักรรมใหม่ๆ 
ตลอดเวลา  เพ่ือตอบสนองใหแ้ก่ผูบ้ริโภคท่ีมีการปรับเปล่ียนตามเทคโนโลยสีมยัใหม่ เหล่าน้ี  

  และจากการท่ีมีฟรีทีวีเพ่ิมเขา้มาอีก 2 ช่อง  ถือเป็นโอกาสสร้างศกัยภาพธุรกิจในอนาคต และนบัเป็นจุดเปล่ียน
โครงสร้างธุรกิจของบริษทัจากเดิมท่ีมีธุรกิจส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั จะกา้วสู่ธุรกิจโทรทศัน์มากข้ึน 

 ดังนั้ น เนชั่นกรุ๊ป จึงมีหลักการท่ีจะดําเนินการทั้ งเร่ืองความพร้อมของบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระบวนการในการดาํเนินงาน ตามประเภทและลักษณะของกลุ่มเป้าหมายของแต่ละสาย  ซ่ึงปัจจุบันธุรกิจของ      
บริษทัสามารถแยกเป็นสายธุรกิจหลกัได ้8 สายธุรกิจ ดงัน้ี 

1. สายธุรกิจดา้นข่าวธุรกิจภาษาไทย ผลิตหนังสือพิมพ ์กรุงเทพธุรกิจ  ดาํเนินงานโดยบริษทั กรุงเทพธุรกิจ  
มีเดีย จาํกดั (KTM)  เนน้กลุ่มผูส้นใจข่าวสารภาคธุรกิจ นกัลงทุน และประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจข่าวสาร      
ทางเศรษฐกิจ  ทั้งเศรษฐกิจระดบัมหภาค (Macro) และจุลภาค (Micro) 
 

2. สายธุรกิจด้านข่าวภาษาไทย ผลิตหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก และเนชั่นสุดสัปดาห์ ดาํเนินงานโดย บริษัท    
คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั (KMM)  เนน้กลุ่มลกูคา้ประชาชนทัว่ไป 

 

3. สายธุรกิจดา้นข่าวภาษาองักฤษ ผลิตหนงัสือพิมพ ์เดอะเนชัน่  ดาํเนินงานโดย บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค 
จาํกดั (NNN) กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเน้นกลุ่มคนไทยท่ีติดตามความเคล่ือนไหวของการเมืองและเศรษฐกิจ 
รวมทั้งชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย, กลุ่มวยัรุ่น นักเรียนระดบัมธัยมศึกษา และกลุ่มคนทาํงาน       
ท่ีตอ้งการความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์กบัหนา้ท่ีการงานหรือชีวติประจาํวนั 

 

4. สายธุรกิจการศึกษา บนัเทิง และต่างประเทศ ผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเดก็และการศึกษา  ตวัแทนขาย
สมาชิกและขายโฆษณาและจดัจาํหน่ายให้ส่ิงพิมพต่์างประเทศ ดาํเนินงานโดย บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่-
แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ (NINE) กลุ่มลูกคา้เป้าหมายสําหรับส่ิงพิมพ์เน้นกลุ่มนักธุรกิจทั้ งชาวไทยและ      
ต่างชาติ กลุ่มนกัศึกษา รวมถึงผลิตรายการโทรทศัน์สาํหรับเดก็และใหบ้ริการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ 
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5. สายธุรกิจกลุ่มกระจายภาพและเสียง ผลิตส่ือทีวี วิทยุ และ New Media ผลิตรายการโทรทศัน์ในเชิง     
ข่าวสารและสาระ ออกอากาศทางช่องต่างๆ   , ส่ือวิทยุ (Radio) เป็นส่ือท่ีนาํเสนอข่าวให้ผูส้นใจทางคล่ืน   
FM 90.5 และ FM102, ส่ือใหม่ (New Media) การนาํเสนอข่าวสารผา่นส่ือใหม่ๆ เช่น Internet Broadband 
และ ทางสมาร์ทโฟน โดยการส่งข่าวธุรกิจ ข่าวทัว่ไปทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษในรูปแบบ SMS MMS 
และอ่ืนๆ ตามเทคโนโลยีอาํนวยของทุกเครือข่ายภายใตช่ื้อ Nation News on Mobile , และยงัผา่นส่ือ  
ประเภทบลอ็ก Oknation.net, Facebook เพ่ือให้ประชาชนทัว่ไปเขา้มามีส่วนร่วมในการเสนอแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารและเผยแพร่สู่สาธารณชน ดาํเนินงานโดย บมจ. เนชัน่ บรอด แคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ (NBC) อีก
ทั้ ง บริษทัฯ ยงัได้นําทรัพยากรท่ีใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ อาทิเช่น ขอ้มูลข่าว ภาพข่าว คุณภาพ
บุคลากรทีมข่าว มาต่อยอดขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจเก่ียวเน่ืองต่างๆ นอกจากน้ียงัเป็นเจ้าของใบอนุญาต        
ช่องทีวดิีจิตอล 2 ช่อง คือ 
 หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ (SD News) ภายใตช่ื้อช่อง Nation TV ออกอากาศภายใตช่้องหมาย     

เลข 22  ดาํเนินการโดย บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์ วชิัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั เนชัน่      
บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (NBC) 

 หมวดหมู่ทัว่ไปแบบความชัดปกติ  (SD Varirty) ภายใตช่ื้อช่อง NOW  ออกอากาศภายใต ้            
ช่องหมายเลข  26  ดําเนินการโดย  บริษัท  แบงคอก  บิสสิเนส  บรอดแคสต้ิง  จํากัด  ซ่ึงเป็น            
บริษทัยอ่ยของ บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (NMG)    

 

6. สายธุรกิจดา้นการพิมพ ์ดาํเนินธุรกิจรับจา้งพิมพ ์โดยบริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั  (WPS)   
โดยการพิมพ์หลัก  จะรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ของเครือเนชั่นก รุ๊ป  ได้แ ก่  หนังสือพิมพ์คมชัดลึก               
กรุงเทพธุรกิจ,  The Nation และรับงานพิมพใ์นเครือเนชัน่ประเภท งานการ์ตูน, พ็อคเก็ตบุ๊ค, ส่ิงพิมพ์
โฆษณา  และลกูคา้ภายนอก สาํหรับงานพิมพป์ระเภทนิตยสาร วารสาร แคตตาลอ็ก และโบรชวัร์ 
 

7. สายธุรกิจดา้นการขนส่ง ดาํเนินธุรกิจรับจา้งขนส่งสินคา้ (Logistics)  ดาํเนินงานโดยบริษทั เอ็นเอ็มแอล 
จาํกดั ดาํเนินธุรกิจรับจา้งขนส่งสินคา้ (Logistic) และการบริการดา้น Shipping โดยบริการดา้นขนส่ง     
จดัส่งหนงัสือพิมพส่ิ์งพิมพ ์เพ่ือให้บริการลูกคา้เนชัน่กรุ๊ป รองรับสายงานหลกัในการจดัส่งหนงัสือพิมพ ์    
ในเครือ ไดแ้ก่  คมชดัลึก, กรุงเทพธุรกิจ, เดอะเนชัน่, The Wall Street Journal Asia  และ The Yomiuri 
Shimbun ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจงัหวดัทัว่ประเทศ  รวมทั้งรับงานบริการขนส่ง และ 
บริการShipping ใหก้บับริษทัในเครือ และลกูคา้ภายนอกทัว่ไป 

 

8. สายธุรกิจดา้นการศึกษา โดยบริษทั เนชั่นยู จาํกดั (NU) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ผูถื้อใบอนุญาตมหาวิทยาลยั    
เนชั่น  เปิดสอนทั้ งหลักสูตรปริญญาตรี,ปริญญาโท  มี 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตกรุงเทพฯ  ตั้ งอยู่ท่ี               
ถนนบางนา-ตราด และวทิยาเขตภาคเหนือท่ีจงัหวดัลาํปาง  

 ทั้งน้ี เนชัน่กรุ๊ป จะเดินหนา้เพ่ือบริหารงานและสร้างสรรงานให้มีคุณภาพ เพ่ือสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น
อยา่งย ัง่ยนื 
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1.3 โครงสร้างการประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษัท 
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สายธุรกิจด้านข่าวธุรกิจภาษาไทย 
บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย (KTM) 

ทุนชําระแล้ว 25ล้านบาท  
กรุงเทพธุรกิจ 

บจก.โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส (YNIS) 
ทุนชําระแล้ว  4 ล้านบาท 

สายธุรกิจด้านข่าวท่ัวไปภาษาไทย 
บจก.คมชัดลึก มีเดีย (KMM) 
ทุนชําระแล้ว 25 ล้านบาท  
คมชัดลึก / เนช่ันสุดสัปดาห์ 

สายธุรกิจด้านข่าวภาษาอังกฤษ 
บจก.เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค (NNN) 

ทุนชําระแล้ว 50 ล้านบาท 
เดอะเนช่ัน  

สายธุรกิจด้านขนส่ง 
บจก.เอ็นเอ็มแอล (NML) 
ทุนชําระแล้ว 50 ล้านบาท 

สายธุรกิจด้านโรงพิมพ์ 
บจก.ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) (WPS) 

ทุนชําระแล้ว 500 ล้านบาท 
 

สายธุรกิจด้านการศึกษา 
บจก.เนช่ัน ยู (NU) 

ทุนชําระแล้ว 170 ล้านบาท 
เจ้าของและบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น 

บจก.เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ (NGE) 
ทุนชําระแล้ว 50 ล้านบาท ผลิตและจําหน่ายส่ือการศึกษาและ

บันเทิงสําหรับเด็ก ( เดิมช่ือ บจ. เนช่ัน เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ ) 

บจก.เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท์ (NED)  
 ทุนชําระแล้ว 41.25 ล้านบาท 

 

บจก.เนช่ัน คิดส์ (NK)  ทุนชําระแล้ว 1ล้านบาท 
ผลิตรายการสาระบันเทิงเก่ียวกับเด็กและเยาวชนผ่านส่ือโทรทัศน์

และส่ือรูปแบบใหม่ 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

สายธุรกิจด้านสื่อกระจายภาพและเสียง 
บมจ.เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชั่น (NBC) 

ทุนชําระแล้ว 534.71 ล้านบาท 
ผลิตรายการโทรทัศน์รายการวิทยุและให้บริการ
โฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์  ส่ือวิทยุและสือรูปแบบ
ใหม ่

สายธุรกิจด้านสื่อกระจายภาพและเสียง 
บจก.แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง (BBB) 

ทุนชําระแล้ว 500 ล้านบาท 
เจ้าของและผู้ดําเนินงานทีวีดิจิตอล หมวดหมู่ท่ัวไป

แบบความคมชัดปกติสถานีธุรกิจช่อง NOW  
 

บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย (NNM) 
ทุนชําระแล้ว 10 ล้านบาท 
ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ 

สายธุรกิจด้านการศึกษา บันเทิงและต่างประเทศ 
บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนช่ันแนล  

เอ็ดดูเทนเมนท์ (NINE) 
ทุนชําระแล้ว 170.05 ล้านบาท 

ผลิตหนังสือเล่มในนามของสํานักพิมพ์เนช่ันบุ๊คส์ 
เนช่ันจูเนียร์ เปนตัวแทนขายโฆษณาให้ส่ิงพิมพ์

ต่างประเทศ และผลิตรายการสําหรับเด็ก         
เพื่อออกอากาศทางทีวีดิจิตอลสถานีต่างๆ 

 

มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น (NNV) 
ทุนชําระแล้ว 300 ล้านบาท 

เจ้าของและผู้ดําเนินงานทีวีดิจิตอล
หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ(Nation TV ) 
และผลิตรายการเพื่อออกอากาศทางทีวี

ดิจิตอล 

บจก.ไนน์ บี ไบรท์ (NBB) 
ทุนชําระแล้ว 1 ล้านบาท 

ธุรกิจการให้บริการด้านการศึกษา 
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ข้อมูลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกจิการทีค่วบคุมร่วมกนัของ NMG ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557บริษั 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ สัดส่วนการถือหุ้น  (%) 
ทางตรง ทางอ้อม 

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

ผลิตและจดัจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์ ส่ิงพิมพ ์  
และส่ือโฆษณา  

99.99 - 

บจก.คมชดัลึก มีเดีย (“KMM”) 
ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท 
ทุนเรียกชาํระ 25,000,000 บาท 

ผลิตและจดัจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์ ส่ิงพิมพ ์  
และส่ือโฆษณา  

99.99 - 

บจก.เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวร์ิค (“NNN”) 
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท 
ทุนเรียกชาํระ 50,000,000 บาท 

ผลิตและจดัจาํหน่ายหนงัสือพิมพฉ์บบั
ภาษาองักฤษ ส่ิงพิมพแ์ละส่ือโฆษณา 

99.99 - 

บจก.แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง (“BBB”) 
ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท 
ทุนเรียกชาํระ 500,000,000 บาท 

เจา้ของและผูด้าํเนินงานทีวดิีจิตอล หมวดหมู่
ทั่วไป  แบบความคมชัดปกติ  ภายใต้ช่ือ  
NOW 

99.80 - 

บมจ. เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ (“NBC”) 
ทุนจดทะเบียน 720,343,962 บาท 
ทุนเรียกชาํระ 534,707,847 บาท 

เจา้ของและผูด้าํเนินงานทีวดิีจิตอล หมวดหมู่
ข่าวสารและสาระ ภายใตช่ื้อ  Nation TV 
 

71.26 - 

บจก.เอน็บีซี เน็กซ์ วชิัน่ (“NNV”) 
(ถือหุน้โดย NBC ร้อยละ 99.99) 
ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท 
ทุนเรียกชาํระ 300,000,000 บาท 

ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการผ่าน   
ส่ือโทรทศัน์ 

- 71.26 

บจก.เอน็บีซี เน็กซ์มีเดีย (“NNM”) 
(ถือหุน้โดย NBC ร้อยละ 99.99) 
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท 
ทุนเรียกชาํระ 10,000,000 บาท 

ส่ือโฆษณาทางส่ือรูปแบบใหม่ 
 

- 71.26 

บมจ.เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์(“NINE”) 
ทุนจดทะเบียน 259,250,000 บาท 
ทุนเรียกชาํระ 170,048,386 บาท 

นาํเขา้ ผลิต และจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพ,์ ผลิต
รายการโทรทศัน์และให้บริการโฆษณาผ่าน
ส่ือโทรทศัน์ ส่ือดิจิตอล และบริหารลิขสิทธ์ิ 

80.06 - 

บจก.เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์(“NED”) 
(ถือหุน้โดย NINE ร้อยละ 99.99) 
ทุนจดทะเบียน 41,250,000 บาท 
ทุนเรียกชาํระ 41,250,000 บาท 

ธุรกิจนาํเขา้และผลิตส่ิงพิมพก์ารศึกษา - 80.06 
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ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ สัดส่วนการถือหุ้น  (%) 
ทางตรง ทางอ้อม 

บริษัทย่อย 
บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ (“NGE”)   
(เดิมช่ือ บจก. เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์) 
(ถือหุน้โดย NINE ร้อยละ 99.99) 
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท 
ทุนเรียกชาํระ 50,000,000 บาท 

ธุรกิจนาํเขา้และผลิตส่ิงพิมพ ์ สําหรับเด็ก
และเยาวชน และผลิตส่ิงพิมพก์ารศึกษา 
 

- 80.06 

บจก.เนชัน่ คิดส์ (“NK”) 
(ถือหุน้โดย NINE ร้อยละ 99.99) 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
ทุนเรียกชาํระ 1,000,000 บาท 

ผลิตรายการโทรทศัน์และให้บริการโฆษณา
ผา่นส่ือโทรทศัน์ 
 

- 80.06 

บจก.ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) (“WPS”) 
ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท 
ทุนเรียกชาํระ 500,000,000 บาท 

บริการดา้นการพิมพ ์ 84.50 - 

บจก.เอน็เอม็แอล (“NML”) 
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท 
ทุนเรียกชาํระ 50,000,000 บาท 

จัดส่งส่ิงพิมพ์และให้บริการขนส่งสินค้า
ภายนอก 

99.99 - 

บจก.เนชัน่ ย ู (“NU”) 
ทุนจดทะเบียน 170,000,000 บาท 
ทุนเรียกชาํระ 170,000,000 บาท 

บริการดา้นการศึกษา 
 

90.00 - 

มหาวทิยาลยัเนชัน่  
(ถือใบอนุญาตโดย NU) 

ใหบ้ริการดา้นการศึกษา - 90.00 

บริษัทร่วม 
บจก.โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วสิ 
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท 
ทุนเรียกชาํระ 4,000,000 บาท 

ธุรกิจด้านส่ือส่ิงพิมพ์ทีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา
ดา้นข่าวภาษาญ่ีปุ่นทัว่ไป 

45.00  

บจก.ไนน์ บี ไบรท ์(“NBB”) 
(ถือหุน้โดย NINE ร้อยละ 59.99) 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
ทุนเรียกชาํระ 1,000,000 บาท 

ใหบ้ริการดา้นการศึกษา (สถาบนักวดวชิา
ความรู้วชิาการทุกแขนง) 

- 48.03 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 โครงสร้างรายได้  

โครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกจิของบริษัท และบริษัทย่อย สําหรับ 3 ปี คือ 2555 – 2557                  

หน่วย : ลา้นบาท 

รายได้จากการขายและบริการรวม 
ถือหุ้น
ร้อยละ 

2555 % 2556 % 2557 % 

ธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์และโฆษณา               
บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดียกรุ๊ป (NMG) 100.00              
รายไดจ้ากการขายโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ ์ 42.31  1.36% 87.07  2.85% 49.27  1.67% 
รายไดจ้ากการขายหนงัสือพิมพ ์ 51.28  1.65% 53.27  1.74% 31.51  1.07% 
รายไดจ้ากการพิมพ,์ การขายกระดาษ   114.99  3.71% - 0.00% - 0.00% 

รวม   208.58  6.72% 140.34  4.59% 80.78  2.74% 
บจก.เนชัน่ นิวส์เน็ตเวร์ิค (NNN)   99.99              
รายไดจ้ากการขายโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ ์   188.13  6.07% 194.52  6.36% 148.89  5.05% 
รายไดจ้ากการขายหนงัสือพิมพ ์   81.73  2.63% 77.78  2.54% 65.90  2.23% 

รวม   269.86  8.70% 272.30  8.90% 214.79  7.28% 
บจก.คมชดัลึก มีเดีย (KMM) 99.99              
รายไดจ้ากการขายโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ ์   337.00  10.86% 331.93  10.85% 257.09  8.71% 
รายไดจ้ากการขายหนงัสือพิมพ ์   192.11  6.19% 182.69  5.97% 175.52  5.95% 

รวม   529.11  17.06% 514.62  16.82% 432.61  14.66% 
บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย (KTM) 99.99              
รายไดจ้ากการขายโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ ์   574.09  18.51% 632.27  20.66% 525.00  17.79% 
รายไดจ้ากการขายหนงัสือพิมพ ์   115.12  3.71% 117.70  3.85% 119.65  4.05% 
รายไดจ้ากธุรกิจอบรมสมัมนาและทกัษะ       
การส่ือสาร   2.27  0.07% 11.34  0.37% 12.55  0.43% 

รวม   691.48  22.29% 761.31  24.88% 657.20  22.27% 

รวมรายได้จากธุรกจิส่ิงพมิพ์ และโฆษณา   1,699.03  54.77% 1,688.57  55.18% 1,385.38  46.95% 

ธุรกจิกระจายภาพและเสียงและส่ือสมัยใหม่               
บมจ.เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ 
(NBC) 71.26              
รายไดจ้ากธุรกิจโทรทศัน ์   675.74  21.78% 554.73  18.13% 473.06  16.03% 
รายไดจ้ากธุรกิจวทิย ุ   33.44  1.08% 33.08  1.08% 26.66  0.90% 
รายไดจ้ากส่ือสมยัใหม่ Internet/SMS/website   187.34  6.04% 163.03  5.33% 184.86  6.26% 

รวม   896.52  28.90% 750.84  24.54% 684.58  23.20% 
X 
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รายได้จากการขายและบริการรวม 
ถือหุ้น
ร้อยละ 

2555 % 2556 % 2557 % 

บจก. แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จาํกดั (BBB) 99.80              
รายไดจ้ากธุรกิจโทรทศัน ์   - 0.00% - 0.00% 307.51  10.42% 

บมจ.เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์(NINE) 80.06              
รายไดจ้ากธุรกิจโทรทศัน ์   - 0.00% - 0.00% 39.18  1.33% 

รวมรายได้จากธุรกจิกระจายภาพและเสียง    
และส่ือสมัยใหม่   896.52  28.90% 750.84  24.54% 1,031.27  34.95% 

ธุรกจิการศึกษาและบันเทิง               
บมจ.เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์(NINE) 80.06              
รายไดจ้ากการผลิตและจาํหน่ายพอ๊คเกต็บุ๊คส์   71.51  2.31% 65.42  2.14% 51.66  1.75% 
รายไดจ้ากการเป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพ์
ต่างประเทศ (NINE)   83.02  2.68% 84.95  2.78% 73.89  2.50% 

รวม   154.53  4.98% 150.37  4.91% 125.55  4.25% 

บจก.เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์(NED) โดย NINE (99.99%)               
รายไดจ้ากการนาํเขา้และผลิตส่ิงพิมพก์ารศึกษา   2.91  0.09% 62.80  2.05% 26.98  0.91% 

บจก.เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์(NGE) โดย NINE 
(49.99%) ( เดิมช่ือ บจก.เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์)               
รายไดจ้ากการนาํเขา้และผลิตส่ิงพิมพ ์
(การ์ตูน) และผลิตส่ิงพิมพก์ารศึกษา   102.32  3.30% 74.41  2.43% 39.93  1.35% 

รวมรายได้จากธุรกจิส่ือการศึกษาและบันเทิง   259.76  8.37% 287.58  9.40% 192.46  6.52% 

ธุรกจิด้านการพมิพ์               
บจก.ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) (WPS) 84.50              
รายไดจ้ากการรับจา้งพิมพ ์   106.79  3.44% 74.17  2.42% 65.77  2.23% 

รวมรายได้จากธุรกจิการพมิพ์   106.79  3.44% 74.17  2.42% 65.77  2.23% 

ธุรกจิให้บริการรับจัดส่งสินค้าและอืน่ ๆ               
บจก.เอน็เอม็แอล (NML) 99.99              
รายไดจ้ากการจดัส่งสินคา้   57.79  1.86% 90.94  2.97% 101.03  3.42% 

บจก.เนชัน่ย ู 90.00              
รายไดจ้ากการใหบ้ริการดา้นการศึกษา   - 0.00% 57.15  1.87% 51.80  1.76% 

รวมรายได้จากธุรกจิให้บริการรับจัดส่งสินค้าและอื่น ๆ   57.79  1.86% 148.09  4.84% 152.83  5.18% 

รวมรายได้จากการขายและบริการ-สุทธิ   3,019.89  97.36% 2,949.25  96.38% 2,827.71  95.83% 

ดอกเบีย้รับ   2.80  0.09% 26.55  0.87% 40.38  1.37% 
กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ   1.98  0.06% - 0.00% 7.58  0.26% 
เงนิปันผลรับ   0.31  0.01% 0.91  0.03% 1.12  0.04% 
รายได้อืน่   76.89  2.48% 83.16  2.72% 74.01  2.51% 

รายได้รวม   3,101.87  100% 3,059.87  100% 2,950.80  100% 
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หมายเหตุ :  1.   รายการขา้งตน้หกัรายการคา้ระหวา่งกนัแลว้ 
 2. รายไดค้่าพิมพข์อง NMG เป็นรายไดท่ี้เกิดจากการเรียกเกบ็ค่าพิมพ ์และค่ากระดาษจากบริษทัภายนอก 
 3. รายไดจ้ากธุรกิจโทรทศัน์ส่วนใหญ่อยูภ่ายใตบ้ริษทั NBC แต่มีบางส่วนอยูภ่ายใต ้BBB และ NINE 
 4. ในปี 2555 บริษทัไดต้ั้งบริษทัยอ่ย เพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์และให้บริการโฆษณาผา่น

ส่ือโทรทศัน์ภายใตก้ลุ่มเนชัน่กรุ๊ป ดงัน้ี 
 บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์มีเดีย จาํกดั 
 บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์ สกรีน จาํกดั 
 บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์ วชิัน่ จาํกดั 
 บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั 
 บริษทั เอน็ เอน็ เอน็ เน็กซ์ ฟรอนเทียร์จาํกดั 
 บริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จาํกดั 

 5. ในปี 2555 มหาวทิยาลยัเนชัน่ เร่ิมมีรายไดจ้ากการศึกษา เร่ิมตั้งเดือนมีนาคม 2555 
 6. ในปี 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง – บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

ไดต้ั้งบริษทัยอ่ย คือ บริษทั ไนน์ บี ไบรท ์จาํกดั เพ่ือดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัใหบ้ริการดา้นการศึกษา 

2.2   การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (NMG) และบริษทัยอ่ยให้บริการดา้นขอ้มูลข่าวสารครอบคลุม    
ส่ือทุกประเภท  ไดแ้ก่  ส่ือส่ิงพิมพ ์ เช่น หนงัสือพิมพ ์The Nation, หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ, หนงัสือพิมพค์มชดัลึก,  
นิตยสารเนชัน่สุดสัปดาห์  ส่ือกระจายภาพและเสียง  ผลิตรายการเพื่อออกอกาศในทีวีสถานีต่างๆ, ผลิตรายการในสถานี
วิทย ุFM 90.5 สถานีวิทย ุFM 102.0 และส่ือใหม่ทางอินเตอร์เน็ต ผา่น Tablet,  มือถือ  และเป็นเจา้ของใบอนุญาตช่อง  
ทีวดิีจิตอล 2 ช่อง คือ ช่องเนชัน่ ทีว ีและ ช่อง NOW เป็นตน้ 

โครงสร้างมีลกัษณะการประกอบธุรกิจ ของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ย 8 สายธุรกิจ ดงัน้ี 
9. สายธุรกิจดา้นข่าวธุรกิจภาษาไทย ผลิตหนงัสือพิมพ ์กรุงเทพธุรกิจ ดาํเนินงานโดยบริษทั 

กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั (KTM)  

10. สายธุรกิจด้านข่าวทั่วไปภาษาไทย ผลิตหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก และเนชั่นสุดสัปดาห์  
ดาํเนินงานโดยบริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั (KMM) 

11. สายธุรกิจดา้นข่าวภาษาองักฤษ ผลิตหนงัสือพิมพ ์เดอะเนชัน่,  ธุรกิจอบรมสัมมนา และ
ทกัษะการส่ือสาร ดาํเนินงานโดยบริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั (NNN) นอกจากน้ี 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดร่้วมทุน กบั บริษทั อีเลฟเวน มีเดีย กรุ๊ป 
จาํกดั ในประเทศพม่า เพ่ือจดัตั้งบริษทัร่วมทุน ช่ือ บริษทั อีเลฟเวน-เนชัน่ มีเดีย จาํกดั ท่ี
เมืองยา่งกุง้ ประเทศพม่า โดยบริษทัถือหุ้นร้อยละ 49 เพ่ือประกอบกิจการส่ือและธุรกิจท่ี
เ ก่ียวข้อง  โดยมีเป้าหมายท่ีจะขยายธุรกิจสู่ประเทศพม่า  ด้วยการทําหนังสือพิมพ์
ภาษาองักฤษรายวนัทัว่ไปในประเทศพม่า    
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12. สายธุรกิจด้านส่ือกระจายภาพและเสียง  ผลิตรายการเพ่ือออกอากาศในทีวีสถานีต่างๆ,     
ผลิตรายการวทิย,ุ  New Media   นอกจากน้ี เจา้ของใบอนุญาตช่องทีวดิีจิตอล 2 ช่อง  คือ  

-  ประเภทหมวดหมู่ทัว่ไปแบบความชดัปกติ (SD Variety) ภายใตช่ื้อ NOW 

ออกอากาศ   ภายใตช่้องหมายเลข 26  ดาํเนินงานโดย บริษทั แบงคอก บิสสิเนส 

บรอดแคสต้ิง จาํกดั (BBB) (บริษทัยอ่ยของ NMG ) 

-  ประเภท หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ( SD News) ภายใตช่ื้อ Nation TV 

ออกอากาศภายใตช่้องหมายเลข 22 ดาํเนินงานโดยบริษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น 

จาํกดั (NNV) (บริษทัยอ่ยของ NBC ) 

13. สายธุรกิจดา้นการศึกษา บนัเทิง และต่างประเทศ  ผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเดก็และ
การศึกษา   ผลิตหนงัสือเล่มในนามสํานักพิมพเ์นชัน่บุ๊คส์, ผลิตนิตยสารเนชัน่จูเนียร์ 
ตวัแทนโฆษณาและจดัจาํหน่ายให้ส่ิงพิมพต่์างประเทศ , ผลิตรายการโทรทศัน์สาํหรับเด็ก 
และให้บริการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์  ดาํเนินงานโดยบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล
เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ) (NINE) โดยมีบริษทัยอ่ย คือ บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์
(NED), บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกดั (NGE) และ สถาบนักวดวิชา              
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาทุกแขนง ดาํเนินงานโดย บริษทั ไนน์ บี ไบร์ท จาํกดั (ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของ NINE) 

14. สายธุรกิจด้านการพิมพ์ ดําเนินธุรกิจรับจ้างพิมพ์ดําเนินงานโดยบริษัท ดับบลิวพีเอส 
(ประเทศไทย) จาํกดั (WPS) 

15. สายธุรกิจดา้นการขนส่งดาํเนินงานโดยบริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั (NML) 

16. สายธุรกิจการศึกษา เปิดสอนระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท ในมหาวิทยาลยัเนชัน่ โดยมี      
2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตกรุงเทพ และวิทยาเขตลาํปาง ดาํเนินงานโดย บริษทั เนชั่น ย ู 
จาํกดั (NU) 

 
อยา่งไรกต็าม NMG ยงัคงเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  บริหารฝ่ายขาย  ฝ่ายการตลาด  กองบก 

สาํนกัข่าวกลาง ศูนยช่์างภาพ และฝ่ายงานสนบัสนุน เพ่ือสามารถบริการขอ้มูลแก่ลูกคา้ในส่ือท่ีหลากหลายไดค้รบถว้น 
โดยการจดัโครงสร้างบริหารฝ่ายขาย สู่ 3 Platform คือ Print , Broadcasting และ Digital Media เพ่ือเป็นช่องทางการหา
รายไดใ้นระยะยาว  และสร้างการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืใหแ้ก่กลุ่มบริษทั 
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ลกัษณะของผลติภัณฑ์หรือบริการ 

สายธุรกจิ ลกัษณะผลติภัณฑ์หลกั 

สายธุรกิจด้านข่าวธุรกิจ
ภาษาไทย 

บริษัท กรุงเทพธุรกจิ มเีดยี จํากดั  (KTM) 

  ผูผ้ลิตและจาํหน่าย :  
หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ : หนงัสือพิมพธุ์รกิจรายวนัภาษาไทย 
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย : นกัธุรกิจ นกัธุรกิจรุ่นใหม่ นกัวิชาการ ขา้ราชการ นกัการตลาด  
นิสิตนกัศึกษา และ ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดบักลาง ถึง ระดบัสูง 
  รับจดัอบรมสัมมนา Public Traning และ In house Traning ในหัวขอ้ต่างๆ   
ท่ีเก่ียวกบัการทาํงาน เช่น การพฒันาทกัษะในการทาํงาน ภาษาองักฤษในธุรกิจ เป็นตน้  
รวมทั้งดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัหนงัสือพิมพธุ์รกิจ เช่น เวบ็ไซดข์่าว กิจกรรมพิเศษ บริการ
ข่าวสั้นทาง โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หนงัสือพิมพดิ์จิตอล (i-Newspaper) 

 บริษัท คมชัดลกึ มเีดยี จํากดั (KMM) 
ผูผ้ลิตและจาํหน่าย :  
หนงัสือพิมพ ์คม ชดั ลึก : หนงัสือพิมพข์่าวทัว่ไปรายวนัภาษาไทย 
นิตยสารเนชัน่สุดสัปดาห์  :  นิตยสารวเิคราะห์ข่าวทัว่ไปรายสัปดาห์ 
ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทัว่ไป 
รวมทั้งดาํเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัหนังสือพิมพ ์คมชดัลึก เช่น เวบ็ไซต์ข่าว งานอบรม
สัมมนา กิจกรรมพิเศษ 

สายธุรกจิด้านข่าว
ภาษาองักฤษ 

บริษัท เนช่ัน นิวส์ เน็ตเวร์ิค จํากดั  (NNN) 
ผูผ้ลิตและจาํหน่าย :  
 หนงัสือพิมพ ์The Nation : หนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาองักฤษ 
 Asia News Network : โครงการความร่วมมือในการแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร และ
ภาพข่าว ระหวา่งหนงัสือพิมพภ์ายในภมิูภาคเอเซีย รวม  21 ฉบบั ใน 18 ประเทศ 
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย : คนไทยท่ีติดตามความเคล่ือนไหวของการเมืองและเศรษฐกิจ  
รวมทั้ งชาวต่างชาติท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย, กลุ่มวยัรุ่น และนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษากลุ่มคนทาํงานท่ีตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์กบัหน้าท่ี  
การงานหรือชีวติประจาํวนั 

 บริษัท อเีลฟเวน-เนช่ัน มเีดยี จํากดั 
ประกอบกิจการส่ือและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ในประเทศพม่า 
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สายธุรกจิ ลกัษณะผลติภัณฑ์หลกั 

สายธุรกจิด้านส่ือกระจาย
ภาพและเสียง 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติง้ จํากดั (BBB) 
สถานีโทรทศัน์ดิจิตอล NOW 26 เป็น 1 ใน 2 สถานีโทรทศัน์ดิจิตอล ของเครือเนชัน่

กรุ๊ป เป็นผู ้ได้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอล หมวดหมู่ทั่วไปความคมชัดปกติ โดยต่อ   
ยอดธุรกิจจากหนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจและกรุงเทพธุรกิจ TV ท่ีออกอากาศแพร่ภาพ
ผา่นสัญญาณดาวเทียม   
     NOW26 เป็นช่องวาไรต้ี SD ท่ีมีความแตกต่างจากช่องวาไรต้ีอ่ืนๆ อยา่งชดัเจนดว้ย
คอนเซปต์ท่ีผสมผสานระหว่างเน้ือหาดา้นเศรษฐกิจ ธุรกิจ และ การลงทุน ซ่ึงเป็นจุด
แข็งเดิม โดยเพ่ิมเติมรายการท่ีมีสีสันเชิงวาไรต้ีมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นภาพยนต์ซีรีส์
ต่างประเทศ รายการวาไรต้ีเชิงไลฟ์สไตล ์เทรนด์ เทคโนโลยี  และรายการท่ีสร้างแรง
บนัดาลใจสู่ความสาํเร็จ เพ่ือตอบสนองไลฟ์สไตลค์นเมืองแบบรอบดา้นมากข้ึน  
       ความแข็งแกร่งด้านคอนเทนท์ของ NOW26 มาจากทีมงานส่วนใหญ่ซ่ึงมี
ประสบการณ์ และอยู่ในวงการส่ือมวลชนทั้ง The Nation กรุงเทพธุรกิจ คมชดัลึก  
NOW26 จึงมีทีมข่าวท่ีมีคุณภาพ  นอกจากน้ียงัมีรายการท่ีร่วมมือกบักลุ่มพนัธมิตรท่ีเขา้
มาร่วมผลิตรายการ และมีรายการท่ีซ้ือมาจากผูผ้ลิตทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้ผูช้ม
ไดรั้บสาระ และความบนัเทิงมากท่ีสุด 

บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) (NBC) 

 ร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจในการร่วมผลิตรายการวิทยุและผลิตข่าวสั้ นตน้ชัว่โมง 
ออกอากาศทางสถานที FM 90.5 MHz และ FM 102.0 MHz 
 ร่วมกบับริษทัและพนัธมิตรนาํเน้ือหามาต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์และบริการข่าวสาร 
เพ่ือเผยแพร่ ผา่นส่ือรูปแบบใหม่ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์ Tablet โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  
 ธุรกิจต่อเน่ือง : การผลิตและจาํหน่ายVCD และ DVD การจดัอบรมสัมมนา การจดั
นาํเท่ียว การจดักิจกรรมพิเศษ 
ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทัว่ไป  

บริษัท เอน็บีซี เน็กซ์ วช่ัิน จํากดั (NNV)   
สถานีโทรทศัน์ดิจิตอล เนชัน่ทีวี  ช่อง 22  เป็นผูไ้ดรั้บเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตทีวี

ดิจิตอลหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ   เป็นสถานีข่าวและสาระความรู้ 24 ชัว่โมงซ่ึงมุ่ง
นาํเสนอขอ้มูลข่าวสารอย่างถูกตอ้ง เป็นกลาง ทนัเหตุการณ์ พร้อมบทวิเคราะห์และ
ข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้านจากทีมงานข่าวท่ีมีประสบการณ์  โดยมีช่องทางการ
ออกอากาศหลายรูปแบบเพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของบริษทัฯ ไดอ้ย่างกวา้งขวาง  
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดน้าํทรัพยากรท่ีใชใ้นการผลิตรายการโทรทศัน์ อาทิเช่น ขอ้มูล
ข่าว ภาพข่าว คุณภาพบุคลากรทีมข่าว มาต่อยอดขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจเก่ียวเน่ืองต่างๆ 
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สายธุรกจิด้าน 
เอด็ดูเทนเมนท์ และ
ต่างประเทศ 

บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) (NINE) 

 ดาํเนินธุรกิจสาํนกัพิมพเ์นชัน่บุ๊คส์โดยผลิตและจดัจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ ท่ี
ไดรั้บลิขสิทธ์ิจากนักเขียนและสํานักพิมพ์ชั้นนาํทั้ งในประเทศและต่างประเทศ โดย
มุ่งเนน้กลุ่มผูอ้่านท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป   
 เป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายหนงัสือพิมพต่์างประเทศและนิตยสารต่างประเทศซ่ึงมีกลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมายเป็นนกัธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และกลุ่มนกัศึกษา 
 เป็นตวัแทนขายสมาชิกและขายโฆษณาใหก้บัหนงัสือพิมพ ์ The Yomiuri Shimbun 
ท่ีพิมพใ์นประเทศไทยรับจา้งพิมพห์นงัสือพิมพ ์The Wall Street  Journal Asia และ The 
YomiuriShimbun รวมถึงรับจดัส่งหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารต่างประเทศอีกหลายฉบบั
ดว้ย 
 ผลิตและจาํหน่าย NJ Magazine :  นิตยสารเพื่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษสาํหรับ
เยาวชนรายเดือน 
 ดาํเนินธุรกิจและผลิตรายการสาระบนัเทิงเก่ียวกบัเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือเผยแพร่ผา่นส่ือโทรทศัน์ และส่ือรูปแบบใหม่ 

บริษัท เนช่ัน เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั ( NED)   
 ดาํเนินธุรกิจสํานักพิมพ์โดยผลิตและจัดจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์สําหรับเยาวชนเพ่ือ
การศึกษาและบนัเทิง สาํหรับกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัท่ีเป็นเยาวชนอายไุม่เกิน 18 ปีโดย
มุ่ง เน้นหนัง สือกา ร์ตูนยอดนิยม ท่ีได้รับ ลิข สิท ธ์ิมาจากสํานัก พิมพ์ชั้ นนําทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ญ่ีปุ่น เกาหลี  ฯ รวมทั้ งการ์ตูนความรู้และ
วรรณกรรมเยาวชนต่างๆ  

บริษัท เนช่ัน โกลบอล  เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (NGE) (เดิมช่ือ บจก. เนช่ัน เอ็กมอนท์ 
เอด็ดูเทนเมนท์)  

 ดาํเนินธุรกิจสาํนกัพิมพโ์ดยผลิต นาํเขา้ และจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน
เพ่ือ   การศึกษา บนัเทิง และการเสริมทกัษะ สําหรับกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัท่ีเป็น
เยาวชนอายไุม่เกิน 18 ปี  

บริษัท เนช่ัน คดิส์ จํากดั (NTK) 

 ดาํเนินธุรกิจและผลิตรายการสาระบนัเทิงเก่ียวกบัเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือเผยแพร่ผา่นส่ือโทรทศัน์ และส่ือรูปแบบใหม่ 

บริษัท ไนน์ บี ไบร์ท จํากดั (NBB) 
ดาํเนินธุรกิจ สถาบนักวดวชิา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาทุกแขนง 
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สายธุรกจิด้านการพมิพ์ บริษัท ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จํากดั  (WPS) 

 ดาํเนินธุรกิจให้บริการงานพิมพห์นังสือพิมพ ์ โดยงานพิมพห์ลกัมาจากการรับ
พิมพห์นงัสือพิมพข์องเครือ เนชัน่ กรุ๊ป ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์คมชดัลึก, กรุงเทพธุรกิจ 
,The Nation  หนงัสือรายปักษแ์ละรายสัปดาห์ – NJ Magazine ,เนชัน่สุดสัปดาห์, 
หนงัสือ Pocket Bookหนงัสือการ์ตูน และหนงัสือเรียนจากลูกคา้ภายนอก เช่น ไทยร่ม
เกลา้  รวมทั้งรับพิมพห์นงัสือพิมพต่์างประเทศไดแ้ก่  The Wall Street Journal Asia  
และ Yomiuri Shimbun นอกจากน้ียงัเป็นผูพิ้มพ ์หนงัสือพิมพ ์China Daily  ท่ีแทรกใน 
The Nation 
 ดาํเนินธุรกิจให้บริการงานพิมพท่ี์เน้นดา้นคุณภาพโดยแบ่งลูกคา้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
คือ บริษทัใอเนเครือเนชัน่เป็นงานพิมพป์ระเภทงานการ์ตูน, พอ็คเก็ตบุ๊ค และส่ิงพิมพ์
โฆษณา   และลูกคา้ภายนอก  ซ่ึงเป็นงานพิมพป์ระเภทนิตยสาร, วารสาร, แคตตาล็อก 
และโบรชวัร์ โดยลูกคา้หลกัในปัจจุบนั ไดแ้ก่ การบินไทย , กิฟฟารีน , ทีวีไดเร็คท ์และ
อ่ืน ๆ อีกมากมาย 

สายธุรกจิด้านการขนส่ง บริษัท เอน็เอม็แอล จํากดั  (NML) 

 ดาํเนินธุรกิจรับจา้งขนส่งสินคา้ (Logistic) ไดแ้ก่ขนส่งหนงัสือพิมพ ์ส่ิงพิมพ ์เพ่ือ
ให้บริการรองรับสายงานหลกัในการจดัส่งหนงัสือพิมพ ์ในกลุ่มเนชัน่ไดแ้ก่ คมชดัลึก, 
กรุงเทพธุรกิจ, The Nation  , The Wall Street Journal Asia  และ Yomiuri Shimbun ทั้ง
ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจงัหวดัทัว่ประเทศ  รวมทั้งการรับงานบริการขนส่ง
สินคา้อ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์อิเลคโทรนิค สินคา้ส่งเสริมการตลาด ให้กบัลูกคา้ภายนอก
ทัว่ไป  เช่น ซีเอ็ด, นานมีบุ๊คส์, อมรินทร์บุ๊คส์เซ็นเตอร์  และรับส่งแคตตาล็อก ใบปลิว 
ให้แก่ลูกคา้ภายนอก เช่น True Vision, Tesco Lotus, IKEA อีกทั้ง เป็นตวัแทน 
ใหบ้ริการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ระหวา่งประเทศ (Shipping)  เป็นตน้ 

สายธุรกจิการศึกษา บริษัท เนช่ัน ยู จํากดั 

 ดาํเนินธุรกิจดา้นการศึกษา บริหารมหาวทิยาลยัเนชัน่  ปัจจุบนัเปิดสอนท่ีวทิยาเขต
ลาํปาง และวทิยาเขตกรุงเทพ สาขาวชิานิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ และ MBA โดยอาศยั
ความแขง็แกร่งขององคก์รส่ือในเครือเนชัน่ ทั้งหนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ วทิย ุดิจิตอล 
มีเดีย เพ่ือใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสพฒันาทกัษะจากประสบการณ์จริง เรียนกบัมืออาชีพ 
โดยนกัศึกษามีโอกาศพฒันาทกัษะและประสบการณ์ นอกเหนือจากภาคทฤษฏีดว้ยการ
เรียนกบัอุปกรณ์ปฎิบติัการของจริง ในสภาพการทาํงานจริง  
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2.2.1 – 2.2.3  สายธุรกจิด้านข่าวธุรกจิภาษาไทย  ข่าวทัว่ไปภาษาไทย และข่าวภาษาองักฤษ 
 โดยรายไดห้ลกัของสายธุรกิจกลุ่มน้ี  มาจาก 2 ทาง ไดแ้ก่ รายไดจ้ากโฆษณาประมาณร้อยละ 71 และรายไดจ้าก
การจาํหน่ายหนังสือประมาณร้อยละ 18 โดยรายไดข้องธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์คิดเป็นร้อยละ 49 ของรายไดร้วมทั้ งกลุ่ม       
และมีค่าใชจ่้ายหลกัดงัต่อไปน้ี 
- ค่าพิมพร้์อยละ 12 ซ่ึงจา้งบริษทัยอ่ย คือ บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูรั้บจา้งพิมพ ์  
- ค่ากระดาษร้อยละ 8 
- ค่าใชจ่้ายเงินเดือน ค่าเร่ือง ค่าข่าวของกองบรรณาธิการร้อยละ 15 
1. กลยุทธ์ทางการตลาด 
 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ   ประกอบดว้ยส่ือหลายประเภท ไดแ้ก่   ส่ือส่ิงพิมพ ์ซ่ึงมีทั้งหนงัสือพิมพร์ายวนั นิตยสาร
รายสัปดาห์  ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ     ซ่ึงสามารถครอบคลุมลูกคา้ไดทุ้กกลุ่ม  และเป็นทางเลือกให้กบัลูกคา้    
ซ่ึงถือเป็นจุดท่ีไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั     
1.1 กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์   
1) คุณภาพข่าวและการพิมพ์  บริษทัฯนาํเสนอข่าวแบบฉับไว ถูกตอ้ง เท่ียงตรง  กลา้เสนอความจริง วิเคราะห์เจาะลึก
และมีความเป็นกลาง รวมทั้งการเสนอข่าวท่ีสร้างสรรคเ์ป็นประโยชน์และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสนใจ
ของประชาชน  ดา้นคุณภาพในการพิมพ ์บริษทัให้ความสําคญักบัคุณภาพงานพิมพ ์คมชดั สีสวยไม่ผิดเพ้ียน การวาง 
Lay Out และรูปแบบหนงัสือใหส้วยงาม เพ่ือให้ผูอ้่านรู้สึกสบายตา อ่านง่าย ส่งผลดีต่อโฆษณาของลูกคา้ท่ีปรากฏใน
หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารของบริษทั 
2) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกประเภท เพ่ือเป็นการขยายฐานรายได้ โดยแต่ละ
ผลิตภณัฑ์จะมีแนวเน้ือหาการนําเสนอ และมุ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีแตกต่างกันอย่างชัดเจน  เน่ืองจากกลุ่มคนอ่านมีความ
หลากหลาย ทั้งเพศ วยั ชนชั้นทางสังคม และรายได ้กลุ่มบริษทัจึงมีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย เพ่ือสามารถตอบสนองและ
เขา้ถึงลกูคา้แต่ละกลุ่ม ไดแ้ก่ 
 หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ  มุ่งเนน้กลุ่มตลาดในแวดวงนกัธุรกิจ นกัลงทุน  
 หนงัสือพิมพค์มชดัลึก เป็นหนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีเนน้จุดเด่นในดา้นความแตกต่างอยา่งสร้างสรรค ์โดย 
 นาํเสนอข่าวดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคม เหมาะสาํหรับทุกคนในครอบครัว  
 นิตยสารเนชัน่สุดสัปดาห์ เป็นนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ท่ีอดัแน่นไปดว้ยเน้ือหา และประเดน็ข่าวท่ีน่าสนใจ   
 เหมาะกบัคอการเมือง และแทรกเร่ืองเบาๆ วรรณกรรมต่างๆ 
 The Nation มุ่งมัน่ในการนาํเสนอข่าวท่ีถกูตอ้งและหลากหลายในทุกๆดา้น ทั้งเศรษฐกิจ และสถานการณ์ 
 บา้นเมือง จึงเหมาะกบัประชาชนทัว่ไป และชาวต่างชาติท่ีอาศยัในประเทศไทย  
1.2 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจําหน่าย 
ดา้นช่องทางการจาํหน่าย บริษทัฯ มีโครงข่ายการจดัส่งส่ิงพิมพสู่์ผูอ้่านในเขตกรุงเทพและปริมณฑลท่ีแขง็แกร่ง รวมทั้ง
มีสาขาในเขตภมิูภาคต่างๆ ไดแ้ก่  เชียงใหม่, หาดใหญ่ และขอนแก่น  มีระบบการขนส่งหนงัสือพิมพไ์ปสู่ทัว่ประเทศได้
ทุกวนัภายในเวลาอนัรวดเร็ว นอกจากน้ียงัมีสายสัมพนัธ์ท่ีดีเป็นเวลานานกบัตวัแทนจาํหน่ายทัว่ประเทศ ซ่ึงส่งเสริมให้
ช่องทางการจดัจาํหน่ายเขม้แขง็ข้ึน 
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1.3 กลยุทธ์ด้านราคา  

ด้านโฆษณา 
1) กลยทุธ์การขายในรูปของ “ Combined ” จากการท่ีกลุ่มบริษทัมีส่ิงพิมพท่ี์หลากหลายครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ทุกกลุ่มทั้ง
ส่ือหนงัสือพิมพร์ายวนัและรายสัปดาห์ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวม 5 ฉบบัไดแ้ก่ กรุงเทพธุรกิจ, The Nation ,    
คม ชดั ลึก,เนชัน่สุดสัปดาห์ รวมถึง ทีวีดิจิตอล ช่อง NOW  ดงันั้นจึงเป็นขอ้เสนอท่ีเป็นจุดแขง็สาํหรับลูกคา้ในการเลือก
ลงโฆษณา โดยลูกคา้สามารถเลือกเง่ือนไขพิเศษในการลงโฆษณาในส่ือแบบ Combined ได ้เช่น ในกรณีท่ีตอ้งการลง
โฆษณาในหนงัสือพิมพ ์ 2 ฉบบั 2 ภาษา คือ The Nation  และ กรุงเทพธุรกิจ ซ่ึงจะมีราคาตํ่ากวา่การลงโฆษณาแยก      
ส่ือกนั   
2) กลยทุธ์การขายในรูปของ “Total Media Solution”  โดยการนาํส่ือโฆษณาทุกประเภทในกลุ่มบริษทัทั้งส่ิงพิมพว์ิทย ุ
โทรทศัน์  อินเตอร์เน็ต Isnap SMS  MMS และกิจกรรมพิเศษ    มาผสมผสานสร้างคุณค่า (VAS : Value Added Service) 
ตามความเหมาะสมและความตอ้งการของลกูคา้ในราคาพิเศษและประหยดักวา่ราคาของการโฆษณาแยกส่ือมาก 

ด้านการจําหน่ายส่ิงพมิพ์ 
ในส่วนของลูกคา้หนงัสือพิมพ ์ ซ่ึงเป็นประชาชนคนอ่านทัว่ไปบริษทัฯไดใ้ห้ส่วนลดกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการสมคัรสมาชิก
รายปีของหนงัสือพิมพ ์เช่น  ในกรณีสมคัรสมาชิกของ   “ The Nation ”    จะไดรั้บส่วนลดร้อยละ 55 , กรุงเทพธุรกิจ 
ไดรั้บส่วนลดร้อยละ 25 เป็นตน้ 
1.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย   
กลยทุธ์การส่งเสริมการขายของกลุ่มบริษทั แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ  คือ 
1)  การส่งเสริมการขายสําหรับผลติภัณฑ์แต่ละประเภท กลุ่มบริษทัมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองตลอด
ทั้งปี แต่ละผลิตภณัฑจ์ะมีการส่งเสริมการขายของตนเอง   โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนัไปตามกิจกรรม เช่นเพ่ือเพ่ิม
ยอดขายไม่วา่จะเป็นการขายโฆษณา หรือส่ิงพิมพ ์ หรือทั้ง 2 ส่วนร่วมกนั  หรือมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างสัมพนัธ์อนัดีกบั
ลูกคา้กลุ่มต่างๆ หรือเพ่ือตอบแทนคืนกาํไรกลบัไปสู่ผูอ้่านและผูล้งโฆษณา  กิจกรรมในปีท่ีผ่านมา เช่น คมชัดลึก 
อวอร์ด,  “ยทุธศาศาสตร์ประเทศ บนฐานเศรษฐกิจใหม่ Digital Ecomomy VS Land Link Strategy”, “Thailand 
Economic Outlook 2015 ทิศทางเศรษฐกิจไทย 2558” ,  “จกัรยานไทย สู่มหกรรมป่ันจกัรยานโลก”  เป็นตน้ 
2)  การส่งเสริมการขายในลกัษณะผสานส่ือ (Total Media Solution) เน่ืองจากกลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจส่ือครบวงจร และ
เป็นกลุ่มบริษทัท่ีมีส่ือมากท่ีสุดในประเทศ  จึงสามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบ
ต่างๆ โดยการนําส่ือหลายๆ ส่ือมาทาํกิจกรรมส่งเสริมการขายพร้อมกนั  เช่น  งานแทนคุณแผ่นดิน เป็นตน้  ทั้ งน้ี        
เพ่ือเปิดโอกาสให้ลูกคา้ไดรู้้จกัผลิตภณัฑ์ในเครือของบริษทั  รวมทั้ งรู้จักบริษทั จุดยืนและความน่าเช่ือถือในฐานะ    
บริษทัส่ืออีกดว้ย 

2. การขายโฆษณาและช่องทางการจําหน่าย 
การขายโฆษณา ส่ือส่ิงพมิพ์ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
1. การโฆษณาให้ลูกคา้โดยตรง (Direct Customers) เป็นการติดต่อโดยตรงระหวา่งบริษทัฯ กบัลูกคา้ผูเ้ป็นเจา้ของ

สินคา้ท่ีมีความสนใจท่ีจะลงโฆษณาสินคา้ผา่นส่ือต่างๆ 
2. การจาํหน่ายส่ือโฆษณาผ่านบริษทัตวัแทนโฆษณา (Agency)เป็นการติดต่อระหว่างบริษทัฯกับบริษทัตวัแทน

โฆษณาโดยบริษทัตวัแทนโฆษณาจะเป็นผูเ้สนอจดัสรรและวางแผนการใชส่ื้อโฆษณาของลูกคา้ผูเ้ป็นเจา้ของสินคา้ 



 

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

31 

บริษทัตวัแทนโฆษณาดงักล่าวเป็นบริษทัทัว่ไปในธุรกิจโฆษณาซ่ึงมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก บริษทัไม่มีการทาํสัญญา
ผกูมดัใดๆ และกบับริษทัใดๆ รวมถึงไม่มีลูกคา้รายใหญ่ท่ีมีมูลค่ารายการเกินร้อยละ 30 ของรายไดโ้ฆษณาของ
บริษทั 

ตารางแสดงสัดส่วนการจาํหน่ายส่ือโฆษณาของบริษทัผา่นช่องทางการจดัจาํหน่ายต่างๆ ในปี 2557 
ช่องทางการจัดจําหน่ายโฆษณา สัดส่วนการจําหน่าย ( หน่วย : ร้อยละ ) 

การจดัจาํหน่ายโดยตรง (Direct Customer) 50% 
การจดัจาํหน่ายผา่นบริษทัตวัแทนโฆษณา (Agency) 50% 

รวม 100% 

 
ช่องทางการจัดจําหน่ายส่ิงพมิพ์ แบ่งเป็น 2 ช่องทางดงัต่อไปน้ี 
1. การจัดจําหน่ายและการจัดส่งโดยตรงไปยงัผู้อ่านในรูปของการขายสมาชิกและ  Bulk มีรูปแบบดงัต่อไปน้ี 
-  การขายโดยตวัแทนขายซ่ึงไม่ไดเ้ป็นพนกังานของบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนจากการขาย  (Commission) ตามอตัราท่ี
ตกลงไวล่้วงหนา้ของราคาสมาชิกท่ีสามารถขายได ้
- การบอกรับเป็นสมาชิกโดยตรงกบับริษทั ซ่ึงลูกคา้สามารถบอกรับสมาชิกทางไปรษณีย ์โทรสาร ผา่นตามส่ือส่ิงพิมพ ์,
ส่ือ Online E-commerce 
- การขายสมาชิกทางโทรศพัท์ (Retention&Telesales) โดยมีพนกังานติดต่อสมาชิกเดิมซ่ึงใกลห้มดอายุสมาชิก หรือ
สมาชิกท่ียกเลิกการเป็นสมาชิกแลว้ระยะหน่ึง โดยเชิญชวนใหต่้ออายสุมาชิก หรือสมคัรสมาชิกใหม่ 
-  การขายสมาชิกผา่นทางพนัธมิตรทางการคา้ เช่น บตัรเครดิต VISA เป็นตน้ 
- การจาํหน่ายส่ิงพิมพใ์หแ้ก่ลกูคา้สถาบนั โรงแรม สายการบิน โรงเรียน เป็นการขายในปริมาณมากตามท่ีตกลงกนั โดย
ไม่มีการรับคืน 
2. การจัดจําหน่ายผ่านผู้ค้าส่ง–เอเย่นต์และการจัดจําหน่ายผ่านผู้ค้าปลีก–แผงร้านค้าย่อยเป็นการจาํหน่ายให้แก่ผูค้า้ส่ง
เพ่ือนาํไปขายต่อใหเ้อเยน่ตร์ายยอ่ยแผงร้าน และลูกคา้ปลีก  กรณีท่ีเป็นเอเยน่ตร์ายเดิม ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและ
ติดต่อกนัมานานมากกวา่ 20 - 30 ปี จะไม่มีการทาํสัญญาผกูมดัระหวา่งกนั  ยกเวน้เอเยน่ตร์ายใหม่จะทาํสัญญาเป็น        
ลายลกัษณ์อกัษรร่วมกนั โดยมีหนงัสือคํ้าประกนัในวงเงินขั้นตํ่า 50,000 บาท  ปัจจุบนับริษทัฯ มีผูค้า้ส่ง-เอเยน่ตแ์ละ         
ซับเอเยน่ตร์วมประมาณ 1,000 ราย  กระจายอยูต่ามจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ จึงถือว่าเป็นฐานการจาํหน่ายส่ิงพิมพท่ี์
สําคญัของบริษทัฯ เน่ืองจากเป็นช่องทางให้ผูอ้่านสามารถเขา้ถึงสินคา้ของบริษทัไดอ้ย่างทัว่ถึง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะให้
ส่วนลดและรับคืนหนงัสือ ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานทัว่ไปของการจดัจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์  

ตารางแสดงสัดส่วนการจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพข์องบริษทัผา่นช่องทางการจดัจาํหน่ายต่างๆในปี 2557 
ส่ิงพมิพ์ สมาชิก : (เอเย่นต์+ Bulk) 

กรุงเทพธุรกิจ 
The Nation 

53 : 47 
25 : 75 

คม ชดั ลึก 8 : 92 
รวม 100% 
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3. ลกัษณะของลูกค้า  แบ่งเป็นกลุ่มผูอ้่าน และกลุ่มผูล้งโฆษณา 
- กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เป็นลูกคา้ระดบักลางถึงระดบัสูงท่ีมีความสนใจในข่าวสาร        
ซ่ึงส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาข้ึนไป  นกัธุรกิจ ขา้ราชการระดบัสูง โดยลูกคา้ส่วนใหญ่บอกรับเป็น
สมาชิกรายปี กลุ่มผูล้งโฆษณาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินคา้บริการท่ีมีราคาขายระดบักลางถึงระดบัสูง เช่น ธุรกิจการเงิน    
การธนาคาร รถยนต ์อสังหาริมทรัพย ์บา้นจดัสรร ธุรกิจการส่ือสาร โทรคมนาคม เป็นตน้ 
- กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของหนังสือพิมพ์คมชัดลึก และ นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ ครอบคลุมลูกค้าทุกระดับท่ีมี
พฤติกรรมการบริโภคข่าวสารทัว่ไป และมีความเช่ือถือในขอ้มูลข่าวสาร เป็นหนังสือพิมพท่ี์มีระบบการเขา้ถึงผูอ้่าน    
โดยการจาํหน่ายผา่นเอเยน่ต ์แผงร้านคา้ทัว่ประเทศ รวมทั้งมีการขายสมาชิกรายปี  กลุ่มผูล้งโฆษณา จะเป็นสินคา้อุปโภค 
บริโภค หรือสินค้าท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป เช่น ธุรกิจค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า รถยนต์กระบะ 
รถจกัรยานยนต ์อุปกรณ์สาํนกังาน ไอที เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเป็นตน้ 
- กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของหนงัสือพิมพเ์ดอะเนชัน่  เป็นลูกคา้ระดบักลางถึงระดบัสูง ไดแ้ก่ นกัธุรกิจ ผูป้ระกอบการ 
ตลอดจนนกัธุรกิจชาวต่างประเทศ  และกลุ่มผูอ้่านท่ีเป็นนกัท่องเท่ียว และกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีตอ้งการข่าวสาร โดยลูกคา้
ส่วนใหญ่บอกรับเป็นสมาชิกรายปี    ทั้งมีช่องทางการขายผ่านสายการบิน โรงแรม และยา่นธุรกิจท่องเท่ียว กลุ่มลูกคา้
โฆษณา เป็นสินคา้คุณภาพดี ราคาสูง เป็นกลุ่มลูกคา้เฉพาะเจาะจง  เช่น ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเท่ียว 
ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย ์ รถยนต ์หรือ สินคา้และบริการ Brand Name ต่างๆ เป็นตน้ 

4.  ภาวะการแข่งขัน 
ภาวะการแข่งขันโดยรวม 

ปี 2557 มีค่าใช้จ่ายของการโฆษณาทั้ งระบบเท่ากบั 127,437 ลา้นบาท ลดลง 3% หรือ 3,588 ลา้นบาท              
จากปี 2556 ท่ีมีมูลค่าเท่ากบั 131,025 ลา้นบาท 



 

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

33 

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาทั้งระบบ และอตัราการเติบโตภายในระยะเวลา 3 ปี สําหรับปี 2555 – ปี 2557 
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M
ill

io
n

 B
ah

t 

 



 

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

34 

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาแยกตามส่ือในปี 2557  มูลค่า 127,437  ล้านบาท 
 

TV Analog, 63,775, 
50%

TV Digital, 12,071, 
9%

Cap/Sat, 7,177, 6%

Newspapers, 
18,373, 14%

Radio, 5,985, 5%

Magazines, 
4,996, 4%

Cinema, 
Internet, 
5,301, 4%

Outdoor, Transit, 
In‐store, 9,759, 8%

 
หมายเหตุ  รายละเอียดท่ีมาของ Ad Spending มีดงัน้ี 

- TV: ไม่รวม True Vision 
- Newspapers : ไม่รวม นสพ. ทอ้งถ่ิน 
- Magazines : 80% ของทั้งหมด 
- Internet : 30  เวบ็ไซด ์, Homepage Only  

 จากขอ้มูลของนีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) พบว่าอุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2557 มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 

127,437ลา้นบาท โดยมีอตัราลดลงจากปีก่อน 3%   เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั และ 

สถานการณ์ปัญหาทางการเมืองในช่วงคร่ึงปีแรก   อีกทั้งในช่วงคร่ึงปีหลงั สภาวะทางเศรษฐกิจเร่ิมฟ้ืนชา้กวา่ท่ีคาด 

 โดยส่ือส่ิงพิมพมี์มูลค่าโฆษณาในปี 2557 เท่ากบั 18,373 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของค่าใชจ่้ายโฆษณา

ทั้งหมด โดยเป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบัสองรองจากส่ือโทรทศัน์  และเม่ือเทียบกบัปี 2556 มีอตัราลดลง 11%  

เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั  รวมทั้งพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเร่ิมเปล่ียนไปสู่การบริโภคส่ือรูปแบบใหม่อ่ืนๆ       

ในปัจจุบนั 

 โดยภาพรวมธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ในปี 2557  ยงัคงเป็น  ส่ือส่ิงพิมพ ์ ซ่ึงบริษทัฯ ไดพ้ยายามขยายตลาดผูอ้่าน

ควบคู่ไปกบัการขยายตลาดโฆษณา โดยเนน้กลยทุธ์ Total Media Solution เพ่ือเสนอขายส่ือทุกประเภทในกลุ่มบริษทั  

ทั้งส่ิงพิมพ ์โทรทศัน์ วิทย ุกิจกรรมพิเศษต่างๆ  และส่ือนิวมีเดีย เช่น เวบ็ไซต ์สมาร์ทโฟน และส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ 

ส่ือเหล่าน้ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าใชจ่้ายท่ีแตกต่างกนัไปตามประเภทของส่ือ     

และคุม้ค่ากบังบประมาณของลูกคา้ท่ีมีอยู ่  และยงัเป็นการการปรับตวัให้เขา้กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป        

จากเดิม  
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 อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการลดการพ่ึงพิงรายได้จากส่ือส่ิงพิมพ์ ท่ีมีแนวโน้มความนิยมลดลง เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค กลุ่มบริษทั ไดเ้พ่ิมช่องทางการหารายไดจ้ากส่ือโทรทศัน์มากข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนั
ส่ือโทรทศัน์ยงัคงเป็นส่ือหลกัโดยมีมูลค่า 75,846 ลา้นบาท  ซ่ึงมีสัดส่วนงบโฆษณาสูงสุดของมูลค่าโฆษณาทั้งหมดหรือ
คิดเป็นร้อยละ 59  โดยมาจาก TV Analog 63,775 ลา้นบาท และ มาจาก TV Digital  12,071 ลา้นบาท  (เม.ย – ธ.ค. 57) 
โดยการใชง้บโฆษณาผา่นส่ือ TV Digital มีแนวโนม้เติบโตข้ึน ในขณะท่ีการใชง้บโฆษณาผา่นส่ือ TV Analog เร่ิมมี
แนวโนม้ลดลง  ดงันั้นจากการท่ีกลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของช่องทีวีดิจิตอล 2 ช่อง คือ Nation TV ช่อง 22 และ NOW ช่อง 26 
โดยทั้ง 2 ช่องไดเ้ร่ิมออกอากาศ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2557  เป็นโอกาสท่ีบริษทัสามารถใชส่ื้อโทรทศัน์ ในการโฆษณา
และประชาสัมพนัธ์ส่ือในเครือ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เพ่ือขยายฐานลูกค้าให้กวา้งข้ึน เข้าถึงผูบ้ริโภคได้มากข้ึน 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา้งไกลถึงทุกภมิูภาคทัว่โลก 

 ภาพรวมในปี 2557  ภาวะเศรษฐกิจไทย ยงัคงอยูใ่นภาวะเติบโตอยา่งชา้ๆ  การฟ้ืนตวัของการส่งออกยงัถูกจาํกดั
จากภาวะเศรษฐกิจโลก และความสามารถในการแข่งขนัของไทย ส่วนการบริโภคภายในประเทศยงัไดรั้บแรงกดดนัจาก
หน้ีภาคครัวเรือนท่ีค่อนขา้งสูง และปัญหาจากราคาสินคา้เกษตร ในขณะท่ีแรงสนับสนุนดา้นการคลงัจากภาครัฐ
ค่อนขา้งนอ้ย  เงินเฟ้อทัว่ไปมีการปรับตวัลดลงตามราคาพลงังานและอาหาร ขณะท่ีเงินเฟ้อพ้ืนฐานยงัคงอยูใ่กลเ้คียงเดิม 

 ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาปี 2558   คาดวา่จะมีแนวโนม้โตข้ึนมากกวา่ 5% ตามภาวะเศรษฐกิจไทยในปีหนา้ 
ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์  ปัจจัยท่ีดีดงักล่าวน่าจะส่งผลดีมาถึงผูป้ระกอบการทีวีดิจิตอลท่ีจะมีเม็ดเงิน
โฆษณาไหลเขา้ช่องมากข้ึน  โดยการเขา้สู่ยุคทีวีดิจิตอลซ่ึงมีจาํนวนช่องสัญญาณท่ีมากข้ึนในอนาคตน้ี เป็นการเปิด
โอกาสให้ผูข้ายโฆษณามีโอกาสไดเ้ขา้มาในตลาดจาํนวนมากข้ึนกว่าเดิม รวมถึงผูป้ระกอบการซ่ึงอยู่ในฐานะผูซ้ื้อ
โฆษณา มีทางเลือกในการใชช่้องโฆษณาทางโทรทศัน์ท่ีมากข้ึนกว่าเดิมดว้ย จึงส่งผลให้ค่าโฆษณามีราคาถูกลง เม่ือ
เปรียบเทียบกบัค่าโฆษณาทางฟรีทีวีในปัจจุบนัท่ีอยูใ่นระดบัสูงมาก โดยในปี 2558 ทางสมาคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจ
ส่ือแห่งประเทศไทยไดค้าดการณ์ไวว้า่มูลค่าตลาดโฆษณาจะมีอตัราเติบโตอยูท่ี่ 4 – 5 % เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

 ถึงแมว้า่แนวโนม้จะสดใสเมด็เงินโฆษณาเร่ิมไหลเขา้มา แต่ยงัมีปัจจยัอีกหลายอยา่งใหน่้าเป็นห่วง เพราะเอเยนซ่ี
ยงัคงใชง้บโฆษณาส่ือต่างๆ โดยวดัจากความนิยมของจาํนวนผูช้มหรือเรตต้ิง อีกทั้งทีวีดิจิตอลท่ียงัไม่สามารถเขา้ถึงผูช้ม
ไดท้ัว่ประเทศ จึงทาํให้ผูป้ระกอบการช่องดิจิตอลทีวีตอ้ง พยายามหาทางในการสร้างความแตกต่าง และขยายเน้ือหาสู่
หนา้จออ่ืนๆ ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 สําหรับปี 2558  สํานักงานเศรษฐกิจการคลงัคาดว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตวัในอตัราร้อยละ 4.10        
โดยไดรั้บแรงส่งของการใชจ่้ายภาครัฐท่ีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะจากโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่
ดา้นการคมนาคมขนส่ง และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจท่ียงัเบิกจ่ายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัอุปสงคจ์ากต่างประเทศ
คาดว่าจะขยายตัวดีข้ึนเช่นกัน ตามจํานวนนักท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนภายหลังสถานการณ์ทางการเมือง
ภายในประเทศคล่ีคลายลง  นอกจากน้ีการบริโคและการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะปรับตวัดีข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาพรวมท่ีฟ้ืนตวัข้ึน และนโยบายภาครัฐท่ีมีความชัดเจน ซ่ึงจะส่งผลให้ความเช่ือมั่นของนักลงทุนและผูบ้ริโภค     
ปรับตวัดีข้ึน    
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สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม โดยพิจารณาตามประเภทสายธุรกิจดงัน้ี 
สายธุรกจิด้านข่าวธุรกจิ
ภาษาไทย 
 

หนังสือพมิพ์ธุรกจิรายวนั : กรุงเทพธุรกจิ 
ถือเป็นผูน้ําของกลุ่มหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวนัโดยมีส่วนแบ่งตลาดด้านพ้ืนท่ี
โฆษณา (คอลมัน์น้ิว)  ประมาณร้อยละ 47  อยา่งไรก็ตามในตลาดยงัมีหนงัสือพิมพ์
ประเภทเดียวกนัคือ  Post Today  โดยมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 30  และ
ASTV ผูจ้ดัการรายวนัเดล่ี ประมาณร้อยละ 23 

สายธุรกจิด้านข่าว
การบ้านการเมอืงทัว่ไป
ภาษาไทย 

หนังสือพมิพ์รายวนัทัว่ไป : คมชัดลกึ 
คมชดัลึกมีส่วนแบ่งการตลาดทางดา้นพ้ืนท่ีโฆษณาประมาณร้อยละ 23  ในขณะท่ี
ไทยรัฐ เดลินิวส์ มีส่วนแบ่งการตลาดดา้นพ้ืนท่ีโฆษณาประมาณร้อยละ 34  และ15 
ตามลาํดบั 

สายธุรกจิด้านข่าว
ภาษาองักฤษ 
 
 
 

หนังสือพมิพ์ภาษาองักฤษ : The Nation 
มีคู่แข่งเพียงฉบบัเดียวคือ  Bangkok  Post   
โดยผูอ้่านหนังสือพิมพ์กลุ่มน้ีค่อนขา้งคงท่ีและจาํกดั  โดยส่วนใหญ่เป็นสมาชิก
ประจาํ   ปัจจุบนั The Nationมีส่วนแบ่งการตลาดดา้นพ้ืนท่ีโฆษณา (คอลมัน์น้ิว)  
ประมาณ ร้อยละ 29 และ Bangkok  Post  ประมาณ ร้อยละ 71 

 
การผลติหรือการจัดหาผลติภัณฑ์เพือ่จําหน่าย 
1. การผลติหนังสือพมิพ์ 

 2555 2556 2557 
เดอะเนชัน่    
ปริมาณการผลิตเฉล่ียต่อวนั (ฉบบั) 59,000 – 61,000 59,000 – 61,000 59,000 – 61,000 
กรุงเทพธุรกิจ    
ปริมาณการผลิตเฉล่ียต่อวนั (ฉบบั) 95,000 – 100,000 95,000 – 100,000 95,000 – 100,000 
คม ชดั ลึก    
ปริมาณการผลิตเฉล่ียต่อวนั (ฉบบั) 300,000 – 400,000 300,000 – 400,000 300,000 – 400,000 

 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัย่อย คือ บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั (บริษทั 
เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 84.50%) ซ่ึงดาํเนินธุรกิจโรงพิมพ ์ การรับจา้งพิมพ ์   ดงันั้นในส่วนของ
กาํลงัการผลิต  เคร่ืองจกัร วตัถุดิบจะกล่าวในส่วนของสายธุรกิจโรงพิมพ ์
 อยา่งไรกต็ามวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตหนงัสือพิมพ ์คือกระดาษหนงัสือพิมพ ์(Newsprint) มีสัดส่วนประมาณ 
74% ของมูลค่าวตัถุดิบรวม   ซ่ึงบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบดงักล่าวเอง ปัจจุบนั
บริษทัฯ สามารถสั่งซ้ือไดท้ั้งภายในประเทศ และนาํเขา้จากต่างประเทศ  โดยไม่มีขอ้ผกูพนักบัผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบรายใด
รายหน่ึงโดยเฉพาะ แต่จะพิจารณาตามราคาขายท่ีแต่ละรายเสนอมา เพ่ือให้ไดว้ตัถุดิบในราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพท่ี
ตอ้งการ 
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สภาพปัญหาเกีย่วกบัวตัถุดบิ (Newsprint) 
 จากขอ้มูลในอดีตพบว่าราคากระดาษหนังสือพิมพจ์ะมีการเปล่ียนแปลงระดบัราคาข้ึนลงไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บั
ราคาเยื่อกระดาษ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ราคานํ้ ามนั ความตอ้งการกระดาษและปริมาณการผลิต ซ่ึง
กระดาษหนงัสือพิมพถื์อเป็นสินคา้ประเภท Commodity ซ่ึงมีราคาตลาดโลกอา้งอิงทาํใหส้ามารถเปรียบเทียบราคาจากผู ้
จาํหน่ายแต่ละรายได ้   ภาวะการผลิต การนาํเขา้ กระดาษและส่ิงพิมพ ์ในปี 2557 ชะลอตวัตามวฏัจกัรเศรษฐกิจ สาํหรับ
การส่งออกเยื่อกระดาษและส่ิงพิมพ ์รวมทั้งการนาํเขา้เยือ่กระดาษ มีแนวโนม้ขยายตวัแมว้า่จะมีการใชส่ื้อดิจิตอลอยา่ง
กวา้งขวาง แต่กระดาษยงัคงเป็นท่ีตอ้งการใชใ้นชีวิตประจาํวนัของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการวิจยัพฒันา
นวตักรรมและการออกแบบใหม่ๆ ให้สอดรับกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศ  สาํหรับการนาํเขา้
กระดาษท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ประเทศเกาหลีใต ้ฟินแลนดแ์ละสหรัฐอเมริกา 
 แนวโน้มของอุตสาหกรรมกระดาษและส่ิงพิมพ ์ในปี 2558 ในส่วนของหนังสือพิมพ ์นิตยสาร (แมกกาซีน)      
ไม่มีการขยายตวัเพ่ิม แต่อาจมีโอกาสเห็นการปรับลดตวัลงเน่ืองจากพฤติกรรมของผูอ้่านเร่ิมหันไปนิยมใชบ้ริการส่ือ
ออนไลน์เพ่ิมข้ึนเพราะสะดวก และข่าวสารรวดเร็วกวา่ และท่ีสาํคญัไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ดงันั้นอุตสาหกรรมส่ิงพิมพจ์ะ
ยงัคงตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือใหอ้ยูร่อดดว้ยการนาํขอ้มูลไปผกูติดกบัส่ือออนไลน์ เช่น Tablet Smart Phone และ Online  
เป็นเหตุผลหลกัให้ส่ือส่ิงพิมพต์อ้งปรับตวัเป็น Content Provider  ดว้ยการเผยแพร่ขอ้มูลออกไปไดใ้นทุกช่องทาง 
(Platform) ไม่วา่จะเป็นโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์เวบ็ไซต ์
 อยา่งไรก็ตาม หากในบางช่วงท่ีราคากระดาษหนงัสือพิมพเ์ร่ิมปรับตวัสูงข้ึน ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียน ทาํให้บริษทัฯตอ้งยืดหยุ่นนโยบายในการสั่งซ้ือกระดาษตามความเหมาะสมของสภาวะการณ์ ทั้งน้ี 
บริษทัฯจะพิจารณาเลือกซ้ือวตัถุดิบจากแหล่งต่างๆ โดยการเปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรอง และพิจารณาเง่ือนไข         
การจดัส่งท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการสํารองวตัถุดิบในการผลิต บริษทัฯไดซ้ื้อวตัถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพ่ือเป็น  
การถ่วงดุลอาํนาจการต่อรองของผูผ้ลิตวตัถุดิบแต่ละราย  โดยส่วนใหญ่บริษทัจะสั่งซ้ือเป็นการล่วงหน้าประมาณ            
3-4 เดือน  ยกเวน้กรณีท่ีสามารถพยากรณ์ได้ว่าแนวโน้มราคาจะสูงข้ึนบริษทัจะสํารองสั่งซ้ือกระดาษเพ่ิมข้ึนเพ่ือ           
ลดผลกระทบดา้นราคา 
 สําหรับต้นทุนกระดาษท่ีนําเข้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัได้มีนโยบายป้องกันความเส่ียงโดยการทาํ 
Forward Contract ไวล่้วงหนา้ตามแผนการสั่งซ้ือในแต่ละปี ส่วนวตัถุดิบอ่ืนๆ ไดแ้ก่ หมึกพิมพ ์เพลท ฟิลม์ และนํ้ ายา
ต่างๆ ซ่ึงมีสัดส่วนรวมประมาณร้อยละ 12 ของมูลค่ารวมของวตัถุดิบ ในปี 2557 บริษทัไดส้ั่งซ้ือจากบริษทัตวัแทน       
ในประเทศทั้งหมดเพราะมีผูข้ายเป็นจาํนวนมาก 

  
2. การผลติข่าว (Contents)          
 ตลอด 44 ปีท่ีผา่นมา เนชัน่กรุ๊ป มุ่งพฒันาข่าวสาร และ เน้ือหา เพ่ือตอบสนองการรับส่ือของคนไทยอยา่งไม่หยดุ
น่ิง จากจุดเร่ิมตน้ท่ีหนงัสือพิมพร์ายวนั ภายใตห้นงัสือพิมพร์ายวนั 3 ฉบบั คือ หนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษ The Nation  
หนังสือพิมพค์มชดัลึก และ หนังสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ  วนัน้ี เนชัน่กรุ๊ป  ไดก้า้วสู่การเป็นผูผ้ลิตคอนเทนท์หลากมิติ 
หลายรูปแบบ  มีศกัยภาพในการป้อนขอ้มูลข่าวสาร และเน้ือหา ทั้งสาระและบนัเทิง ครอบคลุมส่ือ ในทุกแพลทฟอร์ม 
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 ไม่วา่พฤติกรรมการรับส่ือของคนไทยจะแปรเปล่ียนไปอยา่งไร เครือเนชัน่ พร้อมตอบสนองไลฟ์สไตลรั์บส่ือทุก
รูปแบบ  เราพร้อมส่งมอบคอนเทนทไ์ปในทุกช่องทาง  ผา่น หนงัสือพิมพ ์ ทีวีดิจิตอล เวบไซตน์บั 10 เวบไซตภ์ายใตร่้ม
ของเนชัน่กรุ๊ป รวมไปถึง โซเชียลมีเดียทั้งทวติเตอร์ และเฟซบุค  ท่ีมีผูติ้ดตามมากกวา่ เฉล่ียวนัละ  7.2 ลา้นคน   
 เนชัน่กรุ๊ป อาจเป็นส่ือแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีมีนวตักรรม Convergence Newsroom หรือ การหลอมรวมกอง
บรรณาธิการ เพ่ือเป็นศนูยบ์ญัชาการข่าว พร้อมคลงัข่าว คลงัขอ้มูลขนาดมหึมา เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ของ
อุตสาหกรรมส่ือ  
  Convergence Newsroom หรือ  ศูนยบ์ญัชาการข่าวเครือเนชัน่  เกิดจากการรวมทีมบรรณาธิการ ของเครือเนชัน่
ทั้งหมด ไม่วา่จะเป็น บรรณาธิการส่ือส่ิงพิมพทุ์กฉบบัในเครือ , บรรณาธิการนิวมีเดีย เวบ็ไซต,์ โซเชียลมีเดีย  และ ทีม
ช่างภาพ  เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการผลิตคอนเทนทห์ลายหลากมิติ  ทั้งสั้ นกระชบัฉับไวในสไตลนิ์วมีเดีย ทนัเหตุการณ์
เขา้ถึงง่ายแบบทีว ีวทิย ุและวเิคราะห์เจาะลึกถึงแก่น  ในแบบหนงัสือพิมพ ์ 
  Convergence Newsroom  มุ่งพฒันาทีมข่าวกวา่ 607 คน  ในกองบรรณาธิการ  The Nation , กรุงเทพธุรกิจ ,  
คม ชดั ลึก รวมทั้ง ดิจิตอลทีวี  2 ช่อง คือ Naion TV และ NOW26  ใหมี้ทกัษะ Multi Skill  , Multi Platform  เพ่ือผลิต
เน้ือหาท่ีมีทั้งความรวดเร็ว เขา้ถึง แม่นยาํจาก “กองทพัข่าว” เครือเนชัน่ท่ีกระจายอยูทุ่กสนามข่าว  และ รอบรู้ -ลุ่มลึก  
จากทีมบรรณาธิการท่ีเค่ียวกรํา ชํ่าชองในแต่ละสายข่าว  
 นวตักรรม Convergence Newsroom  ยงันาํเทคโนโลยี การจดัการคอนเทนท ์(Content Mangement) มาเพิ่ม
ศกัยภาพการทาํงาน ภายใตร้ะบบคลงัข่าว IES (Integrated Editorial System) ซ่ึงทาํใหก้ารหลอมรวมทีมข่าวเกิดข้ึนได้
จริง โดยระบบ IES  จะทาํหนา้ท่ี  Virtual Newsroom หรือ หอ้งข่าวเสมือนจริง  เป็นทั้งวนัสตอปขอ้มูลข่าวสาร การ
ติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร  รวมไปถึงเป็น “ศูนยบ์ญัชาการกลาง” สอดรับกบัการทาํงานแบบ Mobility ของทีมข่าวท่ี
คล่องตวัและรวดเร็ว ไม่อยูน่ิ่งท่ีใดท่ีหน่ึง  
นวตักรรม “หอ้งข่าว” ไดเ้กิดข้ึนแลว้ท่ีน่ี ... ดว้ยวสิัยทศัน์ในการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บ
ส่ืออยา่งไม่หยดุย ั้ง  และดว้ยทีมข่าวและกองบรรณาธิการกวา่ 400 ชีวิต  “เนชัน่กรุ๊ป” มัน่ใจวา่ เราคือทีมข่าวท่ีแขง็แกร่ง 
และมีศกัยภาพมากท่ีสุดของวงการส่ือสารมวลชนไทยในขณะน้ี   
 
2.2.4 ธุรกจิส่ือโทรทศัน์ 

 สายธุรกิจด้านส่ือกระจายภาพและเสียง  ผลิตรายการเพ่ือออกอากาศในทีวีสถานีต่างๆ, ผลิตรายการวิทยุ,          
New Media นอกจากน้ี เจา้ของใบอนุญาตช่องทีวดิีจิตอล 2 ช่อง คือ  

 ประเภท หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ( SD News) ภายใตช่ื้อ Nation TV ออกอากาศภายใตช่้องหมายเลข 22 

ดาํเนินงานโดยบริษทั เอน็บีซี เน็กซ์ วชิัน่ จาํกดั (NNV) (บริษทัยอ่ยของ NBC ) 

 ประเภทหมวดหมู่ทัว่ไปแบบความชดัปกติ (SD Variety) ภายใตช่ื้อ NOW ออกอากาศภายใตช่้องหมายเลข 

26  ดาํเนินงานโดย บริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จาํกดั (BBB) (บริษทัยอ่ยของ NMG ) 
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ธุรกจิส่ือโทรทศัน์ ประเภท หมวดหมู่ข่าวารและสาระ ( SD News)   

 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการของธุรกจิส่ือโทรทศัน์ 
1) สถานีโทรทศัน์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ดําเนินการ   

บริษทัฯ เป็นผูก่้อตั้งและบริหารงานสถานีโทรทศัน์อย่างครบวงจร ทั้งดา้นการดาํเนินการผลิต การจดัหา
รายการออกอากาศ  การให้เช่าเวลาออกอากาศ  และการขายเวลาโฆษณา ซ่ึงบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายเวลาโฆษณา  
การรับจา้งผลิตรายการและสารคดีสั้นและค่าเช่าเวลา โดยในปี 2557 บริษทัฯไดด้าํเนินการในการบริหารสถานีโทรทศัน์
ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดิน อยา่งเตม็รูปแบบภายหลงัไดรั้บอนุญาตจาก กสทช.  

ช่ือสถานี แนวคดิหลกัของสถานี ช่องทางรับชม  
1.สถานีข่าว Nation TV เร่ิม
ออกอากาศปี 2557 

 
 
     

สถานีข่ าวและสาระความ รู้  2 4 
ชัว่โมงซ่ึงมุ่งนาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร
อยา่งถกูตอ้ง เป็นกลาง ทนัเหตุการณ์ 
พร้อมบทวิเคราะห์และขอ้มูลเชิงลึก
อย่างรอบด้านจากทีมงานข่าวท่ีมี
ประสบการณ์ 

- อุปกรณ์ชุดรับสัญญาณดิจิตอล(Settop Box)  
 ช่อง 22 

- ทีวดีาวเทียม ช่อง 32 
- เคเบิลทีวทีอ้งถ่ิน 
- ทีวีดาวเทียม ไทยคม-6 ระบบ C-Band ความถ่ี 

3880 MHz 
- ทีวีดาวเทียม ไทยคม-5 ระบบKU-Band ความถ่ี 

12355  MHz 
- เวบ็ไซต ์www.nationchannel.com 
- โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
- Application ผา่น iPad และ iPhone 
 

    
2)  รายการโทรทศัน์ทีร่่วมผลติกบัสถานีโทรทศัน์ฟรีทวี ี

บริษทัฯ  ดาํเนินธุรกิจร่วมผลิตรายการโทรทศัน์ประเภทรายการข่าวและสาระความรู้กบัสถานีโทรทศัน์ฟรี
ทีวีช่องต่างๆ  โดยมีรายไดจ้ากส่วนแบ่งการขายเวลาโฆษณา และการประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการในรายการ          
ในปี 2557 บริษทัฯ มีรายการโทรทศัน์ท่ีร่วมผลิตกบัสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวใีนช่อง ดงั น้ี  
 
สถานีโทรทศัน์ ช่ือรายการ รูปแบบรายการ วนัและเวลาในการออกอากาศ 
ช่อง 3 เร่ืองเด่นเยน็น้ี 

 
รายงานข่าวเหตุการณ์สาํคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบวนั
หรือประเดน็ข่าวท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม 

ทุกวนัจนัทร์-วนัอาทิตย ์

เวลา 16.00 -17.45 น. 

 
3)   ธุรกจิเกีย่วเน่ือง 

ในปี 2557 บริษทัฯมีนโยบายต่อยอดธุรกิจโดยนาํขอ้ไดเ้ปรียบท่ีมีอยูท่ ั้งดา้นเน้ือหาขอ้มูล คุณภาพบุคลากร  
ความพร้อมของเคร่ืองมืออุปกรณ์  และช่ือเสียงของบริษทัฯ  ขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริษทัฯ โดยการนาํเน้ือหารายการโทรทศัน์ท่ีไดรั้บความนิยมหรือข่าวเหตุการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจของกระแส
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สังคมมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าหรือกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของผูบ้ริโภคและ            
เพ่ิมศกัยภาพในการหารายไดข้องบริษทัฯ  รวมทั้ ง ยงัเป็นการสร้างเสริมช่ือเสียงและภาพลกัษณ์อนัดีของบริษทัฯ          
ให้เป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มผูช้มและลูกคา้เป้าหมายไดก้วา้งขวางมากข้ึน โดยลกัษณะสินคา้ บริการ หรือกิจกรรมท่ีบริษทัฯ   
ไดด้าํเนินการ ณ ปัจจุบนั มีดงัน้ี 

ลกัษณะสินค้าหรือบริการ รูปแบบ 
การผลิตและจาํหน่าย หนงัสือ และ 
DVD 

นาํเทปบนัทึกภาพรายการโทรทศัน์ท่ีไดรั้บความนิยมจากผูช้ม มาจัดทาํเป็น
หนงัสือ และ DVD  จาํหน่ายแก่ประชาชนทัว่ไป ตวัอยา่งของ หนงัสือ และ 
DVD ท่ีบริษทัฯผลิตในช่วงปี 2557 เช่น หนงัสือและดีวีดีชุดรวม 52 แบบอพาร์
ทเมนทไ์ม่บานกบั อ.เช่ียว ชอบช่วย สไตล ์“อกาลิโก+ไฮโซ+โลวค์อสต”์  

การจดัอบรมสัมมนา นาํเน้ือหารายการโทรทศัน์ท่ีแพร่ภาพทางสถานีโทรทศัน์ของบริษทัฯ  ท่ีไดรั้บ
ความนิยมจากผูช้ม หรือเหตุการณ์หรือส่ิงท่ีอยูใ่นความสนใจของกระแสสังคม  
มาจัดเป็นหลักสูตรการอบรมสัมมนาให้กับประชาชนทั่วไปท่ีสนใจ โดย
ตวัอยา่งการจดัอบรมสัมมนา ในปี 2557 เช่น การอบรมสานฝันผูป้ระกาศ  การ
อบรมโครงการอพาร์ทเมนทไ์ม่บาน  การสัมมนา Clinic Stop Loss and Take 
Profit Seson 1 , 2 สัมมนาปรับพอร์ทรวยหุน้คร่ึงปีหลงั  เป็นตน้ 

การจดักิจกรรมนาํเท่ียว จดักิจกรรมนาํเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้เชิงวิชาการและศึกษาดูงานดา้นธุรกิจการคา้  
เพ่ือเปิดโอกาสใหก้ลุ่มผูช้มไดร่้วมเดินทางกบัผูด้าํเนินรายการและทีมงานผูผ้ลิต
รายการโทรทศัน์ของบริษทัฯ  โดยตวัอย่างกิจกรรมนาํเท่ียวในปี 2557 เช่น 
โครงการ  เท่ียวพม่า แบบ Exclusive กบั อ.ศรัณย ์บุญประเสริฐ  

การจดักิจกรรมพิเศษ บริการรับจดักิจกรรมทางการตลาดอย่างครบวงจรในทุกรูปแบบ ทั้งกิจกรรม
เพ่ือสังคม  กิจกรรมสันทนาการ  กิจกรรมวิชาการ  ตั้งแต่การคิดสร้างสรรค์
รูปแบบกิจกรรม  ดาํเนินการจัดกิจกรรม  ผลิตและเผยแพร่ส่ือโฆษณา  ซ่ึง
กิจกรรมพิเศษท่ีบริษทัฯไดด้าํเนินการในปี 2557  เช่น กิจกรรม เนชัน่ทีวี 5 
Screen คาราวาน เพ่ือประชาสัมพนัธ์เขา้ถึงกลุ่มผูช้มต่างจงัหวดั โครงการ
ห้องสมุดดิจิตอล จดัทาํหนังสือเสียงมอบให้แก่มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
โครงการขบัข่ีปลอดภยักบัฮอนดา้ จดัอบรมการขบัข่ีอยา่งปลอดภยั โครงการ
ดว้ยเกลา้ ดว้ยขา้ว เชิญชวนผูช้มและผูป้ระกอบการธุรกิจทาํบุญช่วยชาวนา ดว้ย
การซ้ือขา้วเกษตรอินทรียม์อบให้แก่ผูย้ากไร้ผ่านองค์กรการกุศลต่างๆ และ 
ทหาร ตาํรวจตระเวณชายแดน รวมถึงเจา้หนา้ท่ีอุทยานในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ
ท่ีห่างไกล ,เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ World Film Festival 2014 , โครงการ
ข่าวขน้คนเนชัน่คลายหนาว จ.น่าน และวาไรต้ีทอลค์โชวค์นข่าวอารมณ์ดี   
ข่าวขน้คนกนก เขา้ใจตรงกนันะ , และการริเร่ิมโครงการจดักิจกรรมเนชัน่ชวน
ป่ัน 

 



 

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

41 

การตลาดและการแข่งขันของธุรกจิส่ือโทรทศัน์ 
1) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 ปี 2557  เป็นปีแห่งการเร่ิมตน้การให้บริการโทรทศัน์ดิจิตอลภาคพ้ืนดิน  ภายใตก้ารกาํกบัดูแลและจดัสรร
คล่ืนความถ่ีใหม่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  
 หลงัจากไดรั้บใบอนุญาตจาก กสทช. เนชัน่ทีว ีเร่ิมทดลองออกอากาศในระบบดิจิตอล ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 
2557  โดยการนาํช่องเนชั่นแชนแนลท่ีออกอากาศในระบบเคเบิลและแซทเทิลไลท์อยู่เดิม ส่งสัญญาณออกอากาศ
โทรทศัน์ภาคพ้ืนดินเป็นดิจิตอล (Digital Terrestrial Television Broadcasting)โดยใช้บริการโครงข่ายของ
สถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 ส่งผลให้ช่องทางการรับชมเนชัน่ทีวีเพ่ิมข้ึนทนัที จากกลุ่มผูช้มท่ีรับชมโทรทศัน์ผา่น
เคเบิลแบบบอกรับสมาชิกของทรูวิชัน่ส์ ทัว่ประเทศประมาณ 2 ลา้นครัวเรือน ตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ MUST 
CARRY ท่ีกาํหนดใหผู้ใ้หบ้ริการโทรทศัน์ในระบบเคเบิลและแซทเทิลไลทจ์ะตอ้งนาํช่องโทรทศัน์ท่ีกสทช.จดัสรรใหม่
ทั้งประเภททีวสีาธารณะและประเภทธุรกิจออกอากาศดว้ยทั้ง 48 ช่อง และผูช้มท่ีรับชมไดจ้ากระบบโทรทศัน์ภาคพ้ืนดิน
แบบอนาลอ็กท่ีติดตั้งเคร่ืองรับโทรทศัน์ระบบดิจิตอลและกล่องรับสัญญาณระบบดิจิตอล (Set top box) เรียบร้อยแลว้อีก
จาํนวนกวา่ 600,000 เคร่ือง (ขอ้มูลจาก กสทช.เดือนมกราคม 2557) 

 
 

ช่องรายการเดก็และเยาวชน 

 ช่อง 13 บริษทั บีอีซี-มลัติมีเดีย จาํกดั (ช่อง 3) 
 ช่อง 14 บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) (MCOT) 
 ช่อง 15 บริษทั ไทยทีว ีจาํกดั ในเครือทีวพีลู 
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ช่องข่าวและสาระ 
 ช่อง 16 บริษทั ไทย นิวส์ เน็ตเวร์ิค (ทีเอน็เอน็) TNN 
 ช่อง 17 บริษทั ไทยทีว ีจาํกดั (TV POOL) 
 ช่อง 18 บริษทั ดีเอน็ บรอดคาสท ์เครือเดลินิวส์ (Daily News) 
 ช่อง 19 สปริงนิวส์ เทเลวชิัน่ (Spring News) 
 ช่อง 20 บริษทั 3เอ มาร์เกต็ต้ิง (Bright TV) 
 ช่อง 21 บริษทั วอยซ์ ทีว ีจาํกดั (Voice TV) 
 ช่อง 22 บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์ วิชัน่ (Nation TV) 

 
ช่องรายการทัว่ไป ความคมชัดมาตรฐาน (SD) 

 ข่อง 23 บริษทัไทย บรอดคาสต้ิง จาํกดั (Workpoint) 
 ช่อง 24 บริษทัทรู ดีทีที จาํกดั (True) 
 ช่อง 25 บริษทั จีเอม็เอม็ เอสดี ดิจิตอล ทีว ีจาํกดั (แกรมม่ี) 
 ช่อง 26 บริษทัแบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จาํกดั (NOW) 
 ช่อง 27 บริษทั อาร์.เอส เทเลวิชัน่ จาํกดั (ค่าย RS) 
 ช่อง 28 บริษทับีอีซี-มลัติมีเดีย จาํกดั หรือช่อง 3 
 ช่อง 29 บริษทัโมโน บรอดคาซท ์จาํกดั (Mono) 

 
ช่องรายการทัว่ไป ความคมชัดสูง (HD) 

 ช่อง 30 บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) (MCOT) 
 ช่อง 31 บริษทั จีเอม็เอม็ เอชดี ดิจิตอล ทีว ีจาํกดั 
 ช่อง 32 บริษทั ทริปเปิล วี บรอดคาสท ์จาํกดั ในเครือหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ (Thairath TV) 
 ช่อง 33 บริษทั บีอีซี-มลัติมีเดีย จาํกดั ในเครือสถานีโทรทศัน์ช่อง 3 
 ช่อง 34 บริษทั อมรินทร์ เทเลวชิัน่ จาํกดั 
 ช่อง 35 บริษทั กรุงเทพโทรทศัน์และวทิย ุจาํกดั (ช่อง 7) 
 ช่อง 36 บริษทั บางกอก มีเดีย แอนด ์บรอดคาสต้ิง จาํกดั 

 
 ปี 2557 ท่ีผา่นมา ไดเ้กิดจุดเปล่ียนคร้ังสาํคญั ในธุรกิจส่ือโทรทศัน์  เน่ืองจาก คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไดอ้นุญาตให้ผูช้นะการประมูลใบอนุญาตโทรทศัน์
ระบบภาคพ้ืนดินแบบดิจิตอล (Digital Terrestrial TV Broadcasting Service) 24 ราย เร่ิมการออกอากาศในระบบ ดิจิตอล 
เม่ือเดือน เมษายน ท่ีผา่นมา ทาํให ้ภูมิทศัน์ส่ือ หรือ Media Landscape ของประเทศไทยเปล่ียนไปอยา่งส้ินเชิง  เพราะ
เป็นการเปล่ียนผา่นจาก ระบบ อนาลอ็ค มาสู่ ระบบ ดิจิตอล ท่ีมีขอ้ดีอยูม่ากกมายหลายประการ โดยเฉพาะการใชค้ล่ืน
ความถ่ีคุม้ค่ามากข้ึน ความคมชดัท่ีมีมากกว่า ระบบ อนาล็อค ท่ีสําคญั ผูช้มมีทางเลือกรับชมโทรทศัน์ในระบบฟรีทีว ี
อยา่งหลากหลาย  ธุรกิจต่างๆ มีตวัเลือกในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้เพ่ิมข้ึน ขณะท่ีราคาค่าแอร์ไทมต์ ํ่าลง   
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 อย่างไรก็ตาม   ทีวีดิจิตอล เกิดข้ึนในห้วงเวลาท่ีความขดัแยง้ทางการเมืองยงัคงยืดเยื้อ ส่งผลให้เศรษฐกิจ       
ฉุดดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ทาํให้ภาคธุรกิจ ชะลอการใชง้บประมาณโฆษณา ส่งผลเป็นลูกโซ่มายงัธุรกิจโทรทศัน์  
ขณะเดียวกนัยงัเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557  
ส่ือโทรทศัน์รวมถึงทีวีดิจิตอล ท่ีเพ่ิงเร่ิมตน้ไดเ้พียงไม่ถึง 2 เดือนตอ้งไดรั้บผลกระทบเพราะถูกระงบัการออกอากาศ   
ระยะหน่ึง   
 ในเวลาต่อมาแมว้่า ทีวีดิจิตอล จะไดรั้บการอนุญาตให้ออกอากาศ แต่ก็ตอ้งดาํเนินงานภายใตก้ฎอยัการศึก
จนถึงปัจจุบนั ขณะท่ีช่องทีวีดาวเทียมและช่องเคเบ้ิลทีวีตอ้งดาํเนินภายในระเบียบใหม่ คือ ตอ้งปรับลกัษณะการบริการ
เป็นแบบบริการบอกรับสมาชิก (Subscription- based TV) นัน่หมายความวา่ ผูป้ระกอบการช่องรายการเคเบ้ิลทีวีและทีวี
ดาวเทียมสามารถหารายไดจ้ากโฆษณาไดเ้พียง 6 นาทีต่อชัว่โมง ขณะท่ีฟรีทีวีทั้ งในระบบอนาล็อค และ ดิจิตอล 
สามารถหารายไดจ้ากโฆษณา 12 นาทีต่อชัว่โมงเช่นเดิม  
 ดว้ยปัจจัยการจาํกดันาทีโฆษณาในช่องเคเบ้ิลทีวีและทีวีดาวเทียม จึงทาํให้ผูป้ระการช่องเคเบ้ิลทีวีและ         
ทีวดีาวเทียมยติุการดาํเนินการออกอากาศไปบางส่วน   
 แมว้่า ทีวีดิจิตอล จะไดรั้บการอนุญาตให้ดาํเนินการต่อไปอีก ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ กสทช. เช่นเดิม         
แต่ยงัประสบปัญหาอีกหลายประการ โดยเฉพาะขั้นตอนการเปล่ียนผ่านจากระบบอนาลอคสู่ระบบดิจิตอล ปัญหา
ดงักล่าวประกอบดว้ย  
  ความล่าชา้ของโครงการสนบัสนุนการเปล่ียนผา่น จากระบบอนาลอ็ค สู่ระบบดิจิตอล โดยเฉพาะความล่าชา้
จากขั้นตอนการแจกคูปองส่วนลดมูลค่า 690 บาทต่อครัวเรือน เพ่ือให้นาํไปใชเ้ป็นส่วนลดในการซ้ือกล่องแปลง
สัญญาณทีวีดิจิตอล (DVB-T2 Set-top box) หรือเคร่ืองรับโทรทศัน์ท่ีมีอุปกรณ์แปลงสัญญาณทีวีดิจิตอลในตวั            
(Built-in Digital TV tuner) เกิดความคลาดเคล่ือนจากแผนเดิม ซ่ึงคาดวา่จะเร่ิมตน้การแจกคูปองรอบแรกในเดือน
กรกฎาคม 2557 แต่เล่ือนมาเป็นเดือนตุลาคมในปีเดียวกนั  ทาํให ้ทีวดิีจิตอล เขา้ถึงผูช้มล่าชา้ตามไปดว้ย   
 อยา่งไรก็ตาม ภายใตป้ระกาศหลกัเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทศัน์ ท่ีให้เป็นบริการทัว่ไป หรือ กฎมสัต ์
แคร์ร่ี (Must Carry Rule) ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ 
กสทช. ยงัเป็นการรับประกนัวา่ ประชาชนท่ีรับชมบริการโทรทศัน์ระดบัชาติผ่านกล่องแปลงสัญญาณดาวเทียมและ
ระบบเคเบ้ิล ซ่ึงคิดเป็น 70% ของครัวเรือนทั้งหมด 23 ลา้นครัวเรือน สามารถรับชมช่องรายการจากผูใ้ห้บริการช่องทีวี
ดิจิตอลเชิงพาณิชยท์ั้ง 24 ราย รวมทั้งผูใ้หบ้ริการช่องทีวดิีจิตอลบริการสาธารณะอีก 12 ช่องอีกดว้ย 
  แมว้่าธุรกิจส่ือโทรทศัน์ตอ้งเผชิญกบัปัจจยัลบ แต่ปัจจยับวกก็ยงัพอมีสนบัสนุนให้ส่ือแขนงน้ีขยายตวัได ้
เน่ืองจากยงัคงเป็นช่องทางหลกัในการส่ือสารทางการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ของสินคา้และบริการ ทาํให้
อตัราการเติบโตยงัดีกวา่ส่ือแขนงอ่ืนๆ   
 จากขอ้มูลการสาํรวจของบริษทั นีลสัน ประเทศไทย สมาคมเอเยนซ่ีโฆษณาและธุรกิจส่ือแห่งประเทศไทย 
(Media Agency Association of Thailand: MAAT) ระบุวา่ ในปี 2557  ส่ือโทรทศัน์ เติบโต 2% มูลค่า 82,949 ลา้นบาท 
จากปี 2556 ท่ีมีมูลค่า 81,102 ลา้นบาท นอกจากน้ีหากพิจารณาสัดส่วนต่ออุตสาหกรรม ยงัเพ่ิมสูงข้ึนเป็นท่ี 62%         
ของอุตสาหกรรม จากปี 2556 ซ่ึงมีสัดส่วนอยูท่ี่ 61% ของอุตสาหกรรมโดยรวมอีกดว้ย 
 หากพิจารณา มูลค่างบประมาณผ่านทีวีระบบ อนาลอค เดิม ประกอบดว้ย ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 7, ช่อง 9 
(โมเดิร์นไนน์) และช่อง 11 (NBT) ลดลงจาก 69,249 ลา้นบาท ในปี 2556 ไปเป็น 63,775 ลา้นบาท ขณะท่ีงบโฆษณา
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ผา่นช่องเคเบ้ิลทีวีและทีวีดาวเทียมก็ลดลงเช่นกนั โดยในปี 2557 มีมูลค่า 11,853 ลา้นบาท ลดลงเป็น 7,177 ลา้นบาท   
ในปี 2557  
 ขณะท่ี ช่องทีวีดิจิตอลสามารถช่วงชิงเม็ดเงินจาก ทีวี ระบบอนาลอ็ค,  เคเบ้ิลทีวี และทีวีดาวเทียม โดยใน        
ปี 2557 ท่ีผ่านมา มีมูลค่าเป็น 12,071 ลา้นบาท ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโฆษณาระบุว่า นอกจากเม็ดเงินท่ีโยกยา้ยมาจากทีวี
ระบบอนาลอคแลว้ งบโฆษณาส่วนใหญ่ก็ตามมากบัผูป้ระกอบทีวีดาวเทียมเดิมท่ีชนะการประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอล 
ซ่ึงเปล่ียนมาออกอากาศบนโครงข่ายทีวดิีจิตอล อีกส่วนกเ็พ่ิมข้ึนมาจากผูป้ระกอบการทีวดิีจิตอลรายใหม่ ท่ีเป็นการสร้าง
เมด็เงินกอ้นใหม่ในอุตสาหกรรมส่ือโทรทศัน์ 
 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึง คือ  มีการยา้ยเม็ดเงินจากช่องทีวีรายเดิมมายงักลุ่มทีวี
ดิจิตอล มากข้ึน กลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด คือ ผูเ้ล่นลาํดบั 3 และ 4 ในทีวีระบบอนาลอค  คือ  สถานีโทรทศัน์
โมเดิร์นไนน์ทีวี ของ บมจ. อสมท และสถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 (ซ่ึงกาํลงัปรับเปล่ียนสู่การเป็นสถานีโทรทศัน์
บริการสาธารณะ เพ่ือความมัน่คง) ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ชั้นนาํท่ีสร้างเม็ดเงินโฆษณาและเรตต้ิง    
จากการป้อนรายการให้กบัสถานีโทรทศัน์ 2 แห่งดงักล่าว  ไดก้ลายเป็น ผูใ้ห้บริการช่องรายการ ทีวีดิจิตอล เอง              
ซ่ึงประกอบดว้ย บมจ.เวิร์คพอยท ์เอนเทอร์เทนเมนท ์เจา้ของช่อง เวิร์คพอยท ์ครีเอทีฟ ทีวี และ บมจ. จีเอม็เอม็ แกรมม่ี 
เจา้ของช่อง วนั เอชดี ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ทั้งเวิร์คพอยทแ์ละแกรมม่ี ยติุการผลิตรายการส่วนใหญ่ป้อน โมเดิร์นไนน์ ทีว ี
และช่อง 5 ตั้งแต่ตน้ปี 2558 เป็นตน้ไป เพ่ือพฒันารายการของตนเองมากข้ึน  
 
กราฟที ่1 
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 (กราฟท่ี 1) ในปี 2558 ขอ้มูลจากการคาดการณ์ของสมาคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจส่ือแห่งประเทศไทย หรือ 
MAAT: Media Agency Ass ociation of Thailand) ไดร้วบรวมขอ้มูลจาก Nielsen, Intensive Watch  และสมาคม
โฆษณาดิจิตอลแห่งประเทศไทย (DAAT) ไดค้าดการณ์ตวัเลขการใชง้บโฆษณาผ่านส่ือฟรีทีวี ,เคเบิลทีวี และดิจิตอล           
มีมูลค่า 141,000 ลา้นบาท  เติบโตจากปี 2557 ราว 4.5% การคาดการณ์ดงักล่าวมีฐานมาจากการประมาณการณ์            
การเติบโตของเศรษฐกิจท่ีคาดวา่ ในปี 2558 ประเทศไทยจะมีผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (Gross  Domestic Product) 
จะเติบโตราว 3.5% ขณะเดียวกนัยงัรวมกบัค่าความผนัแปรทางในอุตสาหกรรม ท่ีเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพส่ือในอุตสาหกรรม 
 เน่ืองจากในปี 2558 ภาพรวมอุตสาหกรรมมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นภาพการแข่งขนัฟรีทีว ี  
ทั้งในระบบอนาลอคและดิจิตอล จึงทาํให้การคาดการณ์ตวัเลขการใชง้บโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ ในปี 2558 นั้น สมาคม
มีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจส่ือแห่งประเทศไทย ไม่ไดมี้การคาดการณ์ลงรายละเอียดแต่ละส่ือ แต่พอจะอธิบายภาพรวมได้
ดงัน้ี คือ 

 ส่ือท่ียงัมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง คือ ส่ือโทรทศัน์ ซ่ึงรวมทั้งโทรทศัน์ระบบภาคพ้ืนดินแบบอนาลอค
และดิจิตอล ระบบเคเบ้ิลและดาวเทียม  

ส่ือดิจิตอล และส่ือในระบบขนส่ง (Transit) ยงัคงมีอตัราการเติบโต เช่นกนั  และเป็นส่วนช่วยผลกัดนัการ
เติบโตของอุตสาหกรรมในปีน้ี  

ส่ือโทรทศัน์ยงัถือวา่เป็นส่ือหลกัในการใชจ่้ายงบประมาณการโฆษณา โดยคาดการณ์วา่ สัดส่วนโฆษณาผา่น
ส่ือโทรทศัน์จะมากกวา่ 62% ของงบประมาณในอุตสาหกรรม เน่ืองจากส่ือโทรทศัน์ยงัสามารถเขา้ถึงประชาชนจาํนวน
มากและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หลงัจากการทดลองออกอากาศทีวีดิจิตอล 24 ช่อง ในปี 2557 ท่ีผ่านมา                 
ทาํให้อุตสาหกรรมเขา้ใจบทบาทของทีวีดิจิตอลเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ ทีวีในระบบอนาลอค ระบบเคเบ้ิล        
และดาวเทียม 
 

กราฟที ่2 
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 (กราฟท่ี 2 ) ภาพรวมงบประมาณในปี 2557 ท่ีผา่นมา หากแบ่งตามประเภทของส่ือ ซ่ึงมีการรวมงบประมาณ
ในทีวีดิจิตอลแลว้ จะพบวา่ ทีวีอนาลอค ยงัคงสัดส่วนสูงท่ี 48% ดว้ยมูลค่า 63,775 ลา้นบาท ขณะท่ีทีวีดิจิตอลซ่ึงเร่ิมตน้
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 มีมูลค่า 12,071 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 9% ขณะท่ีงบโฆษณาในเคเบ้ิลทีวีและทีวีดาวเทียม    
มีมูลค่า 7,177 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 5% งบประมาณโฆษณาในส่ือวิทย ุมีมูลค่า 5,985 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 5% 
งบโฆษณาในส่ือหนงัสือพิมพมี์มูลค่า 18,373 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 14% งบโฆษณาในส่ือนิตยสารมีมูลค่า 4,996 
ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 3%  
 ขณะท่ี งบโฆษณาในส่ือโรงภาพยนตร์มีมูลค่า 4,351 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 3% งบส่ือโฆษณาในส่ือ    
นอกบา้น (Outdoor) มีมูลค่า 3,990 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 3% งบโฆษณาผา่นส่ือเคล่ือนท่ีหรือส่ือในระบบขนส่ง
มวลชน (Transit Media) มีมูลค่า 3,806 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 3% งบประมาณผา่นส่ือในร้านคา้ (In-Store) มีมูลค่า 
1,963 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 1% และงบโฆษณาผา่นส่ือดิจิตอล มีมูลค่า 5,863 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 4%  
 ในแง่ความคุ้มค่าของการลงทุนในการลงโฆษณา สมาคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจส่ือแห่งประเทศไทย 
ประเมินว่า ดว้ยอตัราการแข่งขนัในอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึนเพราะผูเ้ล่นรายใหม่ สถานีโทรทศัน์อนาลอครายเดิม 
อย่างเช่น สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3  สถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 สถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 7 
สถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี และสถานีโทรทศัน์ช่อง 11  กรมประชาสัมพนัธ์ คงไม่สามารถปรับอตัราโฆษณา
เพ่ิมข้ึนไดม้ากเหมือนเดิม อาจจะปรับไดแ้ต่ไม่สูงมาก ขณะท่ีผูป้ระกอบการช่องเคเบ้ิลทีวีและทีวีดาวเทียมอาจจะตอ้ง   
คงอตัราค่าโฆษณาต่อไป  
 ขณะท่ีผูป้ระกอบการสถานีโทรทศัน์ระบบภาคพ้ืนดินแบบดิจิตอล สามารถปรับราคาค่าโฆษณาเพิ่มข้ึน      
โดยเฉล่ีย 40% จากราคาท่ีนาํเสนอในปี 2557 เพราะมีฐานผูช้มเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา   
 โดยฐานผูช้มช่องรายการโทรทศัน์อนาลอครายเดิม ไดรั้บการประเมินวา่จะลดลงประมาณ 4 - 5% เม่ือเทียบ
กบัปี 2557 เช่นเดียวกนักบัฐานผูช้มของช่องรายการในระบบเคเบ้ิลและดาวเทียม ซ่ึงคาดว่าจะลดลงราว 20% จาก            
ปี 2557 ขณะท่ีฐานผูช้มทีวดิีจิตอลจะเพ่ิมข้ึนอีกราว 30% จากปี 2557 
 ผูป้ระกอบการ ทีวีดิจิตอล มองว่า การแข่งขนัในอุตสาหกรรมโทรทศัน์ในปี 2558 คาดว่าจะเขม้ขน้ข้ึนมาก 
โดยบรรดาผูเ้ล่นรายเดิมและรายใหม่ ต่างปรับกลยุทธ์และนาํรายการคุณภาพลงจอเพื่อเรียกกระแสความนิยมมากข้ึน 
เช่น เครือเนชัน่ เครือช่อง 3 กลุ่มทรูวิชัน่ส์ กลุ่มจีเอม็เอม็ แกรมม่ี ช่อง 8 ของอาร์เอส ช่องอมรินทร์ ทีวี ช่องเวิร์คพอยท ์ 
ช่องโมโน 29 ช่องไทยรัฐ ทีว ีช่องพีพีทีว ีช่องในเครืออสมท และกลุ่มทีวพีลู เป็นตน้ 
 ทั้ งน้ี กสทช.ไดก้าํหนดการขยายโครงข่ายส่งสัญญาณโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ครอบคลุมการรับชมของ
ครัวเรือนไทยทัว่ประเทศรวมจาํนวน 23 ลา้นครัวเรือนเร็วมากข้ึนกวา่แผนท่ีกาํหนดไวเ้ดิม คือ เร่ิมการแพร่ภาพในระบบ
โทรทศัน์ภาคพ้ืนดินอย่างเป็นทางการในวนัท่ี 1 เมษายน 2557 ครอบคลุม 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร 
นครราชสีมา เชียงใหม่ สงขลา ขณะท่ีโครงข่ายโทรทศัน์ดิจิตอล ททบ.5 และไทยพีบีเอสซ่ึงถือว่าเป็นโครงข่ายท่ีมี
จาํนวนผูเ้ช่าโครงข่ายมากท่ีสุดและเดินหนา้ติดตั้งสถานีหลกัไดม้ากท่ีสุด28 และ 29 สถานี ตามลาํดบั (ขอ้มูล ณ เดือน 
มกราคม 2558) โดยคิดเป็นอตัราประมาณ 70% ของการครอบคลุมครัวเรือนทั้งหมด 
 ขณะเดียวกนั ผูใ้ห้บริการโครงข่ายหลกัอย่างเช่น กองทพับกและไทยพีบีเอส คาดการณ์จะขยายพ้ืนท่ีส่ง
สัญญาณครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งหมดภายใน 2 – 3 ปีขา้งหนา้ ซ่ึงเร็วกวา่แผนเดิมท่ีกาํหนดไวว้า่ภายในปี 2560 จะตอ้งขยาย
โครงข่ายครอบคลุม 95% 
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 สาํหรับปัจจยัท่ีจะมาสนบัสนุน ทีวีดิจิตอล ในอนาคต คือ การเร่งการยติุกิจการโทรทศัน์แบบอนาลอค ระบบ
ภาคพ้ืนดินเร็วกวา่ท่ีกาํหนด เช่น กสทช.บรรลุขอ้ตกลงในบนัทึกความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding) กบั 
สถานีวิทยุโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 ในฐานะผูใ้ห้สัญญาณสัมปทานกบั บริษทั กรุงเทพวิทยแุละโทรทศัน์ ผูบ้ริหาร
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ซ่ึงถือว่าเป็นระยะเวลาสัมปทานคล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรทศัน์ในระบบ  
อนาลอคท่ียาวยาวนานท่ีสุด 
 ภายใตบ้นัทึกความเขา้ใจดงักล่าวททบ. 5 ไดเ้จรจากบั ช่อง 7 ให้ร่นระยะเวลาสัมปทานลงจากเดิม 9 ปี      
เหลือ 5 ปี เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกบัท่ีกสทช.อนุมติัมอบโครงข่ายทีวีดิจิตอลเพ่ิมให้ททบ.5 อีกหน่ึงโครงข่าย               
เป็นเง่ือนไขทดแทน  ทั้ งน้ี  ระยะเวลาสัมปทานท่ีลดลงก็ใกล้เคียงกับอายุสัมปทานระหว่างอสมท .กับ  บริษัท            
บางกอก เอน็เตอร์เทนเมน้ต ์จาํกดั ผูบ้ริหารสถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ขณะท่ี กสทช. กาํหนดใหช่้อง 5 ช่อง 9 
ช่อง 11 ตอ้งทาํแผนคืนคล่ืนความถ่ีท่ีใชใ้นกิจการโทรทศัน์แบบอนาลอคให้เสร็จส้ินภายใน 4 ปี ส่วนไทยพีบีเอส       
คาดวา่จะคืนคล่ืนความถ่ีอนาลอคภายใน 1 ปีขา้งหนา้ และน่ีถือเป็นการส้ินสุดของยคุอนาลอคและเป็นการการันตีความ
มัน่คงของกิจการโทรทศัน์ดิจิตอลระบบภาคพ้ืนดินในอนาคตอีกดว้ย  
 นับตั้งแต่เดือนเมษายนน้ีเป็นตน้ไป จนกว่าระบบอนาลอคจะส้ินสุดลง ครัวเรือนในประเทศไทยสามารถ
รับชมโทรทศัน์ ได ้4 ช่องทางหลกั (Platform) คือ ระบบอนาลอค ภาคพ้ืนดิน (Analog Terrestrial Television) หรือ      
ฟรีทีวี 6 สถานี โดยมีจาํนวนครัวเรือนท่ีเขา้ถึงบริการโทรทัศน์ผ่านระบบภาคพื้นดิน 98% ระบบเคเบิลทีว ี               
(Cable Television) ระบบโทรทศัน์ดาวเทียม (Satellite Television) โดยช่องทางการรับชมผา่นเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม
เขา้ถึงครัวเรือนไทยในปัจจุบนักว่า 60% และระบบดิจิตอลแบบภาคพ้ืนดิน (Digital Terrestrial Television)                    
ซ่ึงประกอบดว้ย 24 ช่อง และคาดวา่จะครอบคลุม 80% ภายในเดือนมิถุนายนน้ี  
 
กราฟที ่3 

สัดส่วนผู้ชมระหว่างทวีรีะบบอนาลอคและทวีดีิจิตอล 

  
 
 จากขอ้มูล บริษทั นีลสัน (ประเทศไทย) ในเดือนมกราคม 2558 ซ่ึงทาํการสาํรวจส่วนแบ่งฐานผูช้มระหวา่ง
ทีวีระบบอนาลอคเดิม และทีวีดิจิตอล 21 ราย (ซ่ึงไม่รวม ช่อง 3 ช่อง 7 และช่อง 9 ซ่ึงออกอากาศแบบคู่ขนานทั้งระบบ 



 

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

48 

อนาลอคและดิจิตอล) พบว่าสัดส่วนผูช้มช่องทีวีดิจิตอลเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จนถึง 24% ของครัวเรือนทั้งหมด ซ่ึง
เติบโตจากช่วงแรกของการเร่ิมออกอากาศในเดือนเมษายน 2557 ท่ีมีอยูท่ี่ 7% ขณะท่ีสัดส่วนของผูช้มช่องทีวีอนาลอค
เดิม ลดลงอยา่งต่อเน่ืองจากเดือนเมษายน 2557  อยูท่ี่ 93% ลดลงมาอยูท่ี่ 76%  
 ส่ือมีอตัราการเติบโตคงตวั อยา่งเช่น นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์วิทยุ ส่ือในโรงภาพยนตร์ ส่ือนอกบา้น และ     
ส่ือในร้านคา้ สมาคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจส่ือแห่งประเทศไทย ประเมินวา่ ในปี 2558 งบโฆษณาส่ือดงักล่าวอาจจะ   
ไม่เติบโตมากนกั เน่ืองจากผูใ้ห้บริการส่ือดงักล่าว อาจจะไม่สามารถปรับอตัราโฆษณาไดม้ากเท่าท่ีควร เพ่ือรักษาฐาน
ลกูคา้และผูล้งโฆษณา  
 น่าสนใจคือ ผลจากการเร่ิมการแพร่ภาพทีวีดิจิตอลเชิงพาณิชย ์24 ช่อง ในเดือนเมษายน 2557 จะทาํให ้        
เกิดการโยกยา้ยงบประมาณจากเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมมา ซ่ึงบริษทัมายดแ์ชร์ เอเยนซ่ีโฆษณารายใหญ่ของประเทศ 
ระบุวา่ งบโฆษณาผา่นทีวดิีจิตอลเพ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ย 2 เท่าจากปี 2557 ซ่ึงมีมูลค่าประมาณ 12,071 ลา้นบาท 
 อยา่งไรก็ตาม สมาคมมีเดียเอเยนซ่ี และธุรกิจส่ือแห่งประเทศไทย คาดการณ์วา่ งบประมาณโฆษณาผา่นส่ือ
เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม อาจไม่เติบโตเท่าท่ีควร เป็นผลมาจากการกลุ่มช่องรายการทีวีดาวเทียม โปรวายเดอร์รายใหญ่ 
ส่วนใหญ่ชนะการประมูลทีวีดิจิตอล และหนัมาใหค้วามสาํคญักบัการผลิตรายการเพ่ือทีวีดิจิตอลระบบภาคพ้ืนเป็นหลกั 
ดังนั้ นจึงคาดการณ์ว่าและแบรนด์สินคา้ต่างๆ หันความสนใจมายงัทีวีดิจิตอลเป็นช่องทางในการส่ือสารมากข้ึน           
จากเหตุผลดงักล่าวอาจจะส่งผลกระทบใหก้ลุ่มทีวดีาวเทียมอาจไม่สามารถปรับข้ึนราคาโฆษณาไดม้ากนกั    

สอดคลอ้งกบัตวัเลขการใชง้บประมาณโฆษณาผ่านส่ือเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม (ซ่ึงไม่รวมกบังบโฆษณา
จากทรูวิชัน่ส์) จาก Nielsen, Intensive Watch และ สมาคมโฆษณาดิจิตอลแห่งประเทศไทย (DAAT)ท่ีระบุวา่ ในปี 2557 
มีเม็ดเงินอยูท่ี่ 7,177 ลา้นบาท ลดลง 39% จากปี2556 ท่ีมีมูลค่า 11,853 ลา้นบาท ขณะท่ีสัดส่วนงบประมาณผา่นส่ือ
เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม ลดลงจาก 9% ของอุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2556 มาเป็นท่ี 5% ของอุตสาหกรรมโฆษณา  
ในปี 2557  
 จากขอ้มูลการสํารวจของบริษทัวิจยัการตลาดชั้นนาํ MillwardBrown พบว่า ผูบ้ริโภคทัว่ไปใชเ้วลาชม
รายการโทรทศัน์ผา่นหนา้จอทีวี 78 นาที ต่อคนต่อวนั ขณะท่ีใชเ้วลาบนโทรศพัทส์มาร์ทโฟน 167 นาทีต่อคนต่อวนั     
ใชเ้วลาบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 96 นาทีต่อคนต่อวนั และใชเ้วลาบนแทปเล็ต 95 นาทีต่อคนต่อวนั ซ่ึงในระหว่างท่ี
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผา่น คอมพิวเตอร์ แทปเลต็ และโทรศพัทส์มาร์ทโฟน ผูบ้ริโภคยงัรับชมรายการโทรทศัน์ยอ้นหลงั
อีกดว้ย  
 ส่วนในเดือนพฤษภาคม 2557 ท่ีผ่านมา บริษทั กูเกิล ประเทศไทย เปิดตวั ยูทูป ประเทศไทยอย่างเป็น  
ทางการยงัเป็นปัจจยัส่งเสริมให้เม็ดเงินโฆษณาผ่านทางส่ือดิจิตอลเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสําคญั ทั้งน้ี ประเทศไทยถือไดว้่า       
มีขนาดฐานผูช้มเวบ็ไซตย์ทููปใหญ่ท่ีสุดอนัดบั 2 ในภมิูภาคเอเชีย ในสัดส่วน 38% ของประชากร   
 ดงันั้นจึงทาํใหย้อดโฆษณาผา่นทางอินเทอร์เน็ตคาดวา่ยงัคงจะเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เห็นไดจ้ากการคาดการณ์
ในปี 2557 จะมีมูลค่า 6,429 ลา้นบาท เติบโต 51% จากปี 2556 ท่ีมีอยู ่4,248 ลา้นบาท  

ทั้งน้ี สมาคมโฆษณาดิจิตอลไทย ระบุวา่ เป็นผลมาจากเติบโตของการจาํหน่ายสมาร์ทโฟนมากข้ึน เน่ืองจาก
ราคาสมาร์โฟนถูกลง เช่นเดียวกนักบัราคาของแทปเลต็ ซ่ึงเป็นทางเลือกสาํคญัใหก้บัผูบ้ริโภค ในขณะเดียวกนัการขยาย
โครงข่ายการให้บริการ 3G ครอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่ประเทศมากข้ึน ทั้งหมดน้ีจึงทาํให้การเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตผา่นอุปกรณ์
ส่ือสารเคล่ือนท่ี หรือ Mobile Internet เพ่ิมมากข้ึน ประกอบกบัแนวนโยบายของรัฐบาลท่ีตอ้งการผลกัดนัเศรษฐกิจ
ดิจิตอลเป็นวาระแห่งชาติ ซ่ึงจะทาํให ้ภาครัฐเร่ิมมาส่งเสริมการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการส่ือสารโทรคมนาคม 
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 จากขอ้มูลของ  มายดแ์ชร์ ประเทศไทย เอเยนซ่ีโฆษณาชั้นนาํ ในปี 2557 ระบุวา่ ประชากรทั้งหมด 67 ลา้น
คน มีผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือราว 94 ลา้นเลขหมาย หากเทียบกบัจาํนวนของประชากรทั้งหมดแลว้จะพบวา่ อตัราการเขา้ถึง
ของโทรศพัทมื์อถือสูง 144% ในจาํนวนผูใ้ชโ้ทรศพัทท์ั้งหมด พบวา่มีผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตราว 27 ลา้นคน คิดเป็นอตัรา
การเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัทมื์อถือราว 56% ซ่ึงจากแนวโนม้ในปี 2558 คาดวา่จะเพ่ิมข้ึนอีก เน่ืองจากการผูใ้ชมื้อ
ถือแบบสมาร์ทโฟน ซ่ึงรองรับการใชง้านบริการผา่นอินเทอร์เน็ตปัจจุบนัมีมากกวา่ 36% หรือราว 34.6 ลา้นคนแลว้ 
 กล่าวโดยสรุป ภาพรวมของอุตสาหกรรมส่ือโทรทัศน์ปี 2558 จะมีการเติบโตสูงในส่วนของทีวีดิจิตอล   
ขณะทีก่ารแข่งขันจะมคีวามเข้มข้นมากขึน้ 

1.) การตลาด 
กลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจส่ือโทรทศัน์ 

บริษทัฯ  มีกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจและกลยทุธ์การแข่งขนัสาํหรับธุรกิจส่ือโทรทศัน์และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง  ดงัน้ี 

 สร้างความเป็นผูน้าํในการเป็นสถานีข่าวอนัดบั 1 ในทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกพ้ืนท่ีการรับชม  

 นบัตั้งแต่วนั แรกของการออกอากาศในระบบดิจิตอลทีวี ( No.1 From Day 1) จากการสํารวจของ AGN 
Neilsen Media Research เนชัน่ทีว ีเป็นสถานีข่าวท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดเป็นอนัดบั 1 ของสถานีข่าวเคเบิลและดาวเทียม
ทั้งหมดในพ้ืนท่ี กรุงเทพและหัวเมืองใหญ่ทัว่ประเทศ จุดแขง็ของสถานีคือมีบุคคลากรท่ีเช่ียวชาญมีประสบการณ์ และ
ไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มผูช้มทุกวยั ในปี 2556 การท่ีบริษทัฯไม่มีรายการในฟรีทีวีเป็นโอกาสในการนาํบุคคลากรของ
บริษทัฯ มาเสริมสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัสถานีมากยิง่ข้ึน   

 การพฒันาคุณภาพรายการอยา่งต่อเน่ือง  

             บริษทัฯ  มีนโยบายพฒันาคุณภาพรายการ โดยสร้างรายการรูปแบบใหม่ๆ ในช่องเนชัน่ทีวี โดยขยายเวลาการ
ออกอากาศรายการข่าวใหเ้ร่ิมวนัใหม่ตั้งแต่เวลา 05.30-08.00 น.วนัจนัทร์-ศุกร์ ดว้ยรายการ “ข่าวขน้รับอรุณ” รายการ 

วาไรต้ีนิวส์โชว ์ รายการ ไทมไ์ลน์ สุทธิชยั หยุน่ รายการวิเคราะห์เหตุการณ์สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก ผนึกกาํลงัทีม
ข่าวต่างประเทศนาํโดย สุทธิชยั หยุน่  รายการ ไลน์กนก วาไรต้ีของคนข่าวอารมณ์ดีในมุมท่ีเป็นข่าวและไม่เป็นข่าวกบั 
กนก รัตน์วงศส์กุล อีกทั้งยงัมีการพฒันาเน้ือหาในรายการข่าว เกบ็ตกจากเนชัน่ (ภาคเยน็) โดยการวิเคราะห์เจาะลึก ข่าว
เด่นประเดน็ร้อนของวนั ในช่วง หอ้งข่าวฉุกเฉิน โดยการวิเคราะห์จากคนข่าวมืออาชีพ สุทธืชยั หยุน่ เทพชยั หยอ่ง และ
ทพับรรณาธิการข่าวเครือเนชัน่ สร้างความแขง็แกร่งใหก้บัการวเิคราะห์ข่าวท่ีแตกต่างครบทุกมิติ  

    ในดา้นบุคลากร เนชัน่ทีวี ไดท้าํการพฒันาศกัยภาพบุคลากรทีมผูป้ระกาศรุ่นใหม่ เขา้สู่การเป็นผูส่ื้อข่าวและ
ผูป้ระกาศข่าวมืออาชีพอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ                  

 นอกจากการพฒันาดา้นเน้ือหาแลว้ในทางเทคนิคยงัไดมี้การลงทุนสร้างสตูดิโอใหม่ ท่ีสยามดิสคฟัเวอร่ี  เพ่ือ
ใชเ้ป็นสตูดิโอในย่านใจกลางเมือง  ให้เป็นสตูดิโอท่ีสามารถรองรับการผลิตรายการทั้งรายการสดและรายการเทป 
รวมถึงเป็นสถานท่ีจดักิจกรรมควบคู่ไปกบักิจกรรมของสถานีและรายการต่างๆ   

 การเป็นผูน้าํดา้นโซเชียลมีเดีย เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของผูช้ม 

บริษทัฯยงัให้ความสําคญัต่อการนาํโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่ๆมาใชใ้นการสร้างการมีส่วนร่วมของผูช้มผา่น
ทางหนา้จอโทรทศัน์และในเวบ็ไซต ์เป็นผูบุ้กเบิกและริเร่ิมการใชท้วิตเตอร์ เฟซบุ๊ค และแฮชแทก โดยกาํหนดหัวขอ้ท่ี



 

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

50 

อยูใ่นความสนใจของผูช้มเละเชิญชวนใหผู้ช้มแสดงความคิดเห็นผา่นทางโซเชียลมีเดียรูปแบบต่างๆ จนเป็นท่ียอมรับวา่
พิธีกรและผูส่ื้อข่าวของสถานีมีแฟนคลบัในโลกโซเชียลมีเดียรวมกนัสูงสุดในกลุ่มข่าว   

 การกาํหนดอตัราค่าโฆษณาท่ีเหมาะสม  

บริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดอตัราค่าโฆษณาช่องรายการหรือรายการโทรทศัน์ต่างๆ ให้มีความเป็นธรรมกบัทุก
ฝ่าย คือ คุม้ค่าต่อลกูคา้ผูล้งโฆษณา เพ่ือรักษาความสัมพนัธ์อนัดีในระยะยาว รวมถึงเป็นอตัราท่ีบริษทัฯ  สามารถดาํรงอยู่
และแข่งขนัในธุรกิจได ้ ซ่ึงการกาํหนดอตัราค่าโฆษณา บริษทัฯ จะพิจารณาจากความนิยมของรายการ ช่วงเวลาในการ
ออกอากาศ และเทียบเคียงกบัอตัราค่าโฆษณาของผูป้ระกอบการอ่ืนในธุรกิจเดียวกนั  เช่นเดียวกนักบัการกาํหนดราคา
สินคา้หรือบริการของธุรกิจเก่ียวเน่ือง  

 การขายเวลาโฆษณาเจาะจงเป็นรายการ 

นอกจากการขายแบบแพคเกจ ท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นรูปแบบหลกัของการโฆษณาท่ีใชม้าตั้งแต่เร่ิมเปิดสถานี ในปี
2556 ทางบริษทัฯ เห็นศกัยภาพของรายการหลายๆรายท่ีได้รับความนิยมสูงและมีศกัยภาพในการสร้างรายได้ได้
หลากหลายรูปแบบทั้ งการขายนาทีโฆษณา การขาย TIE-IN ในรายการ และการจัดกิจกรรมร่วมกบัรายการ จึงเพ่ิม
รูปแบบการขายแบบเจาะจงรายการใหมี้จาํนวนมากข้ึน เช่น รายการข่าวขน้รับอรุณ รายการข่าวขน้คนเนชัน่ รายการเกบ็
ตกจากเนชัน่ รายการ 
ไทมไ์ลน์ สุทธิชยั หยุน่ รายการ ไลน์กนก  รายการ STOP LOSS เป็นตน้ ซ่ึงรายการเหล่าน้ีมีอตัราค่าโฆษณาและรายได้
สูงกวา่ค่าเฉล่ียของสถานี เป็นอีกช่องทางในการเพิ่มรายไดส้ร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัรายการนอกจากการขายแบบแพคเกจท่ี
มีอยูเ่ดิม      

 การใหบ้ริการทางการตลาดในลกัษณะการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  

จากขอ้ไดเ้ปรียบของบริษทัฯ  ท่ีมีช่องทางในการแพร่ภาพรายการโทรทศัน์ท่ีหลากหลาย ทั้งสถานีโทรทศัน์ฟรี
ทีวี เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม เวบ็ไซด ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ประกอบกบัส่ือประเภทอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯ มี ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถ
ให้บริการทางการตลาดในลกัษณะการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ดว้ยการทาํการตลาดสินคา้หรือบริการผ่านส่ือ
หลายรูปแบบในเวลาเดียวกนัเพ่ิมข้ึน โดยบริษทัฯ มีความพร้อมทั้งดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์และทีมงานท่ีจะใหบ้ริการอยา่ง
ครบวงจร ตั้งแต่การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีคุณภาพน่าสนใจ การวางแผนการใชส่ื้อให้เหมาะสมกบังบประมาณและตรง
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการนาํเสนองานโฆษณาสู่สาธารณชนผา่นส่ือต่างๆ ของบริษทัฯ   

นอกจากน้ี บริษทัฯไดเ้พ่ิมการดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดร่วมกบักลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นบริษทัเจา้ของสินคา้หรือ
บริการโดยตรง และหน่วยงานองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต่างๆ ดว้ยการคิดสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมพิเศษข้ึน
เฉพาะให้สนองตอบต่อความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย  อาทิเช่น  กิจกรรมอบรมสัมมนา  กิจกรรมสันทนาการ  
กิจกรรมการประกวดแข่งขนั  ซ่ึงกิจกรรมพิเศษดงักล่าวน้ี  นบัเป็นการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมรายได้
ของบริษทัฯ  ในอนาคต         

 การมีทีมขายโฆษณาท่ีมีประสบการณ์  

 บริษทัฯ มีทีมขายโฆษณาท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการขายโฆษณาทั้งโฆษณาทางสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวี
ในรูปแบบโฆษณาท่ีออกอากาศในช่วงคัน่ต่อรายการ (Loose Spot)  และในระหว่างรายการ (Tie-in )  ท่ีมีรูปแบบ
โฆษณาหลากหลาย 
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กลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจของธุรกิจส่ือโทรทศัน์ 
สถานีโทรทศัน์ของบริษทัฯ และรายการโทรทศัน์ท่ีร่วมผลิตกบัสถานีโทรทศัน์ฟรีทีว ีมีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

 กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

-   บริษทัตวัแทนโฆษณา (Advertising Agency) คือ บริษทัท่ีใหบ้ริการวางแผนการโฆษณาและจดัสรรเวลา
โฆษณาให้กับลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ  โดยลูกค้าในกลุ่มน้ีจะซ้ือเวลาโฆษณาและการ
ประชาสัมพนัธ์กบับริษทัฯในลกัษณะเป็นชุด (Package) หลายรูปแบบในหลายรายการ และหลายช่วงเวลา โดยเป็นการ
ซ้ือล่วงหนา้และมีระยะเวลาการซ้ือนาน ตั้งแต่ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี  

-   บริษทัท่ีเป็นเจา้ของสินคา้โดยตรง ไดแ้ก่ บริษทัทัว่ไปท่ีกาํหนดแนวทางโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ได้
เอง  โดยบริษทัเหล่าน้ีจะติดต่อซ้ือเวลาโฆษณากบับริษทัฯ โดยตรง 

 กลุ่มผูช้มเป้าหมาย   

 ช่องรายการและรายการโทรทศัน์ของบริษทัฯ ในปี 2557  มีกลุ่มผูช้มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

สถานีโทรทศัน์/ รายการโทรทศัน์ กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 
สถานีข่าว Nation TV ประชาชนทัว่ไปท่ีตอ้งการรับรู้ข่าวสารประจาํวนัหรือสนใจขอ้มูล

วเิคราะห์เชิงลึก เพ่ือใหท้นัต่อสถานการณ์ท่ีกาํลงัเกิดข้ึน 
รายการเร่ืองเด่นเยน็น้ี ช่อง 3 ประชาชนทัว่ไปท่ีตอ้งการรับรู้ข่าวสารประจาํวนั เพ่ือใหท้นัต่อ

สถานการณ์ท่ีกาํลงัเกิดข้ึน 

สาํหรับกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจเก่ียวเน่ืองของบริษทัฯ คือ กลุ่มผูช้มประจาํของช่องรายการหรือรายการ
โทรทศัน์ของบริษทัฯ รวมทั้ง ประชาชนทัว่ไปท่ีมีความตอ้งการใชสิ้นคา้หรือรับบริการของบริษทัฯ  

 การจดัจาํหน่ายและช่องทางการจดัหน่ายของธุรกิจส่ือโทรทศัน์ 

บริษทัฯ มีฝ่ายขายโฆษณาของตนเอง ซ่ึงทาํหน้าท่ีติดต่อกบับริษทัตวัแทนโฆษณาและบริษทัเจา้ของสินคา้
โดยตรง  โดยรูปแบบการจาํหน่ายมีทั้งการขายเวลาโฆษณา (Air Time) และการเป็นผูส้นับสนุนรายการเพื่อ
ประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการในรายการดว้ยรูปแบบต่างๆ  เช่น  การข้ึนโลโกสิ้นคา้บนจอพลาสม่าบริเวณฉากหลงั
ของผูป้ระกาศ   การ  Tie-in  โดยการใหผู้ป้ระกาศพดูประชาสัมพนัธ์ในรายการ  หรือตั้งสินคา้บนโต๊ะผูป้ระกาศ  หรือนาํ
สินคา้มาแจกผา่นรายการ  เป็นตน้ 

  สาํหรับธุรกิจเก่ียวเน่ือง   บริษทัฯ เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้และบริการต่างดว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่ โดยใชส่ื้อ
ของ บริษทัฯ  และพนัธมิตรทางธุรกิจเป็นช่องทางหลกัในการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายทราบ  
อย่างไรก็ตาม ในบางคร้ัง บริษทัฯ อาจพิจารณาเลือกใชช่้องทางการจาํหน่ายผ่านพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีความชาํนาญ
เฉพาะดา้น  เช่น ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊ค และเครือข่ายส่ือสังคมออนไลน์ของกลุ่ม FON เป็นตน้ เพ่ือกระจายสินคา้และ
บริการของบริษทัฯ ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ไดก้วา้งขวางมากท่ีสุด  
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การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการของธุรกิจส่ือโทรทศัน์ 

1.) สถานีโทรทศัน์และรายการโทรทศัน์ทีร่่วมผลติกบัสถานีโทรทศัน์ฟรีทวี ี

สถานีโทรทศัน์ของบริษทัและรายการโทรทศัน์ท่ีร่วมผลิตกบัสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวีหรือผูผ้ลิตรายการ
ภายนอก มีปัจจยัการผลิตท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ บุคลากร ฐานขอ้มูลข่าว สถานท่ี และเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต ทั้งน้ี บริษทั
ฯ แบ่งรูปแบบการผลิตและจดัหารายการออก เป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1.1 รายการทีบ่ริษัทฯ  เป็นผู้ผลติเอง 

  รายการข่าวและรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัข่าว 

 ฝ่ายข่าวทําหน้าท่ีเป็นผู ้จัดหาและผลิตข่าวทั้ งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวฒันธรรม เทคโนโลย ี 
ส่ิงแวดลอ้ม  ต่างประเทศ  บนัเทิง ภมิูภาค  เพ่ือนาํเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น รายการข่าว  รายการสัมภาษณ์ข่าว  รายการ
สนทนาและวเิคราะห์ข่าว  เป็นตน้  ซ่ึงจะมีบรรณาธิการข่าวแต่ละสายข่าวทาํหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลงานข่าว  ตั้งแต่กาํหนดงาน
ข่าวให้ผูส่ื้อข่าวไปทาํข่าวเพื่อนาํมาผลิตออกอากาศ  พิจารณาคดัเลือกข่าวท่ีมีคุณค่าน่าสนใจออกอากาศ  และตรวจสอบ
ความถกูตอ้งของเน้ือหาข่าว  โดยในแต่ละสายข่าว จะประกอบดว้ยทีมข่าว ซ่ึงประกอบดว้ย ผูส่ื้อข่าว ช่างภาพ และผูช่้วย
ช่างภาพ   

  รายการอ่ืนๆ  

          บริษทัฯ มีฝ่ายรายการทาํหนา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ประเภทอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการข่าวและรายการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัข่าว ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นรายการสาระความรู้ รายการวาไรต้ีไลฟสไตล ์และรายการสารคดีสั้นในเร่ืองท่ีเป็น
ประโยชน์ (Filler) ซ่ึงแต่ละรายการ จะมีผูค้วบคุมรายการ (Producer) ทาํหนา้ท่ีควบคุมดูแลใหก้ารผลิตรายการเป็นไป
ตามแผนงานท่ีไดก้าํหนดไว ้

1.2  รายการทีร่่วมผลติกบัผู้ผลติภายนอกและพนัธมติรส่ือ 

        บริษทัฯ  มีการตกลงร่วมผลิตรายการกบัพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีเป็นผูผ้ลิตอิสระมืออาชีพ ซ่ึงบริษทัฯ  จะคดัเลือก
บริษทัผูผ้ลิตภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นและมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในวงการต่างๆ  ทั้งน้ี รายการท่ีร่วมผลิต
กบัผูผ้ลิตภายนอกส่วนใหญ่เป็นรายการประเภทสาระความรู้และวาไรต้ีไลฟ์สไตล ์เช่น รายการรู้เร่ืองรถกบัพฒันเดช  อยู่
สบาย   ดิจิไลฟ์  แคมปัสทีวี  และรายการท่ีเป็นการร่วมมือกนัของพนัธมิตรส่ือประเภทผูน้าํดา้นข่าวกีฬา  เช่น รายการ 
The Match  รายการ Kids Zone Club รายการเดก็และเยาวชนจากลุ่ม NINE  รายการ Morning Kids รายการครอบครัว
สาํหรับเด็กและเยาวชน บริษทั โรส เอน็เตอร์เทนเมนท ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  เป็นตน้ โดยบริษทัฯ สามารถมีส่วนร่วมใน
การวางแนวคิดของรายการ เพ่ือใหร้ายการมีเน้ือหาและรูปแบบการนาํเสนอท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายสถานี รวมถึงเป็นผู ้
พิจารณาตรวจสอบคุณภาพรายการก่อนนาํแพร่ภาพออกอากาศต่อไป  ทั้งน้ีรายการท่ีบริษทัฯร่วมผลิตกบัผูผ้ลิตภายนอก
มีทั้งลกัษณะการร่วมผลิตในลกัษณะแบ่งเวลาโฆษณา (Time Sharing) ซ่ึงจะแบ่งเวลาในการขายโฆษณาตามสัดส่วนท่ี
ตกลงกนั และการร่วมผลิตในลกัษณะแบ่งรายไดโ้ฆษณา (Revenue Sharing) ท่ีจะนาํรายไดท้ั้งหมดท่ีทั้งสองฝ่ายร่วมกนั
ขายโฆษณามาแบ่งกนัตามสัดส่วนท่ีตกลงกนัไว ้
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1.3   รายการทีใ่ห้ผู้ผลติภายนอกเช่าเวลาออกอากาศ 

         เป็นรายการท่ีผูเ้ช่าเวลาออกอากาศจ่ายค่าตอบแทนการเช่าเวลาให้กบับริษทัฯ ตามอตัราท่ีตกลงกนั โดยผูเ้ช่าเวลา
ออกอากาศเป็นผูล้งทุนและดาํเนินการผลิต และขายเวลาโฆษณาของรายการนั้น และรับรายไดจ้ากการขายโฆษณา
ดงักล่าวเองทั้งหมด  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นรายการประเภทสาระความรู้ และวาไรต้ี ไลฟ์ เช่น รายการจากสถานีโทรทศัน์
ในประเทศญ่ีปุ่น Channel Japan รายการฮอตไลน์สายสุขภาพ  บนัทึกจากรอยลอ้  โลกรถยนต ์ รู้เร่ืองรถกบัพฒันเดช 
เป็นตน้ 

1.4 รายการทีร่่วมผลติกบัสถาบันและหน่วยงานราชการต่างๆ 

         ในปี 2557 บริษทัฯ ได้รับผลิตรายการให้กับหน่วยงานราชการผลิตรายการ “คิดลึกคิดไกลไปกบัหอการคา้” 
ร่วมกบัสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  

1.5  การผลติภาพยนตร์สารคด ีนํา้ ฟ้า ป่า น่าน  ร่วมฉายในรอบพเิศษในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาต ิ 

         World Film  ใหก้บักิจกรรม CSR ธนาคารกสิกรไทย  ปี 2557  ท่ีผา่นมานบัเป็นปฐมบทการใหบ้ริการโทรทศัน์
ดิจิตอลภาคพ้ืนดินเต็มรูปแบบ  เนชัน่ทีวี ยงัคงมุ่งมัน่ในการกา้วไปสู่การเติบโตอย่างต่อเน่ืองในการจดัทาํแผนพฒันา
ธุรกิจในระยะ 3-5 ปี โดยมีแผนพฒันาดา้นคอนเทนทแ์ละการตลาดควบ การลงทุนดา้นเทคนิคและอุปกรณ์คู่กนัไป  เพ่ือ
รักษาไวซ่ึ้งการเป็นผูน้าํอนัดบั 1 ในกลุ่มสถานีโทรทศัน์กลุ่มข่าวและสาระ   

ธุรกจิส่ือวทิยุ  

ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการของธุรกจิส่ือวทิยุ 

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ดาํเนินการผลิตรายการ 
เพ่ือออกอากาศทางสถานีวทิยกุระจายเสียง มา  24  ปี โดยมีรายไดจ้ากการขายโฆษณา ซ่ึงปี 2557 บริษทัฯ เป็นผูร่้วมผลิต
รายการ และข่าว เพ่ือออกอากาศทางสถานีวทิยรุะบบ FM. 2 สถานี และระบบ AM 1 สถานี ดงัน้ี   

FM.90.5 MHz. (สถานีวทิยกุรมการพลงังานทหาร) ภายใตช่ื้อ “มติข่ิาว 90.5” เนน้ผลิตข่าวสั้นตน้ชัว่โมง ข่าว
เศรษฐกิจกลางชัว่โมง และรายการวทิย ุท่ีรายงานข่าวความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม การตลาด ต่างประเทศ การวเิคราะห์ข่าวสาํคญัอยา่งเจาะลึก และสัมภาษณ์บุคคลในข่าว ดาํเนินรายการโดย 
ผูด้าํเนินรายการมืออาชีพ ผูด้าํเนินรายการช่ือดงัจาก Nation TV และผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น  

FM.102 MHz. (สถานีวทิย ุขส.ทบ.กรมการขนส่งทหารบก) ภายใตช่ื้อ “Working Station คลืน่คนทาํงาน”  
ผลิตรายการสาระความรู้ การเมือง เศรษฐกิจ และความเคล่ือนไหวต่างๆ ในสังคมคนทาํงาน แนววาไรต้ีไลฟ์สไตล ์ท่ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของคนวยัทาํงานข้ึนไป ดาํเนินรายการโดยผูด้าํเนินรายการคุณภาพ และ
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

ระบบ AM 1107 KHz. (สถานีวิทย ุมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) ผลิตข่าวสั้นตน้ชัว่โมง ในรูปแบบสรุป
สถานการณ์ข่าว และเหตุการณ์สาํคญั เนน้ข่าวท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่และท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ิน   

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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สถานีวทิยุ 
วนัและเวลาออกอากาศ / 
รัศมีพืน้ทีอ่อกอากาศ 

ลกัษณะรายการ กลุ่มเป้าหมาย 

F.M. 90.5 MHz 
 

วนัจนัทร์ – วนัศุกร์/ 
เวลา 08.00 – 12.00 น. 
เวลา 13.00-15.00 น. 
และเวลา 18.30-20.00 น. 
 
วนัเสาร์ 
เวลา 05.00-06.00 น. 
และเวลา 19.30-20.00 น. 
 
รัศมีออกอากาศ : กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล, 
พระนครศรีอยธุยา, ราชบุรี, 
เพชรบุรี, สุพรรณบุรี, 
ฉะเชิงเทรา,  สมุทรสงคราม 
 

- รายงานข่าวความเคล่ือนไหวของ
เหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ ทั้งดา้น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
การตลาด ต่างประเทศ รวมทั้ง
วเิคราะห์ข่าวสาํคญัอยา่งเจาะลึก 
และสัมภาษณ์บุคคลในข่าวใหญ่
สาํคญั  

- รายงานข่าวสั้นเหตุการณ์สาํคญัท่ี
น่าสนใจ 

- รายงานข่าวสั้นทนัธุรกิจกลาง
ชัว่โมงน่าสนใจ 

- รายการสรุปข่าวกีฬาดงัจากทัว่โลก 
 

- สนทนาสุขภาพ กาย ใจ ใหเ้คลด็
ลบัดูแลตวัเอง ทั้งความงาม อาหาร
การกิน และเหตุการณ์ความ
เคล่ือนไหวท่ีน่าสนใจในสังคม 

- ดาํเนินรายการโดย ผูด้าํเนินรายการ
จากวทิยเุนชัน่  Nation TV  บก.ใน
เครือ และผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

กลุ่มนกัธุรกิจ ผูบ้ริหาร 
คนทาํงาน นกัศึกษา และ
ประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจ
ข่าวสาร อาย ุ25 ปีข้ึนไป 

F.M.102.0 MHz 
 

วนัจนัทร์ – วนัอาทิตย ์
เวลา 05.00 – 23.00 น. 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 

-  รายการข่าว และสาระความรู้ แบบ
วาไรต้ีไลฟ์สไตล ์ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  

-  ดาํเนินรายการโดย ผูด้าํเนินรายการ
วทิยเุนชัน่  Nation TV  บก.ในเครือ 
และผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

กลุ่มคนทาํงานทัว่ไป  
อาย ุ25 ปีข้ึนไป  

สถานีวทิยุ
มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 
A.M. 1107 KHz   

ทุกวนั/ ออกอากาศตน้ชัว่โมง/ 
ทัว่ประเทศ 

- รายงานข่าวสั้นเหตุการณ์สาํคญั 
  ท่ีน่าสนใจ 

ประชาชนทัว่ไป 
ท่ีสนใจข่าวสาร 
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ช่องทางการตดิตาม และรับฟัง ข่าว และรายการของ Nation Radio 
 นอกจากการออกอากาศทางคล่ืนวิทย ุบริษทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่ข่าว และรายการวิทย ุF.M. 90.5 MHz  และ F.M. 
102.0 MHz ผ่านส่ือรูปแบบใหม่ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ผูฟั้งสามารถรับฟังรายการวิทยุของบริษทัฯ ได้
สะดวกมากข้ึน รวมทั้งเพ่ือใหส้ามารถรับฟังยอ้นหลงัไดด้ว้ยไดแ้ก่ 

 การออกอากาศทางอินเตอร์เน็ต โดยสามารถรับฟังรายการผา่นเวบ็ไซต ์www.nationradio.co.th   นอกจากน้ี
ยงัสามารถรับฟังผา่นเวบ็ไซตอ่ื์น ท่ีลิงคส์ัญญาณไปดว้ย อาทิ www.sanook.com 

 การออกอากาศแบบ Radio on Mobile บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี Smart Phone Window Phone และผา่นส่ือ
สังคมออนไลน์ เช่น ทวติเตอร์ www.twitter.com/NTRadio_NBC  เฟซบุ๊ค  www.facebook.com/radio..nbc  

การตลาดและการแข่งขันของธุรกจิส่ือวทิยุ 
1.) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

             บริษทั เอซี นีลเส็น รายงานยอดซ้ือส่ือโฆษณา ปี 2557 มียอด 102,346 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556 ท่ีมียอดซ้ือส่ือ
โฆษณาอยูท่ี่ 113,097 ลา้นบาท โดยลดลง 10,751 ลา้นบาท หรือติดลบ 9.51%    ทั้งน้ี ส่ือทีว ีวทิย ุหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 
โรงภาพยนตร์ ส่ือนอกบา้น ส่ือในหา้งสรรพสินคา้ ต่างมียอดซ้ือส่ือโฆษณา “ลดลง” มีเฉพาะ ส่ือบนรถสาธารณะและ
ส่ืออินเทอร์เน็ตเท่านั้น ท่ีมียอดซ้ือส่ือเพ่ิมข้ึน  โดยยอดซ้ือส่ือวทิย ุอยูท่ี่ 5,625 ลา้นบาท ลดลง 695 ลา้นบาท จากปี 2556 
หรือ -11 % โดยสาเหตุมาจากการไดรั้บผลกระทบ จากการเติบโตของส่ือประเภทอ่ืนๆ เช่น ส่ือรูปแบบใหม่ส่ือ
อินเตอร์เน็ตและส่ือบนรถสาธารณะท่ีเคล่ือนท่ีได ้ซ่ึงไดรั้บความนิยมและเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากกวา่  ส่งผลใหใ้นปี 2557 
งบประมาณผา่นส่ือวทิยลุดลง แต่ขยบัข้ึนมาอยูใ่นอบัดบัท่ี 3  รองจากส่ือโทรทศัน์ ( ท่ีรวมทั้ง ดิจิตอล ทีว ีเคเบิลทีว ีและ
ทีวดีาวเทียม ) และส่ือหนงัสือพิมพ ์ตามลาํดบั 
 ดว้ยการเติบโตของส่ือประเภทอ่ืนๆ   ตามการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และรูปแบบการดาํเนินชีวติของผูบ้ริโภค 
ในยคุปัจจุบนั รวมถึงดิจิตอล ทีว ีท่ีมีถึง 24 ช่อง ส่งผลใหส่ื้อวทิยตุอ้งเผชิญการแข่งขนัท่ีรุนแรงเพ่ิมข้ึน ทั้งการแข่งขนักนั
ภายในธุรกิจระหวา่งผูป้ระกอบการรายเดิม เพ่ือแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาดและงบประมาณโฆษณาผา่นส่ือวทิยท่ีุมี
แนวโนม้ลดลง  และการแข่งขนัภายนอกธุรกิจกบัส่ือประเภทอ่ืนๆ ท่ีมีแนวโนม้จะไดรั้บความนิยมเพ่ิมมากข้ึน ทาํใหใ้น
ปี 2557 ผูป้ระกอบการสถานีวทิยตุ่างๆ ต่างปรับตวัเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัหลายดา้น เช่น   การเพ่ิม
ช่องทางในการรับฟังรายการวทิย ุไปยงัส่ือรูปแบบใหม่อ่ืนๆ   อาทิ เวบ็ไซต ์ ส่ือสังคมออนไลน์  ทวติเตอร์  เฟซบุ๊ค     
หรือการรับฟังผา่นแอพพลิเคชัน่ในโทรศพัทมื์อถือ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการรับฟังรายการของกลุ่มผูฟั้ง  
 ภาวะการแข่งขนัในธุรกิจส่ือวิทยท่ีุเกิดข้ึนในปี 2558 จะรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะเม่ือ กสทช. ประกาศเตรียม
เปิดประมูลใหบ้ริการวิทยกุระจายเสียงความชดัเจนสูง หรือ ดิจิตอล เรดิโอ หลงัจากไดอ้อกใบอนุญาตให้แก่ผูป้ระกอบ
กิจการกระจายเสียงเร่ิมทดลองออกอากาศในระบบดิจิตอลไปแลว้กวา่ 3,900 ราย ซ่ึงเม่ือเปิดประมูลไปแลว้ กจ็ะทาํให้มี
ผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่ธุรกิจน้ีเพ่ิมข้ึน การแข่งขนัก็จะสูงข้ึนดว้ย นอกจากน้ี ธุรกิจส่ือวิทยุยงัปรับเปล่ียนรูปแบบ
การนาํเสนอรายการผา่นส่ือรูปแบบใหม่เพ่ิมข้ึนมากข้ึน หลงัจากมีบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีภายใตร้ะบบ 3G บนคล่ืน
ความถ่ีใหม่ยา่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ เพราะประเทศไทยมีโครงข่ายระบบการส่ือสารแบบไร้สายความเร็วสูงครอบคลุมพ้ืนท่ี
ส่วนใหญ่ของประเทศ   
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2.) การตลาด 

กลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจส่ือวทิย ุ

 บริษทัฯ  มีกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจและกลยทุธ์การแข่งขนัสาํหรับธุรกิจวทิย ุดงัน้ี 

 การกาํหนดบุคลิกของรายการวทิยแุต่ละสถานีท่ีชดัเจน  

บริษทัฯ  กาํหนดตาํแหน่งรายการวิทยท่ีุบริษทัฯ  ร่วมผลิตแต่ละสถานีให้มีบุคลิกรายการท่ีชดัเจน  เพ่ือดึงดูด
กลุ่มผูฟั้งเป้าหมายให้ติดตามรับฟังรายการต่อเน่ืองในระยะยาว และให้ลูกคา้โฆษณาตดัสินใจเลือกซ้ือเวลาโฆษณาได้
ง่ายข้ึน  

 การผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ 

บริษทัฯ  ให้ความสําคญัต่อการพฒันาคุณภาพของรายการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้สอดรับกบัความตอ้งการของ
กลุ่มผูฟั้งเป้าหมายและกา้วทนัเทคโนโลยีสมยัใหม่  ดว้ยการพฒันาทกัษะความรู้ของบุคลากร ระบบขอ้มูลข่าว และ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการผลิตรายการ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีลว้นมีส่วนช่วยพฒันาใหร้ายการวิทยขุองบริษทัฯ  มีคุณภาพโดดเด่น
ทั้งในดา้นเน้ือหาและรูปแบบการนาํเสนอ  เป็นท่ียอมรับของลกูคา้ผูฟั้งและลกูคา้โฆษณา  

 การกาํหนดอตัราค่าโฆษณาท่ีเหมาะสมและมีความยดืหยุน่  

บริษทัฯ  กาํหนดอตัราค่าโฆษณาของรายการวิทยุ โดยพิจารณาจากความนิยมของรายการ  ช่วงเวลาในการ
ออกอากาศ และเทียบเคียงกบัอตัราค่าโฆษณาของผูป้ระกอบการอ่ืนในธุรกิจเดียวกนั  นอกจากน้ี บริษทัฯ  มีการขายเวลา
โฆษณาในลกัษณะเป็นชุด (Package) เพ่ือกระจายการลงโฆษณาทั้งในรายการท่ีไดรั้บความนิยมจากผูฟั้งในระดบัสูง 
และระดบัปานกลางไปพร้อมกนั โดยมีชุดการขายอยา่งหลากหลายในราคาท่ีมีส่วนลดอยา่งคุม้ค่า เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
งบประมาณของลูกคา้  ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีช่วยให้การกาํหนดอตัราค่าโฆษณามีความยืดหยุ่นและสนองตอบต่อความ
ตอ้งการของกลุ่มลกูคา้โฆษณาไดม้ากข้ึน 

นอกจากน้ี ยงัจดักิจกรรมต่างๆ ตามกระแสตลาด และความตอ้งการของลูกคา้ โดยผกูโยงกบัรายการท่ีมีอยใูน
คล่ืน เพ่ือสนบัสนุนการขายโฆษณาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

 การเพ่ิมศกัยภาพในการรับฟัง 

บริษทัฯ ขยายช่องทางการรับฟังรายการวทิยไุปยงัส่ืออ่ืนๆ ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีเป็นท่ีนิยมของสังคมในขณะนั้น 
เช่น เวบ็ไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์ และการจดัทาํแอพพลิเคชัน่ เพ่ือช่วยขยายฐานผูฟั้งรายการวิทยุของบริษทัฯ ให้
กวา้งขวางข้ึน  

 กลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจของธุรกิจส่ือวทิย ุ

 รายการวทิยแุละรายงานข่าวสั้นตน้ชัว่โมงท่ีบริษทัฯ ร่วมผลิต มีกลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี 

 กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย  ไดแ้ก่ บริษทัตวัแทนโฆษณา และบริษทัท่ีเป็นเจา้ของสินคา้โดยตรง  

 กลุ่มผูฟั้งเป้าหมาย  ซ่ึงมีความแตกต่างกนัตามแนวคิดหลกัของรายการ ดงัน้ี  
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รายการ กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย 
F.M. 90.5 MHz กลุ่มนกัธุรกิจ ผูบ้ริหาร คนทาํงาน นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป 

ท่ีสนใจข่าวสาร อาย ุ25 ปีข้ึน 
F.M.102.0 MHz กลุ่มคนทาํงานทัว่ไป อาย ุ25 ปีข้ึนไป 
รายงานข่าวสั้นตน้ชัว่โมง ประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจข่าวสาร 

  
การจดัจาํหน่ายและช่องทางการจดัหน่ายของธุรกิจส่ือวทิย ุ
บริษทัฯ  มีฝ่ายขายโฆษณาเฉพาะส่ือวิทยุของตนเอง เพ่ือทาํหนา้ท่ีติดต่อกบับริษทัตวัแทนโฆษณาและบริษทั

เจา้ของสินคา้โดยตรง  
 

 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการของธุรกิจส่ือวทิย ุ
 ปัจจยัหลกัสําคญัในการผลิตรายการวิทย  ุคือ บุคลากร และสถานที่เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใชใ้นการผลิต  
ปัจจุบนั โดยบุคลากรส่วนงานส่ือวิทยุ แบ่งเป็น 1) ฝ่ายข่าวรับหน้าท่ีในการผลิตข่าว  อ่านข่าว และจัดรายการ 2) 
บุคลากรร่วมจดั โดยดึงผูป้ระกาศข่าวจากฝ่ายทีวีมาร่วมอ่านข่าว เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการทาํงาน 3) ฝ่ายเทคนิค ทาํหนา้ท่ี
ควบคุมการผลิตและการออกอากาศ โดยมีหอ้งจดัรายการจาํนวน 4 หอ้ง และหอ้งควบคุมหลกั (Master Control Room) 1 
ห้อง ตั้งอยูท่ี่สํานกังานใหญ่ของบริษทัฯ  ซ่ึงดว้ยความพร้อมของปัจจยัหลกัทั้ง 3 ดา้น ทาํให้ในปัจจุบนั บริษทัฯ  เป็น
ผูผ้ลิตรายการวทิยดุว้ยตนเองส่วนหน่ึง และยงัไดรั้บสนบัสนุนจากฝ่ายทีวอีีกส่วนหน่ึง โดยแบ่งรูปแบบรายการเป็นดงัน้ี  

 รายงานขา่วสั้นตน้ชัว่โมง  

  ฝ่ายข่าววิทยุทาํหน้าท่ีเป็นผูจ้ ัดหาข่าวจากแหล่งข่าวต่างๆ และผลิตข่าว ทั้ งดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
ต่างประเทศ และภูมิภาค เพ่ือนาํมาออกอากาศเป็นข่าวสั้นตน้ชัว่โมงภายในระยะเวลาประมาณ 4 นาที/คร้ัง และข่าวสั้น
กลางชัว่โมงระยะเวลาประมาณ 3 นาที/คร้ัง 

 รายการวทิย ุ 

 รายการวิทยท่ีุออกอากาศทาง F.M. 90.5 MHz และ F.M.102.0 MHz ประกอบดว้ย รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัข่าว 
และรายการสาระความรู้ วาไรต้ีไลฟ์สไตล ์โดยส่วนใหญ่มีรูปแบบการนาํเสนอในลกัษณะการพูดคุยสนทนาระหวา่งผู ้
จดัรายการ และการสัมภาษณ์แหล่งข่าวหรือวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญภายนอกท่ีรับเชิญพิเศษในแต่ละตอน ซ่ึงแต่ละรายการ ฝ่าย
ข่าวและผูจ้ดัรายการจะร่วมกนักาํหนดประเดน็หลกัในการนาํเสนอ รวบรวมขอ้มูล นดัหมายแหล่งข่าวท่ีเก่ียวขอ้งในการให้
สัมภาษณ์ รวมทั้งจดัทาํบทรายการ และดูแลการผลิต เพ่ือใหร้ายการดาํเนินไปดว้ยความราบร่ืน 

ธุรกจิส่ือรูปแบบใหม่ 
บริษทัฯ นําขอ้ไดเ้ปรียบท่ีมีความพร้อมดา้นเน้ือหามาพฒันาต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์และบริการดา้นขอ้มูล

ข่าวสารเผยแพร่ผา่นส่ือรูปแบบใหม่ อนัไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์และอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เช่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน แท็บ
เล็ต สมาร์ททีวี เพ่ือรองรับต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบการรับขอ้มูลข่าวสารของคนยุคใหม่ผ่านส่ือต่างๆ ท่ีมีความ
หลากหลายมากข้ึน ตลอดจนการทดลอง คน้ควา้ และพฒันาการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารในรูปแบบใหม่ ให้ทนักับ
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เทคโนโลยีท่ีก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนดิจิตอลทีวี เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์การรับชมโทรทศัน์ท่ีแตกต่างจากเดิมใหก้บัผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ การรับชมรายการจากสถานีไดค้รบทุกช่องทาง 
อยา่งต่อเน่ือง การต่อยอดเน้ือหาเพื่อสร้างปฎิสมัพนัธ์กบัผูช้มรายการ 

ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการของธุรกจิส่ือรูปแบบใหม่ 

1.) ธุรกจิเวบ็ไซต์ 

บริษทัฯ จดัทาํเวบ็ไซต์เพ่ือนาํเสนอผลิตภณัฑ์และบริการต่างๆ ของบริษทัฯ  โดยทั้งหมดเป็นเวบ็ไซต์ท่ี
นาํเสนอขอ้มูลข่าวสารและสาระความรู้ โดยบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายพ้ืนท่ีโฆษณาบนเวบ็ไซต ์ ซ่ึงในปี 2557  บริษทั
ฯมีเวบ็ไซตข์องตนเองทั้งหมด ดงัน้ี 

ช่ือเวบ็ไซต์ รูปแบบ 

www.nationtv.tv เวบ็ไซตท่ี์นาํเสนอรายการโทรทศัน์ของสถานีข่าวเนชัน่ทีว ี

www.oknation.net  บลอ็กท่ีใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้มามีส่วนร่วมในการเสนอขอ้มูลข่าวสาร 

www.nationradio.co.th เวบ็ไซตท่ี์นาํเสนอรายการวิทยท่ีุบริษทัฯ  ร่วมผลิต ซ่ึงออกอากาศทางสถานีวิทย ุ
F.M. 90.5 MHz และ F.M.102.0 MHz  

http://breakingnews.nationtv.tv นาํเสนอข่าวสั้ นจากสถานีข่าวเนชัน่ทีวีและสํานักข่าวเนชัน่ ส่งให้เวบ็ไซต์ใน
เครือเนชัน่ฯ และเวบ็ไซตอ่ื์นๆ ท่ีเป็นพนัธมิตรธุรกิจ 

www.247friend.net 

 

เกิจกรรมทบทวนความรู้ด้านวิชาการสําหรับเยาวชนท่ีเตรียมตัวสอบเข้า
มหาวทิยาลยั 

นอกจากน้ี ในปี 2557 บริษทัฯ ยงัเป็นตวัแทนจาํหน่ายพ้ืนท่ีโฆษณาให้กบับริษทัภายนอกทัว่ไป โดยมีรายได้
จากส่วนแบ่งค่าโฆษณาในสัดส่วนท่ีแตกต่างกนัตามขอ้ตกลงท่ีไดท้าํกนัไว ้ ซ่ึงในปัจจุบนั มีเวบ็ไซตข์องบริษทัภายนอก
ท่ีอยูใ่นการดูแลของบริษทัฯ  คือ 

 www.pantip.com  :   เวบ็บอร์ดชุมชนท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 

 www.exteen.com  :   บลอ็กท่ีใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการเสนอขอ้มูลข่าวสาร 

รวมถึงการเป็นตวัแทนขายโฆษณาใหก้บั เวบ็ไซต ์www.eduzones.com และการบริการผลิตส่ือโฆษณาดิจิตอล
ร่วมกบั บริษทั 360 อินโนเวทีฟ จาํกดั, บริษทั แอดเวยส์ แลบส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 นอกจากน้ีฝ่ายขายนิวมีเดียยงัไดเ้ร่ิมทดลองนาํระบบ E-commerce เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของเวบ็ไซตเ์นชัน่ทีวี
และโอเคเนชัน่ โดยใชช่ื้อวา่ Nation Mall เป็นอีกหน่ึงช่องทางในการสร้างรายไดผ้า่นทางออนไลน์นอกเหนือไปจากการ
ขายโฆษณา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสาํรวจของศูนยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ปี 2556 
ท่ีพบวา่ คนไทยซ้ือสินคา้ออนไลน์เพ่ิมข้ึนจาก 47.8% เป็น 57.2%  แสดงใหเ้ห็นวา่พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์
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มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมีปัจจยัอ่ืนๆ ช่วยสนับนสนุนไม่ว่าจะเป็น ระบบท่ีง่ายต่อการเลือกซ้ือสินคา้ การ
นาํเสนอสินคา้ตรงตามความตอ้งการ ตลอดจนประเภทสินคา้ท่ีหลากหลาย ราคาถูก รวมไปถึงช่องทางการชาํระเงินท่ี
สะดวกสบาย ไดแ้ก่ การชาํระผา่นบตัรเครดิตและระบบ COD ( Cash on Delivery) การชาํระเงินกบัพนกังานส่งสินคา้
เม่ือไดรั้บสินคา้ ซ่ึงวธีิการน้ีทาํใหผู้บ้ริโภคมีความมัน่ใจมากกวา่การชาํระผา่นระบบบตัรเครดิต    

2.)  ธุรกจิบริการข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลือ่นที ่

  บริษทัฯ  นาํขอ้มูลข่าวสารจากส่ือโทรทศัน์และส่ือวิทยุของบริษทัฯ และพนัธมิตรทางธุรกิจมาพฒันาให้มี
เน้ือหาและรูปแบบการนาํเสนอท่ีสามารถตอบรับกบัวิถีการใชชี้วิตท่ีทนัสมยัของคนยุคใหม่ ซ่ึงนิยมรับขอ้มูลข่าวสาร
ผ่านส่ือรูปแบบใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึน โดยในปี 2557 บริษทัฯ ให้บริการขอ้มูลผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ีประเภทต่างๆ เช่น 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี Smart Phone แทบ็เลต็ ดงัน้ี 

 บริการส่งข่าวหรือรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในรูปแบบขอ้ความสั้น (SMS: Short 
Message Service) และภาพเคล่ือนไหวพร้อมเสียง (MMS : Multimedia Messaging Service) ซ่ึงสามารถใหบ้ริการส่งข่าว
ผา่นระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีทุกเครือข่าย และทุกประเภทข่าวตามความตอ้งการของลกูคา้ เช่น ข่าวธุรกิจ  ข่าว
ภาษาองักฤษ  และข่าวสารทัว่ไป เป็นตน้  ทั้งน้ี บริษทัฯ มีรายไดจ้ากค่าสมาชิกรายเดือนของผูใ้ชบ้ริการ SMS และ MMS 
ท่ีเป็นบริการของบริษทัฯ และไดรั้บส่วนแบ่งรายไดค้่าสมาชิก SMS และ MMS ของพนัธมิตรทางธุรกิจ ซ่ึงบริษทัฯ 
ใหบ้ริการเป็นตวัแทนดาํเนินกิจกรรมดา้นการตลาดในปี 2557 บริการ SMS และ MMS ของบริษทัฯ และพนัธมิตรทาง
ธุรกิจ มีดงัน้ี 

บริการ SMS 

บริการ รูปแบบ อตัราค่าบริการ 
เนชัน่ทนัข่าว ข่าวสาํคญัและประเดน็ข่าวใหม่ท่ีเกิดข้ึนอยา่งทนัเหตุการณ์

จากสถานีข่าว Nation Channel 
49 บาท/เดือน 

The Nation News ข่าวภาษาองักฤษจากหนงัสือพิมพเ์ดอะเนชัน่ 49 บาท/เดือน 
ThaiVisa ข่าวภาษาองักฤษจาก ThaiVisa และหนงัสือพิมพเ์ดอะเนชัน่ 49 บาท/เดือน 

ข่าวด่วนกรุงเทพธุรกิจ ข่าวและความเคล่ือนไหวดา้นเศรษฐกิจและการเงิน 
จากหนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ 

49 บาท/เดือน 

ข่าวด่วนคมชดัลึก ข่าวสาํคญัและประเดน็ข่าวใหม่ท่ีเกิดข้ึนอยา่งทนัเหตุการณ์
จากหนงัสือพิมพค์มชดัลึก 

29 บาท/เดือน 

คมชัดลกึ 7 บาท ข่าวสาํคญัและประเดน็ข่าวใหม่ท่ีเกิดข้ึนอยา่งทนัเหตุการณ์
จากหนงัสือพิมพค์มชดัลึก 

7 บาท/สัปดาห์ 

คมชัดลกึฉบับจิ๋ว ข่าวสาํคญัและประเดน็ข่าวใหม่ท่ีเกิดข้ึนอยา่งทนัเหตุการณ์
จากหนงัสือพิมพค์มชดัลึก 

4 บาท/สัปดาห์ 

NationEduzones ขอ้มูลข่าวสารความเคล่ือนไหวในแวดวงการศึกษา   
การสอบเขา้สถาบนัการศึกษา การชิงทุนการศึกษา 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

29 บาท 

Nation Oil Alert บริการแจง้ราคานํ้ามนั ข้ึน-ลง ทนัทีท่ีมีการเปล่ียนแปลง คร้ังละ 1 บาท 



 

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

60 

บริการ รูปแบบ อตัราค่าบริการ 
Enjoy English with NJ สาระความรู้เก่ียวกบัภาษาองักฤษ 29 บาท/เดือน 
บริการ Horo Daily บริการดูดวงแบบรายวนั กบัหมอดูตอ๊กแต๊ก A4 จาก

หนงัสือพิมพค์มชดัลึก 
คร้ังละ 3 บาท 

 
บริการ MMS 

บริการ รูปแบบ อตัราค่าบริการ 
SMS + MMS By Suthichai Yoon วเิคราะห์ข่าวประเดน็สาํคญั โดย สุทธิชยั หยุน่  59 บาท/เดือน 
บริการข่าวภาษาพม่า  
Myanmar Tadin 

ข่าวและความเคล่ือนไหวท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานพม่าใน
ประเทศไทย และข่าวท่ีน่าสนใจจาก Eleven Media 

คร้ังละ 3 บาท 

  
  บริการ Application สําหรับใช้ในการรับชมข้อมูลข่าวสารผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ีรูปแบบต่างๆ เช่น โทรศัพท ์

เคล่ือนท่ี สมาร์ทโฟน แท็บเลต็ สาํหรับรับชมรายการของสถานีข่าวเนชัน่ทีวี ให้บริการแก่ลูกคา้โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมช่องในการเผยแพร่สถานีโทรทศัน์ของบริษทัฯ ใหเ้ขา้ถึงผูช้มไดก้วา้งขวางข้ึน  

 ในปี 2557 บริษทัฯ ไดป้รับปรุง Application ใหมี้ลกัษณะสอดคลอ้งรองรับพฤติกรรมผูใ้ชโ้ทรศพัท ์มือถือ
มากข้ึน กล่าวคือ มีการใชโ้ทรศพัทมื์อถือควบคู่ไปกบัการชมโทรทศัน์ หรือ second screen เพ่ือแสดงความคิดเห็น กบั
กลุ่มเพ่ือนหรือ ผูด้าํเนินรายการ ผา่นทางโซเช่ียลมีเดีย รวมไปถึงการหาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัรายการ ดงันั้นเพ่ือเป็นการ
อาํนวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ช ้บริษทัฯ จึงไดพ้ฒันา Application ใหมี้รูปแบบ ท่ีสามารถสร้าง ปฎิสัมพนัธ์ กบัผูช้ม
รายการ จากทางสถานีไดท้นัที เช่น การแบ่งปันขอ้มูลรายการผา่นทางโซเช่ียลมีเดีย การแสดงความคิดเห็นร่วมกบั
รายการโดยใช ้# (Hash Tag) รวมไปถึงการแจง้เตือนรายการท่ีออกอากาศ การพฒันาโปรแกรมดงักล่าว ทาํใหส้ามารถ
นาํเน้ือหาท่ีเกิดจากการแสดงความคิดเห็นไปรวบรวมนาํเสนอผา่นทางรายการในรูปแบบใหม่ หรือท่ีเรียกวา่ “โซเช่ียล
ทีว”ี ซ่ึงจะทาํใหก้ารนาํเสนอรายการต่างๆ มีความน่าสนใจและแตกต่างจากสถานีอ่ืนๆ  

การตลาดและการแข่งขันของธุรกจิส่ือรูปแบบใหม่ 

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 จากสถิตสํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
หรือ กสทช. รายงานวา่ ปี 2557 จาํนวนผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในประเทศไทยมีประมาณ 101 ลา้นเลขหมาย  การ
นาํเขา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและแทบเลต็ของประเทศไทย ในไตรมาสแรกของปี 2557 (มกราคม – มีนาคม 2557) มีจาํนวน 
258 รุ่น รวมทั้งส้ิน 5,209,422 เคร่ือง การเติบโตของตลาดโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและแทบเลต็มากกวา่ 100% เม่ือเทียบกบั
ขอ้มูลการนาํเขา้ของปี 2556 ทั้งปี อยูท่ี่ 10,667,477 เคร่ือง  

 การเติบโตอยา่งรวดเร็วของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและแทบเล็ตส่วนหน่ึงมาจากการขยายพ้ืนท่ีบริการ 3จี บน
คล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีความตอ้งการอุปกรณ์ส่ือสารมากข้ึน รวมถึงราคาโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและ
แทบเลต็ ทีมีราคาถกูลง  
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 ปี พ.ศ.2558 กสทช.จะดาํเนินจดัประมูล 4G   ท่ีคล่ืนความถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 900 เมกะเฮิรตซ์ ซ่ึงจะ
เป็นปัจจยัสําคญัช่วยกระตุน้ให้เกิดการใชอิ้นเทอร์เน็ตบนโทรศพัท์มือถือเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการใชง้านโซเช่ียลมีเดีย 
ประเทศไทยถือเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีผูใ้ชง้านเฟซบุ๊ค และไลน์มากท่ีสุดในเอเชีย โดยมีผูใ้ชง้านมากกว่า 28 ลา้นคน 
โซเช่ียลมีเดียเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีจะช่วยกระตุน้ใหร้ายไดต้ลาดโฆษณาออนไลน์เติบโตอยา่งรวดเร็ว  

 บริษทั PwC Consulting (ประเทศไทย)  คาดการณ์วา่ ตลาดโฆษณาออนไลน์ในไทยจะมีมูลค่าสูงถึง 68 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2561 หรือราว 2.2 พนัลา้นบาท นอกจากน้ี อตัราการเขา้ถึงบรอดแบนด์ (Broadband 
penetration) ของไทยจะเพ่ิมข้ึนเป็น 31% จาก 24% ภายในช่วงเวลาเดียวกนั  

 จากปัจจยัทั้งหมดท่ีกล่าวมาจะส่งผลใหธุ้รกิจออนไลน์เติบโตอยา่งกา้วกระโดด มีการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการ
รับส่งขอ้มูลเพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีการโทรศพัทใ์นรูปแบบปกติจะมีปริมาณการใชง้านท่ีลดลง 

 การตลาด 

กลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจส่ือรูปแบบใหม่  

ช่องทางการส่ือสารและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลง จากการขยายตวัของ Platform และช่องทางการ
ส่ือสารต่างๆ ท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภครวดเร็ว ตรงกลุ่มเป้าหมาย ทุกท่ีท่ีเวลา ผูบ้ริโภคใช ้Smart Phone เป็นช่องทางเขา้ถึงขอ้มูล 
พฤติกรรมการดูทีวีหลากหลายช่องทาง การใช ้second screen ในการมีส่วนร่วมกบัรายการทีวี ทาํใหก้ารวางกลยทุธการ
ตลาดมีความซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน  

บริษทัฯ  มีกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจและกลยทุธ์การแข่งขนัสาํหรับธุรกิจส่ือรูปแบบใหม่ ดงัน้ี 

2.1)  ธุรกิจเวบ็ไซต ์

บริษทัฯ  มีกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจและกลยทุธ์การแข่งขนั เพ่ือเพ่ิมความนิยมเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  และรายได้
จากการขายโฆษณาในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  และเวบ็ไซตข์องพนัธมิตรทางธุรกิจ ดงัน้ี   

 การพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของเวบ็ไซต ์

บริษทัฯ  ดาํเนินการติดตามเพ่ือพฒันาเน้ือหาขอ้มูลและระบบการใชง้านในเวบ็ไซตใ์หมี้ความถูกตอ้ง  ทนัสมยั  
สอดรับความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และกา้วทนัเทคโนโลยใีหม่ๆ อยูเ่สมอ  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายหลกั 
คือ 5 Screen นัน่หมายถึง ผูบ้ริโภค จะเขา้ถึงเน้ือหา ขอ้มูลของบริษทัฯ ไดใ้นทุกช่องทาง และการนาํเสนอจะตอ้งมีความ
แตกต่างจากช่องทางหลกั  

 การใชโ้ซเช่ียลมีเดียช่วยในการประชาสัมพนัธ์ โดย NBC และเนชัน่กรุ๊ป มีผูติ้ดตามในเครือข่ายโซเช่ียล
มีเดียมากกวา่ 7 ลา้นคน  

 การแสวงหาความร่วมมือพนัธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ 

 กลยทุธ์การขายแบบผสม (Total Media Solution) และการขายในลกัษณะขา้มส่ือ (Cross Selling) 

จากการท่ีบริษทัฯ  เป็นตวัแทนจาํหน่ายโฆษณาของเวบ็ไซตต่์างๆ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางในการเผยแพร่แลกเปล่ียน
ข่าวสารสาระความรู้ท่ีครอบคลุมหลายกลุ่มลูกคา้ เช่น นักธุรกิจ คนทาํงาน นกัเรียน นกัศึกษา  บริษทัฯ จึงมีการขาย
โฆษณาแบบผสม เพ่ือให้ลูกคา้โฆษณาสามารถเลือกเง่ือนไขพิเศษในการลงโฆษณาในเวบ็ไซตต่์างๆ  ไดพ้ร้อมกนั ใน
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ราคาท่ีมีส่วนลด นอกจากน้ี  บริษทัฯ  ยงัมีการเสนอขายโฆษณาขา้มส่ือทุกประเภทของบริษทัฯ   ทั้งโทรทศัน์  วิทย ุและ 
เวบ็ไซต ์โดยกาํหนดส่วนลดราคาท่ีดึงดูดลูกคา้โฆษณา เพ่ือใหส้นองตอบต่อความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้โฆษณาไดม้าก
ข้ึน  อีกทั้ง ยงัเป็นการกระจายการลงโฆษณาทั้งในส่ือท่ีไดรั้บความนิยมจากลูกคา้โฆษณาในระดบัสูงอยา่งส่ือโทรทศัน์ 
และส่ือท่ีไดรั้บความนิยมจากลกูคา้โฆษณาระดบัปานกลางอยา่งส่ือเวบ็ไซตไ์ปพร้อมกนั 

2.2)  ธุรกิจบริการขอ้มูลผา่นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

บริษทัฯ  มีกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจและกลยทุธ์การแข่งขนัสาํหรับธุรกิจบริการขอ้มูลผา่นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ดงัน้ี  

 พฒันาคุณภาพบริการเดิมและสร้างสรรคบ์ริการใหม่ 

บริษทัฯ ดาํเนินการพฒันาคุณภาพของบริการเดิม เพ่ือใหบ้ริการของบริษทัฯ คงไดรั้บความนิยมจากสมาชิกราย
เดิม และดึงดูดใจสาํหรับการขยายฐานไปสู่กลุ่มลูกคา้รายใหม่ดว้ย ขณะเดียวกนับริษทัฯ มีการพฒันาการใหบ้ริการดา้น
ขอ้มูลสาํหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ีในรูปแบบใหม่ๆ ใหส้อดรับความตอ้งการใชง้านของลกูคา้กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม และกา้ว
ทนัการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยี รวมถึงกระแสความนิยมของสังคมอยู่เสมอ เช่น Application ในการรับขอ้มูล
ข่าวสารจากสถานีข่าวผา่นโทรศพัท ์Smart Phone และแทบ็เลต็  

 การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย 

บริษทัฯ  มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง เพ่ือขยายฐานสมาชิกใหม่เพ่ิมข้ึน และรักษาฐาน
สมาชิกเดิมให้ยงัคงรับบริการของบริษทัฯ  ต่อเน่ืองไปในระยะยาว เช่น การให้สมคัรทดลองใช้บริการโดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้ายแก่สมาชิกใหม่  การเพ่ิมระยะเวลาใชบ้ริการโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายแก่สมาชิกเดิม เป็นตน้ 

 2.3) ธุรกิจจดัการสัมมนาและกิจกรรมเก่ียวกบัธุรกิจนิวมีเดีย 

  บริษทัฯ มีการสัมนาเก่ียวกบัธุรกิจนิวมีเดีย เช่น งานสัมนา Digital Marketing Summit ถือเป็นงานใหญ่ทางดา้น 
Digital Marketing ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งให้ความสนใจ  รวมไปถึงการจดัสัมนากลุ่มยอ่ยให้กบัองคก์รท่ีสนใจในเร่ืองโซเช่ียล
มีเดีย นอกจากน้ียงัจดัให้มีการประกวด Thailand Blog Awards เพ่ือสรรหาบลอ็กเกอร์ท่ีมีความสามารถสูง และเป็น
แรงจูงใจท่ีทาํให้บล็อกเกอร์ต่างๆ พฒันาฝีมือการเขียนและผลงานให้น่าสนใจมากยิ่งข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนับล็อกเกอร์มี
บทบาทและมีความสําคญัมากข้ึน ในฐานะ "ผูมี้อิทธิพล" (Influencer) ทางความคิดท่ีจะช่วยในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภค สินคา้และบริการต่างๆ นิยมใหบ้ลอ็กเกอร์เขียนแนะนาํและรีวิวสินคา้ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของผูบ้ริโภคท่ี
จะเช่ือในส่ิงท่ีผูบ้ริโภคดว้ยกนัมากกวา่การโฆษณา  

 2.4) ธุรกิจการใหบ้ริการและจดัการประชาสัมพนัธ์องคก์รผา่นเครือข่ายสังคม 

 บริษทัฯ ให้บริการประชาสัมพนัธ์และบริหารโซเช่ียลมีเดียให้กบัองค์กรท่ีสนใจ ปัจจุบันบริษทัต่างๆ ให้
ความสาํคญักบัการทาํกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพนัธ์ผา่นโซเช่ียลมีเดียเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงเป็นโอกาสทีก่อใหเ้กิด
ธุรกิจการให้บริการจัดการประชาสัมพนัธ์และบริหารโซเช่ียลมีเดียให้กับบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ท่ีต้องการทาํ
ประชาสัมพนัธ์ จดักิจกรรมส่งเสริมการขายผา่นโซเช่ียลมีเดีย  ปัจจยัหลกัในการให้บริการธุรกิจบริการประชาสัมพนัธ์
ผา่นโซเช่ียลมีเดีย คือ การรุกเขา้สู่โซเช่ียลมีเดียของเนชัน่กรุ๊ป อยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ืองทาํให ้เนชัน่กรุ๊ป และ NBC 
เป็นส่ือกลุ่มเดียท่ีมีบุคลากรและการรายงานข่าวผา่นทางโซเช่ียลมีเดียมากท่ีสุดในประเทศไทย ประกอบกบัโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นโซเช่ียลมีเดียไดรั้บความนิยมอยา่งสูงในช่วง 1-2 ปีท่ีผา่นมา โดยเจา้หนา้ท่ีจะดาํเนินการคิดแผนการ
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ตลาดออนไลน์และวิธีการประชาสัมพนัธ์ผ่านทางโซเช่ียลมีเดียให้กบัลูกคา้ท่ีตอ้งการเขา้ถึงลูกคา้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ี
นิยมติดต่อส่ือสารผ่านทางออนไลน์  นอกจากน้ี NBC มีความไดเ้ปรียบในธุรกิจน้ีในฐานะท่ีเป็นพนัธมิตรกบัเวบ็ไซต์
คอมมูนิต้ีท่ีใหญ่สุดในประเทศไทย ไดแ้ก่ บลอ็กแก็งค,์ เอก็ซ์ทีน และยงัเป็นเจา้บลอ็กโอเคเนชัน่ รวมถึงการมีผูติ้ดตาม
และแฟนเพจในโซเช่ียลมีเดียมากกวา่ 2 ลา้นคน 

 2.5) ธุรกิจการใหบ้ริการ Content Marketing 

 Content Marketing เป็นการนาํเสนอเน้ือหาท่ีมีประโยชน์ใหก้บัผูบ้ริโภค โดยมีจุดประสงคห์ลกัผูใ้หผู้บ้ริโภค
เกิดความประทบัใจ จดจาํแบรนดสิ์นคา้ เกิดความจงรักภกัดีในสินแบรนดสิ์นคา้ เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหเ้กิดข้ึน
ในสายตาผูบ้ริโภค และเกิดการซ้ือสินคา้และบริการในท่ีสุดโดยไม่จาํเป็นตอ้งใชโ้ฆษณา Content Marketing กาํลงัไดรั้บ
ความนิยมมากในการประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการผา่นทางโซเช่ียลมีเดีย เป็นเทรนดท่ี์เกิดข้ึนมาต่อเน่ืองในช่วง 1-2 ปี
ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ในฐานะส่ือมวลชนท่ีมีประสบการณ์ในการผลิตเน้ือหา ในทุกรูปแบบไม่วา่จะเป็น บทความ รูปภาพ
หรือคลิปวดีิโอ ไดน้าํความรู้ความความชาํนาญมาสร้างสรรค ์ Content Marketing เพ่ือช่วยในการประชาสัมพนัธ์สินคา้
และบริการใหก้บัแบรนดต่์างๆ และส่ือสาร ผา่นช่องทางโซเช่ียลมีเดีย ของบริษทัฯ  โดยกลยทุธการนาํเน้ือหามาสร้าง
ความรู้สึกผกูพนัใหเ้กิดข้ึนกบัแบรนดสิ์นคา้ บริษทัจะช่วยคิดแคมเปญ เน้ือหาในรูปแบบต่าง และนาํเสนอใหก้บับริษทัท่ี
สนจะจะทาํการประชาสัมพนัธ์ ในรูปแบบดงักล่าว 

 กลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจของธุรกิจส่ือรูปแบบใหม่ 

 ธุรกิจเวบ็ไซด ์ กลุ่มลกูคา้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

- กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ บริษทัตวัแทนโฆษณา และบริษทัท่ีเป็นเจา้ของสินคา้โดยตรง                         

 กลุ่มผูเ้ขา้ชมเป้าหมาย ซ่ึงจะมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละเวบ็ไซต ์เช่น เวบ็ไซตส์ถานีโทรทศัน์ของบริษทั
ฯ อาทิ www.nationtv.tv มีกลุ่มผูเ้ขา้ชมเป้าหมาย คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีตอ้งการรับทราบขอ้มูลข่าวสาร ขณะท่ีเวบ็ไซต์
ของพนัธมิตรทางธุรกิจ ท่ีบริษทัฯ ใหบ้ริการเป็นตวัแทนจาํหน่ายพ้ืนท่ีโฆษณา  

 ธุรกิจบริการขอ้มูลผา่นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  คือ  ประชาชนทัว่ไปท่ีตอ้งการรับรู้ข่าวสาร
อยา่งทนัเหตุการณ์  

 การจดัจาํหน่ายและช่องทางการจดัหน่ายของธุรกิจส่ือรูปแบบใหม่ 

 ธุรกิจเวบ็ไซต ์

บริษทัฯ  มีฝ่ายขายพ้ืนท่ีโฆษณาในเวบ็ไซต์ของตนเอง ทาํหนา้ท่ีติดต่อกบับริษทัตวัแทนโฆษณาและบริษทั
เจา้ของสินคา้โดยตรง  ปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ดาํเนินการปรับปรุงเวบ็ไซต ์เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการเพ่ิมรายได ้ดงัต่อไปน้ี 

 เพ่ิมทราฟิกให้กบัเวบ็ไซต ์โดยการปรับปรุงเวบ็ไซต ์ออกแบบให้น่าสนใจและมีเน้ือหาท่ีหลากหลายข้ึน 
การอพัเดทข่าวท่ีรวดเร็ว และการประชาสัมพนัธ์ผา่นโซเช่ียลมีเดีย 

 จดัทาํระบบ Social Monitoring สาํหรับนกัข่าวใชม้อร์นิเตอร์ข่าว กระแสข่าวท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน ซ่ึงส่งผลให้
บริษทัฯ เป็นผูน้าํในการเสนอข่าวไดอ้ยา่งรวดเร็ว นาํกระแส 
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 จดัทาํระบบ Keyword Center เช่ือมโยงเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกนั อาํนวยความสะดวกให้กบัผูใ้ชใ้นกรณีท่ี
ตอ้งการอ่านข่าวต่อเน่ือง หรือตอ้งการขอ้มูลเพ่ิม  

 สร้าง Loyalty โดยใชโ้ซเช่ียลมีเดียเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความผกูพนักบัผูใ้ช ้ 

 ทาํการตลาดผา่นโซเช่ียลมีเดียเพ่ือหาลกูคา้กลุ่มใหม่ 

 ธุรกิจบริการขอ้มูลผา่นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

บริษทัฯ  ไดมี้การโฆษณาประชาสัมพนัธ์บริการต่างๆ ของบริษทัฯ ผ่านส่ือโทรทศัน์ วิทยุ และเวบ็ไซต ์ของ
บริษทัฯ รวมทั้งผ่านส่ือหนังสือพิมพแ์ละเวบ็ไซต์ของพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทัฯ โดยผูบ้ริโภคท่ีประสงค์จะใช้
บริการขอ้มูลดงักล่าว สามารถสมคัรใชบ้ริการดว้ยตนเองผา่นทางอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เช่น การสมคัรรับ SMS MMS ทาง
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี การดาวน์โหลด Application ต่างๆ นอกจากน้ียงัขยายการพฒันาแอพพลิเคชัน่ไปยงัระบบอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
วนิโดวโ์ฟน, แบลก็เบอร์ร่ี เพ่ือรองรับผูใ้ชก้ลุ่มใหม่ดว้ย 

 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการของธุรกิจส่ือรูปแบบใหม่ 

1.)  ธุรกิจเวบ็ไซต ์  

ปัจจัยหลกัสําคญัในการดาํเนินการธุรกิจเว็บไซต์ คือ บุคลากร ฐานขอ้มูลข่าว และเคร่ืองมืออุปกรณ์ดา้น
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปัจจุบนั บริษทัฯ ใชบ้ริการ Cloud Service เพ่ือความเสถียรและรองรับการ
ขยายตวัของทราฟิกท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ  

 ฝ่ายการตลาด 

 ทาํหนา้ท่ีวางแผนกลยทุธ์การตลาดผา่นการจดักิจกรรมในรูปแบบต่างๆ บนเวบ็ไซต ์เพ่ือสนบัสนุนให้เวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ  เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งและไดรั้บความนิยมจากกลุ่มเป้าหมาย เช่น ร่วมตอบแบบสอบถามเพ่ือชิงรางวลั  
ดาวน์โหลด (Download) คูปองส่วนลดร้านอาหาร  เป็นตน้ 

 2.)  ธุรกิจบริการขอ้มูลผา่นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

 ปัจจัยหลกัสําคญัในจัดหาบริการขอ้มูลผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ไดแ้ก่ บุคลากร ฐานขอ้มูลหรือเน้ือหา  และ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต โดยเจา้หนา้ท่ีส่วนงานดงักล่าวมีหนา้ท่ีนาํฐานขอ้มูลหรือเน้ือหาในรูปแบบต่างๆ เช่น 
สัญญาณภาพและเสียงของรายการโทรทศัน์หรือข่าว MMS  ขอ้ความ SMS  มาจดัทาํในรูปแบบไฟลดิ์จิตอลให้พร้อม
จดัส่งไปยงัระบบของผูใ้ห้บริการโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี หรือรองรับต่อการใชผ้่าน Application ของอุปกรณ์
เคล่ือนท่ีของค่ายผูผ้ลิตต่างๆ รวมทั้ง เป็นผูพ้ฒันา Application สําหรับใชร้องรับบริการขอ้มูลผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ี
รูปแบบต่างๆ  

           ทั้งน้ีบริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ( NBC) ให้ความสาํคญัในธุรกิจนิวมีเดียมาโดย
ตลอด จะเห็นวา่ในแต่ละปี NBC ไม่หยดุน่ิงในการพฒันาและศึกษาคน้ควา้เทคโนโลยีส่ือสารใหม่ๆ เพ่ือรองรับความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค ในยคุท่ีมีความตอ้งการบริโภคขอ้มูลข่าวสารผา่น "มลัติสกรีน" เช่น การเขา้ร่วมเป็นพนัธมิตร กบั 
โอเปอร์เรเตอร์ทุกบริษทั เพ่ือกระจายแอพลิเคชัน่ ใหถึ้งมือผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
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ธุรกจิส่ือโทรทศัน์ ประเภท หมวดหมู่ทัว่ไปแบบความชัดปกต ิ(SD Variety)    
 

1.สถานีโทรทศัน์ดจิิตอล NOW26  

สถานีโทรทศัน์ดิจิตอล NOW 26 เป็น 1 ใน 2 สถานีโทรทศัน์ดิจิตอล ของเครือเนชัน่กรุ๊ป ท่ี ชนะการ
ประมูลเม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  โดยต่อยอดธุรกิจจากหนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ และกรุงเทพธุรกิจ TV ท่ี
ออกอากาศแพร่ภาพผา่นสัญญาณดาวเทียม   

NOW26 ถือเป็นช่องวาไรต้ี SD ท่ีมีความแตกต่างจากช่องวาไรต้ีอ่ืนๆ อยา่งชดัเจนดว้ย    คอนเซปตท่ี์
ผสมผสานระหวา่งเน้ือหาดา้นเศรษฐกิจ ธุรกิจ และ การลงทุน ซ่ึงเป็นจุดแขง็เดิม โดยเพ่ิมเติมรายการท่ีมีสีสันเชิงวาไรต้ี
มากข้ึน ไม่วา่จะเป็นภาพยนตซี์รีสต่างประเทศ รายการวาไรต้ีเชิงไลฟ์สไตล ์เทรนด ์เทคโนโลย ี และรายการท่ีสร้างแรง
บนัดาลใจสู่ความสาํเร็จ เพ่ือตอบสนองไลฟ์สไตลค์นเมืองแบบรอบดา้นมากข้ึน  

ความแขง็แกร่งดา้นคอนเทนทข์อง NOW26 มาจากทีมงานส่วนใหญ่ซ่ึงมีประสบการณ์ และอยูใ่นวงการ
ส่ือมวลชนทั้ง The Nation กรุงเทพธุรกิจ คมชดัลึก  NOW26 จึงมีทีมข่าวท่ีมีคุณภาพ  นอกจากน้ียงัมีรายการท่ีร่วมมือกบั
กลุ่มพนัธมิตรท่ีเขา้มาร่วมผลิตรายการ และมีรายการท่ีซ้ือมาจากผูผ้ลิตทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือใหผู้ช้มไดรั้บสาระ 
และความบนัเทิงมากท่ีสุด 

รายการของ NOW26 แบ่งเป็น  4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
1. กลุ่มรายการ News NOW นาํเสนอข่าวสารดา้น เศรษฐกิจ การเงิน สังคม โดยทีมข่าวคุณภาพ มาก

ประสบการณ์ จากกองบรรณาธิการหนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ หนงัสือพิมพธุ์รกิจอนัดบัหน่ึงของประเทศ ผา่นรูปแบบ
ของรายการข่าวเชา้ ข่าวเท่ียง และ ข่าวคํ่า รวมทั้งยงัมีรายการในรูปแบบ News Talk  อาทิ  Money Go Round  โดย วรีะ 
ธีระภัทร นกัจดัรายการดา้นการเงินช่ือดงั  

2. กลุ่มรายการ  Money Wise เนน้เน้ือหาดา้นการบริหารความมัง่คัง่ การลงทุน อยา่งมีคุณภาพ เช่น คู่หู
นักลงทุน รายการวเิคราะห์การลงทุน ท่ี NOW ร่วมผลิตกบับริษทัหลกัทรัพยก์สิกรไทย โดย กวี ชูกจิเกษม และ เผดมิภพ 
สงเคราะห์ โดยเป็นการวเิคราะห์การลงทุนหุน้รายสัปดาห์ เม่าปีกเหลก็ รายการท่ีนาํเสนอเก่ียวกบัประสบการณ์และแนว
ทางการลงทุนของนกัลงทุนรายยอ่ยจากความลม้เหลวสู่ความสาํเร็จ และ Ringside สังเวยีนหุ้น รายการสนทนาท่ีมอง
หาทางรุ่งและทางรอดของนกัลงทุน เป็นตน้  

3. กลุ่มรายการ Hang Out นาํเสนอเร่ืองราวดา้นไลฟ์สไตล ์ดนตรี ท่องเท่ียว วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่ 
เร่ืองเล่าข้ามโลก สารคดีท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ เนน้ความน่าสนใจ มหศัจรรยส์ัตวป่์าจากทัว่โลก  โดย ปองพล อดเิรกสาร  
รายการ “ช่างภาพสุดขั้ว” ท่ีนาํภาพสวยงามของธรรมชาติมาใหค้นเมืองไดรั้บชม โดยช่างภาพสารคดีคนดงั บารม ีเต็ม
บุญเกยีรต ิและ แจ็ค ณ อยุธยา ซีรีส์ดงัต่างประเทศ อาทิเช่น Homeland ซีรีส์แนวสายลบัท่ีกวาดรางวลัลกูโลกทองคาํมา
หลายรางวลั 24 ชัว่โมงอนัตราย และ Master Chef รายการแข่งขนัทาํอาหารท่ีโด่งดงั เพ่ือคน้หาสุดยอดเชฟ  

4. กลุ่มรายการ Inspiration ใหป้ระสบการณ์ธุรกิจผา่นการสร้างแรงบนัดาลใจกบัรายการวาไรต้ีต่างๆ 
เช่น NOW Talks บอกเล่าประสบการณ์คนรุ่นใหม่ในการริเร่ิมธุรกิจของตนเอง The Coach ชีวติลขิิตได้ ใหค้วามรู้ดา้น
การบริหารจดัการชีวติ พฒันาศกัยภาพตนเอง เพ่ือกา้วสู่ความสาํเร็จ Marketing Click รอบรู้ทุกเร่ืองราวการตลาด
ออนไลน์สู่ผลตอบแทนท่ีงดงาม Wealthy D.I.Y รายการท่ีใหค้วามรู้ ดา้นการวางแผนการเงินส่วนตวั  
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กลุ่มเป้าหมายทางธุรกจิของธุรกจิส่ือโทรทศัน์ 
 สถานีโทรทศัน์ NOW26 มีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

 กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

-  บริษทัตวัแทนโฆษณา (Advertising Agency) คือ บริษทัท่ีใหบ้ริการวางแผนการโฆษณาและจดัสรรเวลา
โฆษณาใหก้บัลูกคา้เจา้ของผลิตภณัฑห์รือบริการต่างๆ โดยลูกคา้ในกลุ่มน้ีจะซ้ือเวลาโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ใน
ลกัษณะเป็นชุด (Package) หลายรูปแบบในหลายรายการ และหลายช่วงเวลา โดยเป็นการซ้ือล่วงหนา้และมีระยะเวลา
การซ้ือนาน ตั้งแต่ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี  

-  บริษทัท่ีเป็นเจา้ของสินคา้โดยตรง ไดแ้ก่ บริษทัทัว่ไปท่ีกาํหนดแนวทางโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ได้
เอง  โดยบริษทัเหล่าน้ีจะติดต่อซ้ือเวลาโฆษณากบับริษทัฯ โดยตรง 

 กลุ่มผูช้มเป้าหมาย   

 กลุ่มเป้าหมายของ NOW26 คือ กลุ่มคนท่ีมีไลฟ์สไตลค์นเมือง นกัธุรกิจ นกัลงทุน และกลุ่มคนรุ่นใหม่
ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ หรืออาจเรียกวา่เป็นกลุ่ม  Urban Mass โดยจาํแนกกลุ่ม Urban Mass ไดด้งัน้ี  

 - ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และหวัเมืองในต่างจงัหวดั มีรายไดข้ั้นตํ่าไม่นอ้ยกวา่ 20,000 
บาท 
 - กลุ่มเอสเอม็อี 
 - กลุ่มผูช้มทัว่ประเทศท่ีมีรูปแบบการจบัจ่ายผา่น Hyper market  เช่น Tesco Lotus หรือBig C  

 
2. ธุรกจิเกีย่วเน่ือง  
 จากความเขม้แขง็ของคอนเทนท ์บุคลากรท่ีมีศกัยภาพ บริษทัฯ จึงไดข้ยายธุรกิจไปยงัธุรกิจเก่ียวเน่ือง โดย

นาํเน้ือหาของรายการ และประเดน็ท่ีกาํลงัอยูใ่นความสนใจของกระแสสังคมมาสร้างสรรคเ์ป็นกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือสนองตอบต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเพ่ิมศกัยภาพในการหารายไดข้องบริษทัฯ  ทั้งยงัเป็นการสร้างเสริม
ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์อนัดีของบริษทัฯ  ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มผูช้มและลูกคา้เป้าหมายไดก้วา้งขวางมากข้ึน โดย
ลกัษณะสินคา้  บริการ หรือกิจกรรมท่ีบริษทัฯ ไดด้าํเนินการ ณ ปัจจุบนั มีดงัน้ี 

2.1 สัมมนา ภายใตค้วามร่วมมือกบัพนัธมิตร เพ่ือขยายเน้ือหาจากประเดน็ข่าว รวมทั้งเป็นเวทีระดมสมอง
จากทุกภาคส่วนในการหาทางออกใหก้บัเศรษฐกิจและสังคม โดยปี 2557 ท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดจ้ดัสัมมนาหลายเวที เช่น 
รายการ “เวทีพลเมืองปฏิรูป” ซ่ึงสัญจรไป 10 จงัหวดั สัมมนา “ยทุธศาสตร์ประเทศ บนฐานเศรษฐกิจใหม่Digital 
Economy VS Land Link Strategy สัมมนา “Thailand Economic Outlook 2015 : ทิศทางเศรษฐกิจไทย 2558” เป็นตน้  

2.2 กิจกรรมพิเศษ โดยเป็นกิจกรรมครบวงจรในทุกรูปแบบ ทั้งกิจกรรมเพื่อสังคม สันทนาการ กิจกรรม
วชิาการ ตลอดจนบนัเทิง สาํหรับกิจกรรมปี 2557 ท่ีผา่นมา ไดแ้ก่ คมชดัลึก อวอร์ด คร้ังท่ี 11, โครงการแทนคุณแผน่ดิน 
“77 คนดี นาํทางแทนคุณแผน่ดิน ปี 2557” กิจกรรมสันทนาการป่ันจกัรยาน เช่น ป่ันรอบสยาม, NOW… Halloween 
Bike Night Trip และ Bike for KING ป่ันเทดิพระเกยีรติ สดุดมีหาราชา และวิง่มาราธอน สมุยมาราธอน 

ส่วนปี 2558 NOW26 วางแผนต่อยอดธุรกิจท่องเท่ียว เพ่ือตอบสนองกลุ่มผูช้มท่ีรักการเดินทาง 
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การตลาดและการแข่งขัน 
1) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ปีท่ี 2557 ถือเป็นการเปล่ียนผา่นของธุรกิจสถานีโทรทศัน์จากยคุอะนาลอ็กสู่ยคุดิจิตอล โดยส้ินปี 2557 ท่ี
ผา่นมาทีวดิีจิตอลออกอากาศครอบคลุม 24 จงัหวดั สามารถรับชมได ้17.60 ลา้นครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของ
จาํนวนครัวเรือนทั้งหมด 22.9 ลา้นครัวเรือน ส่วนในปี 2558 จะมีสถานีเพ่ิมอีก 15 จงัหวดัทาํใหก้ารรับชมทีวดิีจิตอล
ครอบคลุมร้อยละ 90 – 95 ของครัวเรือนดงัน้ี 

 วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2558 ออกอากาศเพ่ิมอีก 5 จงัหวดั คือ กาญจนบุรี ชุมพร ตราด มุกดาหาร 
และตาก 

 วนัท่ี 1 เมษายน 2558 ออกอากาศเพ่ิมอีก 5 จงัหวดั คือ แม่ฮ่องสอน ระนอง เลย ชยัภมิู แพร่ 
 วนัท่ี 1 มิถุนายน 2558 ออกอากาศเพ่ิมอีก 5 จงัหวดั คือ สตลู อุตรดิตถ ์บึงกาฬ ศรีสะเกษ ยะลา 

สาํหรับจงัหวดัท่ีเหลือ คาดวา่จะสามารถรับชมไดไ้ม่เกินส้ินปี 2558 
จากการเพ่ิมข้ึนของสถานีโทรทศัน์ดิจิตอล 24 ช่อง ส่งผลใหก้ารแข่งขนัดา้นธุรกิจเพ่ิมความเขม้ขน้มากยิง่ข้ึน 

ทั้งการดึงฐานผูช้ม การผลิตรายการ ความตอ้งการดา้นบุคลากร รวมทั้งรายไดจ้ากค่าโฆษณาท่ีไหลสู่ธุรกิจทีวดิีจิตอลมาก
ข้ึน  

AGB Nielsen Media Research รายงานตวัเลขการใชง้บโฆษณาผา่นส่ือระหวา่งเดือนมกราคมถึง
พฤศจิกายน 2557 วา่ โฆษณาผา่นทีวทุีกแพลตฟอร์มมีมูลค่า 74,377 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ16.7 จากปีก่อน 
ประกอบดว้ย ทีวอีนาลอ็ก หรือฟรีทีวช่ีองเดิม (ช่อง 3, 5, 7, 9) รวมมูลค่า 58,755 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 7.8 ส่วนทีวี
ดิจิตอล มีมูลค่า 10,078 ลา้นบาท และช่องเคเบิลและทีวีดาวเทียม 5,543 ลา้นบาท 

 

 
 
 

สาํหรับแนวโนม้ทีวดิีจิตอลในปี 2558 จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ ช่องผูน้าํเรทต้ิงท่ีมีฐานผูช้มชดัเจน  ช่อง
ท่ีมีศกัยภาพเติบโต และช่องท่ีมีผูช้มเฉพาะ (เซ็กเมนต)์ ในกลุ่มช่องผูน้าํเรทต้ิง มีโอกาสปรับราคาโฆษณาเพ่ิม หากมี
ตวัเลขผูช้มชดัเจน ขณะท่ีช่องฟรีทีวเีดิมซ่ึงเป็นผูน้าํและออกอากาศคู่ขนานทั้งอนาลอ็กและดิจิตอล อยา่งช่อง 7 และช่อง 
3 หากยงัรักษาฐานผูช้มไดเ้หมือนเดิมหรือเพ่ิมข้ึน กจ็ะเป็นช่องทีวตีวัเลือกอนัดบัแรกของผูใ้ชง้บโฆษณาต่อไป แต่หาก
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ช่องฟรีทีวรีายเดิมมีฐานผูช้มลดลง กมี็โอกาสท่ีงบโฆษณาจะยา้ยไปยงัทีวดิีจิตอลช่องใหม่ท่ีมีเรทต้ิงดีและราคาโฆษณา
ตํ่ากวา่ทีวรีายเดิม 

2) กลยุทธ์การดาํเนินธุรกจิ 
นบัตั้งแต่สถานีโทรทศัน์ดิจิตอล NOW26 เร่ิมออกอากาศอยา่งเป็นทางการ มีกระแสตอบรับจากกลุ่มผูช้มท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมายค่อนขา้งดี เน่ืองจากมีฐานผูช้มเดิมซ่ึงเคยติดตามช่องกรุงเทพธุรกิจ TV มาก่อน นอกจากน้ียงัมีกลุ่มผูช้ม
ทัว่ไปท่ีขยายตวัเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมเน้ือหารายการใหห้ลากหลาย โดยบริษทัฯ ไดว้างแผนการดาํเนินธุรกิจใหเ้ขม้แขง็ 
ดงัน้ี 

 พฒันารูปแบบ และเนือ้หารายการอย่างต่อเน่ือง 

                ในปี 2558 NOW26 จะมีกลุ่มรายการดา้นวาไรต้ีและบนัเทิงทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน เร่ิมจาก

มหกรรมการแข่งขนัรถทางวบิาก กลางทะเลทรายอเมริกาใต ้ในรายการ “ปารีส-ดาการ์” รายการ Top Gear รายการ

ทดสอบประสิทธิภาพรถยนตท่ี์มีผูช้มติดตามมากสุดในโลก ซ่ึง NOW26  ไดรั้บสิทธ์ิเผยแพร่ตั้งแต่ ซีซนั 14 จนถึงซีซนั 

21 แต่เพียงผูเ้ดียว  

               รวมถึงรายการ Master Chef ท่ี NOW26 ไดรั้บสิทธ์ิการออกอากาศในประเทศไทยเพียงผูเ้ดียวเช่นกนั โดยผูช้ม 

NOW26 สามารถติดตามการแข่งขนัทาํอาหารท่ีโด่งดงัทั้ง Master Chef สหรัฐอเมริกา ซีซนั 6 และการแข่งขนั Master 

Chef  ประเทศเกาหลี และประเทศจีน  

              นอกจากน้ียงัมีรายการแข่งขนัทาํขนม Junior Bake Off รายการแข่งขนัทาํขนมท่ีโด่งดงัจากประเทศองักฤษท่ีนาํ

ลิขสิทธ์ิมาผลิตในไทย รวมถึงการแข่งขนั “มวยไทยสมคัรเล่น” ท่ีนาํเสนออตัลกัษณ์ของชาติในรูปแบบเรียลิต้ีมวยไทย 

โดย มีอดีตสุดยอดแชมป์โลกอยา่ง สามารถ พยคัฆอ์รุณ เขาทราย กาแลค็ซ่ี สมรักษ ์คาํสิงห์ และ เจริญทอง เกียรติบา้น

ช่อง ร่วมดาํเนินรายการ 

 เน้นจุดเด่น วาไรตีส้ร้างสรรค์ 

                NOW26 ไดว้างตาํแหน่งของสถานีช่องและออกแบบรายการท่ีแตกต่างออกไปจากสถานีโทรทศัน์วาไรต้ีอ่ืน 
โดยจะเนน้เน้ือหารายการท่ีมีสาระ ตอบรับไลฟ์สไตลผ์ูช้มรุ่นใหม่ทั้งการใชชี้วิต การทาํงาน และความบนัเทิงท่ี
สร้างสรรค ์ทนัสมยั หรือตามแนวคิด ทีวี Biz-Life Variety ดงันั้นเน้ือหารายการต่างๆ ท่ีคดัเลือกมานาํเสนอจะสะทอ้น
ความโดดเด่นดา้นน้ี เพ่ือใหเ้ป็นความบนัเทิงนํ้าดี และเป็นทีวขีองคนรุ่นใหม่อยา่งแทจ้ริง  

 พืน้ทีเ่ช่ือมโยงคนรุ่นใหม่ 
                นอกเหนือจากการเป็นสถานีโทรทศัน์ NOW26 ยงัทาํหนา้ท่ีเป็นศนูยก์ลางเช่ือมโยงคนรุ่นใหม่กลุ่มต่างๆ ไม่วา่
จะเป็นคนเมือง กลุ่มนกัสร้างสรรค ์คนรุ่นใหม่ ตลอดจนเยาวชน ดว้ยการเปิดสตูดิโอแห่งใหม่ใจกลางสยามสแควร์ ใน
เดือนกมุภาพนัธ์ 2558 บนพ้ืนท่ีกวา่ 1,000 ตารางเมตร เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีเช่ือมโยงในการทาํกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั   
               สตดิูโอแห่งน้ีถกูสร้างสรรคข้ึ์นภายใตค้อนเซปตก์ารเป็น “Creative Community” โดยนอกจากจะทาํหนา้ท่ี
สตดิูโอหลกัของ NOW26 แลว้ ยงัออกแบบเป็นพ้ืนท่ีพบปะของคนกลุ่มนกัครีเอทีฟ  นกัสร้างสรรค ์ทั้งมืออาชีพ และคน
รุ่นใหม่จากวงการต่างๆ ท่ีจะมาร่วมกนัแลกเปล่ียน เรียนรู้ ผา่นกิจกรรมท่ี NOW26 จดัข้ึน ทั้งในบริเวณอาคารและพ้ืนท่ี
โดยรอบ โดยกิจกรรมเหล่านั้นจะมีทั้งในรูปแบบนิทรรศการ การแสดง มินิคอนเสิร์ต หนงัสั้น เสวนา อีเวนท ์และแฟร์
ต่างๆ  ซ่ึงจะทาํให ้NOW26 มีความใกลชิ้ดและเช่ือมโยงกบักลุ่มคนรุ่นใหม่ไดดี้ 
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 การร่วมมอืกบัพนัธมิตรสนับสนุนคอนเทนท์ให้แข็งแกร่ง 

                NOW26 ไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจากกลุ่มพนัธมิตรทั้ง องคก์รธุรกิจ โปรดกัชัน่ เฮา้ส์ และเอเยนซี โฆษณา 

ในการสนบัสนุนรายการของช่อง และผลิตรายการหลากหลายรูปแบบ  โดยขณะน้ีพนัธมิตรรายใหญ่ท่ีผลิตรายการกบั

ทาง NOW26 กเ็ช่น บริษทัอินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ จาํกดั (มหาชน) ผลิตรายการ Face to Face บริษทัคอนเทนท ์แลบ็ 

จาํกดั บริษทัในเครือเจ เอส แอล ผลิตรายการ Junior Bake Off บริษทั ลินนิจ เอส จาํกดั ผลิตรายการ On Top และบริษทั 

เอเรียส เทเลวิชัน่ จาํกดั ผลิตรายการ เร่ืองเล่าขา้มโลก และ Full Frame...ช่างภาพสุดขั้ว นอกจากน้ียงัมีกลุ่มผูผ้ลิตคนรุ่น

ใหม่  อีกหลายราย ท่ีร่วมเป็นหุน้ส่วนธุรกิจกบั NOW 26 ในการผลิตรายการต่างๆ  เช่น  รายการ แฟมิล่ี มีหาง  แฮงเอาท ์ 

การสนบัสนุนของบริษทัพนัธมิตรธุรกิจ สปอนเซอร์ ทางช่อง NOW26 นั้น นอกจากจะทาํในลกัษณะสปอต

โฆษณา และ Tied In แลว้ ทาง NOW26 ยงัไดผ้ลิตรายการในลกัษณะ Branded Content ร่วมกบัพนัธมิตรธุรกิจ โดยทาง 

NOW26 จะใหบ้ริการส่ือท่ีครบวงจรในโปรเจคนั้นๆ ทาํใหร้ายการเหล่านั้นสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของผลิตภณัฑ์

และตอบโจทยผ์ูส้นบัสนุนไดดี้  

รายการท่ีทาง NOW26 ไดผ้ลิตร่วมกบัพนัธมิตรธุรกิจกเ็ช่นรายการ Junior Bake Off Thailand ท่ีผลิตในเวอร์

ชัน่เมืองไทย มีผูส้นบัสนุน คือ บริษทัมิตรผลและบริษทัอ่ืนๆ 

รายการ CEOs Upclose เป็นการทาํรายการร่วมกบับริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย ในการนาํเสนอกลยทุธ์
และวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารโตโยตา้ในการทาํธุรกิจทั้งในไทยและต่างประเทศ รายการ Face to Face  นาํเสนอการ
คดัเลือกวศิวกรเขา้ทาํงานกบัโตโยตา้ รายการคาราวานแห่งความสุขท่ีร่วมส่งมอบความสุขผา่นกิจกรรมต่างๆ ใหเ้กิดข้ึน
ทัว่ประเทศไทยโดยเป็นการทาํงานร่วมกบัโตโยตา้ 

รายการ NOW Talks นาํเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัการทาํธุรกิจของกลุ่ม Start up ธุรกิจในสไตลท่ี์คนรุ่นใหม่ช่ืนชอบ 
โดยเป็นการทาํรายการร่วมกบัเอไอเอส  ขณะท่ีบริษทั ปตท.สผ. กไ็ดร่้วมกบั NOW26 ผลิตรายการสารคดีสั้นใหค้วามรู้
เก่ียวกบัพลงังาน  

 
 พฒันาช่องทางออกอากาศทีม่ากกว่า Home TV 

ปัจจุบนัเทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้ทาํใหแ้พลทฟอร์มในการเขา้ถึงรายการโทรทศัน์มีมากข้ึนไม่จาํกดัเพียง Home 

TV เพ่ือใหช่้อง NOW26 ปรากฏสู่สายตาผูช้มใหม้ากท่ีสุด บริษทัฯ ไดพ้ยายามเพิ่มแพลทฟอร์ม รวมถึงการจบัมือกบั

พนัธมิตรต่างๆ ในการนาํเผยแพร่รายการของ NOW26 

โดยปัจจุบนัผูช้มสามารถชม NOW26 ไดผ้า่น Smart TV โดยซ้ือกล่อง  Set Top Box  +  เสาอากาศแบบ

กา้งปลาติดเขา้กบัเคร่ืองเดิม หรือสามารถชมผา่นจานรับสัญญาณดาวเทียมหรือเคเบิลทีวทุีกระบบท่ีมีอยูแ่ลว้ รับชมผา่น

สมาร์ทโฟน ไอแพด โนต้บุ๊ค รวมถึงการรับชมข่าวสั้นภาษาองักฤษ Now News Update ไดต้ลอดทั้งวนั บนรถไฟฟ้า 

BTS และท่ีชานชาลา BTS ทุกสถานี  
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2.2.5 สายธุรกจิเอด็ดูเทนเมนท์ และต่างประเทศ  
         ดาํเนินงานโดย บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) (NINE) 
1. ธุรกจิสํานักพมิพ์ 

         1.1 ส่ิงพมิพ์สําหรับเยาวชน 
              1.1.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ 

                กลุ่มบริษทัฯ ประกอบธุรกิจผลิต นาํเขา้และจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนเพ่ือการศึกษา บนัเทิง และ
การเสริมทกัษะ  ผา่น NED และ NGE ในนาม สาํนกัพิมพ ์“เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท”์ และ “เนชัน่ โกลบอล” โดยสามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
ก) ส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในทวปีเอเชีย 

NED ไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศไทย 
และประเทศในทวปีเอเชีย โดยไดรั้บลิขสิทธ์ิจากนกัเขียนและสาํนกัพิมพช์ั้นนาํ อาทิ Shueisha, Shogakukan, Kodansha, 
Kadokawa Shoten และFutabasha เป็นตน้ จนถึงปี 2557 NED ไดรั้บลิขสิทธ์ิในการพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับ
เยาวชน ทั้งส้ินจาํนวนมากกวา่ 600 เร่ือง หรือมากกวา่ 4,500 ปก ซ่ึงดาํเนินการในรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

1) “Shonen Jump” และการ์ตนูไทยไวใ้นเล่มเดียวกนั(หมายเหตุ:ไดย้กเลิกการจดัทาํนิตยสารฉบบัน้ีในเดือนเมษายน 
2557) 

2) หนังสือการ์ตูน (Comic Collection) หมายถึงหนงัสือการ์ตนูรวมเล่มและหนงัสือการ์ตนูในรูปแบบพิเศษ 
(Limited Edition) ซ่ึงไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวางทั้งจากประเทศญ่ีปุ่น และประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียรวมทั้ง
ประเทศไทยส่วนใหญ่ของหนงัสือการ์ตนูในกลุ่มน้ีเป็นการรวมเล่มจากการ์ตนูท่ีลงเป็นตอนๆในนิตยสารการ์ตนู 
“Boom” อาทิ “นารุโตะ นินจาคาถาโอโ้ฮเฮะ” “เทพมรณะ Bleach” “Bakuman” “ “Blue Exorcist” การ์ตนูไทย 
อาทิ “มีดท่ี 13” “เดโมนิค คอร่ีย”์ เป็นตน้   
หนังสือการ์ตูนเร่ืองอืน่ๆ ทีไ่ม่ได้มาจากนิตยสารการ์ตูน “Boom” อาทิ หนงัสือชุด “โดราเอมอน” “รวมผลงาน
การ์ตูนของ Fujiko F. Fujio ผูเ้ขียนโดราเอมอน”  “เครยอนชินจงั”  “Pokemon”  “All You Need Is Kill” เป็นตน้  

3) หนังสือการ์ตูนความรู้ (Edutainment Comics) เป็นการให้ความรู้แก่เยาวชน ในรูปแบบการ์ตูน แบ่งเป็นช่อง
ทาํนองเดียวกบัการ์ตูนญ่ีปุ่น    มีการแทรกความรู้ต่างๆ และคาํอธิบายเชิงวิชาการ ผา่นการเล่าเร่ืองท่ีสนุกสนาน 
มีทั้งแบบสีเดียวและภาพส่ีสี การ์ตนูท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิจากบริษทัของคนไทย เช่น  “ เชลล์ดอน” และการ์ตูนความรู้
ชุด Science Kids ท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิจาก สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นตน้ 

4) หนังสือนิทานภาพ (Story Book) เป็นหนังสือท่ีเหมาะสําหรับเด็กเล็ก ประกอบไปดว้ยภาพโดยมีเร่ืองราว
สอดแทรกสาระสาํหรับเดก็ พร้อมทั้งใหค้วามบนัเทิง อาทิ หนงัสือนิทานภาพเจา้หญิงดิสนีย,์ หนงัสือภาพยนตร์
การ์ตนูจากวอลทดิ์สนีย ์

5) หนังสือกจิกรรมเสริมทักษะ (Activity Book) เป็นหนงัสือท่ีเหมาะสาํหรับเดก็เลก็ ประกอบดว้ยรูปภาพ พร้อม
ความรู้และความบนัเทิง ผา่นกิจกรรมต่างๆ อาทิ การระบายสี การวาดรูปต่างๆ การลากเส้น เกมทดสอบความจาํ  
สี  ตวัเลข หรือคาํศพัท์ง่ายๆ โดยใชต้วัการ์ตูนท่ีมีช่ือเสียงท่ีเด็กช่ืนชอบ อาทิ กิจกรรมหนังสือกิจกรรมพฒันา
ทกัษะชุด  “เจา้หญิงดิสนีย”์ , “มิคก้ีและสหาย”, หนงัสือภาพยนตร์การ์ตูนจากวอลทดิ์สนีย ์ และ โมเดลกระดาษ
พฒันาทกัษะสาํหรับเดก็ “ไดโนบอ็กซ์” เป็นตน้ 
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6) หนังสือสาระความรู้สําหรับเยาวชน เป็นหนังสือท่ีให้ความรู้ในเร่ืองต่างๆ ท่ีเขา้ใจง่าย มีรูปภาพประกอบและ
วิธีการเล่าท่ีดึงดูดความสนใจของเด็ก ขณะเดียวกนัก็สอดแทรกความรู้เฉพาะดา้นควบคู่ไปดว้ย ซ่ึงอาจนาํไปใช้
เป็นหนงัสืออ่านนอกเวลา เช่น “Science Kids พิชิตปริศนาพร้อมดีวดีี” เป็นตน้   

 
ข) ส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย 

NEE ไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ป็นผูผ้ลิต  นาํเขา้ และจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิจากเจา้ของ
ลิขสิทธ์ิและสาํนกัพิมพช์ั้นนาํจากกลุ่มประเทศแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย อาทิ Walt Disney, Warner Bros.,  
Simon & Schusters, Nickelodeon ประเทศสหรัฐอเมริกา Hit Entertainment, Chorion, Scholastic UK, Egmont UK, 
Dorling Kindersley ประเทศองักฤษ,  VGS ในเครือของ EGMONT, Verlagsgesellschaften ประเทศเยอรมนันี, Larousse 
ประเทศฝร่ังเศส, Casterman ประเทศเบลเยยีม, Paramon ประเทศสเปน และ Blake Education เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่
ผลิตเป็น 2 ภาษา ซ่ึงมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษในเล่มเดียวกนั จนถึงปี  2557 NGE ไดรั้บลิขสิทธ์ิในการพิมพแ์ละ
จดัจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย ทั้งส้ินจาํนวนมากกวา่  1000 
ปก ซ่ึงดาํเนินการในรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

1)  นิตยสารสําหรับเด็กช่ือ “Disney & Me” เป็นนิตยสารรายเดือนสาํหรับเดก็อาย ุ5-8 ปี ลิขสิทธ์ิจากดิสนีย ์ซ่ึงให ้          
ความรู้พร้อมความบนัเทิงโดยการรวมนิทานภาพและกิจกรรมเสริมทกัษะไวใ้นเล่มเดียวกนั เช่น การระบายสี
รูปภาพ ลากเส้น เกมทดสอบความจาํ สี ตวัเลข พร้อมสอดแทรกความรู้ดา้นภาษาองักฤษ (หมายเหตุ:  ไดย้กเลิก
การจดัทาํนิตยสารฉบบัน้ีในเดือนเมษายน 2557) 

2) หนังสือนิทานภาพ (Story-telling book) ซ่ึงไดค้ดัสรรจากนิทานท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวางจากทั้งในและ
ต่างประเทศ อาทิ นิทานจากภาพยนตร์ “Frozen ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” “หนงัสือรวมนิทานคลาสสิก
ของดิสนีย ์ฉบบัปกแขง็” “เจา้หญิงแปลงโฉม” รวมทั้งนิทานชุด “Mickey & Friends” “Disney Princess” “Winnie 
the Pooh” ของ Disney “Scooby-Doo” ของ Warner Bros.  เป็นตน้ 

3) หนังสือกจิกรรมเสริมทักษะ (Activity Book) เป็นหนงัสือท่ีเหมาะสาํหรับเดก็เลก็ ประกอบดว้ยรูปภาพเป็นส่วน
ใหญ่ พร้อมความรู้และความบนัเทิง ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การระบายสี การวาดรูป การลากเส้น เกมทดสอบ
ความจาํ สี  ตวัเลข หรือคาํศพัท์ง่ายๆ ฯลฯ จดัพิมพเ์ป็นสองภาษา (ไทย-องักฤษ)  ส่วนใหญ่มีเน้ือหาเก่ียวกบัตวั
การ์ตูนท่ีเป็นท่ีนิยมระดบันานาชาติ ตวัอยา่งส่ิงพิมพใ์นประเภทน้ีไดแ้ก่ หนงัสือกิจกรรมเสริมทกัษะชุด Mickey 
& Friends” “Disney Princess” “Frozen ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ” เป็นตน้ 

 
1.1.2 ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย 
ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ  
 กลุ่มเดก็เลก็ (4 -8 ปี) 
 กลุ่มก่อนวยัรุ่น (9-12 ปี) และวยัรุ่น (13-18 ปี)  

 
โดยหนงัสือของกลุ่มบริษทัฯ นั้น มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายใน

พิสัยท่ีต่างกนัดงัน้ี 
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 หนงัสือการ์ตูนและนิตยสารการ์ตูน มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นกลุ่มก่อนวยัรุ่น และวยัรุ่น และอาจรวมไปถึง
ผูใ้หญ่ท่ีมีความช่ืนชอบในการอ่านหนงัสือการ์ตนู เน่ืองจากเป็นความบนัเทิงรูปแบบหน่ึงท่ีมีตน้ทุนตํ่า 

 นิทาน/ หนงัสือภาพ/ หนงัสือกิจกรรมเสริมทกัษะ มีกลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัเป็นกลุ่มเดก็เลก็ 
 วรรณกรรมเยาวชนมีลกัษณะเน้ือหาแตกต่างกนัตามความเหมาะสมและอายุ จึงมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายครอบคลุม

กลุ่มเดก็เลก็ ก่อนวยัรุ่น และวยัรุ่น  
 หนงัสือสาระความรู้มีความละเอียดของเน้ือหาแตกต่างกนัตามความเหมาะสมและอาย ุครอบคลุมลูกคา้เป้าหมาย

ตั้งแต่กลุ่มเดก็เลก็ ก่อนวยัรุ่น และวยัรุ่น 
 หนงัสือสารานุกรม มีความละเอียดของเน้ือหาแตกต่างกนัตามความเหมาะสมและอาย ุครอบคลุมกลุ่มลูกคา้เด็ก

เลก็ ก่อนวยัรุ่น และวยัรุ่น 
 หนงัสือคู่มือขอ้สอบสาํหรับเยาวชน กลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัเป็นกลุ่มเดก็ชั้นประถมศึกษา 

 
1.1.3 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย  
ก) ส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในทวปีเอเชีย 

การจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในทวีปเอเชียนั้น NED 
ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตจะขายส่ิงพิมพท่ี์ผลิตทั้งหมดให้แก่ NGE  ซ่ึงเป็นการขายบนเง่ือนไขไม่มีการรับคืน เพ่ือให้ NGE นาํไป
จาํหน่ายต่อให้กบัเอเยน่ตท่ี์จดัจาํหน่ายการ์ตูน และผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือรายใหญ่ท่ีมีร้านหนงัสือหลายสาขา ซ่ึงเป็นการ
ขายท่ีอาจมีการรับคืนไดใ้นภายหลงั โดยเอเย่นต์เหล่าน้ีจะกระจายสินคา้ต่อไปยงัร้านหนังสือคา้ปลีกรายย่อยซ่ึงจะ
จาํหน่ายต่อใหแ้ก่ผูอ้่านอีกต่อหน่ึง และ NGE ยงัมีการจดัจาํหน่ายโดยตรงแก่ผูอ้่านผา่นระบบสมาชิก  

 
ในปี 2557 NGE จดัจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในทวีป

เอเชียส่วนใหญ่ผา่นเอเยน่ตก์าร์ตูน รองลงมาไดแ้ก่ ร้านหนงัสือ ร้านคา้โมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซ้ือ และ ร้านคา้ท่ีไม่ได้
จาํหน่ายหนังสือเป็นหลกั และช่องทางการจาํหน่ายอ่ืนๆ ไดแ้ก่ จาํหน่ายตรงผ่านบูธ งาน event ตามลาํดับ รวมจุด
จาํหน่ายทั้งส้ินกวา่ 10,000 จุด (ท่ีมา: บริษทัฯ ) 

 
ข) ส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย 

NGE จะทาํการจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลียซ่ึงตน
เป็นผูผ้ลิตผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือรายใหญ่ท่ีมีร้านหนงัสือหลายสาขา และร้านคา้โมเดิร์นเทรด ซ่ึงมีเง่ือนไขการขายท่ี
อาจมีการรับคืนไดใ้นภายหลงั โดยร้านคา้เหล่าน้ีจะจาํหน่ายต่อให้แก่ผูอ้่านอีกทอดหน่ึง นอกจากนั้น NGE ยงัมีการจดั
จาํหน่ายโดยตรงแก่สถาบนัการศึกษา และผูอ้่านผา่นระบบสมาชิกดว้ย 

 
ในปี  2556 NGE จดัจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย 

ส่วนใหญ่ผา่นร้านหนงัสือ รองลงมาไดแ้ก่ ร้านคา้โมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซ้ือ และ ร้านคา้ท่ีไม่ไดจ้าํหน่ายหนงัสือเป็น
หลกั นอกจากนั้น มีการจาํหน่ายตรงผา่นบูธ โรงเรียน และองคก์รต่างๆ และช่องทางการจาํหน่ายอ่ืนๆ รวมจุดจาํหน่าย
ทั้งส้ินกวา่ 12,000 จุด (ท่ีมา: บริษทัฯ10,000 ร้านคา้ / 2,000 โรงเรียน)  
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1.1.4 กลยทุธ์การแข่งขนั 
1) คดัเลือก สร้างสรรค ์พฒันาส่ือท่ีมีคุณภาพ  

บริษทัฯ จะดาํเนินการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนท่ีมีคุณภาพ ความเหมาะสม และตอบสนอง
ความตอ้งการของกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมทั้งส่งเสริมความรู้ดา้นต่างๆโดยเฉพาะความรู้ดา้นภาษาองักฤษ ซ่ึงส่ิงพิมพ์
หลายประเภทของกลุ่มบริษทัฯ มีภาษาไทยควบคู่กบัภาษาองักฤษ 

 
2) คดัเลือก สร้างสรรค ์ส่ิงพิมพท่ี์ทนัสมยัและไดรั้บความนิยมระดบันานาชาติ  

กลุ่มบริษทัฯ จะใช้ขอ้ไดเ้ปรียบสํานักพิมพ์อ่ืนๆ จากการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกับสํานักพิมพ์ท่ีมีช่ือเสียงใน
ต่างประเทศ ในการพิจารณาคดัเลือกส่ิงพิมพท่ี์ไดรั้บความนิยมสูงจากต่างประเทศ และมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บความนิยม
ในประเทศมาทาํการผลิต และจดัจาํหน่ายไดต้ามเป้าหมาย  

 
3) พฒันาส่ิงพิมพท่ี์สอดคลอ้งและตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดอยา่งรวดเร็ว 

กลุ่มบริษทัฯ มีการติดตามข่าวสารความนิยมของหนังสือในต่างประเทศและในประเทศอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
คดัเลือกเร่ืองท่ีไดรั้บความนิยมสูง มาจดัพิมพว์างจาํหน่ายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูอ้่าน  

 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายในการตั้งราคาจาํหน่ายส่ิงพิมพส์ําหรับเยาวชนท่ีเหมาะสมและสามารถ

แข่งขนักบัสํานักพิมพอ่ื์นๆ ในตลาดได ้นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีการสร้างแรงจูงใจในการซ้ือหนังสือ เช่น จดั
จาํหน่ายหนงัสือเป็นชุดในราคาพิเศษ หรือใหส่้วนลดพิเศษพร้อมของสมนาคุณ เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัฯ ไม่มี
นโยบายทาํการตลาดดว้ยราคาตํ่ากวา่คู่แข่ง  (Price  War) 

 
4) สร้างสรรคกิ์จกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมของลกูคา้ และกิจกรรมเพื่อสังคม  

กลุ่มบริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดักิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ลูกคา้ไดรู้้จกัและมีส่วนร่วมไดแ้ก่
กิจกรรมเปิดตวัหนังสือ กิจกรรมเสวนานักเขียน กิจกรรมแต่งตวัเลียนแบบตวัการ์ตูน (cos’ play) กิจกรรมแนะนาํ
หนงัสือและลุน้รางวลัทางส่ือสังคมออนไลน์อิเลก็ทรอนิกส์ และอ่ืนๆ 

 
5) พฒันาช่องทางการจดัจาํหน่ายอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการกระจายส่ือท่ีคัดสรรแล้วว่ามีคุณภาพและมีเน้ือหาเหมาะสมไปยงั
กลุ่มเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ไดแ้ก่ การให้ความสําคญักบัการพฒันาช่องทางการจดัจาํหน่ายทั้งช่องทาง
ดั้งเดิม ในดา้นระบบงาน การพฒันาความรู้เก่ียวกบัตวัสินคา้ และการควบคุมติดตาม เพ่ือเปิดโอกาสในการจาํหน่ายให้
ครอบคลุมหนงัสือทุกกลุ่ม ทุกเพศวยั ในทุกช่องทางให้มากท่ีสุด รวมถึงการเปิดโอกาสการขายผ่านส่ือใหม่อาทิ โซ
เชียลเน็ตเวิร์ก สมาร์ตโฟน หรือแทบเลต็ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัเนน้การเขา้ถึงเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษผา่นการ
ขายตรงเพ่ือเขา้ถึงผูป้กครองของเด็กและเยาวชน รวมถึงการขายตรงเขา้สู่โรงเรียน โดยผ่านทางห้องสมุดหรือ ครู
บรรณารักษ ์ครูท่ีปรึกษา เพ่ือเสนอทางเลือกในการใชป้ระกอบการเรียนการสอน หรือมีไวใ้ห้นกัเรียนคน้ควา้ประจาํ
หอ้งสมุดอีกทางหน่ึง 
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1.2 หนังสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ 
1.2.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์
หนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ของบริษทัฯ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 หมวดหลกัดงัน้ี 
(1) หมวดบริหารและการจัดการ (Business and Management) 

หนงัสือในกลุ่มน้ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการบริหารและการจดัการในหัวขอ้ต่างๆ รวมถึงเศรษฐศาสตร์ การเงิน 
การลงทุน การบญัชี การตลาด ภาษี และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ การจดัการเชิงกลยุทธ์ และกรณีศึกษาทางธุรกิจ 
ตวัอยา่งหนงัสือท่ีไดรั้บความนิยมสูงในกลุ่มน้ี เช่น “สตีฟ จ็อบส์ (Steve Jobs)” โดย Walter Isaacson ท่ีมียอดขายสูงต่อ
เน่ืองมาจากปี 2554, “คิดแบบอจัฉริยะ มาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก” โดย Ekaterina Walter, “ไอน์สไตน์ ชีวประวติัและ
จกัรวาล” โดย Walter Isaacson, “เจาะจุดแขง็” พิมพค์ร้ังท่ี 20 หนงัสือขายดีมาตลอด 10 ปีของบริษทั ฯ โดย Marcus 
Buckingham และ Donald O. Clifton, Ph. D.,  “Good Works” โดย Philip Kotler เป็นตน้ และในปี 2557 บริษทัฯ ได้
ลิขสิทธ์ิหนงัสือ Alex Ferguson หนงัสือท่ีทาํรายไดม้ากท่ีสุดในปี 2013 คือขายไดถึ้ง 800,000 เล่มในประเทศองักฤษ
ประเทศเดียว ภายในระยะเวลาเพียงไม่ถึง 3 เดือน 
 นอกจากน้ียงัมีงานเขียนของนักคิด นักเขียนไทยในกลุ่มการบริหารและการจดัการท่ีไดรั้บความสนใจจาก
ผูอ้่านในวงกวา้ง อาทิ ออมใหร้วยดว้ยกองทุน, พิชิตหุน้ดว้ยฟิวเจอร์สดว้ยคล่ืนแอลเลียต, เล่าใหค้ลิกพลิกแบรนดใ์หด้งั,
ผูน้าํสมองใคร ๆ กเ็ป็นได ้เป็นตน้ 
 
 (2) หมวดภาษา และการเรียนรู้ (Language and Learning) 

หนังสือในกลุ่มน้ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะดา้นภาษาและการทดสอบความถนัดดา้นต่างๆ ซ่ึง
หนงัสือในกลุ่มพฒันาทกัษะดา้นภาษาท่ีไดรั้บความนิยม เช่น  ”ภาษาองักฤษแค่คริสก็มนัส์แลว้ 1.5 พร้อม ซีดี MP3” 
โดย คริสโตเฟอร์ ไรท ์นกัเขียน Bestseller เป็นตน้ 
 (3) หมวดศาสนาและปรัชญา (Religion and Philosophy) 

หนงัสือในกลุ่มน้ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัคาํสอนทางศาสนา ปรัชญา และความเช่ือ เช่น แค่เปิดใจกเ็ป็นสุข , แพค็
กระเป๋าไปภาวนา” เป็นต้น 

นอกจากน้ียงัมีหนงัสือแปลเก่ียวกบัศาสตร์ดา้นโหงวเฮง้และฮวงจุย้ ผลงานของ โจอี ยบั ปรมาจารยแ์ละท่ี
ปรึกษาผูมี้ช่ือเสียงระดบัโลก ผลงานของเขาไดรั้บการแปลเป็นภาษาไทยและมียอดจาํหน่ายท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง เช่น  “ฮวง
จุย้ ปรับบา้นเปล่ียนชีวิต”, “ปฏิทินฤกษม์งคล ปี 2015”   เขียนโดย โจอี ยบั ท่ีไดรั้บความนิยมต่อเน่ืองมานานถึง  5 ปี  
เป็นตน้ 
(4) หมวดทัว่ไป (General Interest)  

หนงัสือในกลุ่มน้ีเป็นหนงัสือท่ีมีเน้ือหาหลากหลาย ครอบคลุมความสนใจดา้นต่างๆ ของผูอ้่านในวงกวา้ง อาทิ 
สุขภาพและความงาม อาหาร บา้นและการตกแต่ง การพฒันาตนเอง สัตวเ์ล้ียง และไลฟ์สไตล ์ตลอดจนเร่ืองชีวิตคนดงั 
หนงัสือเด่นของกลุ่มน้ีไดแ้ก่  

แนวไลฟ์สไตล์/ชีวติคนดงั เป็นการนาํแนวการดาํเนินชีวติของผูท่ี้ประสบความสาํเร็จในดา้นต่างๆ มาจดัทาํเป็น
หนงัสือ เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัผูอ้่าน อาทิ Line กนก เป็นตน้ 

แนวสุขภาพ สาํนกัพิมพเ์นชัน่บุ๊คส์ไดผ้ลิตหนงัสือแนวสุขภาพท่ีมีคุณภาพและยอดขายสูงอยา่งต่อเน่ือง ทั้งจาก
นกัเขียนไทยท่ีไดรั้บความนิยม ไดแ้ก่  รู้ทนัมะเร็ง2, ถนอมไตยบัย ั้งสารพดัโรค, ถนอมปอดยบัย ั้งสารพดัโรค, ลา้งพิษตบั
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ดีทอ็กซ์ลาํไส้ และหนงัสือแปลจากต่างประเทศ ท่ีไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากผูอ้่าน เช่น 21 วนัหุ่นเป๊ะไดส้ไตลส์าวเกาหลี 
เล่ม1 และเล่ม 2, นวดกดจุด เป็นตน้ 

แนวท่องเที่ยว ผลิตหนงัสือทั้งจากนกัเขียนไทย และหนงัสือแปลจากต่างประเทศ คดัเลือกเน้ือหาของผูเ้ขียนท่ี
เป็นท่ีรู้จกั หรือมีความโดดเด่น เช่น “สุโกย้ เจแปน” เป็นตน้ 
 
1.2.2 ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย 

ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายหลกัคือผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ซ่ึงใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาตนเองในแง่มุมต่างๆ ไม่วา่
การพฒันาทกัษะในการทาํงาน การใส่ใจสุขภาพ การพฒันาความคิด และปรัชญาการดาํเนินชีวิต มีความช่ืนชอบในการ
อา่นหนงัสือเพ่ือความบนัเทิงและสาระความรู้  

 
1.2.3 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย  
ปัจจุบนั บริษทัฯ ทาํการจดัจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ผา่นช่องทางการจาํหน่ายประเภทต่างๆ ดงัน้ี 
1. ร้านหนังสือ เป็นช่องทางจดัจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของบริษทัฯ โดยส่วนใหญ่ผา่น บมจ.ซีเอ็ด

ยเูคชัน่ ซ่ึงจะจาํหน่ายหนงัสือในร้านหนงัสือของตนเองท่ีมีจาํนวนสาขามากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 และกระจายหนงัสือสู่
ร้านคา้และร้านหนงัสือชั้นนาํอ่ืนๆ ต่อไป รวมถึงมีการวางจาํหน่ายแบบเปิดหนา้บญัชีเองโดยตรงผ่านร้านหนงัสือ
อ่ืนๆ ท่ีเป็นช่องวา่งทางการตลาด อาทิ ร้านดบัเบ้ิลเอ บุ๊คทาวเวอร์ ร้านบุ๊คสไมล ์ร้านดีเอ็นเอ ควบคู่ไปกบัการผลิต
หนงัสือเล่มพิเศษจาํหน่ายเฉพาะทางภายใตโ้ครงการ “ Only At 7 ” ซ่ึงมีร้านบุ๊คสไมลเ์ป็นตลาดหลกั ร้านคา้ปลีก
เครือข่าย ( Chain Store) อ่ืนๆ เป็นตลาดรอง เพ่ือมุ่งเนน้ถ่ายเท หมุนเวยีนหนงัสือไปถึงผูอ้่านภายใตแ้นวคิด “หนงัสือ
ดี ราคาประหยดั” อยา่งกวา้งขวางต่อเน่ืองอีกดว้ย  

2. บูธจําหน่ายหนังสือ เป็นการเปิดบูธจาํหน่ายหนงัสือแก่ผูอ้่านโดยตรง เพ่ือผลในการอาํนวยความสะดวกในแง่ความ
ครบครัน หลากหลาย ดว้ยราคาสมเหตุสมผล ผ่านรูปแบบงานตามสถานท่ีและขนาดในการจดังานแบบต่างๆ โดย
แบ่งเป็น งานบูธระดบัชาต ิโดยการสนบัสนุนจากสมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้าํหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย อาทิ งาน
สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ งานมหกรรมหนังสือ งานสัปดาห์ครอบครัวหนังสือ งานสัปดาห์หนังสืออ่ืนๆ ในส่วน
ภมิูภาค 

3. งานบูธโมเดิร์นเทรด ทั้งท่ีจดัเอง และจดัร่วมกบัห้างสรรพสินคา้ต่างๆ ภายในพ้ืนท่ีห้างสรรพสินคา้นั้นๆ งานบูธโรง
เรียน มหาวิทยาลัย ทั้ งโดยการจัดร่วมกบังานสัปดาห์ห้องสมุด สัปดาห์วิทยาศาสตร์ งานวาระพิเศษต่างๆ ของ
โรงเรียนแลว้ ยงัมีการจดัข้ึนเป็นลกัษณะงานโรดโชวเ์พ่ือใหค้วามรู้และแนะนาํหนงัสือไปในตวัอีกดว้ยส่วนหน่ึง 

4. จําหน่ายตรงแก่องค์กร เป็นการจาํหน่ายหนังสือแก่ผูบ้ริโภคท่ีเป็นบริษทัเอกชน โรงเรียน มหาวิทยาลยั และ
หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีมีความตอ้งการหนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ของบริษทัฯ 

5. ช่องทางการจําหน่ายอื่นๆ เช่น การจาํหน่ายหนงัสือใหแ้ก่บริษทัในเครือเนชัน่ เพ่ือใชเ้ป็นของขวญัปีใหม่หรือของ
สมนาคุณแก่ลูกคา้ และการจาํหน่ายผ่านทางไปรษณีย ์และอินเตอร์เน็ตผ่านเวบ็ไซต ์www.nationbook.com และ 
nationbook.tarad.com ซ่ึงให้ส่วนลดเป็นพิเศษแก่ผูส้ั่งซ้ือ และเป็นการเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายสําหรับผูอ้่านมาก
ยิง่ข้ึน  
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ในปี 2557   สาํนกัพิมพ ์“เนชัน่บุ๊คส์” ไดจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ผา่นช่องทางการจาํหน่ายหลกัคือร้าน
หนงัสือ รองลงมาไดแ้ก่การจาํหน่ายตรงผ่านบูธ โรงเรียน และองคก์รต่างๆ และช่องทางการจาํหน่ายอ่ืนๆ ตามลาํดบั 
รวมจุดจาํหน่ายทั้งส้ินกวา่ 10,000 จุด (ท่ีมา : บริษทัฯ )  

 
1.2.4 กลยทุธ์การแข่งขนั 
1) บริษทัฯ จะดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายหนังสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ท่ีมีคุณภาพและมีความหลากหลายครอบคลุมความ

ตอ้งการของนกัอ่านทุกกลุ่มอาย ุเพศ และอาชีพ โดยพิจารณาคดัเลือกหนงัสือทั้งในแง่ของเน้ือหา คุณภาพ และความ
เหมาะสม เพ่ือใหห้นงัสือของบริษทัฯ สามารถเป็นส่วนหน่ึงในการเสริมสร้างความบนัเทิง และความรู้ของผูอ้่านให้
ทนัต่อยคุสมยั  

2) เน่ืองจากบริษทัฯ มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเขียนและสาํนกัพิมพท่ี์มีช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศ ดงันั้น บริษทัฯ จึง
ใชข้อ้ไดเ้ปรียบสํานักพิมพอ่ื์นๆ ดงักล่าวในการคดัเลือกผลงานของนักเขียน และสํานักพิมพท่ี์เป็นท่ีช่ืนชอบของ   
นกัอ่านชาวไทย และมีคุณภาพระดบัโลกโดยมียอดขายในอนัดบัตน้ๆ (Bestseller) มานาํเสนอ 

3) ในส่วนของหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ท่ีเป็นหนงัสือแปลจากภาษาต่างประเทศ บริษทัฯ ไดมี้การมุ่งเนน้คุณภาพการแปล
ให้มีความถูกตอ้งตรงกบัตน้ฉบับมากท่ีสุด โดยไม่ละท้ิงความสละสลวยของบทความ เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
อรรถรสในการอ่านหนงัสือ และเสริมสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูอ้่านมากท่ีสุด  

4) บริษทัฯ มีนโยบายในการตั้งราคาจาํหน่ายหนังสือท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขนักบัสํานักพิมพอ่ื์นในตลาดได ้
นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีการสร้างแรงจูงใจในการซ้ือหนงัสือ เช่น จดัจาํหน่ายหนงัสือในราคาพิเศษ หรือใหส่้วนลด
พิเศษสําหรับหนังสือบางหมวด เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไม่มีนโยบายทาํการตลาดดว้ยราคาตํ่ากว่าคู่แข่ง 
(Price War) 

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

6) บริษทัฯ ไดท้าํการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ช่ือของสํานกัพิมพ ์ “เนชัน่บุ๊คส์” และหนงัสือให้เป็นท่ีรู้จกัในกลุ่ม   
นกัอ่านผา่นส่ือต่างๆหลากหลายรูปแบบใหค้รบถว้น เช่น หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ และส่ือออนไลน์ เป็นตน้ 

 
1.3 การจัดหาส่ือส่ิงพมิพ์ประเภทหนังสือ 
1.3.1 การผลิตส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือ 

กลุ่มบริษทัฯ จะทาํการพิจารณาแนวโนม้อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ ์เพ่ือวางแผนกาํหนดประเภทส่ิงพิมพแ์ละรูปแบบ
เน้ือหาท่ีจะดาํเนินการผลิตในแต่ละปี หลงัจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการจดัหาและผลิตส่ิงพิมพ ์โดยมีขั้นตอนหลกั
ในการดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1) การคดัสรรส่ือส่ิงพิมพ ์  
กลุ่มบริษทัฯ จะจดัส่งบรรณาธิการและทีมงานไปเยีย่มชมงานเทศกาลหนงัสือในต่างประเทศ (Book Fairs) เพ่ือ

ดูแนวโน้มของส่ิงพิมพโ์ลก และสรรหารายช่ือส่ิงพิมพท่ี์น่าสนใจ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีการสํารวจตลาดเพ่ือ
สอบถามหรือหาขอ้มูลของประเภทหรือรายช่ือส่ิงพิมพท่ี์เป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มผูอ้่านเป้าหมายโดยตรง ในบางกรณี
นกัเขียนหรือสํานกัพิมพผ์ูเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิอาจทาํการติดต่อขอจาํหน่ายลิขสิทธ์ิในการผลิตและจดัจาํหน่ายแก่กลุ่ม
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บริษทัฯ โดยตรง เน่ืองจากช่ือเสียงของกลุ่มบริษทัฯ เป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือพ็อค
เกต็บุ๊คส์ในแนวธุรกิจและการจดัการ และการพฒันาตนเองของกลุ่มบริษทัฯ   

หลงัจากนั้น คณะทาํงานเพ่ือคดัเลือกหนงัสือของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหาร บรรณาธิการ ฝ่ายขาย 
และฝ่ายการตลาด จะทาํการคดัเลือกส่ิงพิมพท่ี์เหมาะสมในการผลิตและจดัจาํหน่ายซ่ึงมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ดงัน้ี 

1.1) มีรูปแบบและเน้ือหาท่ีคาดวา่น่าจะตรงกบัความตอ้งการและไดรั้บความสนใจอยา่งต่อเน่ืองจากกลุ่มผูอ้่าน
เป้าหมาย ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมในการจดัพิมพส่ิ์งพิมพน์ั้นๆ  

1.2) ไม่มีเน้ือหาท่ีแสดงความรุนแรงและยัว่ยทุางเพศ 
1.3) มีตน้ทุนในการซ้ือลิขสิทธ์ิท่ีเหมาะสม และสามารถขายไดใ้นราคาท่ีกลุ่มบริษทัฯ สามารถทาํกาํไรจากการ

ผลิตและจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพน์ั้นได ้
2) ติดต่อ เจรจา และทาํสัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิ  

หลงัจากท่ีไดร้ายช่ือส่ิงพิมพท่ี์เหมาะสมแลว้ ทางกลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการติดต่อเจรจาราคา และเง่ือนไขใน
การซ้ือลิขสิทธ์ิกบันกัเขียน หรือสํานกัพิมพผ์ูเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ สําหรับหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ในหมวดทัว่ไปบางเล่ม 
กลุ่มบริษทัฯ อาจดาํเนินการติดต่อนักเขียนท่ีคาดว่าจะเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผูอ้่านมาเพ่ือเขียนหนังสือให้แก่กลุ่มบริษทัฯ 
จากนั้นจึงทาํสัญญากบันกัเขียน หรือสาํนกัพิมพผ์ูเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ 

3) การจดัเตรียมตน้ฉบบัภาษาไทย 
3.1) การแปล  ในกรณีท่ีเป็นส่ิงพิมพภ์าษาต่างประเทศ กลุ่มบริษทัฯ จะติดต่อผูแ้ปลท่ีมีความเหมาะสมกบั

ประเภทหนังสือเพ่ือดาํเนินการแปลเป็นภาษาไทย และติดต่อผูท่ี้มีความเหมาะสมกบัประเภทหนังสือดงักล่าวเพ่ือทาํ
หน้าท่ีบรรณาธิการเล่มตรวจสอบความถูกตอ้งของสํานวนแปล ซ่ึงภายหลงัจากท่ีผูแ้ปลทาํการลงนามในสัญญาและ
ไดรั้บตน้ฉบบัส่ิงพิมพภ์าษาต่างประเทศจากกลุ่มบริษทัฯ เรียบร้อยแลว้ ก็จะดาํเนินการแปล โดยระยะเวลาในการแปล
นั้นข้ึนอยู่กบัประเภทส่ิงพิมพ์ ความยากง่ายของเน้ือหา และจาํนวนหน้า ซ่ึงส่วนใหญ่มีระยะเวลาไม่เกิน 1-2 เดือน 
จากนั้นผูแ้ปลจะดาํเนินการส่งผลงานแปลฉบบัสมบูรณ์ให้แก่กลุ่มบริษทัฯ เพ่ือส่งต่อเล่มให้แก่บรรณาธิการดาํเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ข  ภายหลงัจากบรรณาธิการตรวจตน้ฉบบัท่ีแปลเป็นภาษาไทยสมบูรณ์แลว้ กจ็ะดาํเนินการส่งใหแ้ก่
กลุ่มบริษทัฯ ในกรณีส่ิงพิมพเ์ป็นหนงัสือการ์ตนู กลุ่มบริษทัฯ จะมีการนาํตน้ฉบบัหนงัสือการ์ตูนภาษาต่างประเทศมาทาํ
การสแกนเพ่ือนาํคาํแปลลงประกอบภาพการ์ตนู 

3.2) การจดัรูปเล่ม ภายหลงัจากท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บตน้ฉบบัส่ิงพิมพภ์าษาไทยฉบบัสมบูรณ์ ก็จะนาํมา
ดาํเนินการจดัเรียงภาพ เน้ือหา และจดัรูปเล่มให้เหมาะสม ในบางกรณีท่ีเป็นส่ิงพิมพจ์ากต่างประเทศ อาจถูกจาํกดัให้
จดัเรียงและจดัทาํรูปแบบให้เหมือนตน้ฉบบัภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ จะทาํการออกแบบปกหนงัสือ 
และจดัทาํปกข้ึนมาเองในกรณีท่ีเจา้ของลิขสิทธ์ิมิไดบ้งัคบัให้ใชป้กหนังสือของตน้ฉบบั หรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัฯ 
พิจารณาแลว้เห็นวา่ปกเดิมไม่เหมาะสม 

4) การจดัเตรียมการพิมพ ์
4.1) การเตรียมกระดาษ กลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการติดต่อผูค้า้กระดาษเพ่ือดาํเนินการสั่งจองกระดาษท่ีใชใ้น

การจดัพิมพ ์ ในระหวา่งการจดัเตรียมตน้ฉบบั โดยปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ ซ้ือกระดาษเพ่ือใชผ้ลิตส่ิงพิมพจ์ากบริษทัใน
เครือเนชัน่ และผูจ้ดัจาํหน่ายกระดาษภายในประเทศในราคาตลาด 

4.2) การจดัหาโรงพิมพ ์ในระหว่างการจดัเตรียมตน้ฉบบั กลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการติดต่อโรงพิมพเ์พ่ือ
กาํหนดรูปแบบการพิมพ ์ค่าจา้งพิมพ ์และวนักาํหนดส่งของ โดยมีการเปรียบเทียบและเจรจาต่อรองเพ่ือใหค้่าจา้งพิมพต์ ํ่า
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ท่ีสุดภายใตรู้ปแบบส่ิงพิมพท่ี์กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งการ ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ ใชบ้ริการโรงพิมพจ์าํนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ บจก. 
ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย), บจก. เอช-เอน็ กรุ๊ป และบจก. พร้ินตโ์พร  

4.3) การพิมพท์ดสอบ จากนั้นกลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการส่งพิมพท์ดสอบ (proof printing) และตรวจดูความ
เรียบร้อยอีกคร้ังหน่ึง ในบางกรณี กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งจดัส่งตน้แบบของส่ิงพิมพใ์ห้แก่เจา้ของลิขสิทธ์ิเพ่ือขออนุมติัก่อน
ดาํเนินการจดัพิมพห์รือจดัจาํหน่าย 

5) การพิมพแ์ละจดัส่ง 
กลุ่มบริษทัฯ จะจดัส่งไฟลอิ์เล็กทรอนิกส์ตน้ฉบบัส่ิงพิมพใ์ห้แก่โรงพิมพเ์พ่ือดาํเนินการพิมพ ์ เม่ือโรงพิมพ์

ดาํเนินการพิมพเ์รียบร้อยแลว้ โรงพิมพจ์ะจดัส่งมาเพ่ือจดัเกบ็ท่ีคลงัสินคา้ของกลุ่มบริษทัฯ  
 

สรุปสาระสาํคญัของสัญญาลิขสิทธ์ส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือ 
ในการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือ กลุ่มบริษทัฯ จะซ้ือลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพม์าจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ

ซ่ึงเป็นนักเขียนหรือสํานักพิมพท์ั้ งในและต่างประเทศจาํนวนหลายราย เพ่ือนาํมาผลิตและจดัจาํหน่ายเพียงรายเดียว 
(Exclusive) ในประเทศไทย ซ่ึงส่วนใหญ่มีระยะเวลา 3 – 5 ปี และมีสิทธิต่ออายสุัญญาไดใ้นราคาและเง่ือนไขเดิม ส่วน
ใหญ่มีการกาํหนดจาํนวนขั้นตํ่าในการผลิตส่ิงพิมพค์ร้ังแรก ทั้งน้ี เจา้ของลิขสิทธ์ิสามารถยกเลิกสัญญาได ้หากกลุ่ม
บริษทัฯ ทาํผดิสัญญา และ/หรือมีปัญหาดา้นการเงิน และ/หรืออยูใ่นสถานะลม้ละลาย เป็นตน้ โดยมีค่าลิขสิทธ์ิท่ีสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ดงัน้ี 
1) ค่าลิขสิทธ์ิขั้นตน้ซ่ึงเป็นจาํนวนคงท่ี (minimum guarantee) กาํหนดจากยอดพิมพเ์ร่ิมตน้ขั้นตํ่า หรือประมาณการ
ยอดขาย ชาํระ ณ วนัท่ีลงนามในสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้
2) ค่าลิขสิทธ์ิแปรผนัท่ีคาํนวณจากยอดจาํหน่ายส่ิงพิมพห์รือยอดพิมพ ์ซ่ึงส่วนใหญ่มีการชาํระทุกคร่ึงปี หรือหน่ึงปี   

ทั้งน้ี ประเภทของค่าลิขสิทธ์ิ รวมทั้งจาํนวน และกาํหนดเวลาการชาํระค่าลิขสิทธ์ิของแต่ละสัญญานั้น ข้ึนอยู่
กบัการต่อรองระหวา่งกลุ่มบริษทัฯ และเจา้ของลิขสิทธ์ิ  
 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกจิส่ิงพมิพ์ 
ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจสาํนกัพิมพ ์

ปี 2557 เป็นปีท่ียากลาํบากของอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ ์สาเหตุจากทั้งสถานการณ์การเมืองท่ีต่อเน่ืองมาจากปี 
2556 ซ่ึงความวุน่วายไดส้ิ้นสุดลงจากการเขา้ควบคุมสถานการณ์โดยทหาร อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมีผลต่อการ
ใชจ่้ายของประชาชน โดยรายไดจ้ากหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ การ์ตูน และหนงัสือเด็กลดลง 46 % แต่รายไดจ้ากการขาย
หนงัสือของงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติคร้ังท่ี 42 ซ่ึงจดัช่วงปลายเดือนมีนาคม ถึงตน้เดือนเมษายน 2557 เพ่ิมข้ึน 4% 
เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ หลงัจากท่ีไดมี้การจดัตั้งรัฐบาลข้ึนมาและสถานการณ์การเมืองเขา้สู่ภาวะปกติในคร่ึงปีหลงัของปี 
2557 เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีข้ึน แต่ยงัอยูใ่นอตัราท่ีไม่น่าพอใจ เน่ืองจากการหดตวัลงของค่าใชจ่้ายทั้งปี  

 
โดยทั้งปี 2557 อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ท่ีเพียง 0.7% ยอดขายหนังสือจากร้าน

หนงัสือโดยรวมตกลง ร้านหนงัสือปิดตวัลงเป็นจาํนวนมาก นอกจากนั้นอตัราค่าบริการในการกระจายหนงัสือกป็รับตวั
สูงข้ึน ซ่ึงทาํให้สํานกัพิมพต์อ้งคดัเลือกหนงัสือ และพิมพห์นงัสือเพ่ือวางตลาดในจาํนวนเร่ืองท่ีนอ้ยลง อยา่งไรก็ตาม 
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เร่ืองท่ีคดัเลือกมาแลว้ว่าตรงตามความตอ้งการของตลาดก็มียอดขายเฉล่ียท่ีสูงข้ึน ซ่ึงหมายความถึงจาํนวนหนังสือท่ี
เหลือกลบัคืนมานอ้ยลง 

 
รายไดจ้ากงานมหกรรมหนงัสือคร้ังท่ี 19 ท่ีจดัข้ึนในเดือนตุลาคม 2557 บริษทัฯ มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั

งานเดียวกนัปีท่ีแลว้ประมาณ 10% โดยสมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้าํหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทยรายงานว่ามีคนเขา้ชม
งานจาํนวน 2.8 ลา้นคน เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ประมาณ 6% แต่รายไดจ้ากการขายหนงัสือโดยรวมลดลง 22% สาเหตุหลกั
ของการหดตวัลดลงของตลาดหนงัสือคาดการณ์ไดว้า่ ผูบ้ริโภคใชเ้วลาไปกบัส่ืออ่ืนทางดา้นเทคโนโลยมีากข้ึน ซ่ึงไม่ได้
หมายความวา่คนหนัไปอ่านดิจิตอลบุ๊คส์เป็นการทดแทน อยา่งไรกต็าม ยอดขายของร้านคา้ทางอินเตอร์เน็ตของบริษทัฯ 
มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งชดัเจน ถึงแมย้อดขายจะเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยมาก เม่ือเทียบกบัยอดขายหนงัสือท่ีพิมพด์ว้ยกระดาษ 
สภาพตลาดของหนังสือการ์ตูนก็เป็นเช่นเดียวกนักบัตลาดหนังสือทัว่ไป แต่ในปี 2557 ยอดขายของหนังสือเด็กเล็ก
โดยเฉพาะคาร์แรคเตอร์ราชินีหิมะ (Frozen) และชุดเจา้หญิงของดิสนียท์าํรายไดม้ากข้ึน โดยเฉพาะยอดขายท่ี 7-Eleven. 

 
ปี 2557 เป็นปีท่ีบริษัทใช้ส่ือโทรทัศน์ของเครือเนชั่นในการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์หนังสืออย่างมี

ประสิทธิภาพ เน่ืองดว้ยเครือเนชัน่ไดท้าํการประมูลใบอนุญาตการให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลมาได ้2 ช่อง คือ เนชัน่
ทีวี 22 และ NOW 26 นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัใชส่ื้ออ่ืนๆในเครือเนชัน่ในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ทุก
ประเภทอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงนบัวา่เป็นจุดแขง็ของบริษทัฯ 
 
2.  ธุรกจิบริการเป็นตวัแทนจําหน่ายส่ิงพมิพ์จากต่างประเทศ และบริการทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

กลุ่มบริษทัฯ ประกอบธุรกิจบริการเป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพจ์ากต่างประเทศชั้นนาํและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง
ผ่านตวับริษทัฯ เอง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ส่ิงพิมพท่ี์บริษทัฯ ให้บริการมีทั้งหมด 185 ฉบบั ประกอบดว้ย
หนังสือพิมพภ์าษาต่างประเทศและนิตยสารภาษาต่างประเทศ และฐานขอ้มูลออนไลน์ดงัรายช่ือท่ีแสดงในตาราง
ดา้นล่าง ซ่ึงธุรกิจดงักล่าวรวมถึงการเป็นตวัแทนขายสมาชิกและเป็นตวัแทนขายโฆษณาให้กบัหนังสือพิมพ ์ The 
Yomiuri Shimbun ฉบบัท่ีพิมพใ์นประเทศไทย  การรับจา้งพิมพโ์ดยไม่มีลิขสิทธ์ิในส่ิงพิมพ ์อาทิ หนงัสือพิมพ ์The Wall 
Street Journal Asia  และ The Yomiuri Shimbun รวมถึง การใหบ้ริการจดัส่งใหแ้ก่หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารอีกหลาย
ฉบบั  ดงัรายละเอียดท่ีแสดงในตารางดา้นล่างเช่นกนั โดยการใหบ้ริการดงักล่าวของบริษทัฯ เป็นแบบ One Stop Service 
เพ่ือความสะดวกของเจา้ของส่ิงพิมพใ์นการติดต่อประสานงาน และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน สําหรับฐานขอ้มูล
ออนไลน์ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑใ์นรูปแบบดิจิตอลท่ีบริษทัฯ เห็นวา่เป็นแนวโนม้ของหลายสาํนกัพิมพ ์จึงไดเ้ร่ิมเป็นตวัแทน
ขายสมาชิกฐานขอ้มูลออนไลน์โดยเร่ิมจากการสารานุกรม Britannica เป็นอนัดบัแรก 
 

ลาํดบัที่ ประเภท/หมวด/ ช่ือหนังสือ จํานวนหัว บริการทีเ่กีย่วข้องของบริษัทฯ * 

1 หนังสือพมิพ์ 3  
1. The Yomiuri Shimbun 1 1,2,3,4,5 
2. The Wall Street Journal Asia 1 1,2,4,5 
3. Financial Times 1 2 
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ลาํดบัที่ ประเภท/หมวด/ ช่ือหนังสือ จํานวนหัว บริการทีเ่กีย่วข้องของบริษัทฯ * 

2 นิตยสาร 180  
 1. Automotive & Motorcycle 13 2 
 2. Business & Finance 16 2,5 
 3. Computer & Electronics 13 2 
 4. Entertainment 11 2 
 5. Health & Fitness 7 1,2,3,5 
 6. Home & Garden 18 2 
 7. Kids & Teens 18 2 
 8. Men 8 2 
 9. News & Current Affairs 9 1,2,5 
 10. Science & Nature 7 2 
 11. Sports & Recreation 10 2 
 12. Women 23 2 
 13. Cooking & Food 7 2 
 14. Travel & Vacation 9 1,2,5 
 15. General Interest 6 2 
 16. Life Style & Fashion 5 2 

3 หนังสือ 1  
 1. Veg Haven Guidebooks 1 1 

4 ฐานข้อมูลออนไลน์ 1  
 1. Britannica 1 2 

รวมทั้งหมด 185  
ท่ีมา: บริษทัฯ 
หมายเหตุ: * บริการท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ 
1. ตวัแทนจาํหน่ายวางร้าน  2.  ตวัแทนขายสมาชิก 3.  ตวัแทนขายโฆษณา 4.  รับจา้งพิมพ ์ 5. รับจา้งจดัส่ง 
 
2.2 ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย 
ในกรณีหนงัสือพิมพ ์The Yomiuri Shimbun ซ่ึงเป็นหนงัสือพิมพภ์าษาญ่ีปุ่นนั้น กลุ่มลูกคา้เป้าหมายคือ ชาวญ่ีปุ่นและ
ครอบครัวท่ีมาพาํนกัและทาํงานในประเทศไทยทั้งชัว่คราวและเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น ในส่วน
หนงัสือพิมพ ์The Wall Street Journal Asia กลุ่มเป้าหมายคือ นกัธุรกิจชาวต่างชาติ  นกัธุรกิจและผูบ้ริหารระดบัสูงชาว
ไทยท่ีตอ้งการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลอพัเดทในภมิูภาคเอเชีย และทัว่โลก  
บริษทัฯ ยงัเดินหนา้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยงักลุ่มท่ีมีความสนใจนิตยสารต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน  เพ่ือใหส้ามารถบริการ
ลกูคา้ไดต้รงกลุ่มมากข้ึน บริษทัไดแ้บ่งสินคา้ออกเป็น 16 หมวด ดงัน้ี 
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Automotive & Motorcycle กลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่ เป็นเจา้ของร้านขายรถยนต ์และผูท่ี้ช่ืนชอบการขบัรถ และผู ้
ท่ีติดตามการออกรถรุ่นใหม่ๆ   
Business & Finance มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นนกัธุรกิจ และนกับญัชีการเงิน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศท่ีอยูใ่น
ประเทศไทย แต่ปัจจุบนั บริษทัฯ กาํลงัขยายกลุ่มเป้าหมายไปยงักลุ่มนกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาดา้นธุรกิจ ซ่ึงปัจจุบนัมีความ
สนใจในนิตยสารภาษาต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน  
Computer & Electronics มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นผูป้ระกอบการดา้นคอมพิวเตอร์ และอิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ 
รวมถึงคนทาํงานดา้น IT นกัศึกษา และบุคคลทัว่ๆไปท่ีสนใจในดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการส่ือสารทุกชนิด  
Entertainment มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั เป็นกลุ่มวยัรุ่นและวยัทาํงานท่ีช่ืนชอบการติดตามข่าวของดารา ภาพยนตร์ 
และข่าวบนัเทิงทัว่ไป 
Health & Fitness มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั เป็นสถานประกอบการดา้นสุขภาพ เช่น ร้านสปา ร้านอาหาร โรงพยาบาล
สถานท่ีออกกาํลงักาย และรวมถึงบุคคลทัว่ไปท่ีรักสุขภาพ  
Home & Garden มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั เป็นพ่อบา้น แม่บา้น และคนทาํงานท่ีสนใจในการตกแต่งบา้นและสวน
ของตนเอง และผูป้ระกอบธุรกิจบา้นและสวน เพ่ือดูแนวโนม้ความตอ้งการของลกูคา้ 
Kids & Teens มีกลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัเป็นเยาวชน อาย ุ7-19 ปี 
Men มีกลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัเป็นผูช้าย ท่ีชอบติดตามดาราคนโปรดของตนเอง ผา่นภาพและเน้ือข่าวท่ีน่าสนใจ 
News & Current Affairs มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นนกัธุรกิจ นกัวิชาการ กลุ่มนกัศึกษา ท่ีช่ืนชอบการติดตามข่าว
และสนใจในการวเิคราะห์ข่าวในเชิงลึก   
Science & Nature มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นนกัวิชาการ นกัธรรมชาตินิยม นกัศึกษาท่ีสนใจวิทยาศาสตร์ และ
ธรรมชาติ 
Sports & Recreation มีกลุ่มลูกคา้ คือ บุคคลทุกเพศ ทุกวยัท่ีรักในกีฬาท่ีตนเองช่ืนชอบ เช่น ฟุตบอล กอล์ฟ 
บาสเกตบอล รวมถึงนกัเดินทางท่ีสนใจสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
Women มีกลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกั เป็นบุคลทัว่ไปท่ีสนใจในเร่ืองแฟชัน่ ดารา ข่าวบนัเทิงต่างๆ กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็น
ผูห้ญิง 
Cooking & Food มีกลุ่มเป้าหมายหลกั เป็นแม่บา้น และคนทาํงานท่ีมีความสนใจทาํอาหาร ตอ้งการหาความรู้เพ่ิมเติม
เก่ียวกบัเมนูอาหาร และสาระน่ารู้ของอาหารต่างๆ 
Travel & Vacation มีกลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นนกัธุรกิจ และบุคคลทัว่ไปท่ีตอ้งการขอ้มูลแนะนาํการท่องเท่ียว 
Jewelry & Watch มีกลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นบริษทั ร้านคา้ท่ีดาํเนินธุรกิจสินคา้เคร่ืองประดบั  
General Interest มีกลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นบุคคลทัว่ไปท่ีใฝ่หาความรู้ และขอ้มูลเพ่ือใหต้นเองมีความรู้รอบดา้น 
 
 นอกจากน้ี บริษทัยงัรับจดัจาํหน่ายหนังสือเล่ม โดยหนังสือท่ีนาํเขา้มาเป็นหนังสือประเภทไกด์บุ๊คแนะนาํ
ร้านอาหารมงัสวรัิติ เพ่ือตอบสนองลกูคา้กลุ่มท่ีสนใจเร่ืองสุขภาพ 
 

ปัจจุบนับริษทัได้ขยายผลิตภณัฑ์ไปยงัขอ้มูลประเภทดิจิตอล โดยเป็นตวัแทนจาํหน่ายสมาชิกฐานขอ้มูล
ออนไลน์ให้กบับริทานิกา้ (Britannica) ซ่ึงเป็นแบรนดท่ี์ไดรั้บความเช่ือถือมายาวนานในฐานะผูผ้ลิตสารานุกรมคุณภาพ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนสองภาษา 
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2.3 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 
การจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศของบริษทัฯ จะมีช่องทางการจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนัไปตามท่ีสํานกัพิมพ์

เจา้ของลิขสิทธ์ิให้สิทธิไวใ้นสัญญาการเป็นตวัแทนจาํหน่ายของแต่ละส่ิงพิมพ ์โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท 
ดงัน้ี 
ก) ร้านหนงัสือ และแผงหนงัสือ (Newsstand): บริษทัฯ เป็นตวัแทนจาํหน่ายกระจายส่ิงพิมพไ์ปท่ีร้านหนงัสือ และแผง
หนังสือให้แก่ผูผ้ลิตส่ิงพิมพเ์พียงรายเดียวในประเทศไทย (Exclusive) ซ่ึงนาํไปจาํหน่ายต่อให้กบัผูอ้่านโดยตรง ซ่ึง
บริษทัฯ มีจุดกระจายส่ิงพิมพต่์างประเทศผา่นช่องทางน้ีรวมกนัทั้งส้ินมากกวา่ 400 แห่ง  
ข) สมาชิก: บริษทัฯ เป็นตวัแทนในการบอกรับสมาชิกส่ิงพิมพต่์างประเทศ ซ่ึงระยะเวลาการเป็นสมาชิกนั้นมีความ
หลากหลายข้ึนกบัประเภทหนงัสือพิมพ ์หรือนิตยสาร เช่น ราย 1 เดือน ราย 1 ปี ราย 2 ปี เป็นตน้ โดยส่ิงพิมพส่์วนใหญ่
ในปัจจุบนัจะขายสมาชิกควบคู่ทั้งส่ิงพิมพแ์ละออนไลน์ ส่ิงพิมพด์งักล่าวจะถูกจดัส่งถึงสถานท่ีท่ีผูเ้ป็นสมาชิกระบุไว ้
โดยผูจ้ดัส่งท่ีบริษทัฯ หรือผูผ้ลิตส่ิงพิมพเ์ป็นผูจ้า้ง สาํหรับสมาชิกฐานขอ้มูลออนไลน์จะเป็นการสมคัรแบบรายปีในนาม
สถาบนัการศึกษาเพ่ือนกัศึกษา หรือนกัเรียนในสถาบนั โดยเม่ือบอกรับเป็นสมาชิก บริษทัจะมีการประสานงานให้เปิด
ระบบฐานขอ้มูลเพ่ือสมาชิกเขา้ใชง้านไดผ้า่นหนา้เวบ็ไซตท่ี์กาํหนด 
ค) Bulk:  ในช่องทางน้ี บริษทัฯ เป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศหัวละหลายเล่มใหแ้ก่ผูซ้ื้อเพียงรายเดียว เช่น 
โรงแรม สายการบิน และองคก์รต่างๆ เป็นตน้ โดยสาํนกัพิมพเ์จา้ของส่ิงพิมพต่์างประเทศนั้นๆ จะมีการกาํหนดลกัษณะ
การจาํหน่ายและจาํนวนเล่มท่ีจาํหน่ายในแบบ Bulk ท่ีแตกต่างกนัไป  
 
2.4 กลยทุธ์การแข่งขนั 

สาํหรับธุรกิจน้ี หากบริษทัฯ สามารถทาํยอดจาํหน่ายไดเ้พ่ิมข้ึน บริษทัฯ จะไดรั้บค่าคอมมิชชัน่หรือส่วนลดใน
สัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั บริษทัฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นการเพ่ิมยอดจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศท่ีบริษทัฯ เป็นตวัแทน
จาํหน่ายอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยการขยายช่องทางการจัดจาํหน่ายไปยงัช่องทางใหม่ๆ เช่น การจาํหน่ายแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ผา่นเวบ็ไซตซ่ึ์งเป็นการจดัจาํหน่ายท่ีมีตน้ทุนตํ่าและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดร้วดเร็ว และการจาํหน่ายผา่น
ศูนยบ์ริการการขายสมาชิก Nstore ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้ งข้ึนโดยรวบรวมส่ิงพิมพ์ของบริษทัฯ เองและพนัธมิตรทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูอ้่าน เป็นตน้  

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีเป้าหมายในการเพ่ิมการเป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพ์ต่างประเทศหัวใหม่ โดย
มุ่งเนน้ส่ิงพิมพด์า้นธุรกิจ และเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูอ้่านทุกกลุ่ม และเพ่ิมความหลากหลายของส่ิงพิมพ ์ใน
ปี 2557 บริษทัจึงไดแ้บ่งการขายส่ิงพิมพอ์อกเป็น 2 ประเภทคือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร โดยในส่วนของนิตยสารได้
แบ่งสินคา้ออกเป็น 16 กลุ่ม ดงันั้นพนกังานของบริษทัสามารถเจาะตลาดตามลกูคา้ใหต้รงกลุ่มได ้

บริษทัฯ จะพิจารณาความตอ้งการของผูบ้ริโภคในประเทศไทยจากปริมาณการขายตามแผงหนงัสือและร้าน
หนังสือ เม่ือบริษทัฯ เห็นแนวโน้มความเป็นไปไดใ้นการทาํกาํไรจากการเป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพด์งักล่าวแลว้ 
บริษทัฯ จะทาํการติดต่อสาํนกัพิมพเ์จา้ของส่ิงพิมพเ์พ่ือขอเป็นตวัแทนจาํหน่ายต่อไป นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีกลยทุธ์
เฉพาะในแต่ละช่องทางการจดัจาํหน่ายดงัน้ี 
ก) ร้านหนงัสือ และแผงหนงัสือ (Newsstands)  
บริษทัฯ มุ่งเน้นการติดต่อ และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัร้านหนังสือขนาดใหญ่เป็นหลกั เน่ืองจากมีสาขามาก และ
สามารถเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ไดม้ากกวา่ร้านหนงัสือ หรือแผงหนงัสือท่ีมีขนาดเลก็ 
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ข) สมาชิกแก่บุคคลทัว่ไป (Subscription) 
บริษทัฯ มีการจดักิจกรรมการตลาดโดยจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศอ่ืนๆ ให้แก่สมาชิกในราคาท่ีตํ่ากว่าราคาหน้าปก 
หรือตํ่ากวา่ราคาท่ีจาํหน่าย ณ แผงหนงัสือ รวมถึงมีการมอบของสมนาคุณในกรณีสมคัรเป็นสมาชิกส่ิงพิมพก์บับริษทัฯ 
ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการชกัชวนให้ผูอ้่านสมคัรสมาชิกกบับริษทัฯ โดยผ่านช่องทางหลกัคือ การชกัชวนทางโทรศพัท์ การ
ออกร้านในงานสัปดาห์หนงัสือ การโปรโมทผา่นเวบ็ไซต ์และการส่งอีเมลและเอกสารไปยงัผูอ้่านท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย
โดยตรง เป็นตน้ 
ค) สมาชิกแก่โรงแรม องคก์รทัว่ไป (Bulk) 
บริษทัฯ มีทีมการขายท่ีติดต่อกบัสายการบิน โรงแรม สถาบนัการศึกษา และ องคก์รอ่ืนๆ โดยตรงเพื่อชกัชวนใหอ้งคก์ร
เหล่านั้นซ้ือส่ิงพิมพต่์างประเทศแบบ Bulk จากบริษทัฯ 
 
2.5 บริการจดัพิมพ ์จดัส่งและกระจายสินคา้ 

ปัจจุบนั สาํนกัพิมพเ์จา้ของหนงัสือพิมพ ์The Yomiuri Shimbun และ The Wall Street Journal Asia ไดว้า่จา้ง
บริษทัฯ ใหด้าํเนินการจดัพิมพห์นงัสือพิมพ ์โดยบริษทัฯ ไดใ้ชบ้ริการโรงพิมพใ์นเครือเนชัน่ ไดแ้ก่ บริษทั ดบับลิวพีเอส  
(ประเทศไทย) จาํกดั ในการจดัพิมพห์นงัสือพิมพด์งักล่าว  หลงัจากนั้นสํานกัพิมพเ์จา้ของส่ิงพิมพท์ั้งสอง ไดว้่าจา้ง
บริษทัฯ กระจายหนงัสือพิมพต์ามช่องทางการจาํหน่ายต่างๆ โดยบริษทัฯ ไดว้่าจา้งบริษทัในเครือเนชัน่ ไดแ้ก่ บริษทั 
เอน็เอม็แอล จาํกดั เป็นผูก้ระจายหนงัสือให้  ในส่วนของนิตยสารต่างประเทศนั้น สาํนกัพิมพเ์จา้ของส่ิงพิมพจ์ะผลิตใน
ต่างประเทศ และจดัส่งใหแ้ก่ลกูคา้โดยวา่จา้งบริษทัฯ หรือผูจ้ดัส่งรายอ่ืน   

 
สรุปสาระสาํคญัของสัญญาตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศ 

ในการเป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศ บริษทัฯ จะทาํสัญญาเป็นตวัแทนจาํหน่ายกบัเจา้ของส่ิงพิมพ์
ซ่ึงเป็นสํานกัพิมพต่์างประเทศจาํนวนหลายราย โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลา 1 ปีสําหรับสัญญาตวัแทนจาํหน่ายนิตยสาร 
และมีสิทธิต่ออายุสัญญาไดใ้นราคาและเง่ือนไขเดิม สําหรับสัญญาตวัแทนจาํหน่ายหนงัสือพิมพจ์ะหมดอายุเม่ือมีการ
ยกเลิกสัญญา  ทั้งน้ี เจ้าของส่ิงพิมพส์ามารถยกเลิกสัญญาได ้หากกลุ่มบริษทัฯ ทาํผิดสัญญา และ/หรือมีปัญหาดา้น
การเงิน และ/หรืออยู่ในสถานะล้มละลาย และ/หรือเม่ือมีการแจ้งอีกฝ่ายล่วงหน้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นสัดส่วนของปริมาณท่ีจาํหน่าย และค่าคอมมิชชัน่จากการขายสมาชิก  

 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกจิตวัแทนจําหน่ายส่ิงพมิพ์ต่างประเทศ 
 ยอดการจาํหน่ายส่ิงพิมพจ์ากต่างประเทศรวมถึงฐานขอ้มูลออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัการเติบโตของกลุ่ม
ลกูคา้ของส่ิงพิมพต่์างประเทศ ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 
ก) กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาพกัในโรงแรมต่างๆ ทัว่ประเทศไทย ถือเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัในการจาํหน่าย
หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารต่างประเทศของบริษทัฯ  
ข) กลุ่มชาวต่างชาติท่ีอาศยัในประเทศไทย  

ชาวต่างชาติท่ีอาศยัในประเทศไทยเป็นเวลา 1 เดือนข้ึนไป ถือเป็นกลุ่มลูกคา้สาํคญัท่ีสนใจอ่านนิตยสารและ
หนงัสือพิมพจ์ากต่างประเทศ  
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ค) กลุ่มคนไทยท่ีสนใจส่ิงพิมพจ์ากต่างประเทศ   
คนไทยกลุ่มวยัทาํงานและนกัธุรกิจ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง และนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไปท่ีใหค้วาม

สนใจข่าวสารต่างประเทศ ถือเป็นกลุ่มลูกคา้สาํคญัท่ีสนใจอ่านนิตยสารและหนงัสือพิมพจ์ากต่างประเทศ ซ่ึงลูกคา้กลุ่ม
น้ีมีแนวโนม้เติบโตข้ึนเร่ือยๆ 
ง) กลุ่มสถาบนัการศึกษา 

สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาโดยทัว่ไปเร่ิมแบ่งงบประมาณเพ่ือซ้ือส่ิงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์มากข้ึน รวมถึง
การรับฐานขอ้มูลเพ่ือการสืบคน้ในสาขาวิชาต่างๆ จาํนวนสถาบนัทั้งในสังกดัรัฐและเอกชนมีทั้งส้ิน 146 แห่ง สําหรับ
โรงเรียนนานาชาติไดมี้การนาํเทคโนโลยทีนัสมยัอยา่งกระดานอจัฉริยะ (Smart Board) มาใชใ้นหอ้งเรียน ซ่ึงทาํใหค้วาม
ตอ้งการดิจิตอลคอนเทนท์ท่ีใช้งานบนกระดานอจัฉริยะมีมากข้ึนตามไปดว้ย โรงเรียนสองภาษาก็เร่ิมมีแนวทางท่ี
คลา้ยกนั ตลาดดิจิตอลคอนเทนทจึ์งนบัวา่มีโอกาสท่ีดีในการเติบโต ในขณะท่ีไม่มีค่าใชจ่้ายดา้นการจดัเกบ็ หรือ      ลอจิ
สติกส์ 

ในส่วนสภาวะการแข่งขนัของธุรกิจบริการเป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพจ์ากต่างประเทศประเภทสมาชิกนั้น 
นบัวา่มีคู่แข่งนอ้ยราย โดยมีคู่แข่งหลกัจาํนวน 3 ราย ไดแ้ก่ บจก.  แมกกาซีน อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย)  บมจ. 
โพสต ์พบัลิชช่ิง   และกลุ่ม บจก. นิวสเปเปอร์ไดเร็คท ์ ส่วนตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพป์ระเภทแผงหนงัสือหรือร้านคา้ มี
คู่แข่งจาํนวนหลายราย ซ่ึงประกอบดว้ยคู่แข่งท่ีเป็นร้านหนงัสือขนาดใหญ่ท่ีมีจาํนวนหลายสาขา เช่น บริษทั เอเซียบุ๊คส์ 
จาํกดั และคู่แข่งรายยอ่ยอ่ืนๆ เป็นตน้ 

  
3. สายธุรกจิดจิิตอล   
3.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ 
3.1.1 ดาํเนินธุรกิจการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์หลากหลายแนวท่ีสอดคลอ้งกบัรสนิยมการอ่านในแต่
ละไลฟ์สไตล ์ดงัน้ี 
การบริหารและการจัดการ (Business and Management)   
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการบริหารและการจดัการ รวมถึงเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบญัชี 
การตลาด ภาษี และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ  
ภาษา (Language)  
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะดา้นภาษา 
ศาสนาและปรัชญา (Religion and Philosophy)  
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ คาํสอนทางศาสนา และปรัชญา 
นวนิยาย และวรรณกรรม (Fiction & Literature)  
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์แนวนวนิยายและวรรณกรรมของนกัเขียนไทย และนกัเขียนต่างประเทศท่ีแปลเป็นภาษาไทย 
การ์ตูน (Comics)  
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์แนวการ์ตนูท่ีใหค้วามบนัเทิง ความเพลิดเพลินในการอ่านสาํหรับเดก็และเยาวชน 
นิทาน (Story Book)  
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์แนวนิทานท่ีใหค้วามบนัเทิง ความเพลิดเพลินในการอ่านสาํหรับเดก็และเยาวชน 
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หมวดทัว่ไป (General Interest)   
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีเน้ือหาหลากหลาย ครอบคลุมความสนใจดา้นต่างๆ อาทิ สุขภาพและความงาม อาหาร การ
พฒันาตนเอง ไลฟ์สไตล ์ท่องเท่ียว และชีวติคนดงั 
 
3.2 ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัคือผูท่ี้มีอาย ุ 15-35 ปี เป็นผูรั้กการอ่านหนงัสือในแนวต่างๆ เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีไลฟ์สไตลช์อบ
การอ่านหนงัสือในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์และซ้ือสินคา้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์   
กลุ่มลกูคา้เป้าหมายรองคือผูท่ี้มีอาย ุ 35 ปีข้ึนไป เป็นผูรั้กการอ่านหนงัสือในแนวต่างๆ เร่ิมอ่านหนงัสือในรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์และซ้ือสินคา้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์   
 
3.3 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 
ปัจจุบนับริษทัฯ ทาํการจดัจาํหน่ายผา่นช่องทางการจาํหน่ายประเภทต่างๆ ดงัน้ี 
แอพพลเิคช่ันของบริษัทฯ - เป็นช่องทางจดัจาํหน่ายผา่นระบบปฏิบติัการของ iOS และ Android  
แอพพลเิคช่ันของพนัธมิตร - เป็นช่องทางจดัจาํหน่ายผา่นระบบปฏิบติัการของ  iOS และ Android  
เวบ็ไซต์ - เป็นช่องทางจดัจาํหน่ายผา่นเวบ็ไซต ์www.nstore.net และเวบ็ไซตข์องของพนัธมิตร  
โซเชียลมเีดยี – เป็นช่องทางประชาสัมพนัธ์และจาํหน่ายผา่น facebook fanpage ของ NSTORE, ned club, nationbooks 
ตลอดจนช่องทางส่ือสารกบัลกูคา้ผา่นทาง LINE account: NSTORE.net 
บูธจําหน่ายหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ - เป็นการจดับูธจาํหน่ายหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์แก่ผูอ้่านโดยตรงในงานต่างๆ ท่ีสาํคญั 
เช่น งานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ และงานมหกรรมหนงัสือระดบัชาติ เป็นตน้  
 
3.4 กลยทุธ์การแข่งขนั 
1) พฒันา คดัเลือกส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีมีคุณภาพ โดยให้มีความหลากหลาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและไลฟ์
สไตลข์องผูบ้ริโภค 
2) ดาํเนินการทาํรายการส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง และทาํกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกบัพนัธมิตร 
3) ดาํเนินการทาํการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ส่ิงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์ผา่นส่ือต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ือให้
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง 
4) ดาํเนินการทาํกิจกรรมการตลาดเพ่ือส่ือสารไปถึงลกูคา้ในการสร้างการรับรู้ และการจาํหน่ายส่ิงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกจิดจิิตอล 

  การเขา้ถึงส่ือดิจิตอลในประเทศไทยกาํลงัเติบโตอยา่งรวดเร็ว โทรศพัทมื์อถือ หรือสมาร์ทโฟนกลายเป็น

ช่องทางหลกัในการเขา้อินเตอร์เน็ตของคนไทย รวมทั้งเขา้สู่ยคุของพฤติกรรมในการใชห้ลายอุปกรณ์ไปพร้อมๆ กนั 
(Multiscreen) ซ่ึงส่งผลใหธุ้รกิจตอ้งพฒันาแคมเปญในทุกช่องทาง 
 นอกจากน้ี โลกดิจิตอล ไม่ไดเ้ป็นเพียงเทคโนโลยเีพ่ือการใชง้านเท่านั้น หากแต่ยงัเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
ประสบการณ์และความรู้อีกดว้ย 
  อุตสาหกรรมส่ิงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทยอยูใ่นช่วงกาํลงัพฒันาทั้งแบรนดค์า้ปลีก, สาํนกัพิมพ ์และ
บริษทัพฒันาแอพพลิเคชัน่ไดล้งทุนพฒันา และเปิดตวัระบบจาํหน่ายส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัน่ และ
เวบ็ไซตห์ลายราย รวมถึงสถาบนัการศึกษา และองคก์รต่างๆ ใหค้วามสนใจในการทาํระบบ E-Library เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือ
เป็นการรองรับกบัเทรนดดิ์จิตอลดงักล่าว บริษทัไดข้ยายช่องทางออนไลน์เพ่ือจาํหน่ายสินคา้ นอกเหนือจากผา่นเวบ็ไซต์
อีคอมเมิร์ซ  Nstore.net แลว้ ยงักระจายเขา้ไปยงั LINE, LINE SHOP, tarad.com, lazada และช่องทางออนไลน์อ่ืนๆ 
ตลอดจนมีการจดัทาํการตลาดท่ีเขม้ขน้ข้ึน ดว้ยส่ือผสมผสานทั้งออนไลน์ และออฟไลน์เพ่ือโปรโมทสินคา้ใน NSTORE 
ซ่ึงมีทั้งในและนอกเครือท่ีหลากหลาย มีการขยายไปจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัคู่คา้เพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนพยายามสร้าง
วฒันธรรมการให้บริการเพ่ือมุ่งหวงัสร้างความรู้สึกประทบัใจ อบอุ่นใหก้บัลูกคา้ ให้ไดใ้ชบ้ริการแลว้ กลบัมาซ้ือซํ้ าอีก 
นอกจากนั้น ยงัมีโครงการจาํหน่าย E-book สาํหรับ e-library เพ่ิมมากข้ึนอีกดว้ย 
 
4. ธุรกจิรายการโทรทศัน์สําหรับเยาวชนและครอบครัว 
4.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์

ปี 2557 เป็นกา้วหน่ึงของการปฏิรูปนโยบายการบริหารธุรกิจจากเดิมท่ีจดัทาํสถานีโทรทศัน์ดาวเทียมระบบ C-
Band มาเป็นระยะเวลา 2 ปี (Kidzone – คิดโซน) ท่ีมีฐานเรตต้ิงกลุ่มเยาวชนเป็นอนัดบัท่ี 1  โดยบริษทัฯ พฒันาคุณภาพ
เน้ือหารายการ ยกระดบัมาตรฐานการผลิต ผนัตวัเพ่ือเขา้สู่ธุรกิจผูผ้ลิตรายการสาํหรับเยาวชนและครอบครัว (NINE TV) 
“Edutainment Variety for Kids and Modern Families” ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ดิจิตอล อาทิ ช่อง MCOT 
Family(14)  Nation TV(22) และ NOW(26) 

บริษทัฯ ผลิตรายการ 3 รายการออกอากาศทางช่อง MCOT Family (14)  “รายการลกูโลก” ทุกวนัเสาร์ – 
อาทิตย ์ เวลา 12.00 – 12.30 น. รายการข่าวสาํหรับเยาวชน พบกบัสามนกัข่าวรุ่นจ๋ิวท่ีมาอพัเดทข่าวสารสาระ เปิดโลก
เรียนรู้เร่ืองราวท่ีน่าสนใจ พร้อมรับฟังนานาความคิดเห็นของเยาวชน  “รายการคิดคลบั” ทุกวนัเสาร์ – อาทิตย ์ เวลา 
15.00 – 16.00 น. คลบัของเดก็ช่างคิด พิธีกรมาพาไปสู่โลกการ์ตนู พร้อมสอนศิลปะสุดอาร์ตและเปิดพ้ืนท่ีเวทีใหน้อ้งๆ
ทางบา้นมาแสดงความสามารถพิเศษในทุกๆสัปดาห์  “รายการ The Toy” ทุกวนัเสาร์ เวลา 13.30 – 14.00 น. รายการ
แนะนาํของเล่นใหม่ๆ ข่าวสารของเล่นอินเทรนด ์รู้จกักบัของเล่นยอ้นยคุ และเรียนรู้เคลด็ลบัระดบัเซียน พร้อมมุมมองท่ี
จะเผยคุณค่าสูงสุดของของเล่นแต่ละช้ิน 

บริษทัฯ ผลิตรายการ 2 รายการออกอากาศทางช่อง Nation TV (22) “รายการ Enjoy English” รายการสั้นวนัละ 
5 นาที ทุกๆวนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 16.00 – 16.05 ท่ีชวนมาสนุกสนานกบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ จากส่ิงต่างๆรอบตวั 
เช่น ภาพยนตร์ดงั เพลงฮิต ข่าวเดด็ และแสลงต่างๆ เพ่ือใหไ้ดน้าํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  “รายการคิดโซนคลบั” ทุกวนั
เสาร์ – อาทิตย ์ เวลา 07.00 – 08.00 น. เตม็อ่ิมในเชา้ท่ีสดใสกบัพิธีกรคู่หูท่ีมาอพัเดทข่าวสาร เทรนด ์พร้อมกบัเร่ืองราว
ใหม่ๆท่ีน่ารู้น่าสนใจ และพบกบัการ์ตูนหรรษาสุดฮิตระดบัตาํนาน 
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นอกจากน้ียงัผลิตรายการไลฟ์สไตลว์าไรต้ีสาํหรับเยาวชนและครอบครัว ออกอากาศท่ีช่อง NOW(26) จาํนวน 
3 รายการ “รายการกระเป๋าเดินทาง” ทุกวนัเสาร์ เวลา 08.00 – 09.00 น. ร่วมช็อป ชม ชิลล ์ เท่ียวสนุกๆแบบพร้อมหนา้
ตามประสาครอบครัว พร้อมพิชิตภารกิจ  “รายการคิดส์ไดอาร่ี” ทุกวนัอาทิตย ์เวลา 08.00 – 08.30 น. มาเปิดจินตนาการ
แสนซนคร้ังใหม่ สนุกสนานอยา่งมีสาระ และจดบนัทึกความทรงจาํในไดอาร่ีไปกบัเร่ืองราวของเดก็ช่างคิด  “รายการ 
The Family” ทุกวนัอาทิตย ์ เวลา 14.00 – 14.30 น. บุกบา้นคนดงั ตีแผทุ่กเร่ืองลบัฉบบัครอบครัวถึงวธีิการอบรมเล้ียงดู
ลกูในแบบนกับริหาร 

 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกจิโทรทศัน์ระบบดจิิตอล 
 ภายหลงัจากสาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) เปิดการประมูลโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ในส่วนของช่องบริการธุรกิจ 24 ช่อง และไดมี้การทยอยเผยแพร่ภาพ
มาตั้งแต่ไตรมาสแรก ปี 2557 เป็นปัจจยัหลกัในการผลกัดนัใหต้ลาดผลิตรายการโทรทศัน์ในประเทศไทยเติบโตและมี
ความคึกคกัมากข้ึน และการเปล่ียนผา่นเขา้สู่ยคุทีวดิีจิตอลในประเทศไทยเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อการแข่งขนัทาง
ธุรกิจทีวท่ีีเขม้ขน้เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการแข่งขนัดา้นคุณภาพของเน้ือหารายการโทรทศัน์ เพ่ือสร้างความแตกต่าง และ
เพ่ือยกระดบัภาพรวมของเน้ือหารายการโทรทศัน์ในประเทศไทยใหมี้คุณภาพหลากหลายและตรงกบัความตอ้งการของ
ผูช้มโทรทศัน์ เพ่ือแข่งขนักนัสร้างเรตต้ิง และแข่งขนักนัดึงเมด็เงินโฆษณาผา่นโทรทศัน์ท่ีมีมูลค่ากวา่ 70,000 ลา้นบาท
ต่อปี 
 จากขา้งตน้การเปล่ียนผา่นเขา้สู่ระบบดิจิตอลทีวีในประเทศไทยเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมโฆษณา และเป็นผลดี
ต่อผูช้มรายการ ท่ีจะไดรั้บชมเน้ือหาสาระท่ีถกูยกระดบัคุณภาพข้ึน โดยเฉพาะรายการประเภทเยาวชนและครอบครัว ท่ี
ส่ือมวลชนผูส้ร้างสรรคร์ายการจะตอ้งมีความรับผดิชอบต่อสังคม เป็นโอกาสใหบ้ริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตรายการท่ีมีเน้ือหาทั้ง
สาระควบคู่ไปกบับนัเทิง (Edutainment) ซ่ึงจะเป็นทางเลือกอนัดบัแรกๆท่ีเหมาะสมกบัทุกคนในครอบครัว มีรายการ
คุณภาพออกอากาศถึง 3 ช่อง ทั้งประเภทช่องเดก็  ช่องข่าว และช่องวาไรต้ี 
 
5. ธุรกจิการบริหารลขิสิทธ์ิ (Character  Management) 
5.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์

กลุ่มบริษทัฯ ประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนลิขสิทธ์ิของคาร์แรคเตอร์การ์ตูนท่ีมีช่ือเสียง และไดรั้บความนิยมจาก
ต่างประเทศ เพ่ือบริหารสิทธ์ิของคาร์แรคเตอร์การ์ตนูนั้นๆ ใหก้บัผูผ้ลิตสินคา้ท่ีสนใจซ้ือลิขสิทธ์ิเพ่ือนาํไปผลิตเป็น
สินคา้ต่างๆ สาํหรับจดัจาํหน่ายภายในประเทศไทย รวมถึงเจา้ของผลิตภณัฑ ์ และหา้งคา้ปลีก ท่ีสนใจซ้ือลิขสิทธ์ิเพ่ือ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย นอกจากน้ียงัรวมถึงการทาํการตลาดเพ่ือส่งเสริมใหค้าร์แรคเตอร์การ์ตูนต่างๆ ท่ีบริษทัฯ ดูแล
อยูใ่หเ้ป็นท่ีรู้จกั และไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายมากยิง่ข้ึนในประเทศไทย เพ่ือเป็นการสนบัสนุนใหสิ้นคา้ลิขสิทธ์ิ
เกิดการบริโภคมากข้ึน ส่งผลใหมี้ยอดขายท่ีดี และเติบโตข้ึนตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัฯ จะไดรั้บผลตอบแทนกลบัคืนมาใน
รูปแบบของค่าลิขสิทธ์ิ ณ ปัจจุบนัคาร์แรคเตอร์การ์ตูนลิขสิทธ์ิท่ีบริษทัฯ ไดรั้บสิทธิในการเป็นตวัแทนสาํหรับประเทศ
ไทย มีดงัน้ี  
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1) CANIMALS (แคนนิมอลส์) 
CANIMALS เป็นคาร์แรคเตอร์การ์ตนูท่ีมีตน้กาํเนิดจากประเทศเกาหลีใต ้ ไดรั้บความนิยมมากในประเทศ

เกาหลีใต ้ และประเทศต่างๆในแถบยโุรป รวมถึงตะวนัออกกลาง เน่ืองจากความน่ารัก และโดดเด่นดว้ยรูปแบบตวั
การ์ตูนท่ีแตกต่างจากคาร์แรคเตอร์การ์ตนูอ่ืนๆท่ีมีอยูใ่นตลาดปัจจุบนั รวมถึงมีแอนิเมชัน่ท่ีมีความสนุกสนาน สินคา้
ลิขสิทธ์ิท่ีมีคุณภาพ ดีไซน์สวยงาม  ท่ีช่วยส่งเสริมให ้ CANIMALS เป็นท่ีรู้จกั และไดรั้บการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมาย
เป็นอยา่งดี  รวมถึงการพฒันาตวัการ์ตนูไปในแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น เกมแอพพลิเคชัน่บนเฟซบุ๊ค CANTASIA, 
สต๊ิกเกอร์ลายแคนนิมอลส์ท่ีใชใ้นโปรแกรมสนทนาทางโทรศพัท ์ LINE เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวมีส่วนช่วยใหค้าร์
แรคเตอร์การ์ตูนแคนนิมอลส์เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดก้วา้ง และมีจาํนวนมากข้ึน 

 
2) YooHoo & Friends (ยูฮูแอนด์เฟรนด์) 

YooHoo & Friends เป็นคาร์แรคเตอร์การ์ตูนท่ีมีตน้กาํเนิดจากประเทศเกาหลีใต ้ ความนิยมเร่ิมมาจากสินคา้
ตุก๊ตาผา้ขน ท่ีปัจจุบนัมีการจาํหน่ายท่ีกระจายไปมากกวา่ 50 ประเทศทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย  นอกจากน้ี YooHoo & 
Friends ยงัไดพ้ฒันาในส่วนของแอนิเมชัน่เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูท่ี้ช่ืนชอบ และหลงรักตวัการ์ตนูฯ
ดงักล่าว โดยเน้ือหาในการ์ตูนแอนิเมชัน่ไดส้อดแทรกแง่คิดในเร่ืองของมิตรภาพ ความสามคัคี ความเสียสละ รวมถึงการ
ใหค้วามรู้เก่ียวกบัสัตวป์ระเภทต่างๆ โดยคาร์แรคเตอร์การ์ตนู YooHoo & Friends ในการดาํเนินเร่ือง  

  
3)  Astro Boy (แอสโตรบอย) 
 Astro Boy เป็นคาร์แรคเตอร์การ์ตนูท่ีมีตน้กาํเนิดจากประเทศญ่ีปุ่น ผลงานของปรมาจารยก์าร์ตูน เทต็ซึกะ โอ
ซามุ ไดรั้บความนิยมและโด่งดงัไปทัว่โลก ทั้งในรูปแบบแอนิเมชัน่ หนงัสือการ์ตนู และหนงัสือการ์ตนูอิเลก็ทรอนิกส์  
มีเน้ือหาเร่ืองราวสนุกน่าติดตาม สามารถนาํไปผลิตสินคา้ลิขสิทธ์ิท่ีหลากหลาย ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เยาวชน
ไปจนถึงผูใ้หญ่ เพราะเป็นการ์ตูนคลาสสิคร่วมสมยั ท่ีเกิดข้ึนมาถึง 50 ปี จึงทาํใหผู้ป้กครองร่วมดูกบัคุณลูกได ้ เป็นการ
ส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีในครอบครัว 
 
5.2 ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจลิขสิทธ์ิแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ   
 กลุ่มบริษทัผูผ้ลิตสินคา้ประเภทต่างๆ 
 กลุ่มบริษทัเจา้ของผลิตภณัฑ ์
 กลุ่มหา้งสรรพสินคา้ และหา้งคา้ปลีก 
โดยกลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ี มีความตอ้งการท่ีจะนาํลิขสิทธ์ิคาร์แรคเตอร์การ์ตูนไปใชใ้นวตัถุประสงคท่ี์คลา้ยคลึง

กนั คือ ตอ้งการซ้ือลิขสิทธ์ิเพ่ือเพ่ิมมูลค่าใหก้บัสินคา้ หรือผลิตภณัฑข์องตนเอง ใหมี้ความโดดเด่นและแตกต่างจาก
คู่แข่งในตลาด ซ่ึงคาดหวงัใหย้อดขายของตนเองเติบโตมากยิง่ข้ึน 
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5.3 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 
 สาํหรับช่องทางการจดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคาร์แรคเตอร์การ์ตนูนั้น บริษทัฯ มุ่งเนน้ท่ีจะเขา้ไปนาํเสนอลิขสิทธ์ิใหก้บั 
บริษทัผูผ้ลิต, เจา้ของผลิตภณัฑ ์ และหา้งคา้ปลีกโดยตรง เพราะลกัษณะของธุรกิจลิขสิทธ์ิแตกต่างจากสินคา้อุปโภค
บริโภคทัว่ไป 

5.4 กลยทุธ์การแข่งขนั 
1) คดัเลือกคาร์แรคเตอร์การ์ตนูลิขสิทธ์ิท่ีโด่งดงั และไดรั้บความนิยมในต่างประเทศ 
2) คดัเลือกคาร์แรคเตอร์การ์ตนูลิขสิทธ์ิท่ีมีแอนิเมชัน่ เพราะเป็นตวัช่วยสาํคญัท่ีจะทาํใหต้วัการ์ตนูลิขสิทธ์ินั้นๆ เป็นท่ี

รู้จกัในวงกวา้งอยา่งรวดเร็ว  
3) โฆษณาและประชาสัมพนัธ์คาร์แรคเตอร์การ์ตูนลิขสิทธ์ิผา่นส่ือต่างๆอยา่งต่อเน่ือง 
4) สร้างสรรคกิ์จกรรมทางการตลาดท่ีโดดเด่น และแตกต่างเพื่อใหผู้บ้ริโภครู้จกั และเกิดการจดจาํคาร์แรคเตอร์การ์ตนู

ใหม้ากข้ึน 
5) หาคู่คา้ท่ีมีศกัยภาพ เพ่ือช่วยประชาสัมพนัธ์คาร์แรคเตอร์การ์ตูนผา่นการทาํรายการส่งเสริมการขาย และกิจกรรม

ทางการตลาดอ่ืนๆ 
 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกจิการบริหารลขิสิทธ์ิ 
ธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิเป็นธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจ เน่ืองมาจากตวัเลขรวมในตลาดมีมูลค่าสูง และยงัมีอตัรา

การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองทุกปี สภาพการแข่งขนัทางธุรกิจสูง คาร์แรคเตอร์การ์ตนูท่ีไดรั้บความนิยมในประเทศไทยใน
ปัจจุบนั ส่วนใหญ่มาจากค่ายยกัษใ์หญ่ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุ่น อาทิเช่น วอลต ์ดิสนีย,์ วอร์เนอร์ บรอส, 
มาร์เวล, ซานริโอ,้ โดราเอมอน, ดรากอ้นบอล, โปเกมอน และอ่ืนๆ คาร์แรคเตอร์การ์ตูนดงักล่าวเป็นคาร์แรคเตอร์
การ์ตูนท่ีมีความเป็นอมตะ โด่งดงัมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั บวกกบัความแขง็แกร่งของการทาํการตลาดอยา่งต่อเน่ือง 
ทาํการออกอากาศแอนิเมชัน่ทางโทรทศัน์ การมีภาพยนตร์แอนิเมชัน่เขา้มาฉายท่ีประเทศไทยทุกปี รวมไปถึงการจดั
กิจกรรมท่ียิง่ใหญ่ ส่ิงเหล่าน้ียิง่ตอกย ํ้าภาพความสาํเร็จของคาร์แรคเตอร์การ์ตูนนั้นๆ ในสายตาของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่ง
ดี และเน่ืองจากมูลค่ารวมของตลาดลิขสิทธ์ิในประเทศไทยมีมูลค่าสูง ทาํใหมี้ผูส้นใจท่ีจะเขา้มาแบ่งเมด็เงินท่ีไดจ้าก
ค่าลิขสิทธ์ิเป็นจาํนวนมาก ไม่เวน้แมก้ระทัง่คาร์แรคเตอร์การ์ตูนท่ีผลิตโดยบริษทัคนไทย อาทิ กา้นกลว้ย, ปังปอนด,์ 
เชลลด์อน, เบิร์ดแลนด,์ บลดัด้ี บนันี  และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

ในเชิงของสินคา้ลิขสิทธ์ิคาร์แรคเตอร์การ์ตูนช่ือดงั ไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง เพราะค่าย
การ์ตูนยกัษใ์หญ่ต่างๆ ไดมี้การพฒันากราฟิกอาร์ตเวร์ิกของตวัการ์ตนูใหมี้ความทนัสมยั หลากหลาย ตอบโจทยไ์ดทุ้ก
กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่แรกเกิด จนถึงวยัทาํงาน ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํใหผู้ป้ระกอบการต่างๆ เลง็เห็นโอกาสในการทาํ
ธุรกิจจากการซ้ือสิทธิเพ่ือผลิตเป็นสินคา้ และทาํรายการส่งเสริมการขายต่างๆ มากมายดงัท่ีไดเ้ห็นในตลาด 

โดยภาพรวมจะเห็นไดช้ดัเจนวา่ ธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิในประเทศไทยมีการแข่งขนัท่ีสูงมาก แต่กย็งัมี
ช่องทางท่ีจะหารายไดจ้ากธุรกิจลิขสิทธ์ิ หากเรามีคาร์แรคเตอร์การ์ตนูท่ีมีศกัยภาพ และการทาํการตลาดท่ีชดัเจน แม่นยาํ 
รวมถึงการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์คาร์แรคเตอร์การ์ตนูอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือไดรั้บการยอมรับ และสร้างความมัน่ใจในตวั
การ์ตูนจากกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิต, เจา้ของผลิตภณัฑ ์ร้านคา้ และองคก์รต่างๆ ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัท่ีช่วยสนบัสนุนส่งเสริม
ใหค้าร์แรคเตอร์การ์ตูนเป็นท่ีรู้จกัและนิยมมากข้ึนในหมู่ผูบ้ริโภค โดยปัจจุบนั บริษทัมีคาร์แรคเตอร์การ์ตูนชั้นนาํจาก



 

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

90 

ต่างประเทศ 3 คาร์แรกเตอร์ คือ Canimals และ Yoohooo & Friend จากประเทศเกาหลี และเจา้หนูอะตอม Astroboy จาก
ประเทศญ่ีปุ่น 
 
ธุรกจิอืน่ 
6. ธุรกจิสถาบันกวดวชิา (Tutorial School) 

บริษทั ไนน์ บี ไบรท ์จาํกดั ประกอบธุรกิจกวดวิชาระดบัมธัยมตน้และมธัยมปลาย เพ่ือส่งเสริมการศึกษาและ
เพ่ิมขีดความสามารถของนกัเรียนในการแข่งขนัในสนามสอบท่ีมีจาํนวนมากข้ึนในสภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูง ทั้งน้ีเรามี
เครือข่ายอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิและประสบการณ์การสอนสูง มีความรู้ถึงระดบัปริญญาเอก และไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโทจาก
ต่างประเทศมากกวา่เจ็ดท่าน ซ่ึงแต่ละท่านมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาต่างๆ คือ ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี 
และชีววิทยา ดงันั้น อาจารยทุ์กท่านจึงสามารถบริหารจดัการการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีตนเช่ียวชาญไดเ้ป็นอยา่งดี 
โดยสามารถสอนไดท้ั้งในภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

นอกจากน้ี เรายงัไดเ้สริมสร้างเครือข่ายครู กลุ่มผูป้กครอง และติวเตอร์อิสระ เพ่ือการรวมกลุ่มสร้างผลิตภณัฑ์
ทางการศึกษาท่ีตรงต่อความตอ้งการของนกัเรียนและผูป้กครองไดม้ากข้ึน 
 
6.1. ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
6.1.1  การเรียนการสอนเพ่ือกวดวชิา โดยอาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุ ท่ีสถาบนักวดวิชาบีไบรท ์ โดยจดัการเรียนการสอนตาม      

หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามวตัถุประสงคข์องนกัเรียน โรงเรียนเปิดคอร์สวชิาหลกัตามความ
ตอ้งการของตลาดโดยทัว่ไป หรือนกัเรียนสามารถจดักลุ่มเพ่ือขอเปิดคอร์สในสาขาวิชาท่ีนกัเรียนตอ้งการ โดย
ทางสถาบนัใหบ้ริการอาคารสถานท่ี และอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
6.1.2 การเรียนการสอนเพ่ือกวดวชิาผา่นส่ือวดีีโอ ท่ีสถาบนักวดวชิาบีไบรท ์ โดยใชส่ื้อท่ีผลิตข้ึนจากการเรียนการสอน

ของอาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุของสถาบนั นกัเรียนสามารถวางแผนการเรียนเพื่อลงเรียนในเวลาท่ีนกัเรียนสะดวก 
ลกัษณะการเรียนเป็นการชมวดีีโอการเรียนการสอนแบบส่วนตวั นกัเรียนหน่ึงคนต่ออุปกรณ์หน่ึงชุด ดงันั้น 
นกัเรียนสามารถควบคุมการเล่นวดีีโอได ้ เช่นการขา้มไปยงับทถดัไป หรือการเล่นแบบ Fast Forward หรือหาก
นกัเรียนไม่เขา้ใจในส่วนใด สามารถเล่นวดีีโอในส่วนนั้นซํ้ าได ้เป็นตน้ 

 
6.1.3 การเรียนกวดวิชาผา่นส่ืออินเทอร์เนตนอกพ้ืนท่ีของสถาบนักวดวิชาบีไบรท ์ (โดยใชส่ื้อวดีีโอท่ีไดก้ล่าว ไวใ้น 

ผลิตภณัฑท่ี์ 6.1.2) ในกรณีท่ีนกัเรียนไม่สะดวกในการเดินทางมาท่ีสถาบนั นกัเรียนสามารถเรียนผา่นระบบอิน
เทอร์เนตได ้ ซ่ึงนกัเรียนจาํเป็นตอ้งมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนตความเร็วสูงเป็นของตนเอง โดย
นกัเรียนตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกของสถาบนั ซ้ือคอร์สเรียน จากนั้นจึงสามารถดูวีดีโอการเรียนการสอนผา่นระบบ 
Video Streaming บนอินเทอร์เนตไดท้นัที ทุกท่ี ทุกเวลา และสามารถควบคุมการเล่นวดีีโอไดเ้ช่นเดียวกนักบั
การมาดูวดีีโอท่ีสถาบนั 
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6.1.4  บริการใหเ้ช่าใชพ้ื้นท่ีเพ่ือการเรียนการสอน หรือเพ่ือการประชุมกลุ่ม เน่ืองจากสถาบนับีไบรท ์ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ
กวดวิชาในใจกลางเมือง ดงันั้นผูใ้ชบ้ริการสามารถเดินทางมาท่ีสถาบนัไดส้ะดวกทั้งทางบริการรถไฟฟ้า และเรา
มีท่ีจอดรถเพียงพอแก่ผูม้าใชบ้ริการ ทั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมรายไดจ้ากการใชป้ระโยชน์จากอาคารสถานท่ีโดยเฉพาะ
ในช่วงระหวา่งวนั ในวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ในปัจจุบนั เรามีหอ้งเรียนเพ่ิมข้ึนจากเดิมเป็น 8 หอ้งเรียนบรรยาย และ
หน่ึงหอ้งเรียนวีดีโอ ซ่ึงสามารถรองรับความตอ้งการสถานท่ีเพ่ือการเรียนการสอนและการสัมนาไดอี้กมาก 

 
6.1.5 บริหารจดัการการเรียนการสอนสาํหรับครูอิสระ เพ่ือสร้างเครือข่ายครูอิสระ ท่ีมีศกัยภาพหรือกาํลงั  ประสบ

ความสาํเร็จ แต่ไม่มีทุนทรัพยเ์พียงพอในการขยายโอกาส รวมทั้งไม่มีสถานท่ีเพ่ือการเรียนการสอนเป็นของ
ตนเอง และกาํลงัมองหาโอกาสในการเติบโตร่วมไปกบัเรา ในกรณีน้ี ทางสถาบนัจะทาํการส่งเสริมการตลาดให ้
และผลตอบแทนท่ีไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายจะอยูใ่นรูปแบบของการแบ่งผลกาํไร (Profit Sharing) 

 
6.2. ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
6.2.1   กลุ่มนกัเรียนในสังกดัของกระทรวงศึกษาธิการ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือนกัเรียน

ท่ีมีอาย ุ 10-16 ปี โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) การทาํเกรดท่ีโรงเรียน  (2) การสอบแข่งขนัเพ่ือเขา้เรียนในระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 1, มธัยมศึกษาปีท่ี 4 หรือระดบัมหาวทิยาลยั  (3) เพ่ือการสอบแข่งขนัในสนามแข่งขนัอ่ืนๆ เช่น 
IJSO และ สอวน. เป็นตน้ 

 
6.2.2  กลุ่มนกัเรียนในระบบการศึกษาแบบนานาชาติ หรือระบบการศึกษาแบบสองภาษาระดบัเทียบเท่าชั้นประถมศึกษา 

 ปีท่ี 6 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือนกัเรียนท่ีมีอาย ุ10-16 ปี 
 
6.2.3  กลุ่มนกัเรียนในระดบัมหาวทิยาลยั  ท่ีตอ้งการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ  โดยเฉพาะการเขียนและ การสนทนา

ภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีมกัไม่รวมอยูใ่นการทดสอบเพื่อการสอบแข่งขนัเพ่ือเขา้เรียนชั้นมธัยมปลาย และ
ระดบัมหาวทิยาลยั จึงมกัถกูละเลยจากการกวดวชิาเพื่อการสอบเขา้ และนกัเรียนในระดบัมหาวทิยาลยัมกัขาด
ทกัษะเหล่าน้ี 

 
6.2.4 กลุ่มคนทาํงานท่ีตอ้งการพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เพ่ือการตอบรับการเขา้มาของ AEC 

โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั เพ่ือการประกอบการทาํงานหรือการติดต่อธุรกิจ ทั้งน้ีทกัษะท่ีสาํคญัคือการเขียน และ
การสนทนาภาษาองักฤษ โดยเราไดมี้โอกาสร่วมโครงการอบรมภาษาองักฤษเพ่ือการพฒันาบุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดผ้ลตอบรับเป็นท่ีน่าพอใจ และโครงการน้ีไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจากผล
การทาํงานท่ีผา่นมาเราสามารถขยายพ้ืนท่ีการอบรมไปยงัหวัเมืองท่องเท่ียวใหญ่ เช่น เมืองพทัยา และภเูกต็ ได้
ต่อไปในอนาคต 
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6.3 การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 
6.3.1  การเรียนการสอนท่ีเรียนสดกบัอาจารยแ์ละครูอิสระ นกัเรียนสามารถสมคัรเรียนท่ีสถาบนั หรือโอนเงินเขา้บญัชี

ธนาคารของสถาบนั และนาํหลกัฐานการชาํระเงินมาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ี จากนั้นจึงเร่ิมเรียนไดท้นัทีตาม
ตารางเวลาของคอร์สวชิานั้นๆ 

 
6.3.2     การเรียนการสอนผา่นส่ือวดีีโอ นกัเรียนสามารถเดินทางมาสมคัรเรียนท่ีสถาบนัไดโ้ดยตรง หรือโอนเงินเขา้

บญัชีธนาคารของสถาบนั และนาํหลกัฐานการชาํระเงินมาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ี และสามารถเร่ิมเรียนไดท้นัที หรือ
อาจสาํรองท่ีนัง่ล่วงหนา้ เพ่ือทาํการเรียนภายในเวลาทาํการของสถาบนั 

 
6.3.3    การเรียนการสอนผา่นระบบอินเทอร์เนตผา่นเวบไซทข์องสถาบนัท่ี http://www.BeBrightAcademy.com 

นกัเรียนสามารถเขา้สู่ระบบอินเทอร์เนตเพ่ือสมคัรสมาชิก และชาํระเงินเพ่ือซ้ือคอร์สออนไลน์ (Online 
Payment) จากนั้นนกัเรียนสามารถเร่ิมเรียนไดท้นัที ทุกท่ี ทุกเวลา 

 
6.3.4     การเช่าใชพ้ื้นท่ีเพ่ือการเรียนการสอนหรือการประชุม ทางสถาบนัจะใหสิ้ทธิแก่อาจารยข์องสถาบนัก่อน ผูเ้ช่า

จาํเป็นตอ้งระบุวนัเวลาท่ีชดัเจนเพ่ือการเช่าเป็นรายชัว่โมง และชาํระเงินเตม็จาํนวนแก่เจา้หนา้ท่ีท่ีสถาบนั หรือ
โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของสถาบนั และนาํหลกัฐานการชาํระเงินมาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ี 

 
6.4. กลยุทธ์การแข่งขัน 
เรามีจุดแขง็ท่ีเป็นศกัยภาพท่ีสาํคญัหลายประการ ดงัน้ี  

1. ทาํเลท่ีตั้งของสถาบนัตั้งอยูใ่จกลางเมือง ในแหล่งธุรกิจกวดวิชา และใกลแ้หล่งบริษทัเอกชนต่างๆ ดงันั้นเรา
จึงไดเ้ปรียบในเร่ืองของอาคารสถานท่ีดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่าและมีศกัยภาพสูง  จากการสังเกตโดยทัว่ไป มีนกัเรียนท่ีตระเวน
กวดวชิาหลายหม่ืนคนต่อวนัในยา่นน้ี 

2. ส่ือการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ โดยอาจารยอิ์งทิพย ์รัตตรังสี  เป็นส่ือวีดีโอการเรียนการสอนท่ีมี
ชัว่โมงเรียนมากกวา่ 500 ชัว่โมง และพร้อมลงสู่ตลาดไดท้นัทีทั้งในรูปของคอร์สเรียนวีดีโอและคอร์สเรียนออนไลน์
ผา่นระบบอินเทอร์เนต 

3. เรามีเครือข่ายอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิในทุกสาขาวิชา คือ ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา 
แต่ละท่านมีวฒิุดา้นการศึกษาสูงถึงปริญญาเอกและไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโท จากต่างประเทศ  

4. เราสามารถบริหารจดัการให้สถาบนักวดวิชาบีไบรทเ์ป็นศูนยก์ารเรียนรู้ครบทุกสาขาวิชา นกัเรียนสามารถ
เลือกเรียนกบัเราไดค้รบทุกวชิาอยา่งมีคุณภาพ 

 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกจิการสถาบันกวดวชิา 

ตลอดเวลาท่ีผ่านมา มาตรฐานการเรียนและการสอนในโรงเรียนทัว่ประเทศไทยยงัขาดแคลนอาจารยท์ั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ทาํใหม้าตรฐานทางการศึกษาของแต่ละโรงเรียนแตกต่างกนั ประกอบกบัค่านิยมของสังคมไทย
ท่ียงัคงให้ความสําคญักบัช่ือเสียงของสถาบนัการศึกษา รวมทั้งความนิยมในสาขาวิชาและคณะการศึกษาซ่ึงสามารถ
สร้างอาชีพและความมัน่คงในอนาคต อยา่งไรก็ตาม การสอบแข่งขนัเพ่ือเขา้เรียนในระดบัชั้นต่างๆ มีความเขม้ขน้มาก
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ข้ึน อีกทั้ง การเปล่ียนแปลงระบบการสอบเขา้มหาวิทยาลยั ซ่ึงใชผ้ลการเรียนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร ทาํให้นกัเรียน
ตอ้งพยายามทาํคะแนนสอบท่ีโรงเรียนใหดี้โดยตลอด นกัเรียนจาํเป็นตอ้งกวดวิชาตลอดเวลา เพ่ือใหมี้ระดบัผลการเรียน
ในโรงเรียนท่ีดี และสามารถสอบเขา้มหาวิทยาลยัได ้ ดว้ยเหตุน้ี นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในปัจจุบนัจึงจาํเป็นตอ้งวาง
แผนการเรียนเสริมหรือกวดวิชาระยะยาวตลอด 6 ปี และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการสอบเขา้เรียนระดบัมธัยมปลายโรงเรียนท่ี
มีช่ือเสียง และสอบเขา้มหาวทิยาลยัในคณะท่ีตอ้งการและมีช่ือเสียงดว้ยเช่นกนั 
 จากรายงานผลการศึกษาวิจยั เร่ืองยุทธศาสตร์การแกปั้ญหาการกวดวิชาของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
(สนย.) สาํนกังานปลดั ศธ. พบวา่ มีผูป้ระกอบการธุรกิจกวดวิชาเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยประเทศไทยมีโรงเรียนกวดวิชามากถึง 
2,005 แห่งในปี 2555  ซ่ึงในจาํนวนน้ี เป็นโรงเรียนกวดวิชาท่ีตั้งอยูใ่นกรุงเทพฯ 460 แห่ง  มีนกัเรียนกวดวิชา 453,881 
คน คิดเป็น 12% ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาทั้งหมด  โดยมูลค่าการตลาดของธุรกิจกวดวิชา ปี 2556 ประมาณ 7,160 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ท่ีมีมูลค่า 7,000 ลา้นบาท และคาดวา่ในปี 2558 จะเติบโตไปสู่ 8,189 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 
5.4% ซ่ึงการเติบโตน้ีมีสาเหตุจากค่าเรียนท่ีสูงข้ึน และจาํนวนนกัเรียนท่ีเรียนกวดวชิาเพ่ิมมากข้ึน 

ธุรกิจกวดวชิาเป็นธุรกิจท่ีสามารถเติบโตในทุกภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ไม่วา่เศรษฐกิจจะ
ตกตํ่าหรือการเมืองจะร้อนแรงเพียงใด ผูป้กครองยงัคงใหค้วามสาํคญัดา้นการศึกษาแก่บุตรหลานของตนเป็นสาํคญั ดว้ย
หวงัวางรากฐานท่ีดีและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพท่ีมัน่คงในอนาคต อยา่งไรกต็าม ธุรกิจการศึกษาเป็นธุรกิจท่ี
จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาในการบ่มเพาะสร้างช่ือเสียงและผลงานใหเ้ป็นท่ียอมรับแก่ผูป้กครองและนกัเรียน ดงันั้นภาพลกัษณ์ท่ี
ดีและคุณภาพทางการศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัในการแข่งขนัในอุตสาหกรรมน้ี  
 
7. นิตยสารภาษาองักฤษสําหรับเยาวชน : นิตยสารเนช่ันจูเนียร์ (NJ Magazine) 
7.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์

ในปี 2557 บริษทัฯไดรั้บโอนนิตยสารท่ีใหค้วามรู้ดา้นภาษาองักฤษอยา่งมีสาระและบนัเทิงสาํหรับเยาวชน มา
จากเครือเนชัน่ ดว้ยเป็นธุรกิจท่ีตรงกบักลุ่มเป้าหมายท่ีบริษทัมีอยูเ่ดิม  NJ Magazine เป็นนิตยสารวยัรุ่นรายเดือน
ภาษาองักฤษ ท่ีทาํใหก้ารเรียนรู้ภาษาองักฤษเป็นเร่ืองสนุกๆ สาํหรับเดก็ไทย ดว้ยเน้ือหาท่ีเขา้ถึงใจวยัรุ่น ขนาด
กระทดัรัด คุม้ค่าคุม้ราคา เหมาะท่ีเยาวชนสามารถเพิ่มพนูความรู้นอกเวลาเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีเน้ือหา
ครอบคลุม Lifestyle สาํหรับวยัรุ่นยคุใหม่ พฒันา IQ และ EQ และการทบทวนความรู้  
ใครว่าวยัรุ่นเข้าใจยาก - ชีวติวยัรุ่นนั้นมีความหลากหลาย และมีมิติท่ีน่าสนใจ ดว้ยประสบการณ์กวา่ 23 ปีในการเป็น
นิตยสารภาษาองักฤษสาํหรับวยัรุ่น ทาํให ้NJ เป็นเหมือนเพ่ือนสนิทท่ีรู้ใจของวยัรุ่น 
ไลฟ์สไตส์ทีไ่ม่หยุดน่ิง - วยัรุ่นนั้นเตม็ไปดว้ยพลงังาน นอกเหนือจากการเรียนแลว้ กิจกรรมต่างๆและการสังสรรคเ์ฮฮา 
คือส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้าํหรับวยัรุ่นในยคุน้ี NJ จึงมาในขนาดกะทดัรัด พกพาสะดวกและยงัทนัสมยักา้วทนัไลฟ์สไตลข์อง
วยัรุ่นในยคุดิจิตอล กบั NJ digital platforms ท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น interactive e-magazine on tablet หรือ game 
application on smart phone เพ่ือท่ีจะตามติดวยัรุ่นไปไดทุ้กท่ี 
หลากหลายและรอบด้าน - นอกจากการนาํเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัไลฟ์สไตล ์ข่าวสาร และเร่ืองราวท่ีอยูใ่นความสนใจของ
วยัรุ่นผา่นภาษาองักฤษท่ีเขา้ใจง่าย รวมถึงแบบฝึกหดัและแนวขอ้สอบภาษาองักฤษแลว้ NJ ไดเ้พ่ิมเน้ือหาใหส้ามารถ
ตอบโจทยก์ารเป็นนิตยสารคู่ใจของวยัรุ่นดว้ยเน้ือหาเขม้ขน้เก่ียวกบัการทบทวนความรู้และแนวขอ้สอบ Admissions หา้
วชิาหลกั โดยทีมคณาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์จากโครงการทบทวนความรู้กบัมาม่า เพ่ือใหก้ารเตรียมตวัสอบ Admissions 
ไม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไป 
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ปัจจุบนั NJ Magazine มีผูอ้่านครอบคลุมทัว่ประเทศ และเป็นท่ีนิยมโดยเฉพาะในระดบัโรงเรียนมธัยมศึกษา 
ในขณะเดียวกนัปี 2558 ท่ีเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บริษทัฯมีโอกาสต่อยอดธุรกิจในการใหค้วามรู้
ภาษาองักฤษ พร้อมทั้งจดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ภาษาองักฤษอยา่งต่อเน่ือง คือกิจกรรมการแข่งขนัสะกดคาํ
ภาษาองักฤษชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย NJ Spelling Bee นบัเป็นปีท่ี 17 ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งยิง่สาํหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษา บริษทัฯยงัไดรั้บความร่วมมือกบั บมจ. โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ (ดีแทค) ในการขยายกิจกรรม
ไปยงัช่องทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและช่องทางดิจิตอล  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดร่้วมกบัสถานฑูตไอร์แลนดป์ระจาํประเทศไทย จดัการประกวดการเขียนเรียงความ
ภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคแ์ห่งประเทศไทย “Junior Dublin Literary Awards” โดยจดัต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 10 แลว้ 
 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกจินิตยสารภาษาองักฤษสําหรับเยาวชน 

แมว้า่ปัจจุบนัส่ือส่ิงพิมพอ์ยูใ่นภาวะชะลอตวั เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่ือเทคโนโลยมืีอถือและการ
ส่ือสารมีทั้งความรวดเร็ว ความสะดวก ราคาท่ีถูกลง ทาํใหเ้ยาวชนรุ่นใหม่ๆนิยมรับขอ้มูลข่าวสารทาง New Media เป็น
หลกัแต่สาํหรับธุรกิจนิตยสารภาษาองักฤษ ท่ีเป็นหนงัสืออ่านนอกเวลา มีสาระคู่บนัเทิงในแบบ edutainment ยงัมีการ
แข่งขนัท่ีไม่สูงมาก อาจารยแ์ละนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษายงัคงสะดวกใชส่ื้อส่ิงพิมพเ์ป็นส่ือการเรียนการสอนเป็น
หลกั NJ Magazine จึงถือครองส่วนแบ่งการตลาดมากท่ีสุด ดว้ยความสามารถเขา้ถึงตลาดโรงเรียนทัว่ประเทศเป็นหลกั 
รองลงมาเป็นตลาดผา่นตวัแทนจดัจาํหน่าย และสมาชิก  ทางดา้นกระบวนการผลิต บริษทัฯมีความเช่ียวชาญดา้นขอ้มูล
ข่าวสารท่ีอพัเดท พร้อมทั้งใชว้ตัถุดิบ และการผลิตภายในบริษทัในเครือ สามารถควบคุมปัจจยัดา้นการผลิต คลงัหนงัสือ 
การขนส่ง เพ่ือพฒันาตน้ทุนและสร้างรายไดอ้ยา่งมีระบบ 

 

2.2.6 สายธุรกจิโรงพมิพ์ 
ลกัษณะของผลติภัณฑ์หรือบริการ 

บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั (WPS) เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
ถือหุ้น 84.5% ทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการงานพิมพห์นงัสือพิมพ ์ โดยการพิมพห์ลกัจะรับพิมพ์
หนงัสือพิมพข์องเครือเนชัน่ กรุ๊ป รวมถึงการให้บริการงานพิมพส่ิ์งพิมพอ่ื์นๆ เช่น พอ็กเก็ตบุ๊ค นิตยสาร ของในเครือ
เนชัน่ กรุ๊ป และรับจา้งพิมพส่ิ์งพิมพคุ์ณภาพสูง เช่น นิตยสาร แคตตาลอ็ก ใบปลิว แผน่พบั สาํหรับลกูคา้ภายนอกดว้ย 
  
การบริการงานพมิพ์ของ บริษัท ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย ) จํากดั 
1. ดาํเนินธุรกจิด้วยเคร่ืองพมิพ์ป้อนม้วน 

บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดัดาํเนินธุรกิจให้บริการงานพิมพห์นงัสือพิมพ ์ใชเ้คร่ืองจกัร Cold-set 
Web Offset ซ่ึงรับงานพิมพจ์ากบริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั, บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั และบริษทั เนชัน่ นิวส์ 
เน็ตเวิร์ค จาํกดัไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์คมชดัลึก, กรุงเทพธุรกิจ , The Nation  หนงัสือรายปักษแ์ละรายสัปดาห์ – NJ 
Magazine และเนชัน่สุดสัปดาห์ และแบบการเรียนการสอนจากลูกคา้ภายนอกเช่น อกัษรเจริญทศัน์รวมทั้งสาํนกัพิมพ์
เจา้ของหนงัสือพิมพต่์างประเทศไดแ้ก่    The Wall Street Journal Asia  และ Yomiuri Shimbun   ซ่ึงไดว้า่จา้งบมจ. เนชัน่ 
อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์(NINE) ดาํเนินการจดัพิมพ ์จดัจาํหน่าย และขนส่ง ตามลาํดบั และ NINEไดใ้ชบ้ริการ
โรงพิมพใ์นเครือ ไดแ้ก่ บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูจ้ดัพิมพห์นงัสือพิมพด์งักล่าว 
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สิทธิและข้อจํากดัในการประกอบธุรกจิ 
-ไม่มี- 
 
กลยุทธ์ทางการตลาด 

ใหบ้ริการงานดา้นการพิมพท่ี์มีคุณภาพอยา่งครบวงจร โดยการใชเ้คร่ืองจกัร,อุปกรณ์ และเทคโนโลยกีารพิมพท่ี์
ทนัสมยั และระบบบริหารคุณภาพ เพ่ือการพฒันาคุณภาพบริการการพิมพใ์ห้ดียิ่งๆข้ึน โดยทีมงานท่ีมีประสบการณ์สูง
ทางดา้นการพิมพ ์

ในปี 2556 บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั  ไดรั้บรางวลัคุณภาพการพิมพจ์าก“งานประกวดส่ิงพิมพ์
แห่งชาติ คร้ังท่ี 8 (8th Thai Print Award 2013) สองรางวลัดว้ยกนั คือ รางวลัเหรียญทอง Gold Award ประเภทงานพิมพ์
จากเคร่ืองป้อนมว้น  กระดาษเคลือบผิว 70 แกรมและมากกวา่ (Web Offset-Coated Stock 70 gsm and up) และรางวลั
เหรียญทองแดง Bronze Award ประเภทงานพิมพจ์ากเคร่ืองป้อนมว้น กระดาษเคลือบผิว 65 แกรมหรือนอ้ยกวา่และ
มากกวา่ (Web Offset-Coated Stock 65 gsm and less)  

นอกจากน้ี บริษัทยงัร่วมกับบริษัทในกลุ่มเนชั่นคือ บริษทั เอ็มเอ็มแอล จาํกัด  (บริษัทย่อยท่ีบริษทั เนชั่น 
มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นอยู ่99.99%) ให้บริการเพ่ิมเติมท่ีโรงพิมพอ่ื์นไม่สามารถทาํได ้คือบริการดา้นการ
จดัส่ง (Logistic) ตรงถึงลกูคา้ตามบา้นหรือส่งถึงเอเยน่ตห์นงัสือ เพ่ือบริการลกูคา้อยา่งครบวงจร 

 
ลกัษณะของลูกค้า 

ในปี 2557 ลูกคา้ส่วนใหญ่ประมาณ 77% คือบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 
นอกจากน้ีมีการขยายตลาดงานดา้นการพิมพไ์ปยงัลูกคา้ภายนอกเครือ อาทิเช่น อกัษรเจริญทศัน์ ซ่ึงเป็นลูกคา้ประเภท 
Web Offset 

 
ภาวะการแข่งขัน 

เน่ืองจากบริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั ใหบ้ริการพิมพส่ิ์งหนงัสือพิมพข์องเนชัน่ กรุ๊ปเป็นหลกั  
จึงมิไดมี้การแข่งขนัในส่วนน้ี นอกจากมีช่วงเวลาท่ีวา่งจากงานหลกัจะรับพิมพง์านประเภทหนงัสือแบบเรียนได ้
 
เคร่ืองจักรทีใ่ช้ในการผลติ 

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

 
กาํลงัการผลติ แยกตามประเภทการผลติสินค้าและเคร่ืองจักรทีเ่กีย่วข้องดงันี ้

กาํลงัการผลิตหนงัสือพิมพ ์
ในการผลิตหนงัสือพิมพจ์ะใชเ้คร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการพิมพเ์ป็นการเฉพาะเรียกวา่ “Cold-set Web Offset” ท่ีใช้

กระดาษ Newsprint ท่ีเป็นมว้น โดยปัจจุบนับริษทัมีเคร่ืองจกัรดงักล่าว 2 ชุด  ซ่ึงตามกาํลงัการผลิตเตม็ท่ีของเคร่ืองจกัร   
ท่ีมีอยูจ่ะสามารถพิมพไ์ดต้ลอด 24 ชัว่โมงโดยแบ่งเป็น 3 กะ  แต่ในปัจจุบนับริษทัใชก้าํลงัการผลิตเพียง 2 กะหรือ
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ประมาณ 70%  ของกาํลงัการผลิตทั้งหมด  คือใชเ้วลาในการพิมพป์ระมาณ 12 – 15 ชัว่โมง  โดยแบ่งเป็น 2 กะๆ ละ 8 
ชัว่โมง  โดยกาํลงัการผลิตท่ีเหลือส่วนใหญ่เป็นช่วงกลางวนั 

 
อตัรากาํลงัคนในดา้นการผลิตหนงัสือพิมพ ์ 
ปัจจุบนัโดยเฉล่ียการทาํงานเป็น 2 กะ จาํนวนกะละ 8 ชัว่โมง  และใชเ้วลาในการพิมพเ์ฉล่ียวนัละ 16 ชัว่โมง โดย

มี  ตารางเวลาสลบัการทาํงานของเคร่ืองพิมพ ์ณ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีพนกังานในสายธุรกิจการพิมพร์วมประมาณ  
121  คน 

วตัถุดิบและผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ 
วตัถุดิบท่ีสาํคญัในการผลิตหนงัสือพิมพแ์บ่งไดด้งัต่อไปน้ี                    

หน่วย : ร้อยละของมูลค่าวตัถุดิบรวม 
วตัถุดบิ ผลติหนังสือพมิพ์และนิตยสาร 

กระดาษหนงัสือพิมพ ์ 88% 
หมึกพิมพ ์ 5% 
เพลท 5% 
อ่ืนๆ ( เช่น นํ้ายาลา้งเพลท) 2% 

รวม 100% 

 ในปี 2557 วตัถุดิบส่วนใหญ่ คือ กระดาษหนังสือพิมพ ์ซ่ึง บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)      
จะเป็นผูจ้ัดหา เพ่ือจัดส่งให้บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ดาํเนินการผลิตส่วนวตัถุดิบอ่ืนๆ บริษัท          
ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดัเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัหาวตัถุดิบ 
 
แหล่งทีม่าของวตัถุดบิ 

วตัถุดิบท่ีสาํคญั คือ กระดาษหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงในปี 2557 บริษทัฯสั่งซ้ือกระดาษหนงัสือพิมพจ์ากต่างประเทศเป็น
หลกั  เช่น  Paper Right และ Focus Corporation เป็นตน้ คิดเป็นประมาณ 90 % ของยอดการสั่งซ้ือทั้งหมดเน่ืองจากราคา
ถูกกวา่การสั่งซ้ือภายในประเทศ   ท่ีเหลือสั่งซ้ือจากผูผ้ลิตในประเทศ เช่น  บริษทั ผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั, บริษทั 
ฟินิคซ์ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จาํกดั (มหาชน)  เป็นตน้   โดยผูจ้าํหน่ายกระดาษดงักล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้ง
ทั้งทางตรงและทางออ้มกบับริษทัหรือผูบ้ริหาร แต่จะพิจารณาเลือกซ้ือจากการเปรียบเทียบราคาและความตอ้งการใชง้าน
เป็นสาํคญั โดยปัจจุบนัมีผูจ้ดัจาํหน่ายกระดาษเป็นจาํนวนมากและปริมาณการผลิตในตลาดกระดาษค่อนขา้งสูง บริษทัฯ 
จึงไม่ประสบกบัปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบ 

ส่วนวตัถุดิบอ่ืนๆ ไดแ้ก่ หมึกพิมพ ์เพลท และนํ้ ายาต่างๆ ซ่ึงมีสัดส่วนรวมประมาณร้อยละ12 ของมูลค่าวตัถุดิบ
รวมในปี 2557 บริษทัไดส้ั่งซ้ือจากบริษทัตวัแทนในประเทศทั้งหมดเพราะมีผูข้ายเป็นจาํนวนมาก โดยไม่ผกูพนักบัราย
ใดรายหน่ึง 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

เน่ืองจากการผลิตหนงัสือพิมพข์องบริษทัฯ ใชว้ตัถุดิบนอ้ยประเภทโดยร้อยละ 88 ของวตัถุดิบหลกั คือ กระดาษ 
ส่วนท่ีเหลือเป็นวสัดุส้ินเปลืองไดแ้ก่ เพลท, หมึก, ฟิลม์, นํ้ ายาเคมี ซ่ึงเม่ือผา่นกระบวนการผลิตแลว้ บริษทัฯ จะนาํมา
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จาํหน่ายใหแ้ก่ผูรั้บซ้ือสินคา้เก่า โดยเฉพาะวสัดุส้ินเปลืองท่ีเป็นวตัถุเคมี จะตอ้งพิจารณาผูรั้บซ้ือท่ีตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมดว้ยดงันั้นบริษทัจึงไม่มีวตัถุดิบหรือนํ้ายาเคมีท่ีใชแ้ลว้ เป็นมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม 

นอกจากน้ีบริษทัฯยงัอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้ม
โรงงาน ซ่ึงในทุกๆ ปี หน่วยงานดงักล่าวไดเ้ขา้มาตรวจสภาพและประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแลว้มีความเห็นว่า
บริษทัไม่ไดส้ร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด 

 
งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 
-ไม่มี- 
 
1. ดาํเนินธุรกจิงานพมิพ์คุณภาพสูงแบบป้อนม้วนและป้อนแผ่น(Commercial Web & Sheet Fed) 

ดาํเนินธุรกิจตั้งแต่เดือน เมษายน 2550 ดาํเนินการโดย บริษทัร่วมทุน คือ บริษทั เกียวโด เนชัน่ พร้ินต้ิง  เซอร์วิส 
จาํกดั (KNP) เป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่ง บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั (WPS) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และ Kyodo Printing Co (S’Pore) PTE Ltd ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยลง Kyodo Printing 
Co.,Ltd ในประเทศญ่ีปุ่น และ San-Mic Trading(Thailand) ในสัดส่วน 49:49:2 ตามลาํดบั มีวตัถุประสงคใ์นการดาํเนิน
ธุรกิจให้บริการงานพิมพ์หนังสือทั้ งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น งานหนังสือปกแข็ง, ตําราเรียน 
Encyclopedia , การ์ตนู, พอ็คเกต็บุ๊ตส์และนิตยสาร รวมถึงงานพิมพคุ์ณภาพอ่ืนๆ 

ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2553 WPS ไดเ้ขา้ถือหุน้เพ่ิมเติมจากร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 99.99 และเปล่ียนช่ือบริษทั
เป็น บริษทั เนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วิส จาํกดั (NPS) และในท่ีสุด WPS ไดรั้บโอนกิจการจาก NPS  เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2554 

 
ลกัษณะของผลติภัณฑ์หรือบริการ 
งานพิมพภ์ายในประเทศแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

1. ลูกคา้ในกลุ่มการพิมพเ์นชัน่  ไดแ้ก่  บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน), บริษทั เนชัน่ อินเตอร์ 
เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ,บริษทั เนชัน่  เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั , บริษทั เนชัน่  โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์
จาํกดั  เป็นตน้ โดยงานพิมพส์าํหรับลกูคา้กลุ่มน้ี ส่วนใหญ่เป็นงานการ์ตนู, พอ็คเกต็บุ๊ค และส่ิงพิมพโ์ฆษณา 

2. ลกูคา้นอกกลุ่มเนชัน่ ดว้ยกาํลงัการผลิตท่ีสูงและกระบวนการผลิตท่ีครบวงจร จึงไดมี้การเจาะตลาดกลุ่มลูกคา้
ท่ีมีงานพิมพท่ี์เนน้ดา้นคุณภาพและยอดการพิมพสู์ง  ทางบริษทัฯสามารถรองรับงานพิมพป์ระเภทนิตยสาร, วารสาร, 
แคตตาลอ็ก ใบปลิวและแผน่พบัฯลฯ  เช่น ทีวไีดเร็ค, เอม็ไอดบับลิว กรุ๊ป, พลสั พร้ินต้ิง เป็นตน้ 
 
สิทธิและข้อจํากดัในการประกอบธุรกจิ 

รับงานพิมพท่ี์เนน้คุณภาพสูงและยอดการพิมพสู์ง 
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กลยุทธ์ทางการตลาด 
ให้บริการงานดา้นการพิมพท่ี์มีคุณภาพสูงอยา่งครบวงจร โดยใชเ้คร่ืองจกัร,อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการพิมพท่ี์

ทนัสมยัจนถึงการบริการจดัหีบห่อ และระบบบริหารคุณภาพ (QC) เพ่ือการพฒันาคุณภาพบริการการพิมพใ์หดี้ยิง่ๆข้ึน 
โดยทีมงานท่ีมีประสบการณ์สูงดา้นการพิมพ ์ 

นอกจากน้ี บริษัทยงัร่วมกับบริษัทในกลุ่มเนชั่นคือ บริษทั เอ็มเอ็มแอล จาํกัด  (บริษัทย่อยท่ีบริษทั เนชั่น 
มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นอยู ่99.99%) ให้บริการเพิ่มเติมท่ีโรงพิมพอ่ื์นไม่สามารถทาํได ้คือบริการดา้นการ
จดัส่ง (Logistic) ตรงถึงลกูคา้ตามบา้นหรือส่งถึงเอเยน่ตห์นงัสือ เพ่ือบริการลกูคา้อยา่งครบวงจร 

 
ลกัษณะของลูกค้า 

บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั มีรายไดค้่าบริการงานพิมพจ์ากลกูคา้ภายนอกท่ีมีลกัษณะเนน้งานพิมพ์
ท่ีมีปริมาณสูงและต่อเน่ืองต่อเน่ือง เช่น Catalogue สินคา้, Direct Mail, คู่มือการใชสิ้นคา้, นิตยสารของสายการบิน เป็น
ตน้ 

 
ภาวะการแข่งขัน 

เน่ืองจากWPS ในส่วนงานคอมเมอร์เชียล  มีศูนย์การพิมพ์ครบวงจรและมีเคร่ืองจักรท่ีทันสมัย ได้แก่  
เคร่ืองพิมพป้์อนแผน่ (Commercial Printing) และเคร่ืองพิมพคุ์ณภาพและความจาํสูง (Commercial Heat-set web Offset) 
รวมทั้งมีเคร่ืองจกัรท่ีให้บริการในการจดัหีบห่อรูปเล่มอย่างครบวงจร  ซ่ึงในธุรกิจประเภทเดียวกนัมีเพียง บริษทั ศิริ
วฒันา อินเตอร์พร้ินต้ิง และบริษทั ไซเบอร์พร้ินทเ์ท่านั้น ดงันั้นการเนน้คุณภาพงานพิมพ,์ ลดตน้ทุนใหต้ ํ่าลงและการส่ง
มอบตรงเวลา จึงเป็นภารกิจท่ีทางบริษทัฯตอ้งบรรลุ เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดได ้

 
เคร่ืองจักรทีใ่ช้ในการผลติ 

สาํหรับธุรกิจการบริการงานพิมพ ์มีเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการพิมพแ์บ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
1. เคร่ืองจกัร Commercial Printing ใชส้าํหรับการพิมพนิ์ตยสาร, การ์ตนู และพอ็กเกต็บุ๊คส์, หนงัสือทัว่ไป 
2. เคร่ืองจกัร Commercial Heat-set web offset ใชส้าํหรับการพิมพห์นงัสือนิตยสาร, โบชวัร์ ท่ีมีปริมาณสูงและ

 ตอ้งการความรวดเร็ว 
นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองจักรอ่ืนท่ีช่วยให้การบริการงานพิมพ์เป็นแบบครบวงจร  ได้แก่ เคร่ืองอัดเพลท CTP 

Systems เคร่ืองพบั, เคร่ืองเกบ็เล่ม, เคร่ืองเขา้เล่ม ซ่ึงมีทั้ง เคร่ืองเขา้เล่มปกแขง็ เคร่ืองเขา้เล่มปกปีก เคร่ืองไสกาว เคร่ือง
เยบ็มุงหลงัคา เคร่ืองเยบ็ก่ี รวมไปถึง เคร่ืองเคลือบปกลามิเนต เคร่ืองเคลือบยวู ีและเคร่ืองใส่ถุงพลาสติก 

 
กาํลงัการผลติ แยกตามประเภทการผลติสินค้าและเคร่ืองจักร 
 กาํลงัการผลติของเคร่ืองพมิพ์ 
 ปัจจุบนับริษทัฯมีเคร่ืองพิมพท์ั้งหมด จาํนวน 9 เคร่ือง แบ่งเป็น 

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

ผลิตจากเคร่ืองจกัรทั้ง 9 เคร่ือง ประมาณร้อยละ 50 - 60  
 
อตัรากาํลงัคน 

ปัจจุบนัโดยเฉล่ียการทาํงานเป็น 2 กะ จาํนวนกะละ 8 ชัว่โมง  และใชเ้วลาในการพิมพเ์ฉล่ียวนัละ 16 ชัว่โมง โดย
มีตารางเวลาสลบัการทาํงานของเคร่ืองพิมพ ์ณ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีพนกังานรวมประมาณ 99 คน 
 
2.2.7 สายธุรกจิขนส่ง  

บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั เป็นบริษทัในเครือเนชัน่ กรุ๊ป ให้บริการดา้นกิจกรรม Logistics เช่น บริการงานดา้น
กระจายสินคา้ (distribution) บริการดา้นการส่งส่ือทางการตลาดไปสู่มือผูบ้ริโภคโดยตรง (leaflet & direct mail) การทาํ
พิธีกรรมทางศุลกากร (import/export) การขนส่งสินคา้ไปสู่มือผูบ้ริโภคโดยตรง (B2C) และการขนส่งไปสู่ศูนยธุ์รกิจ
ร้านคา้ ทั้งแบบเก่าและแบบสมยัใหม่ (B2B)  
 

ดว้ยความพร้อมจากทีมรถขนส่ง มากกวา่ 120 คนัทัว่ประเทศ/วนั ทีมรถมอเตอร์ไซดก์วา่ 300 คนั ระบบสาระ
สนเทศ ศูนยก์ระจายและรับสินคา้ขนาด 2,000 ตร.ม. ในเขตปริมณฑล และยงัมีศูนยก์ระจายสินคา้ขนาดมากกวา่ 500 
ตร.ม. ในจงัหวดัหวัเมืองขนาดใหญ่ 3 แห่ง และมีจุดพกัสินคา้ขนาดประมาณ 100 ตร.ม. อีกกวา่ 14 แห่งกระจายอยูทุ่ก
ภมิูภาคของประเทศ  

 
บริการของ NML 

1. การขนส่งสินคา้แบบด่วนพิเศษ (Next day & 1-3 days) 
ปัจจุบนั NML ใหบ้ริการขนส่งแบบด่วนพิเศษ ในลกัษณะขนส่งแบบ B2B คือ (จากผูผ้ลิต/ผูจ้าํหน่ายสินคา้/

เจา้ของสินคา้ ไปสู่ร้านคา้ปลีก/ส่ง ทั้งในรูปแบบการคา้ แบบเก่า และแบบสมยัใหม่) ในพ้ืนท่ีธุรกิจของทุกๆภูมิภาคของ
ประเทศ 

 กทม. และปริมณฑล 60 เขต/อาํเภอ      
 ภาคกลาง 143 อาํเภอจาก 197 อาํเภอ  
 ภาคเหนือ 88 อาํเภอจาก 177  อาํเภอ  
 อีสาน 127 อาํเภอ จาก  333 อาํเภอ  
 ภาคใต ้87 อาํเภอ จาก 159 อาํเภอ  
รวม 505 อาํเภอ จากทั้งหมด 926 อาํเภอของประเทศไทย อีกทั้ง NML มีการให้บริการรับสินคา้จากภูมิภาค

ต่างๆมาท่ี กรุงเทพฯอีกดว้ย เช่น 
 ขนส่งสินคา้ OTOP และ CO-OP 
 รับเกบ็สินคา้คืนจากลกูคา้ปลายทาง จากต่างจงัหวดั-กทม.  



 

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

100 

ในปี 2558  NML ไดรั้บการคดัเลือกให้บริการขนส่งยาและเวชภณัฑ์ขององค์การเภสัชกรรมจาก
กรุงเทพมหานคร หรือคลงัท่ีองคก์ารเภสัชกรรม ไปยงัลูกคา้ในเขตภาคกลาง และภาคเหนือ ซ่ึงเป็นมิติใหม่สาํหรับการ
รับงานจากภาครัฐ 

 
2. Home delivery  

ในปี 2557 NML สามารถใหบ้ริการขนส่งแบบ B2C คือจากผูผ้ลิต/ผูจ้าํหน่ายสินคา้/เจา้ของสินคา้ไปสู่มือ
ผูบ้ริโภคโดยตรง ซ่ึง สามารถใหบ้ริการดงักล่าว ครอบคลุม เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองใหญ่ๆ 
เช่น   อ.แม่ริม, อ.หางดง,  อ.สารภี,  อ.สันทราย,  อ.สันกาํแพง จ.เชียงใหม่  อ.เมือง จ.ขอนแก่น อ.บางละมุง  อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี อ.หวัหิว จ.ประจวบคิรีขนัธ์ อ.เกาะชา้ง จ.ตราด อ.เมือง จ.ภเูกต็ และ อ.เมือง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

และในปี 2558 บริษทั มีแผนการรวบรวม เครือข่ายเพ่ือขยายพ้ืนท่ีให้บริการไปสู่พ้ืนท่ีอาํเภอเมือง และ
อาํเภอขนาดใหญ่เพ่ิมข้ึน  
 

3. งานกระจายสินคา้  
เป็นเวลากวา่ 20 ปีท่ี NML ให้บริการกระจายส่ิงพิมพใ์นเครือ Nation Group ไปสู่มือผูบ้ริโภคโดยตรง 

และผา่นร้านคา้เครือข่าย ซ่ึงตลอดระยะเวลาดงักล่าว NML ไดมี้โอกาสพฒันาระบบสาระสนเทศใหเ้หมาะสมกบัสภาพ
ธุรกิจกระจายสินคา้ในทุกๆมิติ เช่น การรับสินคา้ การควบคุมปริมาณสินคา้ และการรับและจดัการ order เพ่ือใหเ้อ้ือต่อ
การนาํส่ง และโดยเฉพาะระบบการจดัการ order นั้น ระบบดงักล่าวสามารถรองรับรายการสั่งสินคา้ไดม้ากกวา่ 10,000 
รายการ/วนั จากจาํนวนส่ิงพิมพ ์มากกวา่ 890,000 ฉบบั/วนั 

นอกจากนั้นในปี 2558 NML ไดต้ั้งเป้าท่ีจะให้บริการขนส่งสินคา้แก่ผูป้ระกอบการ SME หรือ 
eCommerce ท่ีไม่ไดมี้ความพร้อมดา้น คลงัสินคา้ ระบบการจดัการสินคา้คงคลงั พนกังาน ซ่ึงทาง NML มีทั้งประสบการณ์ 
และ องคป์ระกอบต่างๆดงักล่าวพร้อมท่ีจะใหบ้ริการแก่ลกูคา้กลุ่มดงักล่าวไดท้นัที 

ในปี 2558  NML จะมีการปรับปรุงการใหบ้ริการ ดว้ยการนาํระบบสารสนเทศเขา้มาใชใ้นกระบวนการ
จดัส่งและกระจายสินคา้ทั้งหมด โดยระบบ ELECTRONIC PROOF OF DELIVERY ซ่ึงลูกคา้สามารถติดตาม
สถานะการขนส่งไดทุ้กขั้นตอน และจดัทาํรายงานการขนส่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความเช่ือมัน่ในการ
ใชบ้ริการ ระบบดงักล่าวไดเ้ร่ิมมีการพฒันาระบบ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นตน้ไป นอกจากนั้นยงัไดมี้การปรับปรุง
ระบบต่างๆ เพ่ือให้บริการดา้นการรับจดัเก็บ และกระจายสินคา้ไปสู่ร้านคา้ปลีก/ส่ง ทั้งในรูปแบบการคา้ แบบเก่า และ
แบบสมยัใหม่ในพ้ืนท่ีธุรกิจของทุกๆภมิูภาคของประเทศ  

 
4. Leaflet & Direct mail 

สาํหรับเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กวา่ 10 ปีมาแลว้ท่ี NML ไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้
สาํหรับการบริการนาํส่งส่ือส่ิงพิมพไ์ปสู่ผูบ้ริโภคโดยตรง จากการท่ี NML เป็นบริษทัในเครือ Nation Group ซ่ึงมีฐาน
ลูกคา้สมาชิกหนงัสือพิมพ ์และแมกกาซีน เป็นจาํนวนมาก ซ่ึงบริษทัไดใ้ห้บริการส่งส่ิงพิมพสู่์บา้นสมาชิกดงักล่าว มา
เป็นเวลากว่า 40 ปี จากประสบการณ์การเร่ืองพ้ืนท่ีดังกล่าว ทาํให้ NML มีทีมงานท่ีแข็งแกร่งด้านพ้ืนท่ีใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นอยา่งดี อีกทั้ง NML ไดมี้การสาํรวจพ้ืนท่ีเพ่ือจดัทาํเป็นฐานขอ้มูลอยา่งสมํ่าเสมอ 
รวมถึงไดล้งทุนจดัซ้ือ software แผนท่ี GIS เพ่ือใหก้ารจดัการฐานขอ้มูลเป็นไปอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ สามารถตอบโจทย์
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ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมเช่น การกาํหนดกลุ่มหมู่บา้น หรือคอนโดมิเนียม ท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง ปานกลาง 
หรือการกาํหนดพ้ืนท่ีการยนืแจกแผน่พบัโฆษณาตามพ้ืนท่ีธุรกิจสาํคญั เป็นตน้ 

Import/Export   
 จากประสบการณ์กวา่ 30 ปี ท่ี NML ไดด้าํเนินพิธีการ การนาํเขา้และส่งออกส่ือส่ิงพิมพจ์ากต่างประเทศ ทาํใหมี้

ทีมงานท่ีเขา้ใจวิธีการ ลงทะเบียน โดยผา่นพิธีการศุลกากรทางอิเลก็ทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) ในการรับส่ง
ขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออกกบัศุลกากร และออกใบขนสินคา้ขาเขา้พร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตรและ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม และใบกาํกบัการขนยา้ยสินคา้ทางอากาศยาน เป็นอยา่งดี 
             ในปี 2557  NML จึงไดเ้ร่ิมใหบ้ริการ Import /  Export ครบวงจร เพ่ือเป็นการใหบ้ริการต่อเน่ืองกบัลูกคา้เก่าซ่ึง
ใชบ้ริการขนส่งและกระจายสินคา้กบัเราอยู่ก่อนแลว้ และลูกคา้ใหม่ท่ีให้ไดใ้ห้ความสนใจ จนไดรั้บการตอบรับเป็น
อยา่งดี  เช่นกลุ่มลูกคา้งานไม,้ เฟอนิเจอร์, ลูกคา้หอ้งเยน็นาํเขา้อาหารทะเล, ลูกคา้ผลิตภณัฑร์องเทา้สาํเร็จรูป และ ลูกคา้
ส่ิงพิมพ ์ สาํหรับในปี 2558  NML ไดต้ั้งเป้าหมายท่ีจะพฒันาการขนส่งขา้มแดน Cross-borderไปยงัประเทศเพ่ือนบา้น
ให้คลอบคลุมทัว่ทั้งภูมิภาค เพ่ือรองรับการมาถึงของการเปิดตลาด AEC โดยมีการร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจใน
ประเทศเพ่ือนบา้นทั้งภาคเอกชน และภาครัฐฯ เพ่ือใหไ้ดรั้บความสะดวกในขั้นตอน และ พิธีการต่างๆ เพ่ือบริการขนส่ง
ขา้มแดนอยา่งสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนั้น NML ยงัวางแผนท่ีจะใหบ้ริการ PARCEL SERVICE COUNTER โดยจะร่วมมือกบัพนัธมิตร
ทางธุรกิจ ของ Nation group ทัว่ประเทศ และผูใ้หบ้ริการ PARCEL SERVICEทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือใหบ้ริการของ
บริษทัฯคลอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
 
จํานวนบุคลากร 

ณ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทั เอน็เอ็มแอล จาํกดั มีบุคลากร ทั้งหมดประมาณ 600 คน แบ่งเป็น พนกังานประจาํ 
149 คน และพนกังานวา่จา้งตามสัญญารายปี 300 คน และรถขนส่ง (Out source) ประมาณ 140 สาย 
 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

-ไม่มี- 
 
งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไม่มี- 
 
2.2.8 ธุรกจิการศึกษา 

ในดา้นสายธุรกิจการศึกษานั้น บริษัท เนช่ันยู จํากดั (Nation U Co., Ltd.: NU)  เป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั 
เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) :NMG ดาํเนินธุรกิจในการบริหารจดัการ “มหาวิทยาลัยเนช่ัน” มาตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2554  
 โดยท่ี มหาวิทยาลยัเนชัน่ ไดรั้บการอนุมติัจากทางทบวงมหาวิทยาลยั(ในช่ือเดิม วิทยาลยัโยนก) ให้เปิดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ดาํเนินการโดยมูลนิธิโยนก วิทยาลยัโยนกไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาให้เปล่ียนประเภทจากวิทยาลยัเป็น “มหาวิทยาลยัโยนก” เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2549 จนเม่ือวนัท่ี 30 
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พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตให้เปล่ียนช่ือเป็น 
“มหาวทิยาลยัเนชัน่” มหาวทิยาลยัเปิดการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี และระดบัปริญญาโท  
 มหาวิทยาลยัเนชัน่เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนของจงัหวดัลาํปาง ท่ีมุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพให้แก่สังคม 
ดว้ยกระบวนการเรียนการสอน ท่ีมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักคิด ใฝ่เรียนรู้ ทั้งในดา้นวิชาการ การประยุกต์ใช ้อย่างมี
คุณธรรม และมีจิตสาํนึกต่อสาธารณะ โดยมีกิจกรรมเพ่ือฝึกฝนใหน้กัศึกษามีประสบการณ์จริง สามารถนาํความรู้ไปใช้
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 มหาวิทยาลยัมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามตามธรรมชาติ บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และ การใช้
ชีวติในมหาวทิยาลยัเป็น “อุทยานการศึกษา” มีการจดัการเรียนการสอนท่ีนกัศึกษามีความใกลชิ้ดกบัคณาจารย ์อีกทั้งยงัมี
ส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นต่าง ๆ อาทิ หอ้งสมุด หอพกันกัศึกษาชาย หอพกันกัศึกษาหญิง ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการส่ือสาร (ฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง) ศูนย์ภาษานานาชาติ 
มหาวิทยาลยั ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 444 ถนนวชิราวธุดาํเนิน ตาํบลพระบาท อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง และเปิดการศึกษานอก
สถานท่ีตั้ง ท่ีศนูยเ์นชัน่บางนา ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1854 ถนนบางนาตราด กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลยัเนชัน่ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: AEC  โดยการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลยั  เป็นการสอนท่ีเนน้ผล (outcome-based learning) เป็นสาํคญั ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากพนัธมิตรทางธุรกิจ
ชั้นนาํ จากกลุ่มเนชัน่ และ เครือข่ายภายนอก มีคณาจารย ์รวมทั้งผูท้รงคุณวฒิุครอบคลุมในทุกสายงาน ไม่วา่จะเป็น ดา้น
การบริหารธุรกิจ ดา้นสังคมศาสตร์ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นสาธารณะสุขศาสตร์ ดา้นการบริหารส่ือใหม่   

มหาวิทยาลยัเนชั่น มีการพฒันาหลกัสูตรจากการศึกษาวิจัยและสํารวจความตอ้งการของผูเ้รียน และ ผูใ้ช้
บณัฑิต เพ่ือเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรเชิงรุก ท่ีมีประสิทธิภาพ ยืดหยุน่ และสามารถปรับเปล่ียนได้
ตามวิวฒันาการของแต่ละสาขาวิชา เพ่ือรองรับการการแข่งขันในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้ งในประเทศไทย และ 
ต่างประเทศ มุ่งผลิตบณัฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ชาํนาญวิชาชีพ มีจิตอาสาพฒันาสังคม ประเทศชาติ พร้อมทั้ง
เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีมาตรฐานวิชาชีพในระดบัสากล และยงัสนบัสนุนพนัธกิจของมหาวิทยาลยั คือ มุ่งผลิตบณัฑิตเชิง
สร้างสรรค์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ผลิตผลงานวิจยั ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ถ่ายโอนองค์ความรู้ในการ
บริการวิชาการวิชาชีพแก่สังคมภายใตแ้นวปฏิบติั ตรงตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัให้สอดรับกบัอตัลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลยั ท่ีกาํหนดทั้ง 3 ดา้นคือ : ทกัษะดา้นมืออาชีพ (Professional Skill) ทกัษะดา้นการส่ือสาร (Communication 
Skill) และทกัษะดา้นภาษาองักฤษ (English Skill)   และ ตรงตามเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั   คือ “การเรียนกบัมือ
อาชีพ” และ “บณัฑิตจิตอาสา” และตรงตามเกณฑม์าตรฐานคุณวฒิุของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)  

จุดเด่นท่ีไดรั้บการช่ืนชมจากผูป้กครอง คือ มหาวทิยาลยัเนชัน่ มีการจดัการเรียนการสอน ท่ีเนน้การฝึกปฎิบติั
ในสถานท่ีทาํงานจริง อีกทั้งยงัมีอุปกรณ์ปฏิบติัการดา้นส่ืออนัทนัสมยั มีการฝึกงานตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 เพ่ือใหน้กัศึกษาบูรณา
การความรู้ท่ีเรียนมากบัการปฏิบติังานในสถานประกอบการใหมี้ความกลา้แสดงออก และ นาํความคิดสร้างสรรคไ์ปใช้
ประโยชน์ในงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมสนบัสนุนเพ่ือเสริมสร้างพฒันาทกัษะ 
 มหาวิทยาลัยเนชั่น เล็งเห็นถึงความสําคัญของการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับกิจกรรม เพ่ือ          
สร้างเสริมและสนบัสนุน ให้นาํความรู้ท่ีไดรั้บมาใชใ้นการพฒันาตวันักศึกษามหาวิทยาลยัตลอดถึงสังคมในรูปแบบ
ต่างๆ  
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- การคดัเลือกสโมสรนกัศึกษา เพ่ือเป็นส่วนหน่ึง ของการพฒันากิจกรรมนกัศึกษา และคุณภาพชีวิตของ
นกัศึกษาภายในร้ัวมหาวทิยาลยัอยา่งย ัง่ยนื 

- การจดัตั้งชมรมกิจกรรมของนกัศึกษา  ในมหาวิทยาลยั เพ่ือเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดท้าํกิจกรรม ตาม
ความถนดัเเละความสนใจ  ใหเ้ป็นประโยชน์์ต่อตวันกัศึกษาในการเสริมสร้างความรู้ทั้งทางดา้นวิชาการ
และวชิาชีพ รวมทั้งพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคจ์ากการไดท้าํกิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น 

- โครงการอมรมผูน้าํนกัศึกษา เพ่ือรณรงคมิ์ให้มีการจาํหน่ายแอลกอฮอลล์ รวมทั้งห้ามด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอลใ์นสถานศึกษา ตามนโยบายมหาวทิยาลยัปลอดแอลกอฮอล ์

- โครงการ English Camp เพ่ือพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาใหม่ 
- โครงการ English Speaking Day เพ่ือพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษา และ บุคคลากร

ภายในมหาวทิยาลยั 
- โครงการธรรมะในวยันกัศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ควบคู่ไปกบัการมีคุณธรรม จริยธรรม และจะ  

ไดน้าํหลกัธรรมนั้น มาปรับใชก้บัการเรียนรวมถึงการดาํเนินชีวติประจาํวนัอีกดว้ย 
-  กิจกรรมประจาํปี กีฬาสี พิธีไหวค้รู 
-  พิธีสวมฮูท และ พิธีผา่กระบอกออมสินไม่ไผ ่ในพิธีปราสาทปริญญาบตัร  

บณัฑิตทุกคนท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัเนชัน่ จะตอ้งมีความพร้อม ทั้งทางดา้นวิชาการ ดา้นวิชาชีพ 
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมีจรรยาบรรณในการปฎิบติังานตามสาย
อาชีพของตน เพ่ือท่ีจะสร้างสรรคส์ังคมและประเทศชาติใหเ้ป็นสังคมท่ีมีคุณภาพต่อไปในภายภาคหนา้ 
 นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัยงัไดเ้ปิดโอกาสทางการศึกษาให้กวา้งยิ่งข้ึน ดว้ยการจดัสรรทุนการศึกษาประเภท
ต่างๆใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยักาํหนด ดงัน้ี 
 
ทุนเรียนด ี 
• เกรดเฉล่ียสะสม ตั้งแต่ 3.00-3.24 จะไดรั้บทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนจาํนวน 20% 
• เกรดเฉล่ียสะสม ตั้งแต่ 3.25-3.49 จะไดรั้บทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนจาํนวน 50% 
• เกรดเฉล่ียสะสม ตั้งแต่ 3.50-4.00 จะไดรั้บทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนจาํนวน 100% 
*นกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนเรียนดี 100% ตลอดหลกัสูตร สามารถยืน่คาํร้องเพ่ือขอสอบคดัเลือกเขา้รับทุนเรียนต่อปริญญาโทท่ี
มหาวทิยาลยัเนชัน่ได ้ตามเง่ือนไขของมหาวทิยาลยั 
 
ทุนเดก็ดมีทีีเ่รียน (โครงการ สกอ.-สพม.ได้รับทุน 20% ตลอดหลกัสูตร) 
 ผูไ้ดรั้บทุน ตอ้งเป็นผูมี้ความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ทาํกิจกรรมท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบัโรงเรียน และ
ตอ้งไดรั้บหนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน ประกอบกบัหลกัฐาน Portfolio จากนกัเรียน  
ทุนบุคลากร 
 ผูรั้บทุนตอ้งเป็นบุคลากรหรือบุตรหลานในหน่วยงานหรือองคก์ร โดยตอ้งมี MOU และมีหนงัสือแจง้การส่ง
บุคลากรมาศึกษาต่อในมหาวทิยาลยั จะไดรั้บทุนการศึกษา 20% ตลอดหลกัสูตร 
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ทุนศิษย์เก่า 
 จะไดรั้บทุนการศึกษา 20% ตลอดหลกัสูตร (สาํหรับปริญญาใบท่ี2 หรือปริญญาโท) 
 
ทุนครบรอบ 45 ปี เนช่ันมลัตมิเีดยีกรุ๊ป ประจําปี 2558  
ทุนการศึกษา ประเภทที ่1  
             ทุนสาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า ท่ีมีผลการเรียนตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไปและมีความสามารถ
ดา้นภาษา ดนตรี ศิลปะ วฒันธรรม ไดศึ้กษาต่อในระดบัอุดมศึกษาในสาขาใดสาขาหน่ึงท่ีมหาวทิยาลยัเนชัน่ โดยจะ
ไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลกัสูตร 4 ปี มูลค่าทุนละ 240,000 บาทต่อทุน จํานวน 10 
ทุน ประกอบดว้ย 

ทุนความสามารถดา้นภาษา จาํนวน 2 ทุน  
ทุนความสามารถดา้นดนตรีจาํนวน 2 ทุน 
ทุนความสามารถดา้นศิลปะ จาํนวน 2 ทุน  
ทุนความสามารถดา้นวฒันธรรม จาํนวน 2 ทุน  
ทุนนกัเรียน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํนวน 2 ทุน  

ทุนการศึกษา ประเภทที ่2  
มหาวทิยาลยัฯ จะมอบทุนการศึกษาจาํนวนร้อยละ 50 ตลอดหลกัสูตร  ใหแ้ก่ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

หรือเทียบเท่า เพ่ือศึกษาต่อท่ีมหาวทิยาลยัเนชัน่ จํานวนทั้งส้ิน 500 ทุน ในคณะต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
   คณะบริหารธุรกิจ  หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (บช.บ.) จาํนวน 50 ทุน  

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.) จาํนวน 50 ทุน 
คณะวทิยาศาสตร์สุขภาพ หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (สศ.บ.) จาํนวน 150 ทุน 
คณะนิเทศศาสตร์ หลกัสูตรนิเทศศาสตร์บณัฑิต (นศ.บ.) จาํนวน 150 ทุน 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (รป.บ.) จาํนวน 50 ทุน 
คณะเทคโนโลยแีละสารสนเทศ หลกัสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ) จาํนวน 50 ทุน 
   
ปัจจุบนั มหาวทิยาลยัเนชัน่ เปิดการเรียนการสอนทั้งในหลกัสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท โดยแบ่งการ

จดัการเรียนการสอน ณ มหาวทิยาลยัเนชัน่ ลาํปาง และ ศนูยก์ารศึกษาเนชัน่บางนา ในปีการศึกษา 2557  มีนกัศึกษาท่ี
กาํลงัศึกษา อยูร่ะดบัปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งมหาวทิยาลยัเนชัน่ ลาํปาง และศนูยก์ารศึกษาเนชัน่บางนา รวม
ทั้งส้ินเป็นจาํนวน 1,231 คน 

 
          หลกัสูตรทีม่หาวทิยาลยัเนช่ันเปิดสอน มดีงันี ้
มหาวทิยาลยัเนช่ัน ลาํปาง    
ระดบัปริญญาตรี 

คณะนิเทศศาสตร์  
• หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต (สาขาวชิานิเทศศาสตร์)  
คณะบริหารธุรกจิ เปิดสอนใน 2 หลกัสูตร 
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• หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาวชิาการตลาด) 
• หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (สาขาวชิาการบญัชี)  
คณะวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
• หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์) 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
• หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์) 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
• หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์) 

 
ระดบัปริญญาโท  

คณะบริหารธุรกจิ 
• หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
• หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวชิาการบริหารการศึกษา) 
• หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวชิาการบริหารทอ้งถ่ิน)  

 
มหาวทิยาลยัเนช่ัน ศูนย์เนช่ันบางนา   
ระดบัปริญญาตรี    

คณะบริหารธุรกจิ 
• หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาวชิาการตลาด) 
คณะนิเทศศาสตร์ 
• หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 

ระดบัปริญญาโท  
คณะบริหารธุรกจิ (MBA) 
• หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาํหรับนกับริหาร ผูป้ระกอบการ และผูส้นใจทัว่ไป 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

ปัจจัยความเส่ียง 

 การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มบริษทั และหรือ       
ผูล้งทุนอยา่งมีนยัสาํคญั  ซ่ึงบริษทัไดมี้มาตรการรองรับความเส่ียงดงักล่าวโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

1.1 ความเส่ียงจากผลการดาํเนินงานขึน้อยู่กบัภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา 

 เน่ืองดว้ยรายไดห้ลกัของบริษทัมาจากธุรกิจหนังสือพิมพ์ ซ่ึงรายไดห้ลกัของธุรกิจประเภทน้ีมาจากรายได ้        
ค่าโฆษณา โดยปี 2557 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายโฆษณารวมเท่ากบั 1,997.54 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2  เม่ือเทียบ  
กบัปีก่อนท่ีรายไดจ้ากการขายโฆษณาเท่ากบั 1,951.63 ลา้นบาท  โดยรายไดจ้ากการขายโฆษณาคิดเป็นร้อยละ 73       
ของรายไดจ้าการขายและบริการรวม  ในขณะท่ีโครงสร้างตน้ทุนส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนคงท่ี ผลการดาํเนินงานของ    
บริษทัจึงข้ึนอยูก่บัภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา ซ่ึงค่าใชจ่้ายดา้นการโฆษณาจะผนัแปรไปตามสภาวะเศรษฐกิจ  หากภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโนม้ขยายตวั จะส่งผลให้มีการใชง้บโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ มากข้ึน อยา่งไรก็ตามหากภาวะ
เศรษฐกิจมีการชลอตวัก็จะส่งผลถึงอุตสาหกรรมโฆษณาในทางตรงกนัขา้มเช่นเดียวกนั ดงันั้นเพ่ือลดผลกระทบ         
จากความไม่แน่นอนจากภาวะเศรษฐกิจ บริษทัจึงไดมี้การกาํหนดแผนกลยุทธ์ของทุกหน่วยธุรกิจและบริษทัในกลุ่ม     
ให้สอดรับกับนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการขยายรักษาความ        
สามารถเชิงแข่งขนัมาใช้ เพ่ือท่ีจะลดความเส่ียงหรือผลกระทบดงักล่าวท่ีจะเกิดข้ึน ด้วยการใช้ความไดเ้ปรียบ              
จากการท่ีบริษทัมีช่องทางการเผยแพร่สินคา้และบริการผ่านส่ือประเภทต่างๆ ท่ีหลากหลาย ดว้ยการผสมผสานทุกส่ือ  
เขา้ดว้ยกนั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการดา้นการตลาดกลายเป็น Total Media Solution แก่ผูล้งโฆษณา ตลอดจน         
การนาํส่ือแบบเดิมกา้วเขา้สู่เทคโนโลยี่ใหม่ ๆ ในทุก แพลตฟอร์ม โดยคาํนึงถึงเน้ือหาท่ีสอดรับและเป็นไปไดข้องธุรกิจ 
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผูรั้บส่ือเพ่ือให้ได้เปรียบคู่แข่งในตลาด รวมถึงเน้นการหารายได้โดยสร้างสรรค์กิจกรรม       
Below-the-Line ให้กับลูกคา้ทั้ งภาครัฐและเอกชนให้มากข้ึน เช่น การจัดกิจกรรมสัมมนาให้กับลูกคา้รายใหญ่               
ซ่ึงจะสามารถช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพทางด้านรายได้ไม่ให้ลดลง ขณะเดียวกันยงัคงให้ความสําคัญกับ                 
การบริหารจดัการค่าใชจ่้ายอยา่งรัดกมุและเหมาะสม  

 ทั้งน้ีเน่ืองจากจากส่ือโทรทศัน์มีส่วนแบ่งรายไดข้องอุตสาหรรมโฆษณาสูงสุดมากถึงร้อยละ 65 ของค่าใชจ่้าย
โฆษณารวม 83,023 ลา้นบาท (มาจาก TV Analog  63,775  ลา้นบาท , TV Digital 12,071 ลา้นบาท ( เม.ย. – ธ.ค. 57) 
และ Cab/Sat 7,177 ลา้นบาท) ซ่ึงมากกวา่รายไดค้่าโฆษณาจากส่ิงพิมพป์ระมาณ 5 เท่า อีกทั้งโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ ์       
ท่ีผ่านมาก็อยู่ในภาวะชลอตวั  เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีหันไปบริภคส่ือรูปแบบใหม่อ่ืนๆ 
เพ่ิมข้ึน  จากสถานการณ์ดังกล่าว กลุ่มบริษทัจึงได้ปรับทิศทางธุรกิจด้วยการมุ่งเขา้สู่ธุรกิจโทรทัศน์ ด้วยการเป็น     
เจา้ของสถานีโทรทศัน์ดิจิตอล 2 ช่อง คือ ช่อง NOW 26  (SD วาไรต้ี)  และ ช่อง Nation TV  22 (SD News)                 
โดยทีวีดิจิตอลถือเป็นส่ือท่ีมีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต และเป็นตลาดท่ีมีเม็ดเงินโฆษณาสูงกว่าทีวีดาวเทียม           
ดงันั้นจะทาํให้บริษทัสามารถกระจายความเส่ียงจากผลกระทบท่ีส่ือใหม่อาจจะเขา้มาทดแทนธุรกิจส่ิงพิมพใ์นอนาคต 
รวมถึงการทาํ ธุรกิจ Digital Media  ในรูปแบบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายไดจ้ากค่าโฆษณา เช่น Isnap, E-commerce,      
M-commerce หรือ S-Commerce (Social Media Commerce) , E-Educations ต่างๆ หรือ Entertainment  เป็นตน้ 



 

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

107 

1.2 ความเส่ียงจากกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกจิ 

 จากการท่ีบริษัททาํธุรกิจส่ือครบวงจร  บริษัทได้มีการแบ่งโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจให้มีความชัดเจน       
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และการประเมินผลงานตามยุทธศาสตร์เชิงเป้าหมาย (Target-Based 
Strategy) ให้สอดคลอ้งกบันโยบายและวิสัยทศัน์ขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยมุ่งเน้นการรักษา
ความสามารถเชิงการแข่งขนั และนาํความไดเ้ปรียบในทางการแข่งขนั มาใชใ้นการขยายธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิม  
ให้กบัธุรกิจ โดยแยกกลุ่มธุรกิจไดด้งัน้ี ส่ือส่ิงพิมพ ์และโฆษณา ไดแ้ก่  บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั มีส่ือหลกั     
คือ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, บริษทั คมชัดลึก มีเดีย จาํกดั มีส่ือหลกัคือ หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก และ บริษทั          
เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด มีส่ือหลักคือ  หนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น, ธุรกิจกระจายภาพและเสียง เจ้าของและ      
ผูด้าํเนินการสถานีโทรทศัน์ดิจิตอล 2 ช่อง  คือ  ช่อง NOW 26  (SD Variety) ดาํเนินงานโดย บริษทั แบงคอก               
บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จาํกดั และ ช่อง Nation  TV 22  (SD ข่าว)  ดาํเนินงานโดย บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์ วิชัน่ จาํกดั, 
ธุรกิจดา้นเอด็ดูเทนเมนทแ์ละต่างประเทศ, ธุรกิจขนส่ง, ธุรกิจโรงพิมพ ์และ ธุรกิจดา้นการศึกษา  

 ทั้ งน้ีการแยกเป็นบริษัทย่อยเพื่อให้การประกอบธุรกิจในอนาคตเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้ งทําให้เกิด              
ความชดัเจนในดา้นความสัมพนัธ์กบับริษทัแม่ และการบริหารท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน  ดงันั้นหากไม่มีการบริหารการจดัการและ
กาํกบัดูแลบริษทัในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจก่อให้เกิดความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างทิศทาง        
กลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้ งความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อาจทาํให้เกิดการแข่งขันกันเองระหว่างบริษัทในกลุ่ม              
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษทั  

 ดงันั้นเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงบริษทัไดมุ่้งเน้นให้มีการบริหารจดัการกลุ่มบริษทั โดยไดจ้ดัทาํแผนกลยุทธ์   
ของทุกหน่วยธุรกิจและบริษทัในกลุ่มให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งเน้นการรักษาความสามารถเชิงแข่งขนัและ         
นาํความไดเ้ปรียบในทางการแข่งขนัดงักล่าวมาใชใ้นการลงทุนขยายธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัธุรกิจ  รวมทั้ง      
ยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการเติบโตทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน โดยบริษทัไดแ้ต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูง
เป็นกรรมการบริหารในบริษทัท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่ เพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยง ในเร่ืองนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทาง         
การดาํเนินธุรกิจไปสู่บริษทัในกลุ่ม และสามารถกาํกบัดูแลการขยายงานของบริษทัในกลุ่มให้สอดคลอ้งกบันโยบาย   
ของบริษทัแม่  

 สําหรับประโยชน์ในการแยกหน่วยธุรกิจท่ีมีความแข็งแกร่งเป็นบริษทัย่อยนั้น จะเป็นการขยายธุรกิจ และ     
สร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ  และเพ่ิมความคล่องตวัดา้นการบริหาร และแข็งแกร่งดว้ยพลงับูรณาการส่ือคุณภาพ     
ของเครือเนชัน่ จะเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมสร้างสังคมคุณภาพให้กบัประเทศไทยไดอ้ย่างย ัง่ยืน  อย่างไรก็ตามยงัมี    
บริษัทย่อยอีกส่วนหน่ึงท่ีย ังมีผลประกอบการขาดทุนอยู่ ซ่ึงบริษัทต้องดํา เ นินการปรับปรุงประสิทธิภาพ                      
การดําเนินงานควบคุมค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ทุกหน่วยงานเข้มแข็ง และสนับสนุนกันและกัน อย่างมีประสิทธิภาพ             
ตามเป้าหมาย  

1.3 ความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการทวีดีจิิตอล 

 ธุรกิจโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ถือเป็นจุดเปล่ียนสําคัญอีกจุดหน่ึงของอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพราะ          
เป็นจุดเร่ิมตน้ของระบบใบอนุญาต ภายใตค้ล่ืนความถ่ีใหม่ จากท่ีถูกผูกขาดโดยระบบทีวีของ รัฐ-สัมปทานของรัฐ       
ในทีวีอานาล็อก (Analog) เดิมมาหลายสิบปี การเปล่ียนผ่านมาสู่ระบบใบอนุญาตทีวีดิจิตอล จะเป็นโอกาสให ้           
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กลุ่มทุนหนา้ใหม่เขา้มาร่วมดาํเนินธุรกิจโทรทศัน์ แบบฟรีทีวี (Free-to-air) มากข้ึน ซ่ึงทีวีดิจิตอลเป็นส่ือท่ีสามารถ  
เขา้ถึงผูบ้ริโภคได้อย่างกวา้งขวาง  และเป็นส่ือท่ีมีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต  เพราะส่ือโทรทัศน์เป็นส่ือท่ีได้รับ     
ความนิยมสูงสุดในประเทศไทย  และเป็นแหล่งรวมเมด็เงินจากการโฆษณามูลค่ามหาศาล   

 บริษทัจึงขยายเขา้สู่ธุรกิจทีวีดิจิตอล ดว้ยการเป็นเจา้ของดาํเนินธุรกิจดิจิตอลทีวี 2 ช่อง คือ ช่อง NOW  26 
ประเภทหมวดหมู่ทัว่ไป แบบความคมชดัปกติ ( SD Variety) ช่อง NOW 26   และช่อง Nation TV  22 ประเภท       
หมวดข่าวสารและสาระ แบบความคมชดัปกติ (SD News) ผ่านบริษทัย่อยในกลุ่ม ทาํให้บริษทัมีส่ือท่ีครบวงจร
ครอบคลุมส่ือทุกชนิด  และเป็นการต่อยอดธุรกิจปัจจุบนั รวมทั้งเพ่ิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการแสวงหา
รายได ้และโอกาสเติบโตในระยะยาวของบริษทั   

 โดยบริษทัมีความเส่ียงอนัอาจเกิดจากการลงทุนในทีวีดิจิตอล ข้ึนกบัปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ การแข่งขนั และ
การลงทุนท่ีสูง จากต้นทุนการประมูลใบอนุญาต , ค่าเช่าโครงข่าย และต้นทุนการผลิตรายการ   อย่างไรก็ตาม             
จากการท่ีกลุ่มบริษัทมีความแข็งแกร่งด้านคอนเทนท์ ท่ีทีมงานส่วนใหญ่ซ่ึงมีประสบการณ์ และอยู่ในวงการ     
ส่ือมวลชนทั้ง The Nation กรุงเทพธุรกิจ คมชดัลึก  NOW26, Nation TV  จึงมีทีมข่าวท่ีมีคุณภาพ  นอกจากน้ี                
ย ังมีรายการท่ีร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรท่ีเข้ามาร่วมผลิตรายการ  และมีรายการท่ี ซ้ือมาจากผู ้ผลิตทั้ งในและ       
ต่างประเทศ เพ่ือให้ผูช้มไดรั้บสาระ และความบนัเทิงมากท่ีสุด บริษทัจึงมีความเช่ือมัน่ว่าจะสามารถผลิตรายการ            
ท่ีตรงต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้เป็นอย่างดีอันจะ              
ส่งผลใหร้าคาโฆษณาของบริษทัเป็นไปตามเป้าหมาย  

 นอกจากน้ีเพ่ือบรรเทาความเส่ียงจากการลงทุน กลุ่มบริษทัไดจ้ดัหาแหล่งเงินทุนโดยการเพิ่มทุน เพ่ือรองรับ   
การลงทุนในทีวีดิจิตอลในปี 2557 ร่วม 2,000 ลา้นบาท  อีกทั้งการชาํระค่าประมูล เป็นการทยอยชาํระ ในระยะเวลา          
5 ปี ซ่ึงจะไม่กระทบกับกระแสเงินสดท่ีมีอยู่ นอกจากน้ีบริษัทก็ยงัมีความพร้อมทั้ งบุคคลากร  เคร่ืองมือและ           
อุปกรณ์ต่างๆ และเน้ือหา โดยบริษัทเช่ือว่าใน 3-5 ปีข้างหน้าธุรกิจโทรทัศน์จะสามารถสร้างรายได้หลักให้กับ           
กลุ่มบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี   

2. ความเส่ียงด้านการผลติ  

2.1 ความเส่ียงจากการผลติข่าว (Content)  

 ในการผลิตส่ิงพิมพ ์เน้ือหาข่าว (Content) หรือคุณภาพของเน้ือหาเป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํให้ผูบ้ริโภค มี Royalty     
ต่อตวัสินคา้  สินคา้หลกัของกลุ่มบริษทั คือส่ิงพิมพ ์ภายใตห้วัต่าง ๆ  ไดแ้ก่ The Nation  , กรุงเทพธุรกิจ , คมชดัลึก ฯลฯ  
นอกจากส่ือส่ิงพิมพแ์ลว้ ยงัมีส่ืออ่ืน ๆ ไดแ้ก่  ส่ือโทรทศัน์ , ส่ือใหม่ , การศึกษา เป็นตน้  โดยส่ือส่ิงพิมพ์แต่ละหัว        
จะมีแนวทางการนําเสนอเน้ือหาท่ีชัดเจน การควบคุมคุณภาพของการนําเสนอเน้ือหา จึงมีความสําคัญ และเป็น        
ปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อ Royalty ของผูบ้ริโภค  ซ่ึงการไดม้าซ่ึงเน้ือหาข่าวนั้นจะตอ้งประกอบดว้ยขั้นตอนการผลิตข่าว        
ท่ีเป็นระบบและการทํางานท่ีเป็นทีมของกองบรรณาธิการข่าว รวมทั้ งการพัฒนาบุคคลากรในการจัดทํา และ        
นําเสนอข่าวซ่ึงถือเป็นหัวใจสําคัญของการทําส่ือ  ดังนั้ นกลุ่มบริษัทจึงมีความเส่ียงหากเน้ือหาข่าว (Content)                 
ไม่มีคุณภาพ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของส่ิงพิมพข์องบริษทั   

 ดงันั้นเพ่ือใหข้ั้นตอนการผลิตเน้ือหามีคุณภาพ และรองรับการเปล่ียนแปลงทิศทางการทาํงานในอุตสาหกรรมส่ือ
ตามกระแสเทรนด์โลกได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการพฒันารูปแบบการสร้างสรรค์เน้ือหาข่าวท่ีเรียกว่า Convergence 
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Newsroom  มุ่งพฒันาทีมข่าวกวา่ 400 คน  ในกองบรรณาธิการ  The Nation , กรุงเทพธุรกิจ , คม ชดั ลึก รวมทั้ง           
ทีวีดิจิตอล  2 ช่อง คือ Naion TV และ NOW26  ใหมี้ทกัษะ Multi Skill  , Multi Platform  เพ่ือผลิตเน้ือหาท่ีมีทั้ง        
ความรวดเร็ว เข้าถึง แม่นยาํจาก “กองทัพข่าว” เครือเนชั่นท่ีกระจายอยู่ทุกสนามข่าว  และ รอบรู้ -ลุ่มลึกจากทีม
บรรณาธิการท่ีเค่ียวกรํา ชํ่าชองในแต่ละสายข่าว  

 นวตักรรม Convergence Newsroom  ยงันาํเทคโนโลยี การจดัการคอนเทนท์ (Content Mangement) มา          
เพ่ิมศกัยภาพการทาํงาน ภายใตร้ะบบคลงัข่าว IES (Integrated Editorial System) ซ่ึงทาํให้การหลอมรวมทีมข่าว        
เกิดข้ึนไดจ้ริง โดยระบบ IES  จะทาํหนา้ท่ี  Virtual Newsroom หรือ ห้องข่าวเสมือนจริง  เป็นทั้งวนัสตอปขอ้มูล  
ข่าวสาร การติดต่อส่ือสารภายในองค์กร  รวมไปถึงเป็น “ศูนยบ์ญัชาการกลาง” สอดรับกบัการทาํงานแบบ Mobility   
ของทีมข่าวท่ีคล่องตวัและรวดเร็ว ไม่อยู่น่ิงท่ีใดท่ีหน่ึง  โดยการใช้เทคโนโลยี่ใหม่ ๆ เขา้มาช่วยในการทาํงานให ้ 
สะดวกรวดเร็วลดตน้ทุนการผลิต และสามารถทาํงานเป็นทีมทดแทนกันได้ เพ่ือลดความเส่ียงจากการขาดแคลน
บุคคลากรซ่ึงอาจส่งผลกระทบกบัคุณภาพของเน้ือหาข่าว 

2.2 ความเส่ียงด้านการรักษาบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์และความสามารถ   

 เ น่ืองจากภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท  เ ป็นองค์กรส่ือสารมวลชนท่ีได้รับความยอมรับจากประชาชน                     
ในความเป็นมืออาชีพของวงการส่ือสารมวลชน  ซ่ึงบุคคลากรเป็นปัจจยัหลกัในการผลิตเน้ือหาท่ีมีคุณภาพ บริษทั         
จึงไดต้ระหนกัถึงความสําคญัในการพฒันาบุคลากรดา้นกองบรรณาธิการ โดยไดเ้นน้การพฒันาความรู้ความสามารถ   
ในการทาํงานเป็นทีมโดยไม่ยึดติดกับตวับุคคล  ส่งผลให้ความเส่ียงในการสูญเสียทีมงานมีน้อยและมีผลกระทบ          
ต่อบริษทัไม่มากนัก โดยปัจจุบนับุคลากรในกองบรรณาธิการของ The Nation, กรุงเทพธุรกิจ , คม ชดั ลึก และ              
ทีวีดิจิตอล ช่อง NOW 26  ประกอบดว้ยผูส่ื้อข่าว ผูเ้ขียนข่าว บรรณาธิการ  ฝ่ายผลิต รวมประมาณ 607 คน ซ่ึงแยก       
อยู่ในบริษทัย่อย ไดแ้ก่ บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั , บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั , บริษทั คมชดัลึก          
มีเดีย จาํกดั และ บริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จาํกดั รวมถึงฝ่ายขายโฆษณา Display ของแต่ละส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ 
The Nation , กรุงเทพธุรกิจ และ คมชดัลึก, ทีวีดิจิตอล ช่อง NOW 26  กแ็ยกอยูใ่นบริษทัดงักล่าวขา้งตน้ ส่วนฝ่ายขาย
ส่วนกลางท่ีดูแลลูกคา้กลุ่ม ลูกคา้รายใหญ่  และทีมราชการยงัคงอยู่กบับริษทัเหมือนเดิม สําหรับกองบรรณาธิการ           
ท่ีเป็นศูนยข์่าวท่ียงัสามารถใช ้Content รวมกนัได ้เช่น ศูนยข์่าวภูมิภาค , ศูนยช่์างภาพ สํานกัข่าวเนชัน่ ยงัคงบริหาร    
โดยบริษทั 

 นอกจากฝ่ายกองบรรณาธิการแลว้ ผูบ้ริหารระดบัสูงจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษทั ทั้งฝ่ายขาย การจดัจาํหน่าย
และหน่วยงานสนับสนุน  ลว้นเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้บริษทัประสบความสําเร็จ ซ่ึงทีมงานและบุคคลากรส่วนน้ีอยู่
ภายใตก้ารบริหารของบริษทั 

 โดยการดาํเนินธุรกิจภายใตภ้าวะแวดลอ้มท่ีมีการแข่งขนัสูง จาํเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมให้แก่ 
บุคคลากร  ให้มีความสามารถปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงเป็นกลไกสําคัญใน                 
การขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดไว  ้ โดยบริษทัได้จัดหลักสูตรการอบรมทั้ งภายใน และภายนอกให้
บุคคลากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาทักษะการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ กา้วทนัการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและ        
เทคโนโลยี่อยู่เสมอ ตลอดจนการพฒันาบุคคลากรให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแนวทางการทาํธุรกิจมาก    
ยิ่งข้ึน  และยงัให้ความสําคัญต่อผลตอบแทนและสวัสดิการสําหรับบุคลากรเพ่ือให้เทียบเคียง กับบริษัทอ่ืนๆ                 
ในอุตสาหกรรมเดียวกนั  รวมถึงการสร้าง Successor ท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงจะไดรั้บการส่งเสริมและสนับสนุนให ้             
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มีส่วนร่วมในการบริหารและการตดัสินใจ อีกทั้ งเป็นการกระจายอาํนาจ และความรับผิดชอบให้ผูบ้ริหารในระดบั
รองลงมา  โดยอยู่ภายใตโ้ครงสร้างท่ีให้ความสําคญัต่อการกระจายความรับผิดชอบและภาระหน้าท่ี  มีวตัถุประสงค ์  
เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการทาํงานให้มีมากข้ึน และลดความซํ้ าซ้อนในระบบการทาํงาน           
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง การแข่งขนั และความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมายไดท้นัการณ์ พร้อมทั้งสร้างโอกาส     
ทางธุรกิจใหม่ๆ ให้แก่กลุ่มเพ่ือสามารถเติบโตไดอ้ย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน  โดยคงไวซ่ึ้งความน่าเช่ือถือ ความซ่ือสัตย ์   
การร่วมมือท่ีดี การใหบ้ริการ และความคิดสร้างสรรค ์ ซ่ึงเป็น Core Value (คุณค่าขององคก์ร) ของกลุ่มเนชัน่ 

 ดงันั้นหากบริษทัขาดบุคลากรสําคญัท่านใดท่านหน่ึงไปจะไม่กระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เน่ืองจาก
ผูบ้ริหารในระดับสูงสุดได้จัดสรรและแบ่งงานถ่ายทอดต่อกันไปถึงผูบ้ริหารในระดับรองลงมา ในขณะเดียวกัน          
การดาํเนินธุรกิจยงัคงตอ้งรักษาความร่วมมือประสานงานกนัในทุกส่ือ  เพ่ือสร้าง Synergy ร่วมกนัในการบริหาร
ภาพรวมของธุรกิจในเครือเนชัน่ 

 นอกจากน้ีเพ่ือให้ปฏิบติังานของพนักงานทุกระดบัสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนักบัเป้าหมาย และวิสัยทศัน์     
ขององคก์ร บริษทัจึงไดมี้การประเมินผลการปฏิบตังานโดยใชด้ชันีวดัผลการดาํเนินงาน (Key Performance Index : 
KPI) โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยมีการถ่ายทอดเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดบัสายงานและฝ่าย รวมทั้งมี         
การผูกโยง KPI กบัระบบการปรับเงินเดือนประจาํปีของพนักงาน โดยจะแตกต่างกนัตามผลการดาํเนินงาน และ
พฤติกรรมการทาํงานรวมทั้งความสามารถในการพฒันาตนเอง เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพของบุคคลากรใหส้ามารถแข่งขนั
ไดใ้นเชิงธุรกิจมากยิง่ข้ึน 

2.3 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี 

 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน นํามาสู่การคิดค้นนวตกรรมใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลย ี   
ดิจิตอล (Digital) , การส่ือสารแบบไร้สาย (Wireless) ท่ีทําให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลถึงกันได้อย่างไร้ขีดจํากัด              
ทาํให้เกิดธุรกิจ New Media ใหม่ ๆ ข้ึนมากมาย   ส่งผลให้มีการนาํเสนอข่าวสารขอ้มูลผ่านส่ือไดห้ลากหลายมากข้ึน 
ผูบ้ริโภคข้อมูลข่าวสารมีทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากมาย  ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะส่งผลกระทบต่อ             
การดาํเนินงานของธุรกิจส่ือในปัจจุบนั และอนาคต  

 ดงันั้นเพ่ือเป็นการลดความเส่ียง  และการสูญเสียโอกาสในการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัให้แก่องค์กร  บริษทัไดพ้ฒันาระบบ การบริหารฐานขอ้มูลให้มีประสิทธิภาพ และไดมี้การประยุกต ์       
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาช่วยสนับสนุนการปฏิบติังาน, ปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตข่าว         
ให้มีความคล่องตวั รวดเร็ว และ  ผสมผสานส่ือใหม่ ๆ เขา้ดว้ยกนัเพ่ือให้มีความทนัสมยัและสอดรับการเติบโตทาง
เทคโนโลยีและนิวมีเดีย รวมถึงการบริหารตน้ทุนและค่าใชจ่้าย  โดยจะเนน้การผสมผสานรูปแบบส่ือและเทคโนโลย ี   
ไวด้ว้ยกนั เพ่ือรองรับความตอ้งการในการรับสารทุกช่องทาง ทุกแพลตฟอร์ม  ตลอดจนการใช้โซเชียลทีวี ซ่ึงเป็น      
การผสานเทคโนโลยี บรอดแคส และนิวมีเดีย เข้าไวด้้วยกัน เพ่ือให้ ผูค้นสามารถติดตามข่าวสารได้ตลอดเวลา           
โดยไม่มีไพร์ไทม์อีกต่อไป เพ่ือให้สอดรับกบัพฤติกรรมการรับข่าวสารของผูบ้ริโภคข่าวสารในปัจจุบนั  และยงัคงมี
นโยบายท่ีจะทดลองและพฒันาผลิตภัณฑ์สําหรับการนําเสนอผ่านส่ือผสมรูปแบบใหม่อย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้าง           
ความเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคและสั่งสมประสบการณ์ เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการเจาะตลาดลูกคา้เป้าหมาย         
ในอนาคต 
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2.4 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 

 วตัถุดิบหลกัท่ีสาํคญัของธุรกิจหนงัสือพิมพคื์อกระดาษคิดเป็นตน้ทุนประมาณร้อยละ 8  ของค่าใชจ่้ายตน้ทุนขาย
ตามงบการเงินรวม และคิดเป็นร้อยละ 74 ของตน้ทุนวตัถุดิบรวม โดยสัดส่วนปริมาณการสั่งซ้ือกระดาษในปีท่ีผ่านมา 
ระหว่างกระดาษนาํเขา้ และการซ้ือในประเทศคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ต่อ 10  โดยกระดาษจดัเป็นสินคา้
ประเภท Commodity  ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นราคาแปรผนัตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคและปริมาณการผลิต   
ของผูผ้ลิต (Demand & Supply) ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัในการกาํหนดราคาอา้งอิงในตลาดโลก  ดงันั้นบริษทัจึงมี               
ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคากระดาษ  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและกาํไรสุทธิของ      
บริษทั 

 ทั้งน้ีจากประสบการณ์ในธุรกิจส่ิงพิมพ์และการติดตามราคากระดาษอย่างใกลชิ้ดมาเป็นระยะเวลายาวนาน        
ทาํให้ฝ่ายบริหารเขา้ใจในวงจรของราคากระดาษเป็นอยา่งดี    โดยมีการติดตามและวางแผนการจดัซ้ือล่วงหนา้ และ 
Stock กระดาษในปริมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการผลิต   อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงนโยบายควบคุมตน้ทุน         
การใช้กระดาษอย่างเคร่งครัด  เช่น การบริหารการวางจุดจําหน่ายหนังสือท่ีมีประสิทธิภาพข้ึน เพ่ือลดปริมาณ       
หนงัสือคืน  นอกจากน้ีบริษทัไดบ้ริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยการทาํ Forward Contract ไวต้ามปริมาณ
กระดาษท่ีสั่งซ้ือทันที   ดังนั้ นราคากระดาษยงัไม่มีผลกระทบอย่างเป็นนัยสําคัญต่อต้นทุนการผลิตของบริษัท        
อยา่งไรกต็ามบริษทัเฝ้าติดตามสถานการณ์ราคากระดาษอยา่งใกลชิ้ด 

3. ความเส่ียงจากการบริหารจัดการ 

3.1 การกาํหนดนโยบายของฝ่ายบริหาร  

 ธุรกิจส่ือสารมวลชน เป็นส่ือกลางสําคญัในการกระจายข่าวสารไปยงัประชาชนทัว่ไป ซ่ึงมีผลต่อการช้ีนํา
ความเห็นให้ประชาชนในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ  ดงันั้นธุรกิจส่ือจาํเป็นตอ้งมีผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์เช่ียวชาญ       
ในสาขาส่ือสารมวลชนโดยเฉพาะ และสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีจรรยาบรรณ โปร่งใส  ผูบ้ริหารจึงมีส่วนสําคญั   
ต่อการกาํหนดนโยบาย จุดยืนในการนาํเสนอข่าวอย่างมีจรรยาบรรณ วิธีการเขียนท่ีนาํเสนอข่าวท่ีมีความเป็นกลาง     
โดยคณะกรรมการบริษัทและผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษัทเล็งเห็นความสําคัญในประเด็นน้ี จึงให้ความสําคัญของ               
การนําเสนอข่าว และไม่เข้ามาก้าวก่ายนโยบายการนําเสนอข่าว แต่ได้กําหนดแนวทางการนําเสนอข่าวของ                 
กองบรรณาธิการทุกส่ือในเครือไว  ้ในนโยบายการกาํกับดูแลกิจการของบริษัท และคอยกาํกับให้การดาํเนินงาน     
เป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไว ้

3.2 การเปลีย่นแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น/โครงสร้างคณะกรรมการ  

 จากการท่ีในระหว่างปีบริษทั มีกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหม่เขา้มาลงทุนในบริษทั  โดยการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง         
ผูถื้อหุน้หากผูถื้อหุน้ไม่เขา้มาแทรกแซงการบริหารงาน หรือมี Conflict of Interest จะไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน 
และแผนการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัยะสําคญัโดยเฉพาะการแทรกแซงต่อความเป็นอิสระในการนาํเสนอข่าว
ของส่ือ  อย่างไรก็ดี จากการท่ีกลุ่มบริษทั เป็นสถาบนัส่ือมีโครงสร้างการทาํงานท่ีเขม้แข็งเป็นมืออาชีพ  มีหน้าท่ี   
นาํเสนอข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างรับผิดชอบ และมีจริยธรรม  การเปล่ียนแปลงใดๆ ในการถือครอง
หลกัทรัพยข์องบริษทั ไม่ไดส่้งผลกระทบต่อการบริหารงาน และการทาํงานส่ือ  บริษทัจะยงัคงรักษาจุดยืนของ           
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การเป็นส่ือมวลชนท่ีดาํรงไวซ่ึ้งจริยธรรมในการนาํเสนอข่าวสาร และทาํหน้าท่ีตรวจสอบความผิดปกติในสังคม         
เพ่ือผลประโยชน์ต่อสาธารณชน และจะดูแลปกป้องผลประโยชน์ของพนกังานและผูล้งทุนรายยอ่ยใหดี้ท่ีสุด 

4. ความเส่ียงด้านการเงนิ  ไดแ้ก่ 

4.1  ความเส่ียงจากภาระหนีสิ้น  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 744.84 ลา้นบาท   
โดยเป็นส่วนของเงินกูย้ืมระยะสั้ น ท่ีเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในวงเงินเบิกเกินบญัชี  เจา้หน้ีทรัสท์รีซิท และตัว๋สัญญา      
ใชเ้งินระยะสั้นรวม 628.68 ลา้นบาท มีเงินกูร้ะยะยาว รวม 116.16 ลา้นบาท ซ่ึงจะครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี รวม 100.80 
ลา้นบาท และชาํระในปี 2558 - 2559 รวม 117.60  ลา้นบาท   

 ทั้งน้ีบริษทัมีความเส่ียงหากบริษทัไม่สามารถชาํระหน้ี และไม่สามารถรักษาขอ้กาํหนดอตัราส่วนทางการเงิน 
รวมถึงขอ้จาํกดัต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกูด้งักล่าวได ้อาจจะส่งผลให้เจา้หน้ีมีสิทธิสามารถเรียกชาํระคืนหน้ี      
ไดท้นัที  เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงบริษทัไดมี้การจดัทาํประมาณการทางการเงิน โดยมีสมมุติฐานอยู่บนหลกัความ
ระมดัระวงั โดยไดน้าํเสนอแก่ผูใ้ห้กูไ้ดพิ้จารณาแลว้  เพ่ือให้ทราบถึงแนวโน้มผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด       
ใหอ้ยูภ่ายใตอ้ตัราส่วนทางการเงิน และเง่ือนไขต่างๆ ตามสัญญา 

4.2 ความเส่ียงจากภาระผูกผนั การชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทวีดีจิิตอล  

 บริษทัย่อย 2 บริษทั ซ่ึงเป็นเจา้ของใบอนุญาตทีวีดิจิตอล มีภาระตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอล
ให้แก่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามเง่ือนไข     
การชาํระเงิน  ดงัน้ี 

1. การชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ในหมวดหมู่ทัว่ไปแบบความคมชดัปกติ มูลค่า 2,200 ลา้นบาท 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยไดช้าํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต งวดท่ี 1 จาํนวนร้อยละ 50 ของราคาประมูล   
ขั้นตํ่า และร้อยละ 10 ของเงินในส่วนท่ีเกินกว่าราคาขั้นตํ่า รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 334 ลา้นบาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและสุทธิจากเงินประกันการประมูลจาํนวน 38 ลา้นบาท)  เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2557         
โดยเหลืออีก 5 งวด งวดถดัไปจะชาํระในเดือน พฤษภาคม 2558  จาํนวนร้อยละ 30 ของราคาประมูล         
ขั้ นตํ่ า  และ  ร้อยละ  10 ของเงินในส่วนท่ีเกินกว่าราคาขั้ นตํ่ า  รวมเป็นเงิน  296 ล้านบาท  (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม)  และไดว้างหนงัสือคํ้าประกนัจากสถาบนัการเงินเพ่ือคํ้าประกนัการชาํระเงินค่าธรรมเนียม
ส่วนท่ีเหลือ จาํนวน 1,828 ลา้นบาท โดยค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะชาํระเป็นรายปีตามจาํนวนเงินท่ีระบุ        
ในสัญญาส้ินสุดวนัท่ี 25 เมษายน 2562 

2. การชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ความคมชดัปกติ มูลค่า 1,338 
ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยไดช้าํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต งวดท่ี 1 จาํนวนร้อยละ 50 ของ     
ราคาประมูลขั้นตํ่า และร้อยละ 10 ของเงินในส่วนท่ีเกินกวา่ราคาขั้นตํ่า รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 199.80 ลา้นบาท 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและสุทธิจากเงินประกนัการประมูลจาํนวน 22 ลา้นบาท)  เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์    
2557  โดยเหลืออีก 5 งวด งวดถัดไปจะชําระในเดือน พฤษภาคม 2558  จาํนวนร้อยละ 30 ของราคา     
ประมูลขั้นตํ่า และ ร้อยละ 10 ของเงินในส่วนท่ีเกินกว่าราคาขั้นตํ่า รวมเป็นเงิน 177.80 ลา้นบาท (ไม่รวม
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ภาษีมูลค่าเพ่ิม)  และไดว้างหนงัสือคํ้าประกนัจากสถาบนัการเงินเพ่ือคํ้าประกนัการชาํระเงินค่าธรรมเนียม
ส่วนท่ีเหลือ จาํนวน 1,116.20 ลา้นบาท โดยค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะชาํระเป็นรายปีตามจาํนวนเงินท่ีระบุ   
ในสัญญาส้ินสุดวนัท่ี 25 เมษายน 2562   

4.3 ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น  

 การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ข้ึนอยู่กบัปริมาณความตอ้งการในสกุลเงินนั้นๆ  
ดงันั้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ จึงมีความผนัผวนตามภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงส่งผลต่อบริษทัในส่วนของตน้ทุน
การผลิต  เน่ืองจากวตัถุดิบหลกัของบริษทั คือกระดาษหนังสือพิมพซ่ึ์งนาํเขา้จากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ  96 ของ
ปริมาณกระดาษท่ีใช้ทั้ งหมด และมีตน้ทุนเป็นเงินสกุลดอลลาห์สหรัฐ  บริษทัจึงมีความเส่ียงจากการผนัผวนของ     
ค่าเงินบาทในการซ้ือกระดาษจากต่างประเทศ   

 ดงันั้นเพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริษทัไดท้าํการป้องกนั   
ความเส่ียง โดยการทาํสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Forward Contract) ตามแผนการส่ังซ้ือกระดาษ ทั้งน้ียอดเจา้หน้ี               
ค่ากระดาษต่างประเทศ ณ 31 ธันวาคม 2557 คิดเป็นร้อยละ 1.58 ของหน้ีสินรวม ซ่ึงไม่เป็นสาระสําคญัท่ีจะกระทบ     
ต่องบการเงิน หากอตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนมาก 

4.4 ความเส่ียงจากการจัดหาเงนิทุนจากแหล่งภายนอก  

 บริษทัมีแหล่งเงินทุนภายนอกอ่ืน ไดแ้ก่  วงเงินสินเช่ือจากธนาคารและสถาบนัการเงินต่างๆ   โดย ณ วนัท่ี        
31  ธนัวาคม  2557  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินสินเช่ือรวม 5,114.89 ลา้นบาท และมียอดใชว้งเงินสินเช่ือ  3,852.52 
ลา้นบาท  โดยมีวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนท่ียงัสามารถใชไ้ดอี้ก 1,260.37 ลา้นบาท หรือร้อยละ 25  ของวงเงินสินเช่ือรวม 
ซ่ึงแหล่งเงินทุนภายนอกท่ีเหลือดงักล่าว เพียงพอการดาํเนินงานของบริษทั 

 โดยการประกอบธุรกิจของบริษทั มุ่งเนน้การสร้างความเติบโตอยา่งมัน่คงในระยะยาว ทาํให้ผลประกอบการ
ของบริษทัมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง อีกทั้ ง มีแผนงานเพ่ือขยายธุรกิจอย่างระมัดระวงั และไดจ้ัดโครงสร้าง    
เงินทุนท่ีสามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคญัต่าง ๆ ให้เหมาะสม บริษทัจึงมีความเช่ือว่าจะสามารถจัดหา    
เงินทุนเพ่ือการขยายธุรกิจในอนาคตไดอ้ย่างเพียงพอ ดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม  นอกจากน้ี บริษทัมีแหล่ง
เงินทุนภายนอกเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

 จากการใช้สิทธิเพ่ิมทุนของผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังท่ี 3 (NMG-W3)           
ท่ีบริษทัจดัสรรให้ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (Right Offering) เม่ือกลางปี 2556 จาํนวน 
1,647,740,300 หน่วย ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 1 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ ในราคาใชสิ้ทธิ    
หุ้นละ  1  บาท   ในระยะเวลา  5  ปี  โดยสามารถใช้สิทธิได้ทุก  ๆ  6  เ ดือน  ในเดือนมิถุนายน  และ                  
เดือนธันวาคม ของแต่ละปี โดยสามารถใชสิ้ทธิคร้ังแรก 15 ธันวาคม 2556 คร้ังสุดทา้ยวนัท่ี  19 มิถุนายน 
2561 ถา้ใชค้รบเต็มจาํนวนบริษทัจะไดรั้บเงินเพ่ิมทุน รวม 1,647.74 ลา้นบาท ซ่ึงจนถึง 31 ธันวาคม 2557    
ใชสิ้ทธิไปแลว้ 2,150,981 หน่วย คงเหลือ 1,643,669,462 หน่วย  ซ่ึงจะใชสิ้ทธิไดต้ั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 – 
เดือนมิถุนายน 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เหลืออีก 3 ปี 6 เดือน 

 จากการใชสิ้ทธิเพ่ิมทุนของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ท่ีจดัสรรให้แก่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร  และ/หรือ พนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 2 (“NMG-WB”) รวม 82,387,015 หน่วย 
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เม่ือเดือน สิงหาคม 2556 โดยมีอตัราการใช้สิทธิ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถซ้ือหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น        
ในราคาหุ้นละ  1 บาท  ในระยะเวลา 5 ปี    โดยสามารถใช้สิทธิได้ทุก  ๆ  6 เดือน  ใช้สิทธิคร้ังแรก                     
15 พฤศจิกายน 2556  คร้ังสุดทา้ย วนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 หากผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ใชสิ้ทธิทั้งหมด 
บริษทัจะไดรั้บเงินทั้งหมด รวม 82.37 ลา้นบาท โดย ณ 31 ธนัวาคม 2557 ใชสิ้ทธิแลว้ 16,793,800 หน่วย 
คงเหลือ 65,593,215 หน่วย  ซ่ึงจะใชสิ้ทธิไดต้ั้งแต่ พฤษภาคม 2558 –  สิงหาคม 2561 ณ 31 ธนัวาคม 2557 
เหลืออีก 3 ปี 8 เดือน 

 ดงันั้นในระยะเวลาดงักล่าว คาดว่าจะมีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทั้ ง 2 ประเภท เต็มจาํนวนตามสิทธิท่ีไดรั้บ      
โดยบริษทัสามารถนาํแหล่งเงินดงักล่าวมาใชเ้พ่ือรองรับการลงทุนเพ่ิมเติม ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

4.5 ความเส่ียงจากการด้อยค่าของลูกหนีก้ารค้า  

 ในการตั้ งสํารองหน้ีสูญเป็นไปตามนโยบายบัญชีของบริษทัซ่ึงระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินคือ   
บริษทัมีนโยบายการจดัเก็บหน้ีและการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  โดยพิจารณาตามจาํนวนหน้ีท่ีคาดว่าจะไม่สามารถ  
เรียกเก็บจากลูกหน้ีได้โดยประมาณการจากฐานะปัจจุบันของลูกหน้ีควบคู่กับประสบการณ์ในการเรียกเก็บหน้ี             
ในอดีต นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายตั้ งสํารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามสัดส่วนร้อยละของรายได้ไวท่ี้ร้อยละ 1           
ของรายไดโ้ฆษณา ส่วนรายไดจ้ากการขายส่ิงพิมพผ์่านตวัแทนจาํหน่าย (Agent) จะตั้งสํารองค่าเผื่อสินคา้รับคืนของ
หนังสือในประเทศท่ีร้อยละ 30  และ หนังสือต่างประเทศท่ีร้อยละ 65  และบริษัทมีนโยบายลดสัดส่วนของ           
ลูกหน้ีการคา้ท่ีมีอายุเกินกว่า 12 เดือนให้มากท่ีสุด โดยลูกหน้ีท่ีมีอายุเกินกว่า 12 เดือน (งบการเงินรวม)  ณ  วนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2557 มีจาํนวน 76.05 ลา้นบาท และท่ีมีอาย ุ6-12 เดือน จาํนวน 10.65 ลา้นบาท โดยมีค่าเผื่อหน้ีสงสัญจะสูญ 
(งบการเงินรวม)  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 รวม 73.95 ลา้นบาท และค่าเผื่อสินคา้รับคืน 20.78 ลา้นบาท นอกจากน้ี
บริษทัยงัมีหน่วยงานเร่งรัดหน้ีสินซ่ึงทาํหนา้ท่ีในการติดตามหน้ีท่ีมีปัญหาอยา่งต่อเน่ือง 

5. ความเส่ียงทีม่ผีลกระทบต่อผู้ลงทุน  

5.1 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ( Dilution Effect) จากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ “NMG-W3”  

 บริษทัมีการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือ       
หุ้นสามญัเพ่ิมทุน  NMG-W3 จาํนวน 1,647,740,300 หน่วย อายุ 5 ปี  โดยไม่คิดค่าตอบแทนในอตัราส่วนหุ้นสามญั    
เดิม 1 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ยงัคงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ช้
จาํนวนทั้งส้ิน 1,643,669,462 หน่วย 

 ในการน้ีหากผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทาํการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัเต็มจาํนวน ผูถื้อหุ้นสามญัของ
บริษทัอาจไดรั้บผลกระทบจาก Dilution Effect ทั้งในเร่ืองของราคาหุ้นในตลาดท่ีอาจปรับตวัลดลง และสัดส่วน         
การถือหุน้ท่ีลดลงดงัต่อไปน้ี 

ก่อนการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิเตม็จํานวน (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557) 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีเรียกชาํระแลว้ 3,316,345,238 หุน้ 
สัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ก่อนการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 100 % 
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หลงัการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิเตม็จํานวน (NMG-W3) 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีเรียกชาํระแลว้ 4,960,014,700 หุน้ 
สัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิมภายหลงัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 66.86 % 
สัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิมท่ีลดลง 33.14 % 

 
5.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ “NMG-WB” 

 บริษทัมีการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังาน
ของบริษทั และ/หรือ บริษทัย่อย (ESOP) จาํนวน 82,387,015 หน่วย  ชนิดไม่มีมูลค่า อายุ 5 ปี อตัราการใช้สิทธิ   
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น ราคาในการใชสิ้ทธิ1 บาท ต่อ 1 หุ้นสามญั ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2557 ยงัคงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวนทั้งส้ิน 65,593,215 หน่วย 

 ในการน้ีหากผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทาํการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัเต็มจาํนวน ผูถื้อหุ้นสามญัของ
บริษทัอาจไดรั้บผลกระทบจาก Dilution Effect ทั้งในเร่ืองของราคาหุ้นในตลาดท่ีอาจปรับตวัลดลง และสัดส่วน         
การถือหุน้ท่ีลดลงดงัต่อไปน้ี 

ก่อนการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิเตม็จํานวน (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557) 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีเรียกชาํระแลว้ 3,316,345,238 หุน้ 
สัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ก่อนการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 100 % 
 

หลงัการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิเตม็จํานวน (NMG-WB) 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีเรียกชาํระแลว้ 3,381,938,453 หุน้ 
สัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิมภายหลงัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 98.06 % 
สัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิมท่ีลดลง 1.94 % 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  

4.1 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1.1 สินทรัพย์หลกัของบริษัทและบริษัทย่อย คือ ท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรต่างๆ ท่ีใชใ้นการผลิต ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

มูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยห์ลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

มูลค่าทางบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

ประเภททรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ  

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ 

ภาระผูกผนั 

 (ล้านบาท)   
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 580.36 เป็นเจา้ของ คํ้าประกนัตามสัญญาร่วมใหกู้ ้
อาคาร และส่วนปรับปรุง 306.76 เป็นเจา้ของ คํ้าประกนัตามสัญญาร่วมใหกู้ ้
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยท่ี์เช่า   69.09 ตามสัญญา

เช่า 
 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 425.52 เป็นเจา้ของ คํ้าประกนัเงินกูร้ะยะยาวของบริษทั
ยอ่ย และคํ้าประกนัตามสัญญาร่วมให้

กู ้
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 168.78 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

27.71 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

ยานพาหนะ  37.37 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง   81.79 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

รวมทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ 1,697.38   

คาํอธิบายเพ่ิมเติม :  

 ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน ท่ีดินของกลุ่มบริษทัมีทั้งหมดประมาณ 218ไร่  - NMG ประมาณ 34 ไร่ มีมูลค่าตาม
บญัชี 342.42 ลา้นบาท  WPS ประมาณ  23  ไร่ มูลค่าตามบญัชี 104.38 ลา้นบาท และ NTU ประมาณ 161ไร่ มูลค่าตาม
บญัชี 133.56 ลา้นบาท ซ่ึงท่ีดินของ WPS และ NMG บางส่วน จาํนวนประมาณ 51 ไร่ ใชเ้ป็นหลกัประกนัตามสัญญา
ร่วมใหกู้ ้

 อาคารสํานักงาน  เป็นอาคารสาํนกังานโรงพิมพข์อง WPS ท่ี กม. 29 ใชเ้ป็นหลกัประกนัตามสัญญาเงินกูร้ะยะยาว
บริษัทและบริษัทย่อยยกเวน้ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ได้เช่าพ้ืนท่ีสํานักงานจาก กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเมน้ท์ ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดท้าํเป็นสัญญาเช่าโดยวตัถุประสงค์ของการเช่า     
พ้ืนท่ีสาํนกังานเพ่ือประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริษทั สัญญาจะหมดอายใุนเดือนพฤศจิกายน 2560  
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 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เป็นคร่ืองจกัรของ WPS มูลค่าสุทธิ  424.60  ลา้นบาท และ NMG 0.92  ลา้นบาท 

 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการดาํเนินงาน เป็นของ NMG มูลค่าสุทธิประมาณ 34.96 ลา้นบาท และของ NBC มูลค่าสุทธิ
ประมาณ 100.21 ลา้นบาท ซ่ึงในจาํนวนน้ีไดร้วมถึง อุปกรณ์ Electronic ต่าง ๆ ดว้ย และส่วนท่ีเหลือเป็นของบริษทัยอ่ย
อ่ืนรวม 33.61 ลา้นบาท 

 เคร่ืองตกแต่งตดิตั้งและเคร่ืองใช้สํานักงาน เป็นของ NMG มูลค่าสุทธิประมาณ 7.15 ลา้นบาท NTU มูลค่าสุทธิ
ประมาณ 14.82 ลา้นบาท  และของบริษทัยอ่ยอ่ืนรวม 5.74 ลา้นบาท 

 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและตดิตั้ง  เป็นสินทรัพยท่ี์ใชเ้ก่ียวกบัธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์ของช่อง Nation TV  
72.14 ลา้นบาท  และช่อง NOW 5.37 ลา้นบาท ปรับปรุงพ้ืนท่ีของมหาวทิยาลยัเนชัน่ประมาณ 4.24 ลา้นบาท และอ่ืนๆ 
ประมาณ 0.04 ลา้นบาท 

4.1.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทและบริษัทย่อย คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการคา้           
มีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดงัต่อไปน้ี 

ประเภททรัพย์สิน 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 24.66 

ค่าลิขสิทธ์ิหนงัสือ 31.79 

ค่าลิขสิทธ์ิรายการ 8.65 

เคร่ืองหมายการคา้ 0.70 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 3.08 

รวม 68.88 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม : 

 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ส่วนใหญ่เป็นของ NMG มีมูลค่าตามบญัชี 21.69 ลา้นบาท  เป็นการพฒันาระบบสารสนเทศ  
เช่น การพฒันาระบบบญัชีและระบบ Video Wall  เป็นตน้  
 ค่าลิขสิทธ์ิ เป็นค่าลิขสิทธ์ิหนงัสือของกลุ่มบริษทัยอ่ยท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นเอ็ดดูเทนเมนท ์โดยเป็นผูน้าํเขา้ ผลิตและ
จาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์ของในประเทศและต่างประเทศ โดยมี บริษทั เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์จาํกัด 
(มหาชน) (NINE) เป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มธุรกิจดา้นเอ็ดดูเทนเมนท ์ กลุ่มบริษทัยอ่ยดงักล่าว มีนโยบายการตดัจาํน่าย
ค่าลิขสิทธ์ิ โดยพิจารณาจากจาํนวนท่ีสูงกวา่ระหวา่งวธีิเส้นตรงภายในระยะเวลา 3-5 ปี ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียอายสุัญญาลิขสิทธ์ิ
ของกลุ่มบริษทัย่อยดงักล่าว และการคาํนวณตามจาํนวนเล่มของส่ือส่ิงพิมพท่ี์จาํหน่ายไดภ้ายใตส้ัญญาลิขสิทธ์ินั้นๆ    
โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายเม่ือผลิตส่ิงพิมพเ์รียบร้อยแลว้ 
 ค่าลขิสิทธ์ิรายการ เป็นของ BBB ส่วนใหญ่เป็นซีรีส์รายการต่างประเทศ 
 เคร่ืองหมายการค้า เป็นของ NBC ทั้งจาํนวน 
 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ระหว่างตดิตั้ง เป็นของ NMG ไดแ้ก่  การออกแบบพฒันาและติดตั้งระบบ Editorial System   



 

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

118 

4.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 บริษทัฯ มีเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน-สุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่าในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม
ในธุรกิจต่างๆ รวม 2,023.69 ลา้นบาท ดงัน้ี 

ประเภทธุรกจิ จํานวนเงนิ (ล้านบาท) สัดส่วน % 

บริษัทย่อย   
ธุรกิจส่ิงพิมพแ์ละโฆษณา 577.60 23.05% 
ธุรกิจส่ือกระจายภาพและเสียงและส่ือสมยัใหม่ 984.80 39.29% 
ธุรกิจส่ือการศึกษาและบนัเทิง 356.52 14.23% 
ธุรกิจบริการดา้นการพิมพ ์ 422.50 16.86% 
ธุรกิจดา้นการขนส่ง และอ่ืน ๆ 163.00 6.50% 
บริษัทร่วม   
ธุรกิจตวัแทนขายหนงัสือพิมพภ์าษาญ่ีปุ่น  1.80 0.07% 
รวม 2,506.22 100.00% 

บริษทัฯ มีนโยบายในการลงทุนและเขา้บริหารบริษทัดงักล่าว โดยส่งตวัแทนในฐานะผูถื้อหุน้เขา้ร่วมเป็นกรรมการ 
 

นโยบายการลงทุน 

 บริษทัฯ ไม่เนน้การลงทุนในสินทรัพยถ์าวร (Hardware) แต่จะเนน้การใหบ้ริการในฐานะเป็นผูใ้หบ้ริการขอ้มูล    
ข่าวสาร หรือ Content Provider ซ่ึงสามารถให้บริการไดใ้นทุกๆ ส่ือ และจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
ธุรกิจหลกัเท่านั้น โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการลงทุนขยายเครือข่ายธุรกิจหลกัใหค้รบวงจร โดยบริษทัร่วมกาํหนดนโยบาย
และเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหาร โดยประกอบไปดว้ย 8 สายธุรกิจ ดงัน้ี 

1. สายธุรกิจด้านข่าวธุรกิจภาษาไทย  เป็นผู ้ผลิตและจําหน่าย  หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ  ดําเนินงานโดย                
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั (KTM) เร่ิมดาํเนินการในไตรมาส 4 ปี 2553 NMG ถือหุน้ 99.99% 

2. สายธุรกิจดา้นข่าวทัว่ไปภาษาไทย เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายหนังสือพิมพ ์คมชดัลึก และนิตยสารเนชัน่สุดสัปดาห์
ดาํเนินงานโดย บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั (KMM)  เร่ิมดาํเนินการในไตรมาส 4 ปี 2553 NMG ถือหุน้ 99.99% 

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

4. ธุรกิจส่ือกระจายภาพและเสียงและส่ือสมยัใหม่ 

 ดาํเนินงานภายใตบ้ริษทัยอ่ย คือ บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  (มหาชน) (NBC)  ประกอบ
ธุรกิจจดัหาและผลิตขอ้มูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ (Content Provider) เพ่ือเผยแพร่ผา่นส่ือกระจายภาพและเสียงทาง
โทรทศัน์ ทั้งในส่วนของสถานีข่าว 24 ชัว่โมง Nation Channel ท่ีเผยแพร่สัญญาณผา่นทางระบบดาวเทียม และเคเบ้ิลทีวี
ทอ้งถ่ิน โดยมุ่งเนน้และใหค้วามสาํคญักบัการนาํเสนอข่าวท่ีทนัต่อเหตุการณ์ เจาะลึก และวิเคราะห์เน้ือหาอยา่งเป็นกลาง  
และเป็นผูใ้หบ้ริการขอ้มูลข่าว (Content Provider) โดยผลิตรายการและร่วมผลิตรายการเพ่ือใหก้บัสถานีโทรทศัน์ช่อง
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ต่างๆ ไดแ้ก่  ช่อง 3 , ช่อง 5 และผลิตรายการโทรทศัน์ใหก้บัสถานีโทรทศัน์รวมถึงการดาํเนินงานในการผลิตรายการ
วทิยใุหก้บัสถานี F.M. 90.5 และ F.M. 102 

 ในช่วงปลายปี 2555 มีการก่อตั้งบริษทั บริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จาํกดั (“BBB”) เพ่ือดาํเนินธุรกิจ
ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์ ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด              
ถือหุ้นร้อยละ 99.99  เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2556 BBB ไดเ้ขา้ร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี เพ่ือให ้    
บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ และ             
เป็ น 1 ใน 7 ของผูช้นะการประมูลทเสนอราคาสูงสุด โดย BBB เสนอราคาใบอนุญาตทีวีดิจิตอลหมวดหมู่ทัว่ไป       
แบบความคมชดัปกติ จาํนวน 2,200.00 ลา้นบาท ภาพรวมการประกอบธุรกิจ BBB เป็นผูบ้ริหารและดาํเนินการ
สถานีโทรทศัน์ฟรีทีวีในระบบดิจิตอลหมวดหมู่ทัว่ ไปแบบความคมชดัปกติ ภายใตช่ื้อช่องรายการ “NOW”                
โดยออกอากาศภายใตช่้องหมายเลข 26 ภายใตแ้นวคิด Biz – Life Variety ซ่ึง มุ่งนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการดาํเนินชีวิตและการทาํงานสาํหรับคนรุ่นใหม่ ทั้ง ดา้นเศรษฐกิจ หุ้น การลงทุน การสร้างแรงบนัดาลใจ                 
สู่ความสาํเร็จ และรูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) เช่น วฒันธรรม กีฬา ส่ิงแวดลอ้ม ครอบครัว และอ่ืนๆ                
เพ่ือตอบสนองรูปแบบการดาํเนินชีวิตของคนเมืองโดยออกอากาศตลอด 24 ชัว่โมง ในเดือนมิถุนายน 2557 BBB            
ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1 ลา้นบาท เป็น 500 ลา้นบาท โดยบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมเติมอีก 499 ลา้นบาท ทาํให้บริษทั        
มีสัดส่วนการลงทุนใน BBB เป็นร้อยละ 99.80 

 และมีการก่อตั้งบริษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชัน่ จาํกดั (“NNV”) เพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์และ
ให้บริการโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์ เป็นบริษทัท่ีบริษทั เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น             
ร้อยละ 99.99 เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556 NNV ไดเ้ขา้ร่วมการประมูลใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี เพ่ือให้บริการ
โทรทศัน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ และเป็น 1 ใน 7 ของ               
ผูช้นะการประมูลท่ีเสนอราคาสูงสุด โดย NNV เสนอราคาใบอนุญาตทีวีดิจิตอลหมวดหมู่ข่าวสารและสาระจาํนวน 
1,338.00 ลา้นบาท ภาพรวมการประกอบธุรกิจ NNV  เป็นผูบ้ริหารและดาํเนินการสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวีในระบบดิจิตอล 
หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ภายใตช่ื้อช่องรายการ “NationTV” โดยออกอากาศภายใตช่้องหมายเลข 22 ภายใต ้      
แนวคิดสถานีข่าวและสาระความรู้ 24 ชัว่โมง ซ่ึงมุ่งนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารอยา่งถูกตอ้ง เป็นกลาง ทนัเหตุการณ์ พร้อม
บทวเิคราะห์และขอ้มูลเชิงลึกอยา่งรอบดา้นจากทีมงานข่าวท่ีมีประสบการณ์ 

5. ธุรกิจดา้นเอด็ดูเทนเมนทแ์ละต่างประเทศ 

 ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพส์ําหรับเด็กและเยาวชน โดยไดรั้บลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ ผลิตหนงัสือ
เล่มในนามของสาํนกัพิมพ“์เนชัน่บุ๊คส์” โดยไดรั้บลิขสิทธ์ิทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยอยูภ่ายใตก้ารบริหารงาน
ของบริษทัยอ่ย 3 บริษทัคือ บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) (NINE)  (เดิมช่ือ บริษทั 
เนชัน่ บุ๊คส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั), บริษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกดั (NED) และ บริษทั เนชัน่ โกลบอล             
เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (เดิมช่ือบริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั) โดยมี NINE เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจ  
ทั้ งน้ี NINE ได้เข้าจดทะเบียนพร้อมกับเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน และบุคคลทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO)                      
ในตลาดหลกัทรัพย ์MAI เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2553 
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 ในปี 2555 ไดข้ยายไปสู่ธุรกิจโทรทศัน์ดาวเทียมสําหรับเยาวชน ในนาม KIDZONE และมีธุรกิจการบริหาร
ลิขสิทธ์ิ ตวัการ์ตูนอีก คือ CANIMALS และ YooHoo & Friend  เพ่ือเป็นช่องทางธุรกิจสาํหรับกลุ่มเป้าหมายเดก็และ
เยาวชนเพ่ิมข้ึนดว้ย 

6.  ธุรกิจบริการดา้นการพิมพ ์ 

 ดาํเนินธุรกิจรับจา้งพิมพภ์ายใตบ้ริษทัยอ่ย คือ บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั (WPS) (NMG             
ถือหุน้ร้อยละ 84.50) โดยใหบ้ริการพิมพห์นงัสือพิมพ ์ และหนงัสืออ่ืนๆ ไดแ้ก่ การ์ตนู พอ็คเกต็บุ๊คส์และนิตยสาร 
รวมถึงงานพิมพท่ี์มีคุณภาพอ่ืน   

7.   ธุรกิจบริการการขนส่ง และอ่ืน ๆ 

 ดาํเนินธุรกิจบริการขนส่ง (Logistic) ภายใตบ้ริษทัยอ่ย คือ บริษทั เอ็นเอ็มแอล จาํกดั (NML) (NMG  ถือหุ้น    
ร้อยละ 99.99) โดยรับบริการขนส่งทั้งหนงัสือพิมพ ์และหนงัสือ Pocket book และส่ิงพิมพต่์าง ๆ ให้กบั NMG และ
บริษทัในเครือ รวมทั้งรับงานบริการขนส่งให้กบัริษทัภายนอก งานแจกใบปลิว โบรชวัร์สินคา้ฯ เพ่ือส่งเสริมการขาย    
ใหก้บัลกูคา้ภายนอกดว้ย  

8.  ธุรกิจการศึกษา 

 ในปี 2554 บริษัทได้ตั้ งบริษทัย่อย คือ บริษัท เนชั่นยู จาํกัด โดย NMG ถือหุ้นร้อยละ 55 โดยรับโอน       
ใบอนุญาตมหาวิทยาลยัโยนก และเปล่ียนช่ือเป็น มหาวิทยาลยัเนชัน่ ตั้งอยู่จงัหวดัลาํปาง ต่อมาบริษทัไดซ้ื้อหุ้นเพ่ิม      
อีกร้อยละ 35 ทาํใหบ้ริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้เป็นร้อยละ 90 

การควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษทัฯ จะควบคุมและกาํหนดนโยบายของบริษทัย่อยโดยจะส่งกรรมการของ NMG ไปเป็นกรรมการ             
ในบริษทัย่อยจาํนวน 2-3 ท่าน และหากบริษทัย่อยมีการดาํเนินธุรกิจท่ีกระทบต่อบริษทัอย่างมีนัยสําคญั บริษทัย่อย
จะตอ้งเสนอเร่ืองและขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัก่อน สําหรับกรณีท่ีเป็นบริษทัร่วม บริษัท             
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั  บริษทัฯจะส่งกรรมการเขา้ไปเป็นตวัแทนเฉล่ีย 1-2 คน ตามสัดส่วนการถือหุน้  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 -ไม่มี- 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่ 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือบริษทั : บริษทั  เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107536001524 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบดว้ย 8 สายธุรกิจ ดงัน้ี 

1. สายธุรกิจดา้นข่าวธุรกิจภาษาไทย เป็นผูผ้ลิต “ หนังสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ” ซ่ึงเป็นหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทย 
รวมทั้ งดาํเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  เช่น เวบไซต์ข่าวงานอบรมสัมนา กิจกรรมพิเศษ 
บริการข่าวสั้นทางโทรศพัทืเคล่ือนท่ี หนงัสือพิมพดิ์จิตอล ( I - Newspaper ) ดาํเนินงานโดยบริษทั กรุงเทพธุรกิจ 
มีเดีย จาํกดั (KTM) 

2. สายธุรกิจด้านข่าวทั่วไปภาษาไทย ผลิตหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก และเนชั่นสุดสัปดาห์  ดาํเนินงานโดย                 
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั (KMM) 

3. สายธุรกิจดา้นข่าวภาษาองักฤษ ผลิตหนงัสือพิมพ ์เดอะเนชัน่, ธุรกิจอบรมสัมมนา และทกัษะการส่ือสาร ดาํเนินงาน
โดย บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวร์ิค จาํกดั (NNN) 

4. สายธุรกิจดา้นส่ือกระจายภาพและเสียง  
 บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  (NBC) เป็นผูก่้อตั้งและบริหารงานสถานท่ีโทรทศัน์

อยา่งครบวงจรทั้งการดาํเนินการผลิต การจดัหารายการ และการขายเวลาในดา้นสายงานข่าวสาร สาระบนัเทิง , 
ผลิตรายการวิทย ุ,  New Media , และ มีบริษทั เอน็บีซี เน็กซ์ วิชัน่ จาํกดั (บริษทัยอ่ย ของ  NBC  ) เป็นเจา้ของ
ช่องทีวดิีจิตอล ประเภทหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ (SD) ภายใตช่ื้อ Nation TV  (ช่อง 22) 

 บริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จาํกดั ( BBB)   เป็นบริษทัยอ่ยของ  NMG เป็นเจา้ของ ช่องทีวีดิจิตอล 
ประเภท หมวดหมูทัว่ไปแบบความคมชดัปกติภายใตช่ื้อ NOW  (ช่อง NOW26 ) มุ่งนาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร         
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิต และการทาํงานสําหรับคนรุ่นใหม่ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ  หุ้น  การลงทุน      
การสร้างแรงบนัดาลใจสู่ความสําเร็จ  และรูปแบบการดาํเนินชีวิต  ( Lifestyle )  เช่น  วฒันธรรม  กีฬา  
ส่ิงแวดลอ้ม  ครอบครัว  และอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนองรูปแบบการดาํเนินชีวติของเมือง 

5. สายธุรกิจเอ็ดดูเทนเมนท์ และต่างประเทศ  ผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพส์ําหรับเด็กและการศึกษา ผลิตหนงัสือเล่ม       
ในนามสาํนกัพิมพเ์นชัน่บุ๊คส์ , เนชัน่จูเนียร์ ,  ตวัแทนขายโฆษณาและจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศ, ผลิตรายการ
ทีวีสาํหรับเด็กทางสถานีทีวีดิจิตอลต่างๆ ดาํเนินงานโดย บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) (NINE) และธุรกิจการให้บริการดา้นการศึกษาและท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาทุกแขนง ดาํเนินงานโดย   
บริษทั ไนน์ บี ไบร์ท จาํกดั (ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ NINE) 

6. สายธุรกิจดา้นการพิมพ์ ผูใ้ห้บริการงานพิมพ์ทุกประเภท อย่างครบวงจรแก่กลุ่มบริษทั และลูกคา้ภายนอกทัว่ไป 
ดาํเนินงานโดยบริษทั ดบับลิว พีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั  (WPS) 
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7. สายธุรกิจดา้นการขนส่งผูใ้ห้บริการขนส่งส่ิงพิมพ์ และสินคา้ทุกประเภทแก่กลุ่มบริษทั และลูกคา้ภายนอกทัว่ไป 
ดาํเนินงานโดยบริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั (NML) 

8. สายธุรกิจการศึกษา  ดาํเนินธุรกิจด้านการศึกษา โดยเป็นผูบ้ริหารและดาํเนินการมหาวิทยาลยัเนชั่น เปิดสอน
หลกัสูตรปริญญาตรี, ปริญญาโท โดยมี 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตกรุงเทพ และ วิทยาเขตลาํปาง ดาํเนินงานโดย 
บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั (NU) ( บริษทัยอ่ยของ NMG ) 

 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

ทุนจดทะเบียน :  2,663,572,194.95 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 5,025,607,915 หุน้  
   มูลค่าหุน้ละ 0.53 บาท 
ทุนเรียกชาํระแลว้ :  1,757,662,976.14 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน  3,316,345,238  หุน้  
   มูลค่าหุน้ละ 0.53 บาท 
นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุน้ :  รายละเอียดตามหวัขอ้โครงสร้างการประกอบธุรกิจและการถือหุน้ของ 
   กลุ่มบริษทั ปี 2557  
โทรศพัท ์ : 02-338-3333   
โทรสาร : 02 -338-3938  
เลขานุการบริษทั : 02-338-3612, 02-338-3290-91 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 1858/118-119,121-122,124-130 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 27-32   
   ถ.บางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
   เวบ็ไซต ์ www.nationgroup.com 

นิตบุิคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป (ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557) 

รายละเอียดสามารถดูไดจ้าก นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ในหวัขอ้ ขอ้มูลบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการ
ท่ีควบคุมร่วมกนัของ NMG ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  หนา้ 19 



 

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

124 

6.2 บุคคลอ้างองิ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
   62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก  
   กรุงเทพมหานคร 10110 
   โทร. (66) 2229-2800 
 
ผูส้อบบญัชี : สาํนกังานสอบบญัชีบริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั 
   1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51ถนนสาทร เขตยานนาวา กทม. 10120 
   โทร. (66) 2677-2000 
 
ท่ีปรึกษากฎหมาย : บริษทั เภา แอนด ์แอสโซซิเอทส์ ลอว ์ออฟฟิช จาํกดั 
  เลขท่ี 140/40 A อาคาร ไอทีเอฟ ชั้น 19 ถนนสีลม   
                                                แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500 
  โทร. (66) 2634-4995-7 
 

 :  บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั  
   900 ตน้สนทาวเวอร์ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม. 10330  
   โทร (66) 2689-4925  
 

   บริษทั สาํนกักฏหมายสากล ธีรคุปต ์จาํกดั  
                      900 ตน้สนทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม. 10330 
        โทร (66) 2252-1588 และ (66) 2661-8803-5  
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ส่วนที2่ 
การจดัการและกาํกบักจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จํานวนหุ้นและทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วของบริษัท  

 บริษทัมีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 จาํนวน 2,663,572,194.95 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 
5,025,607,915  หุ้นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.53 บาท ทุนท่ีเรียกชาํระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 
1,757,662,976.14 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 3,316,345,238 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.53 บาท 

 สรุปยอดคงเหลือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับการจดัสรรดงักล่าว ดงัน้ี 

ประเภทหลกัทรัพย์ 
จํานวนทีจ่ัดสรร 

(หน่วย) 
ยอดสะสมทีใ่ช้สิทธิแล้ว (หน่วย) 

จนถึง วนัที ่31 ธ.ค.57 
คงเหลอื 
(หน่วย) 

NMG-W3 1,647,740,300 4,070,838 1,643,669,462 
NMG-WB 82,387,015 16,793,800 65,593,215 

 
7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุน้ 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2558 
 

 กลุ่มผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นทีถ่ือ ร้อยละ 

1 บริษทั โซลชูัน่ คอนเนอร์ (1998) จาํกดั (มหาชน) 404,985,000 12.212 
2 นายสุทธิชยั    แซ่หยุน่ 304,921,742 9.195 
3 นายศิร์วสิษฎ ์ สายนํ้าผึ้ง    303,100,000 9.140 
4 บริษทั วธน แคปปิตลั จาํกดั (มหาชน)   250,000,000 7.538 
5 Southeast Asia University 141,288,000 4.260 
6 DOW JONES & COMPANY, INC., NEW YORK 120,000,000 3.618 
7 นายเจษฎา  เลิศนนัทปัญญา 112,837,200 3.402 
8 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 109,244,068 3.294 
9 นายเอกวชิญ ์   กมลเทพา 89,140,800 2.688 

10 บริษทั กรีนสยาม จาํกดั 81,588,411 2.460 
11 อ่ืนๆ 1,399,240,017 42.192 

 รวม         3,316,345,238    100.000 
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ประเภทผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ จํานวนราย จํานวนหุ้น ร้อยละ 

สัญชาติไทย 6,788 3,158,866,009 95.25 
ผูถื้อหุน้ต่างชาติ 31 157,479,229 4.75 
รวมทั้งส้ิน 6,819 3,316,345,238 100.00 

 
7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 ได้มีมติท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 อนุมัติให้ออกและเสนอขาย      
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัดงัน้ี 

1.  อนุมติัออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั          
ท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน โดยไม่คิดค่าตอบแทน ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 1 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสําคญั
แสดงสิทธิ จาํนวน1,647,740,300 หน่วย  (NMG-W3)  มีอายุใบสําคญัแสดงสิทธิ 5 ปี  และกาํหนดการ        
ใช้สิทธิทุกวันท่ี 15 ของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของแต่ละปี เ ร่ิมใช้สิทธิคร้ังแรกในวันท่ี                 
15 ธนัวาคม 2556 และสามารถใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยไดใ้นวนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั ในราคาใชสิ้ทธิ 1 บาทต่อหุน้สามญั 

2.  อนุมติัออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/
หรือ พนักงานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อย คร้ังท่ี 2 (NMG-WB จาํนวนไม่เกิน 82,387,015 หน่วย          
มีอายุใบสําคญัแสดงสิทธิ 5 ปี  กาํหนดการใชสิ้ทธิทุกวนัท่ี 15 ของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน    
ของแต่ละปี กาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรกในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 และกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย   
ในวนัท่ี 14 สิงหาคม 2556  อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั ในราคาใชสิ้ทธิ     
1 บาทต่อ 1 หุน้สามญั 

 
7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
  นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป (NMG) : ไม่เกินร้อยละ 65 ของกาํไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั)
หลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลงัหักสํารองตามกฎหมาย 
และเงินสํารองอ่ืนๆ ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กบัแผนการลงทุน ความจาํเป็น 
ความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษทั
ท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุม   
ผู ้ ถื อ หุ้ น  เ ว ้น แ ต่ เ ป็ น ก า ร จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล ร ะห ว่ า ง ก า ล   
ซ่ึ งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติให้ จ่ าย เ งินปันผล   
ระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นทราบ   
ในการประชุมคราวต่อไป 
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บมจ.เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ 
(NBC) 

: ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
และหลงัหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็น  
และ เหม า ะสม  ทั้ ง น้ี อัต ร า ก า ร จ่ า ย เ งิ น ปันผลดั ง ก ล่ า ว   
อาจเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กับฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน 
แผนการลงทุน ความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู ้ถือหุ้นเห็นสมควร   
ทั้ งน้ี มติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
จะต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น  เว ้นแต่เ ป็น   
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจ
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให ้  
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 

บมจ.เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล                   
เอด็ดูเทนเมนท ์(NINE) 

: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะ
บริษทั) หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สํารองตามกฎหมาย และ
สํ า ร อ ง อ่ื นๆ  ท่ี จ ํ า เ ป็ นและ เหม าะสมภา ย ใต้ เ ง่ื อน ไข ท่ี   
การดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ   
ผู ้ถือหุ้น  ทั้ ง น้ี  มติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติให้จ่าย   
เงินปันผลจะต้องถูกต้องนําเสนอเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุม   
ผู ้ ถื อ หุ้ น  เ ว ้น แ ต่ เ ป็ น ก า ร จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล ร ะห ว่ า ง ก า ล   
ซ่ึ งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติให้ จ่ าย เ งินปันผล   
ระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นทราบ   
ในการประชุมคราวต่อไป 

 
ประวติัการจ่ายปันผลในระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา ตั้งแต่ปี 2553-2557  บริษทัไม่มีการจ่ายเงินปันผล เน่ืองจาก

บริษทัฯ ตอ้งสํารองเงินสดไวส้ําหรับแผนการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจเดิมของบริษทั และเป็นเงินทุน
หมุนเวยีนในการประกอบธุรกิจของบริษทั  

 
รายละเอยีด 2557 2556 2555 2554 2553 

อตัรากาํไรต่อหุน้  0.05 0.05  0.05 0.02 0.08 
อตัราเงินปันผลต่อหุน้  0.028 0.020  -  -  -  
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%)  59.74 52.58  -  -  -  

 ( หมายเหตุ : การจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2557 อยูร่ะหวา่งการนาํเสนอในท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2558  พิจารณาอนุมติั
ในเดือนเมษายนปี 2558 ) 
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8. โครงสร้างการจัดการ  

 
คาํอธิบายเพิม่เตมิของโครงสร้างการจัดการ 
 ปัจจุบนักลุ่มบริษทัไดแ้บ่งสายธุรกิจออกเป็น 8 สายธุรกิจ ประกอบดว้ย 1. ธุรกิจดา้นข่าวธุรกิจภาษาไทย 2. 
ธุรกิจดา้นข่าวทัว่ไปภาษาไทย 3. ธุรกิจดา้นข่าวภาษาองักฤษ  4.  ธุรกิจดา้นส่ือกระจายภาพและเสียง 5. ธุรกิจดา้นเอด็ดู 
เทนเมนทแ์ละต่างประเทศ 6. ธุรกิจดา้นการพิมพ ์ 7. ธุรกิจดา้นขนส่ง และ 8. ธุรกิจดา้นการศึกษา 
 โดยแต่ละสายธุรกิจประกอบดว้ยกรรมการผูอ้าํนวยการของบริษทัยอ่ย (President)  ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของ
แต่ละสายธุรกิจบรรณาธิการ (Editor)  ฝ่ายขายฝ่ายการตลาดและฝ่ายจดัจาํหน่าย 
 1. สายธุรกิจทั้ง 8 สาย ดูแลภาพรวมโดยกรรมการผูอ้าํนวยการ  (President) 
 2. กองบรรณาธิการแยกตามบริษทัยอ่ยข้ึนตรงกบั กรรมการผูอ้าํนวยการของบริษทัยอ่ย(President) สําหรับ
ดา้นนโยบายการนาํเสนอข่าวจะปรึกษากบับรรณาธิการอาํนวยการ (Editor in Chief) 
 3. หน่วยงานสนบัสนุนส่วนกลางของทั้งกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยกองบรรณาธิการกลาง,แผนกการเงิน, บญัชี, 
เครดิต,  IT  Center, พฒันาธุรกิจและนกัลงทุนสัมพนัธ์, ทรัพยากรบุคคล, ธุรการ,  จดัจาํหน่าย,  จดัซ้ือ, ทะเบียน และ
ธุรการโฆษณาข้ึนตรงกบักรรมการผูอ้าํนวยการ  (President) 
 โดยมีนางสาวมธัยา โอสถานนท ์ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2556 เป็นตน้ไป 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 โครงสร้างกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการบริหารโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
คณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทัและการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัรายละเอียดปรากฎในรายงานการ
ปฏิบติัตามการหลกัการกาํกบักิจการท่ีดี  ในหวัขอ้การเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั หนา้ 165 
  
8.2 ผู้บริหาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผูบ้ริหาร/1 ตามนิยามของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ประกอบดว้ยผูบ้ริหารจาํนวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นางสาวดวงกมล  โชตะนา กรรมการผูอ้าํนวยการ 
2. นายเทพชยั  แซ่หยอ่ง บรรณาธิการเครือเนชัน่ 

3. นางสาวณฐัวรา  แสงวารินทร์ 
ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์ 

4. นายสุพจน์  เพียรศิริ ผูอ้าํนวยการอาวโุส  ผูอ้าํนวยการอาวโุส  ฝ่ายบญัชี 
5. นางสาวมธัยา  โอสถานนท ์ ผูอ้าํนวยการอาวโุส  ฝ่ายการเงิน  และเลขานุการบริษทั 

หมายเหตุ :-  
1. /1 “ผูบ้ริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนับต่อจาก
ผูจ้ดัการลงมา (ผูด้าํรงตาํแหน่งสูงสุดของบริษทั) ผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหาร
รายท่ีส่ีทุกรายและให้หมายความรวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบั
ผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า 

 
8.3 เลขานุการบริษัท  

เลขานุการบริษทั คือ ผูท่ี้คณะกรรมการแต่งตั้งเพ่ือทาํหนา้ท่ีดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ และช่วยให้
คณะกรรมการและบริษทัฯ ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั้งให ้นางสาวมธัยา โอสถานนท ์ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ตั้งแต่
วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2556 
 โดยมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามท่ีกาํหนดใน พ.ร.บ. กาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยฯ์ และทาํหนา้ท่ี
สรุปสาระสําคญัเก่ียวกบัแนวปฏิบติั และขอ้บงัคบัท่ีปรับปรุงใหม่ ของสํานกังาน กลต.และตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึง
สรุปสาระสําคญัของกฎหมายท่ีเพ่ิงตราข้ึนใหม่ ท่ีคณะกรรมการตอ้งทราบในการทาํหน้าท่ีกรรมการของบริษทัฯ ให้
คณะกรรมการรับทราบ เป็นผูช่้วยเหลือประธานกรรมการ ในการกาํกบัดูแลใหก้ารดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทั 
กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษทัทุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าท่ีตามท่ีกฏหมาย ขอ้บงัคบั และ
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ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดไว ้ตลอดจนมีหน้าท่ีในการจดัเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการ
พิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เ พ่ือแสดงให้เห็นว่า
คณะกรรมการไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆท่ีนาํเสนอ อยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้
วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชน ท่ีประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทาํในสถานการณ์เดียวกนั อีกทั้งมีหนา้ท่ีในการเกบ็รักษาทะเบียน
กรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการมี
ส่วนไดเ้สีย และรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงเลขานุการบริษทัไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตาม
กรอบอยา่งครบถว้น โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฎในเอกสารแนบ 1 
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 หลกัเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร บริษทัไดพิ้จารณาความเหมาะสมและ
ความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร ตามประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี สภาพแวดลอ้ม สภาวะเศรษฐกิจ และ
สอดคลอ้งเปรียบเทียบไดก้บับริษทัในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระท่ีทาํ
หนา้ท่ีประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระท่ีทาํหนา้ท่ีกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่ได้
เป็นผูบ้ริหาร เป็นรายปีโดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืน  สาํหรับปี 2557  ประธานกรรมการจะไดรั้บค่าตอบแทนใน
อตัราเดียวกนักบัประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราเดียวกนักบั
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร อน่ึงค่าตอบแทนกรรมการไดผ้า่นการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปี 
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูป้ระเมินผลงานของกรรมการผูอ้าํนวยการ เป็นประจาํทุกปี เพ่ือนาํไปใชใ้นการ
พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูอ้าํนวยการโดยใช้บรรทัดฐานท่ีได้ตกลงกันล่วงหน้า กับกรรมการ
ผูอ้าํนวยการตามเกณฑท่ี์เป็นรูปธรรม ซ่ึงรวมถึงผลการปฏิบติังานทางการเงิน ผลการปฏิบติังานตามวตัถุประสงคเ์ชิงกล
ยทุธ์ในระยะยาวและการพฒันาผูบ้ริหาร  
 ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดับสูง เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการกาํหนด ระดับค่าตอบแทนเป็น
เงินเดือน สวสัดิการ และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว บริษทัฯจะพิจารณาให้ สอดคลอ้งกบัผลงานของบริษทัและผล
การปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละคน 
 
 การพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
 ทุกคร้ังท่ีมีกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ใหม่  คณะกรรมการจะจดัให้มีเอกสารขอ้มูล และการบรรยาย
สรุปจากประธานกรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน  รวมถึงการแนะนํา
ลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงใหม่ไดรั้บทราบ 
 คณะกรรมการจะส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการกรรมการ
ตรวจสอบ   ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั  ตามท่ีทางตลาดหลกัทรัพย ์ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยและ
สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งจดัข้ึนเพ่ือส่งเสริมความรู้ ให้เป็นไปตามระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  และการบริหารความเส่ียง
ของบริษทั เพ่ือใหมี้การปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
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8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปี 2557 

 (1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัททีเ่ป็นตวัเงนิ 
 บริษทัฯมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส โดยไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนในรูปอ่ืน  

 กรรมการบริษทัมีจาํนวนทั้งส้ิน 9  คน แบ่งเป็นกรรมการท่ีมีฐานะเป็นพนกังานบริษทัและบริษทัยอ่ย 
6 คน กรรมการอิสระ 3 คนและกรรมการภายนอกท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 1 คนโดยในปี 2556  บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหก้บั
ประธานกรรมการบริษทัในอตัราเดียวกนักบัประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไดรั้บค่าตอบแทน
ในอตัราเดียวกบักรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร และกาํหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยแยกการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการเป็นรายบุคคลตามรายละเอียดปรากฎในรายงานการปฏิบติัตามการหลกัการกาํกบักิจการท่ีดีในหวัขอ้
ค่าตอบแทนกรรมการ หนา้ 154 

 
 
 (2) ค่าตอบแทนอืน่ๆ 
 -ไม่มี- 
 
 8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปี 2557 
 (1) ค่าตอบแทนผู้บริหารและผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทและบริษัทย่อยทีเ่ป็นตวัเงนิ 
 ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน โบนสัและค่าพาหนะแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  
กรรมการในฐานะพนักงานบริษัทและผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย  มีจํานวนรวม 11 ท่าน ได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน  โบนสั และค่าพาหนะ ในปี 2557 เป็นจาํนวน 30,556,950.00  บาท 
 (2) ค่าตอบแทนอืน่ๆ 
 บริษทัให้เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพของกรรมการท่ีอยู่ในฐานะเป็นพนักงานบริษทัและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวม  11 ท่านในปี 2557 เป็นจาํนวน 2,102,812 บาท 
 - ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 ไดอ้นุมติัให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัฯ ให้แก่ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ-ESOP 
คร้ังท่ี 2”) จาํนวน 82,387,015 หน่วย เพ่ือให้รางวลัและตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ
พนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย ตลอดจนเป็นแรงจูงใจเพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีความตั้งใจ
ในการทาํงานและสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บริษทัฯ ในระยะยาวโดยมีหลกัเกณฑก์ารจดัสรร ดงัน้ี 
 1. บริษทัฯจะดาํเนินการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP คร้ังท่ี 2 จาํนวน 82,387,015 หน่วย ใหแ้ก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษทัฯ  และ/หรือบริษทัย่อย ณ วนัท่ีออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ-ESOP 
คร้ังท่ี 2 โดยไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานรายใดไดรั้บการจดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจาํนวนใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีเสนอขายใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานในคร้ังน้ี และบริษทัฯ จะไม่นาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ-
ESOP คร้ังท่ี 2 ซ่ึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานท่ีลาออกหรือพน้จากตาํแหน่งมาจดัสรรให้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานรายอ่ืนในอนาคต ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบุไวเ้ง่ือนไขสาํหรับการใชสิ้ทธิ 
 2. ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรตอ้งมีสถานภาพเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทัฯ และ/หรือ
บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีทาํการจดัสรร 
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 3. จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP คร้ังท่ี 2 ท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือ
บริษทัยอ่ย ไดรั้บในแต่ละรายไม่จาํเป็นตอ้งมีจาํนวนเท่ากนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัตาํแหน่ง และศกัยภาพท่ีจะทาํประโยชน์ใหแ้ก่
บริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย 
 4. ใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP คร้ังท่ี 2 ท่ีจะเสนอขายต่อกรรมการและผูบ้ริหารจะมีราคาเสนอขายรวมทั้ง
ขอ้กาํหนด และเง่ือนไขท่ีไม่ดีไปกวา่ใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP ท่ีจะเสนอขายต่อพนกังาน 
 ทั้งน้ีใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP คร้ังท่ี 2 ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวมีอตัราการใชสิ้ทธิ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ต่อ 1 หุ้นสามญัของบริษทั และมีราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 1 บาท โดยผูบ้ริหารของบริษทัจาํนวน 5 ราย ไดรั้บการจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบริษทัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 เม่ือเทียบกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบริษทัของ
ทั้งโครงการ 
 
8.5 บุคลากร 
           ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีพนกังานรวมทั้งหมด  2,206 คน แบ่งเป็นพนกังานของบริษทั จาํนวน 513  
คนและพนกังานของบริษทัยอ่ยจาํนวน 2,206 คน  

 บริษัท จํานวนพนักงาน (คน) 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (NMG) 513 
บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั (KTM) 139 
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั (KMM) 110 
บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวร์ิค จาํกดั (NNN) 82 
บจก.แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง (BBB) 202 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนลเอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (NINE) และ
บริษทัยอ่ย 

127 

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  (NBC)  และบริษทัยอ่ย 452 
บริษทั ดบับลิว พีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั (WPS) 220 
บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั (NML) 224 
บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั (NU) 137 

รวมทั้งส้ิน 2,206 
               โดยมีผลตอบแทนของพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 8 บริษทัในปี 2557 ซ่ึงแบ่งเป็นเงินเดือนเท่ากบั 
732.99 ลา้นบาท และโบนสัเท่ากบั 32.96    ลา้นบาทตามลาํดบั ในส่วนของเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพของบริษทั
และบริษทัยอ่ยรวมเท่ากบั 36.08 ลา้นบาท   บริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา  
 
นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 1. การจ้างงานและบรรจุพนักงานบริษทัมีนโยบายจ้างงานและบรรจุพนักงานตามความจาํเป็นและความ
เหมาะสมของงาน โดยพนกังานท่ีไดรั้บการวา่จา้งและบรรจุตอ้งมีคุณวฒิุ ประสบการณ์ และความสามารถเหมาะสมกบั
ตาํแหน่งงาน และมีคุณสมบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กรณีท่ีตาํแหน่งงานว่าง บริษทัจะให้โอกาส และ
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พิจารณาคดัเลือกพนักงานของบริษทัท่ีมีอยู่ให้ดาํรงตาํแหน่งท่ีว่างนั้นเสียก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจาก
ภายในบริษทัไดแ้ลว้ จึงจะดาํเนินการกระบวนการสรรหาและวา่จา้งบรรจุบุคคลภายนอก  
 2. โครงสร้างสายการบงัคบับญัชาและการแบ่งส่วนงาน บริษทักาํหนดโครงสร้างสายการบงัคบับญัชา และการ
แบ่งส่วนงานของบริษทั โดยมีขอบข่ายความรับผิดชอบของส่วนงาน และตาํแหน่งงานอยา่งชดัเจน และเหมาะสมกบั
ประเภทหรือลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และมีการทบทวนเป็นระยะเพ่ือความเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 3. การบริหารค่าตอบแทน  

3.1 เงินเดือนและค่าจา้ง บริษทับริหารเงินเดือนและค่าจา้งให้เป็นไปอยา่งยุติธรรม โดยคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ 
ไดแ้ก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ระดบั ตาํแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบ เทียบเคียงกบัอตัราเงินเดือนของบริษทัอ่ืนๆท่ีมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกบับริษทั  อตัราค่าจา้งแรงงานของตลาดในประเทศ และสถานการณ์ความจาํเป็นของบริษทั  

3.2 ค่าตอบแทนอ่ืน บริษทัจะให้เงินตอบแทนพิเศษสําหรับการปฏิบติังานท่ีนอกเหนือจากการทาํงานปกติ 
เช่นค่าล่วงเวลา ค่าทาํงานวนัหยดุ เงินช่วยเหลือการปฏิบติังานตามกะ เงินช่วยเหลือปฏิบติังานเขา้เวร เขา้เวรกรณีฉุกเฉิน 
ค่าเขียนเร่ือง ค่าทาํรายการทีว ีวทิย ุเพ่ือชดเชยการเสียโอกาสหยดุพกัในวนัหยดุปกติ ตามความเหมาะสมกบักรณี  
รวมทั้งเงินช่วยเหลือเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติังานนอกเขตงานประจาํทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ในรูปเบ้ียเล้ียงเดินทาง และค่าท่ีพกั  
 4. สวสัดิการ บริษทัมีนโยบายท่ีจะดูแลใหพ้นกังานมีสุขภาพอนามยัท่ีดี เพ่ือท่ีจะปฏิบติังานใหบ้ริษทัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายของพนกังานโดยจดัใหมี้สวสัดิการรักษาพยาบาลสาํหรับพนกังาน 
และครอบครัวพนักงานบางส่วน รวมทั้ งสวสัดิการอ่ืนๆ ทั้ งน้ีสวสัดิการท่ีพนักงานได้รับ บริษัทจะเทียบเคียงกับ
อุตสาหกรรมในลกัษณะเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนั หรือตามท่ีกฎหมายกาํหนด  
 นอกจากน้ีบริษทัสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น กรรมการ
กองทุนสวสัดิการและเงินกูซ่ึ้งแบ่งตามหน่วยงาน  การจดัตั้งสหกรณ์ออมทรัพย ์เนชัน่มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั การจดัตั้ง
ชมรมกีฬา และสันทนาการดา้นต่างๆ  การมีคณะกรรมการลูกจา้ง ซ่ึงจะเป็นตวัแทนของพนกังานเขา้มาช่วยกลัน่กรอง
ความตอ้งการและขอ้แนะนาํของพนกังาน ในเร่ืองการจดัสวสัดิการ และสถานประกอบการ และนาํเขา้หารือในท่ีประชุม
กบัผูบ้ริหารของบริษทัเป็นประจาํ รวมถึงการจดัตั้งสหภาพแรงงานส่ือสารมวลชนไทย  ตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพนัธ์ 
2518 ได ้เพ่ือคุม้ครองผลประโยชน์เก่ียวกบัสภาพการจา้งงาน 
 5. สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน บริษทัมีนโยบายใหพ้นกังานทาํงานในบริษทัอยา่งมีความสุข ปลอดภยั ดงันั้น
จึงไดจ้ดัสถานท่ีทาํงาน อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ เคร่ืองแบบในการปฏิบติังาน ให้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน อีกทั้ง
จดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆใหแ้ก่พนกังาน เช่น  ท่ีจอดรถ หอ้งพยาบาล    
 6. การพฒันาพนักงาน บริษทัมีนโยบายส่งเสริมพฒันาพนักงานให้มีความรู้ ทกัษะ และทศันคติเก่ียวกบังาน 
เป็นไปตามความสามารถท่ีตาํแหน่งงานนั้นๆตอ้งการ โดยมีแนวทางในการพฒันาท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ ส่งเสริมให้
พนักงานเพ่ิมพูนความรู้ให้ตัวเองโดยผ่านส่ืออิเลคทรอนิคส์ต่างๆ  การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรท่ีมีความรู้
ความสามารถจากภายนอกองค์กรการฝึกอบรมจากผู ้มีประสบการณ์ในองค์กร การสอนงานโดยหัวหน้างาน
(Coaching)การเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริง (On the Job Training) การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การ
ถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารและพนักงานตามแนวทาง Learning 
Organization 
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 นอกจากน้ีบริษทัไดพ้ยายามปรับกระบวนการทาํงานของแต่ละส่วนงาน เพ่ือให้การทาํงานมีความคล่องตวั มี
ประสิทธิภาพ  และจดัสรรพนกังานให้มีโอกาสปฏิบติังานในส่วนงานท่ีพนักงานมีความรู้  ความชาํนาญในงานนั้น ๆ  
เป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบัแผนการสืบทอดงานในทุกส่วนงาน 
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9. กาํกบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทั  เนชัน่  มลัติมีเดีย  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เช่ือมัน่เป็นอยา่งยิ่งวา่ระบบและการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี จะทาํให้บริษทัมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบไดช่้วยสร้างความเช่ือมัน่และ
ความมัน่ต่อผูถื้อหุ้น   ผูล้งทุน   ผูมี้ส่วนไดเ้สีย    และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ยกระดบัการดาํเนินงานอยา่งย ัง่ยืน และเป็น
หวัใจสาํคญัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีสาํคญัท่ีสุดของบริษทั ไดแ้ก่ การเพ่ิมมูลค่าสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษทั จึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ท่ีสอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ี
ดี  (code of best practices) ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดและดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายและ 
ขอ้ปฏิบติัท่ีระบุไวอ้ยา่งเคร่งครัด และจะติดตามปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัเวลาและสถานการณ์ สอดคลอ้งกบัประโยชน์
และความคาดหวงัของผูถื้อหุน้อยูต่ลอดเวลา และใหเ้ป็นท่ีเช่ือมัน่ของผูถื้อหุน้วา่ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ไดรั้บการดูแล
อยา่งดี 

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประกาศใชค้ร้ังแรก เม่ือ
วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2549 และไดด้าํเนินการทบทวนปรับปรุงเน้ือหาสมํ่าเสมอ ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งเป็นไปตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555  ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยฉบบัท่ีใช้
ล่าสุดน้ีไดท้บทวนเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 และประกาศใหพ้นกังานทุกระดบัทราบและถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด 

การส่ือสารนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการตระหนักดีว่า การดาํเนินการเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์

และเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ ปัจจยัหลกัท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนการดาํเนินงาน คือ พนักงานทุกคนของบริษทัและบริษทัใน
เครือ จึงไดป้ระกาศแจง้พนกังาน และมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านเวบ็ไซตส่ื์อสารภายในองคก์ร และไดจ้ดัพิมพ ์ Nation 
way  เป็นคู่มือแจกให้พนกังานนอกเหนือจากการอ่านจากเวบ็ไซตถื์อเป็นแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดว้ย รวมถึงฝ่าย
บริหารไดติ้ดตามกาํกบัใหมี้การดาํเนินงานตามนโยบายในทุกดา้นอยา่งใกลชิ้ด นอกจากนั้นเพ่ือสร้างความเขา้ใจกบั 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม บริษทัฯไดเ้ผยแพร่ประชาสัมพนัธ์หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีดงักล่าวผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปและผูล้งทุนรับทราบด้วยและหากผูถื้อหุ้นประสงค์จะขอรับนโยบายดังกล่าวเป็นเอกสาร 
สามารถติดต่อไดท่ี้ฝ่ายเลขานุการบริษทั ทั้งน้ีเพ่ือเสริมสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั   

การตดิตามการปฏิบัตติามนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ  
จากความมุ่งมัน่ในการปรับปรุงเร่ืองธรรมาภิบาลของบริษทัอย่างต่อเน่ืองนับตั้งแต่ไดมี้การประกาศใช ้

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในปี 2549 ผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัและการจดัการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดพ้ฒันาดีข้ึนทุกปีอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

- ผลประเมินจากการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจาํปี 2557 ซ่ึงจดัโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   มีคะแนนในภาพรวมอยูใ่นเกณฑ ์“ดีมาก” (4 ดาว) ซ่ึงพิจารณาจากขอ้มูลท่ี
บริษทัเผยแพร่ผา่นช่องทางการส่ือสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนเอกสารเผยแพร่อ่ืนๆ ของบริษทั 
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- ผลประเมินคุณภาพการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2557  ท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สมาคม
บริษทัจดทะเบียนและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  อยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม และสมควร
เป็น 
ตวัอยา่ง” เป็น 1 ใน 32 บริษทัจดทะเบียนท่ีไดรั้บคะแนนเตม็ 100 คะแนน ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 จากจาํนวนบริษทั  จด
ทะเบียนท่ีเขา้ร่วมโครงการประเมินทั้งหมด 528 บริษทั บริษทัฯ จึงไดรั้บรางวลั “Investors’ Choice Award” เม่ือวนัท่ี 25 
กนัยายน 2557 

การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ในปี 2557 ของบริษทัฯ ไดค้รอบคลุมเน้ือหา 5 หมวด ไดแ้ก่  
1) สิทธิของผูถื้อหุน้   
2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั   
3) บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
4) การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส   
5) ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

1)  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ ผูถื้อหุน้มีสิทธิในความเป็นเจา้ของโดยควบคุมบริษทัผา่นการแต่งตั้งคณะกรรมการให้

ทาํหนา้ท่ีแทนตนและมีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของบริษทั โดยกาํหนดไวใ้นนโยบายการ
กาํกบัดูแลกิจการ บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด  

บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั โดยตระหนกัถึงสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทั
อยา่งเพียงพอและทนัเวลา ไดใ้ห้การดูแลผูถื้อหุ้นมากกวา่สิทธิท่ีกฎหมายกาํหนด จึงจดัให้มีหน่วยงานผูล้งทุนสัมพนัธ์ 
(Investor Relation) ทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบดูแล ใหข้อ้มูล ตอบคาํถามต่างๆ และจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ
ของบริษทัไวท่ี้ www.nationgroup.com เพ่ือให้ขอ้มูลของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นและนักลงทุนทัว่ไปทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  ซ่ึงได้แก่ ข้อมูลสําคัญล่าสุด จดหมายแจ้งข่าวสารถึงผูล้งทุน นัดพบปะนักลงทุนเป็นประจําตาม
กาํหนดการท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ จดัเตรียม  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความคิดเห็น ขอคาํอธิบาย หรือตั้ง
คาํถามใด ๆ ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

การจัดประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาํคญักบัการจดัประชุมสามญัประจาํปี เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดท้ราบผล

การดําเนินงานของบริษัท  และร่วมตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของบริษัท  รวมทั้ งตรวจสอบการดําเนินงานของ
คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจดัการ บริษทัจึงไดจ้ดัประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางใน
คู่มือ AGM Checklist ซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียน และสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ในปี 2557 บริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ในวนัท่ี  4 เมษายน 2557 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 5 
โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เวลา 14.00 น. เร่ิมลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 9 ท่าน มีผูถื้อ
หุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเป็นจาํนวน 425 ราย รวมจาํนวนหุ้น 1,396,491,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.27 
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ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้ งหมดจาํนวน  3,304,001,570 หุ้น  ซ่ึงการดาํเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการ
ประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดีและตามท่ีกฎหมายกาํหนด ดงัน้ี   
 
 
ก่อนวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  

บริษทัไดน้าํขอ้มูลหนงัสือเชิญประชุมฯ ท่ีมีรายละเอียดครบถว้นเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัก่อนล่วงหนา้  
30 วนั และบริษทัยงัมอบหมายให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย(์แห่งประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุน้ของ
บริษัท เป็นผูจ้ ัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระ รายงานการประชุมคร้ังก่อน รายงานประจาํปี เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ  
คาํช้ีแจงวิธีการต่างๆ ขอ้มูลกรรมการอิสระ ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อ
หุน้ แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม ซองธุรกิจตอบรับ และหนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด โดยจดัส่งใหแ้ก่
ผูถื้อหุ้นก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 21 วนั และไดป้ระกาศลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่
นอ้ยกวา่ 3 วนั เพ่ือบอกกล่าวผูถื้อหุ้นล่วงหนา้  ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอวาระการประชุม การเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และส่งคาํถามเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมในช่วงวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 
ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2557 โดยผา่นเวบ็ไซต ์www.set.or.th หรือ www.nationgroup.com ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือ
บุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระเพ่ิมเติม  

บริษทัฯ ไดร้ายงานผลการใชสิ้ทธิผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทัฯ และสิทธิการเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ในวนัท่ี  3 
กมุภาพนัธ์ 2557 

สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้จดัส่งคาํถามล่วงหนา้ผา่นทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัหรือทางโทรสาร 0-2338-3904 ตั้งแต่วนัท่ี 7 มีนาคม 2557 ถึงวนัท่ี 20 มีนาคม 2557   เพ่ือให้
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารไดร้วบรวมขอ้มูลเพ่ือช้ีแจงต่อผูถื้อหุน้ในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้
เสนอคาํถามล่วงหนา้เขา้มาแต่อยา่งใด  

วนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  
บริษทักาํหนดวนั เวลาการประชุม และสถานท่ีท่ีสะดวกในการเดินทางเขา้ร่วมประชุม พร้อมทั้งจดัเจา้หนา้ท่ี

มาอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตั้งแต่การลงทะเบียน ตลอดจนการเขา้ร่วมประชุม โดยสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชุมล่วงหนา้ก่อนเวลาประชุมอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง และต่อเน่ืองจนกว่าการประชุมจะแลว้เสร็จ รวมถึงการจดัของท่ี
ระลึกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั และ ท่ี
ปรึกษากฎหมายจากบริษทั ธนาธิป  แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จาํกดั เขา้ร่วมประชุม เพ่ือรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบขอ้
ซักถามของผูถื้อหุ้น สังเกตการณ์การนบัคะแนนเสียง และในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ประธานกรรมการบริษทัทาํ
หนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม  

ก่อนเร่ิมการประชุม บริษทัฯ จะช้ีแจงกฎเกณฑ์ท่ีใชใ้นการประชุม วิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน การใช้
บตัรลงคะแนน ให้ท่ีประชุมรับทราบ และประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถามและแสดงความคิดเห็นอยา่ง
เปิดเผย กวา้งขวาง พร้อมให้กรรมการผูอ้าํนวยการ และกรรมการบริหารบางท่าน ไดต้อบคาํถามของผูถื้อหุ้นทุกคาํถาม 
และไดบ้นัทึกสาระสาํคญัของคาํถาม คาํตอบ และขอ้สรุปเร่ืองนั้นๆ ในรายงานการประชุมอยา่งครบถว้น  
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บริษทัไดใ้ชร้ะบบสารสนเทศแบบบาร์โคด้ มาใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม และในการนบัคะแนนเสียง
ในการประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้ งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเลือกตั้ งกรรมการเป็น
รายบุคคล และไดบ้นัทึกวธีิลงคะแนน วธีินบัคะแนน มติท่ีประชุม โดยแยกเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และ 
งดออกเสียง ในรายงานการประชุมอยา่งครบถว้น ทั้งน้ีสาํหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะดาํเนินการลงมติเป็นรายคน 
ส่วนในการลงมติในแต่ละวาระจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง เพ่ือสามารถตรวจสอบไดใ้นภายหลงั พร้อมทั้งไดบ้นัทึก
รายงานการประชุมและบนัทึกการออกเสียงในแต่ละวาระอยา่งละเอียด 

บริษทัไดน้าํเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัเป็นประจาํทุกปีโดยนาํเสนอขอ้มูลการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลเปรียบเทียบกบัปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนเก่ียวกบัการกาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการใหผู้ถื้อหุน้รับทราบและพิจารณา 

สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเสนอใหม้อบอาํนาจใหก้รรมการอิสระ 1 ท่าน 
คือนายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณา เป็น
ผูรั้บมอบอาํนาจเขา้ประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษทัไดแ้นบหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) ซ่ึงเป็นแบบท่ีผูถื้อ
หุน้สามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดเ้องในแต่ละวาระไปพร้อมหนงัสือนดัเชิญประชุม 

หลงัวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  
บริษทัจดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งขอ้ซกัถามอยา่งละเอียดใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ภายในเวลา 14 วนั พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ จากการดาํเนินการดงักล่าว เป็นผลใหบ้ริษทั
ฯ ไดรั้บการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี (Annual General Meeting : AGM) โดยสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียน และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ อยู่
ในเกณฑ ์  “ ดีเยีย่ม และสมควรเป็นตวัอยา่ง ”   

2)  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการกาํกบัดูแลกิจการเป็นประจาํ เพ่ือให้สามารถสร้าง

ความมัน่ใจว่าการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย  ซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุ้นรายย่อยและผูถื้อหุ้นต่างชาติมีความเท่าเทียมกนัและ
ยติุธรรม และใหก้ระบวนการดูแลผูถื้อหุน้ไม่มีความยุง่ยากหรือมีตน้ทุนสูงโดยไม่จาํเป็น  ผูถื้อหุ้นมีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมใน
การตดัสินใจและไดรั้บทราบถึงผลของการตดัสินใจของบริษทัสําหรับเหตุการณ์ท่ีสําคญัตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย
หรือขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัน้ี 

 ในการประชุมผูถื้อหุ้น  บริษทัมีนโยบายท่ีจะรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกราย ไม่เพ่ิมระเบียบวาระในท่ี
ประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลสาํคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ และไม่ไดแ้จกเอกสารท่ีมี
ขอ้มูลสําคญัเพ่ิมเติมในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอย่างกระทนัหันเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มูลของ
ระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ  

 ผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจาํนวนหุน้ท่ีถืออยู ่ โดยหุ้นแต่ละหุน้มีสิทธิออกเสียงหน่ึง
เสียง และไม่มีหุน้ใดมีสิทธิพิเศษ 

 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ตั้งแต่  1 หุ้นข้ึนไป สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี  2557 
รวมทั้งเสนอช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการระหวา่งวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 ถึงวนัท่ี  
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31 มกราคม 2557 โดยประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทางของ ตลท.และบนเวบ็ไซต์ของบริษทั โดยมี
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจน โปร่งใส สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมเร่ืองการให้สิทธิแก่ผูถื้อ
หุ้นส่วนนอ้ย  อยา่งไรก็ตามในปี  2557 ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคล
เพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงโดยการมอบ
ฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระ ซ่ึงไม่มีประเดน็เร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เก่ียวกบัวาระการประชุม
สามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี เป็นทางเลือกให้กบัผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงได้  และ
อาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัได ้

 ไม่มีการทาํรายการระหว่างกนักบับริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีอาจทาํให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อยา่งเป็นสาระสาํคญั 

3)  บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้แลว้ คณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม  นอกจากเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแลว้ ยงัขยายไปสู่เร่ืองท่ีคณะกรรมการเห็นวา่เป็น
หนา้ท่ีท่ีควรทาํต่อสังคมส่วนรวมดว้ย ผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไดรั้บการดูแลจากบริษทัตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
คณะกรรมการไดพิ้จารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในการสร้าง
ความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงินและความยัง่ยนืของกิจการ 

ในระบบการกาํกบัดูแลกิจการ ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีสําคญัมีหลายกลุ่ม ประกอบดว้ย  พนักงาน ลูกคา้ ผูถื้อหุ้น      
ผูล้งทุน  คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่งทางการคา้ สังคม ภาครัฐ ชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยู ่และผูส้อบบญัชีอิสระ เป็นตน้ คณะกรรมการมี
นโยบายใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลง
ท่ีมีกบับริษทั ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการเสริมสร้างผลการดาํเนินงานของบริษทั เพ่ือสร้างความ
มัน่คงอย่างย ัง่ยืนให้กบักิจการ และเปิดเผยขอ้มูลสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบขอ้มูลอย่างเพียงพอ 
คณะกรรมการจึงกาํหนดเป็นจริยธรรมขององคก์รในดา้นต่างๆเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2549 และไดพิ้จารณาทบทวน
ล่าสุดในปี 2558 เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2558 มีการปรับแกไ้ขเพ่ิมเติมเพ่ือให้ทนัต่อสถานการณ์ โดยไดจ้ดัทาํนโยบาย
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และปรับปรุงแนวปฏิบติั เร่ืองการรับแจง้ขอ้ร้องเรียนใหช้ดัเจนยิ่งข้ึน (สามารถคน้หารายละเอียด
คู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.nationgroup.com)  

 

ประเดน็เกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558  

ในช่วงระหว่างปลายปี 2557 ถึงตน้ปี 2558 ไดมี้ข่าวปรากฏแพร่หลายว่ามีผูถื้อหุ้นกลุ่มใหม่ไดเ้ขา้ถือหุ้นใน
บริษทัโดยมีเจตนาท่ีจะร่วมกนัใชสิ้ทธิออกเสียงในฐานะผูถื้อหุน้ของบริษทัเพ่ือร่วมกนัครอบงาํกิจการ โดยไม่ปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑแ์ละบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองของการครอบงาํกิจการ และไดมี้การโตแ้ยง้ดว้ยวา่นายสุทธิชยั  
แซ่หยุน่และนายเสริมสิน สมะลาภา ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทักอ็ยูใ่นข่ายท่ีมิไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละบทบญัญติัของ
กฎหมายในลกัษณะเดียวกนั ซ่ึงบริษทัไดมี้หนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเร่งรัดให้ตรวจสอบว่าผูถื้อหุ้น
ดงักล่าวมีการร่วมกระทาํการเพ่ือเขา้ครอบงาํบริษทัโดยไม่ดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์และบทบญัญติัของกฎหมายท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัการครอบงาํกิจการหรือไม่ ซ่ึงหากเป็นจริง การหลีกเล่ียงและไม่ดาํเนินการตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายถือ
เป็นเร่ืองท่ีไม่ถกูตอ้ง ไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้เดิม และกระทบต่อสิทธิและประโยชน์โดยรวมของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั   

ในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558  ปรากฏขอ้เท็จจริงว่านายณิทธิมน 
หสัดินทร ณ อยธุยา ประธานกรรมการของบริษทั (“ประธานฯ”)  เป็นผูใ้ชอ้าํนาจตามกฎหมายตามท่ีจาํเป็นและสมควร
เพ่ือปกป้องสิทธิและประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัโดยไม่อนุญาตให้ผูถื้อหุ้นกลุ่มใหม่ท่ีมีพฤติกรรมร่วมกนั
กระทาํการตามท่ีมีข่าวเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 และไม่อนุญาตให้นายสุทธิชยั แซ่หยุน่และนายเสริม
สิน สมะลาภา ออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดมี้หนงัสือมายงับริษทัฯ เพ่ือขอให้ช้ีแจงขอ้เท็จจริงและเหตุผลจากการท่ีประธานฯ ได้
ดาํเนินการขา้งตน้  รวมถึงสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดมี้หนงัสือถึงประธานฯ โดย
แจง้วา่กรณีดงักล่าวเป็นการกระทําที่อาจปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงตอ้งช้ีแจงเหตุผล (comply 
or explain)  

ในเร่ืองน้ี ประธานฯ ไดมี้หนงัสือช้ีแจงขอ้เทจ็จริงและเหตุผลกรณีประธานในท่ีประชุมไม่อนุญาตให้ผูถื้อหุ้น
บางรายเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ซ่ึงเผยแพร่ผ่านช่องทางการส่ือสารขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไปไดท้ราบ ซ่ึงสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผลทีป่ระธานฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นบางรายเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 
 (1)  การท่ีประธานฯ ไม่อนุญาตให้ผูถื้อหุน้บางรายเขา้ร่วมประชุมนั้นเป็นกรณีท่ีประธานฯ มีขอ้สงสัยอนั

สมควรจากข่าวท่ีปรากฏแพร่หลายวา่มีกลุ่มบุคคลกลุ่มหน่ึงไดเ้ขา้ถือหุ้นของบริษทัโดยมีเจตนาท่ีจะร่วมกนัเขา้ครอบงาํ
กิจการของบริษทั โดยท่ีมิไดป้ฏิบติัให้เป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมายและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการครอบงาํกิจการซ่ึงเป็น
การเอาเปรียบและไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นกลุ่มเดิมของบริษทั  ดงันั้น ประธานฯ จึงไดใ้ชอ้าํนาจตามพระราชบญัญติั

บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 (รวมท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พรบ.บริษัทมหาชนฯ”) มาตรา 104 และ1051  และ และขอ้บงัคบั

ของบริษทัขอ้ 34 และ 352 ในฐานะประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยไดมี้คาํสั่งไม่อนุญาตใหก้ลุ่มบุคคลจาํนวนหน่ึงเขา้
ร่วมประชุมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ซ่ึงกลุ่มบุคคลขา้งตน้เป็นกลุ่มบุคคลท่ีเขา้ถือหุน้ของบริษทัเม่ือไม่
นานมาน้ี  (“ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่”)   

 นอกจากน้ี ตามท่ีปรากฏข่าวแพร่หลายในทาํนองเดียวกนัว่ามีการโตแ้ยง้โดยผูถื้อหุ้นกลุ่มใหม่ว่า 
นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ และนายเสริมสิน สมะลาภาซ่ึงต่างกเ็ป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัในจาํนวนท่ีมีนยัสาํคญัไดร่้วมกนัถือหุน้

                                                           
1

  พรบ.บริษทัมหาชนฯ 
มาตรา 104  ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี

ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

มาตรา 105  ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีหน้าท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัว่าดว้ยการประชุม ในการน้ีตอ้ง
ดาํเนินการประชุมให้เป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนลาํดบั
ระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

2
  ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 34 และ 35 มีสาระสาํคญัเช่นเดียวกนักบัมาตรา 104 และ 105 แห่งพรบ.บริษทัมหาชนฯ 
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ของบริษทัโดยมิไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมายและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการครอบงาํกิจการเช่นกนั ประธาน
ฯ จึงไม่อนุญาตให้นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ และนายเสริมสิน สมะลาภาออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระในท่ีประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นฯ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผูถื้อหุ้นกลุ่มใหม่ดงักล่าวท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้ร่วมประชุม  และเพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่ผูถื้อหุ้นทั้งสองกลุ่มซ่ึงไม่สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นฯ 
คร้ังน้ี  ประธานฯ จึงไม่อนุญาตใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาและออกเสียงลงมติในระเบียบวาระท่ี 6 เพ่ือแต่งตั้ง
กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระซ่ึงจะส่งผลให้ไม่มีการเปล่ียนแปลงอาํนาจควบคุมกิจการของบริษทั
จนกวา่ขอ้เทจ็จริงจะเป็นท่ียติุและมีความชดัเจนไปในทางใดทางหน่ึง 
 (2) ประธานฯ เห็นว่าการท่ีประธานฯ มีคาํสั่งไม่อนุญาตให้ผูถื้อหุ้นกลุ่มใหม่เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจาํปี 2558 นั้นเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในวิสัยท่ีประธานฯ สามารถกระทาํไดต้ามบทบัญญติัแห่งพรบ.บริษทัมหาชนฯ 
มาตรา 104 และ105  ประกอบกบัขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 34 และ 35 ตามท่ีไดช้ี้แจงไปแลว้ ซ่ึงแมว้า่พรบ.บริษทัมหาชนฯ 
และขอ้บงัคบัขา้งตน้จะกาํหนดไวแ้ต่เพียงวา่ให ้ “ประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม….” ก็ตาม แต่ในการควบคุมการประชุมผูถื้อหุน้นั้น ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ยอ่มมีอาํนาจดาํเนินการใดๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควรเพ่ือใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยเพื่อประโยชน์ของ
บริษทั รวมถึงผูถื้อหุ้นทั้งปวงของบริษทั โดยอาํนาจของประธานในกรณีดงักล่าวย่อมรวมไปถึงการอนุญาตหรือไม่
อนุญาตให้บุคคลใดๆ แมแ้ต่ผูถื้อหุ้นของบริษทัเอง เขา้ร่วมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัดว้ย ซ่ึงในเร่ืองน้ีก็เป็นท่ี
รับทราบและยอมรับกนัโดยทัว่ไปอย่างแพร่หลายในทางปฏิบติั อาทิเช่น การท่ีบริษทัมหาชนจาํกดักาํหนดเง่ือนไข 
วธีิการและรายการเอกสารต่างๆ ในการลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมซ่ึงบริษทัยอ่มมีสิทธิไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บ
มอบฉันทะของผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมไดห้ากไม่ปฏิบติัตาม  รวมไปถึงการอนุญาตให้บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บ
มอบฉันทะของผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นตน้ ซ่ึงเร่ืองเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นการใชอ้าํนาจ
ปกติตามกฎหมายของประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือควบคุมและบริหารการประชุมทั้งส้ิน 

 การใชอ้าํนาจของประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นน้ียอ่มแตกต่างกนัไปในแต่ละบริษทั และแต่ละการ
ประชุมข้ึนกบัพฤติการณ์และขอ้เท็จจริงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในกรณีของบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นท่ีผ่านมา 
ประธานฯ ไดอ้อกคาํสั่งไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้กลุ่มใหม่เขา้ร่วมประชุมนั้น เน่ืองจากประธานฯ เช่ือโดยสุจริตตามท่ีปรากฏ
ขอ้สงสัยอนัสมควรวา่ผูถื้อหุน้กลุ่มใหม่ไดเ้ขา้ถือหุน้ของบริษทัโดยไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย และใน
การใชอ้าํนาจของประธานฯ ในเร่ืองน้ี ประธานฯ ไดค้าํนึงถึงพฤติการณ์ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งและดาํเนินการอยา่งรอบคอบ
ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และรับผิดชอบโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นทั้ง
ปวงของบริษทัเป็นสาํคญั 

(3) เหตุผลท่ีประธานฯ ไดใ้ชดุ้ลพินิจและมีคาํสั่งไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้กลุ่มใหม่เขา้ร่วมประชุม รวมถึงไม่
อนุญาตให้นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ และนายเสริมสิน สมะลาภาออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2558  เป็นดงัท่ีประธานฯ ไดช้ี้แจงใหผู้ถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ของ
บริษทัไปแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้เท็จจริงท่ีมีข่าวปรากฏแพร่หลายในส่ือต่างๆ รวมถึงมีการสอบถามจากผูถื้อหุ้นรายยอ่ย
ของบริษทัเป็นจาํนวนมากเก่ียวกบัความผิดปกติในการเขา้ถือหุน้ของบริษทัโดยผูถื้อหุน้กลุ่มใหม่ซ่ึงในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ท่ีผา่นมากป็รากฏวา่มีผูถื้อหุน้รายยอ่ยเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง รวมถึงใหค้วามไวว้างใจโดยมอบ
ฉนัทะใหก้บัผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้กลุ่มเดิมของบริษทัใหเ้ป็นผูใ้ชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนแทนตนเองเป็นจาํนวนรวมกนั
กวา่ 900 ราย จึงทาํให้ประธานฯ มีขอ้สงสัยอนัสมควรวา่ผูถื้อหุน้กลุ่มใหม่ไดเ้ขา้ถือหุ้นของบริษทัในช่วงท่ีผา่นมาโดยมี
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เจตนาท่ีจะร่วมกนัใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผูถื้อหุ้นเพ่ือเขา้ครอบงาํกิจการของบริษทัโดยท่ีมิไดป้ฏิบติัให้เป็นตาม
หลกัเกณฑ์และบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองของการครอบงาํกิจการ ซ่ึงไดแ้ก่ พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.12/2554 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงาํกิจการ (รวมเรียกว่า “หลักเกณฑ์การเข้าถือ

หลกัทรัพย์เพือ่ครอบงาํกจิการ”) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือคุม้ครองผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกรายใหไ้ดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็น
ธรรมและไม่ถูกเอาเปรียบจากผูถื้อหุน้รายใหญ่รายใหม่ท่ีจะเขา้ครอบงาํกิจการของบริษทั โดยหากปรากฏวา่เป็นจริงตาม
ขอ้สงสัยของประธานฯ กลุ่มผูถื้อหุ้นใหม่ ซ่ึงเขา้ถือหุ้นในบริษทัเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด
ของบริษทัยอ่มจะตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ หรือ Tender offer เพ่ือเสนอซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้ทุกราย
ของบริษทัในราคาสูงสุดท่ีมีการไดหุ้น้นั้นมา   (ซ่ึงคิดเป็นราคาประมาณ 3 บาทต่อหุน้) เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอ่ืน
ของบริษทัไดพิ้จารณาว่าจะยงัคงถือหุ้นในบริษทัต่อไป หรือจะขายหุ้นท่ีตนเองถืออยู่หากไม่ประสงค์ท่ีจะเป็นผูถื้อหุ้น
ของบริษทัภายใตก้ารควบคุมและการกาํหนดทิศทางของบริษทัโดยผูถื้อหุ้นกลุ่มใหม่อีกต่อไป   หรือ หากผูถื้อหุ้นกลุ่ม
ใหม่ไม่ประสงคจ์ะทาํ  Tender offer หรือไม่มีแหล่งเงินทุนเพียงพอท่ีจะเสนอซ้ือหุ้นทั้งหมดของบริษทัจากผูถื้อหุ้นท่ี
เหลืออยูไ่ด ้ก็จะตอ้งลดสัดส่วนการถือหุ้นท่ีตนเองมีอยูใ่ห้ต ํ่าลงกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของ
บริษทั ซ่ึงในกรณีของการลดสัดส่วนการถือหุ้นนั้น  หลกัเกณฑก์ารเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการเองก็ไดก้าํหนด
เง่ือนไขไวโ้ดยชดัเจนวา่ผูถื้อหุน้ท่ีจะลดสัดส่วนการถือหุน้ลงนั้นจะตอ้งงดเวน้การใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัในส่วนของหุน้ท่ีจะตอ้งมีการลดสัดส่วนลงนั้นดว้ย 

นอกจากขอ้สงสัยเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการแลว้   

ประธานฯ ยงัพบวา่มีข่าวปรากฏแพร่หลายวา่การท่ีบริษทั โซลูชัน่ คอนเนอร์ (1998) จาํกดั (มหาชน)  (“SLC”)3 (ซ่ึงเป็น
หน่ึงในผูถื้อหุ้นกลุ่มใหม่ของบริษทั) เขา้ถือหุน้ของบริษทันั้นอาจเป็นการไม่ชอบดว้ยหลกัเกณฑต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการ
กาํกบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยโุทรทศัน์ฯ   รวมถึงขดัแยง้กบัหลกัเกณฑก์ารไดม้าและจาํหน่ายไป
ซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์  ตามท่ีมีผูถื้อหุ้นรายยอ่ยของ SLC 
ร้องเรียนต่อสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์  ว่ารายการเขา้ซ้ือหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัเขา้ข่ายเป็นรายการท่ี SLC จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเขา้ทาํรายการ  ซ่ึงปรากฏว่า 
SLC ยงัมิไดด้าํเนินการให้ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑข์า้งตน้แต่อยา่งใด ซ่ึงประเดน็ขา้งตน้ลว้นแต่เป็นประเดน็ปัญหาในทาง
กฎหมายซ่ึงยงัไม่เป็นท่ียติุและอาจส่งผลให ้SLC ไม่สามารถถือหุน้ของบริษทัต่อไปไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย  

ทั้งน้ี ประธานฯ มิไดต้ดัสินว่าผูถื้อหุ้นกลุ่มใหม่ไดหุ้้นของบริษทัมาโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  และ
ประธานฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าผูถื้อหุ้นกลุ่มใหม่จะไดหุ้้นมาโดยชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ อย่างไรนั้นเป็นอาํนาจ
หนา้ท่ีตามกฎหมายของหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง   ประธานฯ จึงมิไดมี้ขอ้สรุปใดๆ ในเร่ืองดงักล่าว และมิไดใ้ช้
อาํนาจใดในการพิจารณาวา่ผูถื้อหุ้นกลุ่มใหม่ไดหุ้น้ของบริษทัมาโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  แต่การไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุ้น
กลุ่มใหม่ดงักล่าวเขา้ร่วมประชุม เป็นการใชอ้าํนาจของประธานฯ ตาม พรบ.บริษทัมหาชนฯ ดงัท่ีไดช้ี้แจงไปแลว้ดว้ยเหตุ
ท่ีประธานฯ ยงัคงมีขอ้สงสัยอนัสมควรจากข่าวท่ีปรากฏแพร่หลายจากส่ือต่างๆ เป็นจาํนวนมากในช่วงก่อนหน้าการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเก่ียวกบัการเขา้ถือหุน้โดยผูถื้อหุน้กลุ่มใหม่ซ่ึงมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเป็น

                                                           
3

 ตอ่มา SLC ได้เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) หรือ NEWS  
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ลาํดบั มีความเก่ียวขอ้งกนั และนาํไปสู่ขอ้สงสัยวา่ผูถื้อหุน้กลุ่มใหม่ และ/หรือ SLC เขา้ถือหุน้ของบริษทัโดยมิไดป้ฏิบติั
ตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

จากขอ้สงสัยขา้งตน้ ประธานฯ จึงเช่ือโดยสุจริตวา่หากอนุญาตใหผู้ถื้อหุน้กลุ่มใหม่เขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัประจาํปีฯ ผูถื้อหุน้กลุ่มใหม่ดงักล่าวซ่ึงถือหุน้ในจาํนวนท่ีสามารถควบคุม
เสียงขา้งมากในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดน้ั้น ยอ่มจะใชสิ้ทธิออกเสียงเพ่ือแต่งตั้งบุคคลท่ีตนเองจะเสนอช่ือใหเ้ขา้
ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษทัแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ รวมถึงจะเสนอใหมี้การแต่งตั้งกรรมการ
ของบริษทัเพ่ิมเติมในวาระอ่ืนๆ อีกจาํนวนหน่ึงเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้กลุ่มใหม่สามารถเขา้ควบคุมกิจการของบริษทัผา่นทาง
คณะกรรมการบริษทัซ่ึงจะประกอบไปดว้ยกรรมการจาํนวนขา้งมากท่ีมาจากตวัแทนของกลุ่มตนเอง  ซ่ึงหากปรากฏขอ้
ยติุภายหลงัวา่ ผูถื้อหุน้กลุ่มใหม่เขา้ถือหุน้ของบริษทัโดยมิชอบดว้ยหลกัเกณฑก์ารเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ 
กฎหมายวา่ดว้ยการกาํกบัการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียง และวทิยโุทรทศัน์ฯ  และ/หรือหลกัเกณฑก์ารไดม้าและ
จาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน ตามขอ้สงสัยของประธานฯ  ในกรณีเช่นน้ี หากผูถื้อหุน้กลุ่มใหม่ได้
แต่งตั้งตวัแทนของตนเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัเพ่ือเขา้ครอบงาํและกาํหนดทิศทางของบริษทัใหก้ระทาํ
การใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเอง การกระทาํดงักล่าวยอ่มจะส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษทั และถือเป็นเหตุไม่พึงประสงคท่ี์จะใหเ้กิดข้ึน เน่ืองจากแมใ้นเวลาต่อมามีการตดัสินเป็นท่ียติุแลว้วา่ผู ้
ถือหุน้กลุ่มใหม่ไดเ้ขา้ถือหุน้ของบริษทัโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายและมีการลดสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัลงแลว้กต็าม  
แต่ส่ิงท่ีไดก้ระทาํไปแลว้อาทิ เช่น การแต่งตั้งกรรมการซ่ึงเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้กลุ่มใหม่ ยอ่มจะไม่สามารถแกไ้ข
เปล่ียนแปลงใหก้ลบัคืนสู่ฐานะเดิมไดเ้น่ืองจากไดก้ระทาํไปเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และกระทาํไปในนามของบริษทัและไม่มี
ขอ้กฎหมายใดๆ ท่ีกาํหนดใหก้รรมการใหม่ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเขา้มานั้นจะตอ้งลาออกจากตาํแหน่ง  ซ่ึงแมใ้นทาง
กฎหมายจะเปิดช่องใหมี้การถอดถอนกรรมการไดก้ต็าม แต่ในทางปฏิบติัเป็นท่ีทราบกนัดีวา่การออกเสียงลงมติเพ่ือถอด
ถอนกรรมการออกจากตาํแหน่งมีโอกาสสาํเร็จนอ้ยมาก     หรือในกรณีท่ีขอ้เทจ็จริงยติุวา่ผูถื้อหุน้กลุ่มใหม่จะตอ้งทาํ 
Tender Offer เพ่ือเสนอซ้ือหุน้ทั้งหมดของบริษทัจากผูถื้อหุน้กลุ่มเดิมกต็าม แต่ผูถื้อหุน้กลุ่มใหม่กย็งัคงมีสิทธิเลือกท่ีจะ
ลดสัดส่วนการถือหุน้ลงโดยขายหุน้ของบริษทัท่ีตนเองถืออยูอ่อกไปใหต้ํ่ากวา่ร้อยละ 25  เพ่ือหลีกเล่ียงหนา้ท่ีในการทาํ 
Tender Offer  ได ้ซ่ึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมดท่ีช้ีแจงมาขา้งตน้ยอ่มก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมและเป็นการขดัแยง้
ต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้กลุ่มเดิมของบริษทั 

(4) ในการใชอ้าํนาจของประธานฯ นั้น ประธานฯ ไดย้ดึถือหลกัท่ีวา่หากผูถื้อหุน้ของบริษทัไดหุ้น้มาโดย
ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย การใชสิ้ทธิออกเสียงของหุน้นั้นกย็อ่มไม่ชอบดว้ยกฎหมายและไม่สามารถทาํไดเ้ช่นเดียวกนัซ่ึงอาจ
เปรียบเทียบสถานการณ์น้ีกบักรณีอ่ืนท่ีมีการไดหุ้น้มาโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายไม่วา่ดว้ยวธีิการใดๆ และนาํมาลงทะเบียน
เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยท่ีมีขอ้เทจ็จริงเปิดเผยแพร่หลายจนก่อใหเ้กิดขอ้สงสัยอนัสมควรวา่เป็นหุน้ท่ีไดม้าโดยไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย  หากประธานฯ จะยงัคงอนุญาตให้บุคคลดงักล่าวเขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ไดต้ามปกติ โดยอาศยัหุน้ท่ีไดม้าโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายนั้นทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในสาระสาํคญัต่อ
การบริหารจดัการกิจการของบริษทัอนัเป็นการกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเดิมทั้งหมด  และในทา้ยท่ีสุดเม่ือ
ขอ้เท็จจริงฟังเป็นท่ียุติแลว้ว่าหุ้นดงักล่าวเป็นหุ้นท่ีมีการไดม้าโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายจริง  การใดๆ ท่ีไดก้ระทาํลงไป
แลว้ก็ไม่สามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้กลบัคืนสู่ฐานะเดิมได ้เช่นน้ี  ยอ่มก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผูถื้อหุ้นเดิมซ่ึง
จะไดรั้บผลกระทบจากการกระทาํดงักล่าว อีกทั้งยงัไม่เป็นไปตามหลกักฎหมายทัว่ไปซ่ึงบุคคลใดๆ จะใชสิ้ทธิของตนอนั
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นไดโ้ดยชอบ กต่็อเม่ือทรัพยสิ์นดงักล่าวซ่ึงเป็นบ่อเกิดแห่งสิทธินั้นมีการไดม้าโดยชอบดว้ยเช่นกนั  และ
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เม่ือมีขอ้สงสัยอนัสมควรว่าการใชสิ้ทธิไม่สามารถกระทาํไดโ้ดยชอบ  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีท่ีจะตอ้ง
ดาํเนินการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต รับผิดชอบและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผูอ่ื้นกช็อบท่ีจะใหร้ะงบัการใชสิ้ทธิ
ดงักล่าวไวก่้อน จนกวา่ขอ้เทจ็จริงในเร่ืองนั้นจะฟังเป็นท่ียติุ  

(5) ประธานฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่การพิจารณาวา่ผูถื้อหุน้กลุ่มใหม่หลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
การเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ หรือกฎหมายอ่ืนๆ หรือไม่ อย่างไรนั้นเป็นอาํนาจหน้าท่ีตามกฎหมายของ
หน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในส่วนน้ีบริษทัก็ไดมี้หนงัสือไปยงัหน่วยงานกาํกบัดูแลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือขอให้
ตรวจสอบวา่ผูถื้อหุน้กลุ่มใหม่ รวมถึงผูถื้อหุน้กลุ่มเดิมมีการเขา้ถือหุน้ของบริษทัโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายและหลกัเกณฑ์
การเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการหรือไม่แลว้ และประธานฯ กไ็ดแ้จง้ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นวา่จะดาํเนินการ
เร่งรัดให้เร่ืองดงักล่าวมีขอ้ยุติและเกิดความชัดเจนโดยเร็ว    แต่ในระหว่างน้ีซ่ึงการตรวจสอบยงัไม่แลว้เสร็จ  หาก
ประธานฯ ซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจในการควบคุมการประชุมผูถื้อหุ้นตามกฎหมายจะเพิกเฉยไม่ดาํเนินการใดๆ ทั้งๆ ท่ียงัมีขอ้
สงสัยอนัสมควรว่าเป็นหุ้นท่ีไดม้าโดยมิชอบก็จะเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงขดักบัหลกักฎหมายทัว่ไป ไม่ถูกตอ้ง และไม่
เป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทั้งปวงของบริษทั และหากประธานฯ ละเลยการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยอนุญาตให้ผูถื้อหุ้นกลุ่มใหม่เขา้
ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนโดยอาศยัหุน้ของตนเองซ่ึงถืออยูใ่นจาํนวนท่ีควบคุมเสียงขา้งมากใน
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไดแ้ละทาํให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค ์ดงัท่ีไดช้ี้แจงไปแลว้นั้น   ยอ่มถือไดว้่าประธานฯ มิได้
ปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างเต็มท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และรับผิดชอบระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั้งปวงของ
บริษทัตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ 

(6) เม่ือคาํนึงถึงผลกระทบและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุน้ทุกกลุ่มแลว้ ประธานฯ จึงมีความ
จาํเป็นตอ้งใชอ้าํนาจตามกฎหมายของประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตาม พรบ.บริษทัมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบริษทั
ดงัท่ีไดเ้รียนช้ีแจงไปแลว้   ซ่ึงให้อาํนาจประธานในท่ีประชุมในการควบคุมการประชุมผูถื้อหุ้นได ้โดยประธานฯ ไม่
อนุญาตให้ผูถื้อหุ้นกลุ่มใหม่เขา้ร่วมประชุม  และไดมี้คาํสั่งมิให้นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ และนายเสริมสิน  สมะลาภาออก
เสียงลงคะแนนในทุกวาระของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ  เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้กลุ่มใหม่  เน่ืองจากนาย
สุทธิชยั แซ่หยุน่ และนายเสริมสิน สมะลาภาต่างก็เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัในจาํนวนท่ีมีนยัสําคญัและปรากฏขอ้โตแ้ยง้
จากฝ่ายผูถื้อหุ้นกลุ่มใหม่วา่บุคคลทั้งสองดงักล่าวไดร่้วมกนัถือหุ้นของบริษทัโดยมิไดป้ฏิบติัให้เป็นไปโดยถูกตอ้งตาม
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการครอบงาํกิจการและมีหนา้ท่ีตอ้งทาํ Tender Offer เช่นเดียวกนั   อยา่งไรก็ตามประธานฯ อนุญาต
ให้นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ และนายเสริมสิน สมะลาภาเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดเ้น่ืองจากบุคคลทั้งสอง
ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท และขอ้โตแ้ยง้ของกลุ่มผูถื้อหุ้นใหม่ดังกล่าวเป็นเพียงการกล่าวอ้างท่ีไม่มี
ขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายสนบัสนุน เน่ืองจากนายสุทธิชยั แซ่หยุน่และนายเสริมสิน  สมะลาภาถือหุ้นของบริษทัเป็น
จาํนวนรวมกนัไม่ถึงจุดท่ีจะมีหนา้ท่ีตอ้งทาํ Tender Offer แต่อยา่งใด จึงไม่มีนํ้ าหนกัเพียงพอท่ีประธานฯ จะมีขอ้สงสัย
อนัสมควรดงัเช่นในกรณีของผูถื้อหุน้กลุ่มใหม่ 

(7)  ประธานฯ ไดมี้คาํสั่งไม่อนุญาตใหมี้การพิจารณาออกเสียงลงมติในวาระแต่งตั้งกรรมการของบริษทั 
เน่ืองจากวาระแต่งตั้งกรรมการของบริษทัเป็นระเบียบวาระท่ีมีความสาํคญัและส่งผลใหมี้การเปล่ียนแปลงอาํนาจควบคุม
กิจการของบริษทัได ้ และเพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ผูถื้อหุน้ทั้งสองกลุ่มและมิใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ในบริษทัท่ี
ไม่อาจแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้กลบัคืนสู่ฐานะเดิมไดอ้นัเป็นเหตุท่ีไม่พึงประสงคจ์ะให้เกิดข้ึน    ในขณะท่ีระเบียบวาระ
อ่ืนๆ เป็นเพียงเร่ืองการบริหารจดัการกิจการทัว่ไปของบริษทัซ่ึงไม่ใช่เร่ืองสาํคญัท่ีจะเป็นประเด็นความขดัแยง้ระหวา่ง
กลุ่มผูถื้อหุน้เดิมกบักลุ่มผูถื้อหุน้ใหม่ หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายใดๆ ต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ทั้งสองกลุ่มแต่อยา่งใด ดงันั้น 
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ประธานฯ จึงอนุญาตให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอ่ืนๆ ทั้งหมดนอกจากวาระแต่งตั้ง
กรรมการไปได ้     ซ่ึงเม่ือถึงเวลาท่ีขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหุน้กลุ่มใหม่และผูถื้อหุน้กลุ่มเดิมมีความชดัเจนและ
เป็นท่ียติุแลว้บริษทัก็สามารถจดัประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิท่ีแทจ้ริงโดยชอบดว้ยกฎหมายไดเ้ขา้ร่วมประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงมติในกิจการต่างๆ ของบริษทัไดต้ามเจตนารมณ์ของตนเอง  แต่ในระหวา่งน้ีซ่ึงขอ้เท็จจริงยงัไม่
เป็นท่ียุติ  บริษทัจะไม่จัดประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาลงมติอนุมัติการดาํเนินการในเร่ืองใดๆ ท่ีมีนัยสําคญัอนัอาจ
ก่อใหเ้กิดเหตุไม่พึงประสงคห์รืออาจกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ซ่ึงประธานฯ เช่ือโดยสุจริต
วา่มาตรการทั้งหมดท่ีนาํมาใชเ้พ่ือรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทั้งปวงของบริษทัในระหวา่งท่ีขอ้เทจ็จริงยงัไม่เป็นท่ียติุ
นั้นเป็นอาํนาจตามกฎหมายของประธานฯ ท่ีสามารถกระทาํไปไดโ้ดยชอบ และเป็นเร่ืองท่ีมีความเหมาะสมและสมควร
แก่พฤติการณ์และขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน มิไดเ้กินเลยหรือสร้างความไม่เป็นธรรมหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูถื้อหุ้น
กลุ่มใด อีกทั้งการใหง้ดเวน้การใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้กเ็ป็นมาตรการท่ีสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์
ของหลกัเกณฑ์การเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการซ่ึงกาํหนดให้ผูท่ี้ไม่ประสงคจ์ะทาํ Tender Offer  สามารถลด
สัดส่วนการถือหุ้นลงไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขวา่จะตอ้งงดเวน้การใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัในส่วนของ
หุน้ท่ีจะตอ้งลดสัดส่วนลง    

(8) ประธานฯ เห็นวา่ระเบียบวาระพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 2,500 ลา้น
บาทนั้น เขา้ข่ายเป็นเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัซ่ึงมิใช่การบริหารจดัการกิจการทัว่ไปของบริษทั  จึงยงัไม่ควรอนุญาตใหท่ี้ประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นฯ พิจารณาและมีมติในเร่ืองดงักล่าวไปในทางใดทางหน่ึง แต่ประธานฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าหากไม่
อนุญาตให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นฯ พิจารณาระเบียบวาระน้ี อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษทัได้
เน่ืองจากประธานฯ มิไดมี้การปรึกษาหารือกบัคณะกรรมการและฝ่ายจดัการมาก่อนวา่จะใชอ้าํนาจของประธานฯ งดเวน้
การพิจารณาวาระต่างๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีอาจก่อให้เกิดเหตุไม่พึงประสงคข์า้งตน้ ประธานฯ จึงไม่ทราบว่าบริษทัมีความ
จาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินทุนเพ่ือการใดๆ ในระยะเวลาอนัใกลน้ี้หรือไม่  ดงันั้น ประธานฯ จึงจาํเป็นจะตอ้งอนุญาตให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นฯ พิจารณาอนุมติัวาระการออกและเสนอขายหุ้นกูไ้ปได ้  อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัจากเสร็จส้ินการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประธานฯ ไดเ้รียกประชุมคณะกรรมการของบริษทัเป็นการเร่งด่วนในวนัท่ี 30 เมษายน 2558 เพ่ือ
ช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ ท่ีประธานฯ ไดด้าํเนินการไปในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นฯ ท่ีผ่านมาให้คณะกรรมการไดรั้บ
ทราบ รวมถึงขอใหค้ณะกรรมการพิจารณาเพ่ือลงมติวา่หากบริษทัมิไดมี้ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินทุนเพ่ือการใดๆ เป็น
การเร่งด่วนในช่วงระยะอนัใกลน้ี้ คณะกรรมการจะไม่ใช้อาํนาจในการออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายมาจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ  โดยหากบริษทัมีความจาํเป็นในการระดมทุนเพ่ือใชใ้นการใดๆ โดยการออก
และเสนอขายหุ้นกู ้คณะกรรมการจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผูพิ้จารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ดงักล่าวอีกคร้ังภายหลงัจากท่ีเร่ืองทั้งหมดขา้งตน้มีความชดัเจนแลว้ ซ่ึงฝ่ายจดัการของบริษทัไดช้ี้แจงให้ทราบว่าการ
นาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ฯ ให้พิจารณาอนุมติัออกและเสนอขายหุ้นกูน้ั้นมีวตัถุประสงค์เพ่ือใชเ้ป็นแหล่ง
เงินทุนสาํรองสาํหรับแผนธุรกิจของบริษทัในระยะยาวเท่านั้น ดงันั้น คณะกรรมการของบริษทัจึงมีมติเป็นเอกฉนัทจ์ะไม่
ใชอ้าํนาจในการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวตามท่ีประธานฯ เสนอ 

 

ผลทีเ่กดิขึน้จากการที่ประธานฯ ได้ใช้อาํนาจตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 
พจิารณาวาระแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ    
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กรณีขา้งตน้มิไดก้ระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการของบริษทัแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการท่ี
เหลืออยูข่องบริษทัยงัคงสามารถบริหารจดัการกิจการของบริษทัต่อไปไดต้ามปกติ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) กรรมการของบริษทั 3 ท่านดงัต่อไปน้ีพน้จากตาํแหน่งกรรมการของบริษทัเน่ืองจากครบวาระและ
ไม่มีการแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง  

      ตาํแหน่งก่อนครบวาระ 

- นาย เชวง จริยะพิสุทธ์ิ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

- นางสาวเขมกร วชิรวราการ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 - นาย อดิศกัด์ิ ลิมปรุ่งพฒันกิจ  กรรมการ 

ทั้งน้ี กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระขา้งตน้มิใช่กรรมการท่ีมีอาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั  

(2) จาํนวนกรรมการของบริษทัจะลดลงจากเดิม 9 คน เหลือ 6 คน โดยมีตาํแหน่งกรรมการท่ีว่างลง
จาํนวน 3 ตาํแหน่ง แต่มิไดส่้งผลกระทบในทางกฎหมายต่อโครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั เน่ืองจากขอ้บงัคบัของ
บริษทัขอ้ 13 กาํหนดใหจ้าํนวนกรรมการบริษทัจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 5 คน  ดงันั้น คณะกรรมการของบริษทัยงัคงสามารถ
ดาํเนินการประชุมไดต้ามปกติเน่ืองจากองคป์ระชุมของคณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึง
หน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงไดแ้ก่ กรรมการของบริษทัอย่างน้อยจาํนวน 5 คนจากจาํนวน
กรรมการทั้งหมด 9 คนเขา้ร่วมประชุมจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษทัไม่มีอาํนาจแต่งตั้งกรรมการใหม่ให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน
ตาํแหน่งท่ีวา่งลงของกรรมการขา้งตน้ได ้เน่ืองจากเป็นกรณีท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง จึงเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นอาํนาจของ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัเท่านั้น  ซ่ึงในระหวา่งน้ี บริษทัจะยงัไม่ดาํเนินการแต่งตั้งหรือเสนอแต่งตั้งบุคคลใดเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีว่างลงของกรรมการทั้งสามท่านขา้งตน้จนกว่าเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจะมีความชดัเจนตามท่ี
ประธานฯ ไดแ้จง้ไวต่้อผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 

(3) เน่ืองจากนายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ และนางสาวเขมกร วชิรวราการ มีสถานะเป็นกรรมการอิสระและ
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษทั  ดงันั้น โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัยงัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์  ซ่ึงกาํหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัประกอบไปด้วย
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งจาก
กรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  โดยในส่วนน้ี  ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง การดาํรงสถานะเป็น
บริษทัจดทะเบียน ไดก้าํหนดให้บริษทัจดทะเบียนมีหน้าท่ีแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบจาํนวนตามท่ีกาํหนดไว้
ภายใน 3 เดือนนับจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีจาํนวนน้อยกว่าจาํนวนท่ีกาํหนดไว ้โดยหากมีเหตุ
จาํเป็นและสมควร ตลาดหลกัทรัพยฯ์ อาจผอ่นผนัระยะเวลาดงักล่าวได ้แต่เม่ือรวมระยะเวลาทั้งหมดแลว้จะตอ้งไม่เกิน
กวา่ 6 เดือน ซ่ึงบริษทัไดเ้ร่งรัดให้มีการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นกลุ่มใหม่และผูถื้อหุ้นกลุ่ม
เดิมเพ่ือให้เป็นท่ียุติเพ่ือเรียกประชุมผูถื้อหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ งกรรมการเพ่ิมเติมเพ่ือให้โครงสร้าง
คณะกรรมการของบริษทัเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งโดยเร็วท่ีสุด 
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 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในประเด็นเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558 

 คณะกรรมการของบริษทัในการประชุมคร้ังท่ี 9/2558 เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2558 ไดพิ้จารณาประเดน็เก่ียวกบั
การกาํกบัดูแลกิจการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ขา้งตน้แลว้ มีความเห็นพอ้งร่วมกนัว่าการใชอ้าํนาจ
ของประธานฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ขา้งตน้ ซ่ึงปรากฏขอ้สงสัยอนัสมควรว่าการเขา้ถือหุ้นของ
บริษทัโดยผูถื้อหุน้กลุ่มใหม่ไม่ชอบดว้ยกฎหมายในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

 (1) หลักเกณฑ์และบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองของการครอบงํากิจการ ซ่ึงได้แก่ 
พระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์พ.ศ.2535 (รวมท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือ
หลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ  

 (2) หลักเกณฑ์เ ก่ียวกับมาตรการป้องกันการผูกขาด  รวมถึงการครอบงํากิจการโดยบุคคลผู ้มี
ผลประโยชน์ร่วมกนัตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคม  

 (3) หลักเกณฑ์การได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม)  และประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือ
จาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น  

 กรณีดงักล่าวเป็นประเด็นปัญหาในทางกฎหมายซ่ึงยงัไม่เป็นท่ียุติ  ดงันั้น การท่ีประธานฯ ใช้อาํนาจตาม
กฎหมายของประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้หา้มมิใหผู้ถื้อหุน้กลุ่มใหม่เขา้ร่วมประชุม รวมถึงนาํมาตรการต่างๆ มาใชเ้พ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั้ งปวงของบริษทัโดยท่ีการใช้อาํนาจของประธานฯ ในคร้ังน้ีซ่ึงเป็นการใช้อาํนาจ
เพียงชัว่คราว ในช่วงระหวา่งท่ีขอ้สงสัยในเร่ืองดงักล่าวยงัมีอยู ่จนกวา่ขอ้เท็จจริงจะมีความชดัเจนและเป็นท่ียติุตามคาํ
ตดัสินหรือขอ้สรุปจากหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมายแลว้ จึงจะมีการจดัประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา
กิจการต่างๆ ของบริษทักนัอีกคร้ัง โดยประธานฯ เห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีมีความเหมาะสม เพียงพอและสมควรแก่พฤติการณ์
และขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน มิไดเ้กินเลยหรือสร้างความไม่เป็นธรรมหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูถื้อหุ้นกลุ่มใด ดงันั้น 
แมว้่ากรณีดงักล่าวอาจถูกมองว่าเป็นการกระทาํท่ีอาจปฏิบติัไม่เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี แต่เม่ือได้
คาํนึงถึงขอ้เท็จจริงและเหตุผลทั้งหมดในพฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึน คณะกรรมการเช่ือวา่การใชอ้าํนาจของประธานฯ ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 นั้น เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเป็นไปตามมาตรา 89/7 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ แลว้ซ่ึง
กาํหนดให้ในการดาํเนินกิจการของบริษัท กรรมการและผูบ้ริหาร ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความ
ระมดัระวงั และ ความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และ
มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และ เม่ือขอ้เท็จจริงมีความชดัเจนและเป็นท่ียติุไปในทางใดทางหน่ึง
แลว้ การจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทักจ็ะกลบัเขา้สู่สถานการณ์ปกติดงัเดิมท่ีเคยเป็นมา 
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จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ประกอบด้วย 

จริยธรรมในการดาํเนินธุรกจิ 

 แนวทางการดาํเนินธุรกจิ  

บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ก่อตั้งเม่ือปี 2514 โดยออกหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษฉบบัแรก
ท่ีมีเจา้ของเป็นคนไทย ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาและยืนหยดัเคียงขา้งสังคมไทย ทาํหน้าท่ี
ส่ือมวลชนท่ีเป็นกลาง เช่ือถือไดแ้ละเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตคนไทยมาโดยตลอด ดว้ยปณิธานท่ีตอ้งช่วยพฒันาและนาํพา
สังคมไทยไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา กระทัง่สามารถพฒันาธุรกิจให้เจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยปัจจุบนัเป็นบริษทัส่ือ
ครบวงจรท่ีใหญ่ท่ีสุดบริษทัหน่ึงของประเทศไทย และยงัคงมุ่งมัน่ทาํหน้าท่ีส่ือมวลชนท่ีดีของสังคม เป็นท่ีพ่ึงของ
ประชาชนในฐานะผูผ้ลิตส่ืออยา่งสร้างสรรค ์ภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และท่ีจะรับใชส้ังคมไทยต่อไป 

 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  
บริษทั มีอุดมการณ์ในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม

และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน 
(Code of Conduct) บริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํ “นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษรข้ึน ซ่ึงผา่นการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ และพฒันาสู่องคก์รแห่งความยัง่ยนื ดงัน้ี 

1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทัฯ ดาํเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ ทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ การรับส่ิงของ ของขวัญ การเล้ียงรับรอง เงินเร่ียไร เงินบริจาคและ
ผลประโยชน์อ่ืนใด ใหแ้ก่ตนเองจากบุคคลท่ีทาํธุรกิจกบับริษทัฯ 

2. ครอบคลุมถึงพนกังาน คู่คา้ ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และใหมี้การ
สอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง พร้อมทั้งกาํหนดให้มีการ
ประเมินความเส่ียงต่อการเกิดคอร์รัปชัน่ทัว่ทั้งองคก์รเป็นประจาํทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบติั 
และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และ
ขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

3. การดาํเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ให้ใชแ้นวปฏิบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบายการ
กาํกบัดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ รวมทั้ งระเบียบ คู่มือการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
แนวทางการปฏิบติัอ่ืนใดท่ีบริษทัฯ จะกาํหนดข้ึนต่อไป 

4. เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในการดาํเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงกบัการเกิดคอร์รัปชัน่ กรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนกังานของบริษทัฯ ทุกระดบั ตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
4.1 การเล้ียงรับรอง ของกาํนลั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

- การให้ มอบ หรือรับ ของกาํนลั การเล้ียงรับรอง ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 
และขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน (Code of Conduct) 
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4.2 เงินบริจาคเพ่ือการกศุล เงินเร่ียไร หรือเงินสนบัสนุน 
- การให้ หรือรับ เงินบริจาค เงินเร่ียไร หรือเงินสนับสนุน ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และตอ้ง

ถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจวา่ เงินบริจาค เงินเร่ียไร หรือเงินสนบัสนุน ไม่ไดถู้กนาํไปใช้
เพ่ือเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 

4.3 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซ้ือจดัจา้ง 
- ห้ามให้หรือรับสินบนในการดาํเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือ

หน่วยงานท่ีดาํเนินธุรกิจกบับริษทัฯ ตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ซ่ือสัตย ์และเป็นไป
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและกาํหนดไว ้

 หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
1. คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบาย

ท่ีสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้
ความสาํคญักบัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบ 
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียง เพ่ือให้มั่นใจว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกมุ เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 

3. กรรมการผูอ้าํนวยการ คณะผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการกาํหนดให้มีระบบและใหก้ารส่งเสริมและ
สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

4. ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานวา่ เป็นไป
อยา่งถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั อาํนาจดาํเนินการ ระเบียบปฏิบติั และกฎหมาย ขอ้กาํหนดของ
หน่วยงานกาํกบัดูแล เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้น
คอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 แนวทางปฏิบัต ิ 
1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทัฯ ทุกระดบั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และ  

คู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ  โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
2. พนกังานของบริษทัฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บริษทัฯ ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือขอ้ซักถาม ให้ปรึกษากับผูบ้ ังคบับัญชาหรือบุคคลท่ีกาํหนดให ้       
ทาํหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบติัตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ผา่นช่องทางต่างๆ ท่ีกาํหนดไว ้

3. บริษทัฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจง้เร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  
โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน่ ตามท่ีบริษทัฯ
กาํหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ  ขอ้ 4 การแจง้ขอ้ร้องเรียน และขอ้เสนอแนะ 



 

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

150 

4. ผูท่ี้กระทาํการคอร์รัปชั่น เป็นการกระทาํผิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ  ของบริษทัฯ ซ่ึงจะตอ้งได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว ้นอกจากน้ี อาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการ
กระทาํนั้นผดิกฎหมาย 

5. บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทาํความเขา้ใจกบับุคคลอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบติั
หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษทัฯ ในเร่ืองท่ี
ตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

6. บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างและพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ ให้มีจิตสํานึกท่ีดี ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของ
สังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งรักษาวฒันธรรมขององค์กรท่ียึดมัน่ว่า “คอร์รัปชัน่” เป็นส่ิงท่ียอมรับ
ไม่ไดท้ั้งการทาํธุรกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน 

 การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  
บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัไดรั้บทราบ 

ทั้งทางระบบ Intranet, จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail) และ Website ของบริษทั (www.nationgroup.com)    
โดยในรอบปีท่ีผา่นมาของบริษทัฯ พบวา่ 
1. บริษทัไม่มีกรณีการกระทาํผดิ อนัเน่ืองมาจากการทุจริต/จริยธรรม 
2. บริษัทไม่มี ช่ือเสียงทางลบ  อันเน่ืองมาจากความบกพร่องในการทําหน้าท่ีกํากับดูแลกิจการของ

คณะกรรมการ 
3. ไม่มีกรรมการของบริษทัฯ ท่ีลาออก อนัเน่ืองมาจากประเดน็เร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการ 

จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

  จริยธรรมว่าด้วยความรับผดิชอบในวชิาชีพส่ือสารมวลชน   ( Nation Way “ ผดิจากนีไ้ม่ใช่เรา ” ) 
ตั้งแต่บริษทัได้ก่อตั้ งข้ึนมา ได้ ยึดหลกัจริยธรรมแห่งวิชาชีพของส่ือมวลชน เป็นประเพณีปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด ซ่ึงเป็นเหตุผลสําคญัท่ีทาํให้ส่ือและผูป้ฏิบติังานของส่ือต่างๆ ในเครือฯ ไดรั้บความเช่ือถือและศรัทธาจาก
สังคมมาอยา่งต่อเน่ือง แมใ้นยามคบัขนัหรือในช่วงท่ีมีแรงกดดนัทางการเมือง บริษทัก็สามารถทาํหนา้ท่ีของส่ืออยา่ง
แน่วแน่โดยไม่ละท้ิงหลกัการ 

หลกัจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชัน่ (Nation Way) จดัทาํข้ึนมาเพ่ือกาํหนดหลกัจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้
เป็นแนวปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมร่วมกัน สําหรับพนักงานทุกระดับ โดยมีเน้ือหาครอบคลุมทั้ งจรรยาบรรณเบ้ืองตน้ 
ตลอดจนการวางตวัในสังคมและความประพฤติทั้งระหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ีและนอกเวลางาน พนักงานของบริษัทฯทุกส่ือ
ในเครือฯ ต้องยึดหลักปฏิบัติต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันธํารงไว้ซ่ึงความน่าเช่ือถือ
และศรัทธาทีสั่งคมมต่ีอส่ือในเครือเนช่ันฯ ต่อไป  

หลกัจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชัน่ (Nation Way) แบ่งออกเป็น 13 หมวด ดงัน้ี 
หมวด 1 ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจริยธรรมของผูป้ระกอบวชิาชีพส่ือสารมวลชน 
หมวด 2 จริยธรรมของส่ือในเครือเนชัน่ 
หมวด 3 ความรับผดิชอบต่อผูอ้่าน ผูฟั้งและผูช้ม  
หมวด 4 ภาระผกูพนัธ์ท่ีมีต่อวชิาชีพส่ือมวลชนและองคก์ร 
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หมวด 5 หลกัการทาํข่าวและการปฏิบติัตนต่อแหล่งข่าว 
หมวด 6 สิทธิพิเศษและผลประโยชน์ทบัซอ้น ( Conflict of Interest) 
หมวด 7 แนวทางปฏิบติัในเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจกรรมชุมชน 
หมวด 8 การปฏิบติัต่อฝ่ายโฆษณา ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย 
หมวด 9 แนวทางปฏิบติัเร่ืองลิขสิทธ์ิในช้ินงาน และการรับงานนอก 
หมวด10 แนวปฏิบติัสาํหรับผูส่ื้อข่าวดา้นต่างๆ 
หมวด11 การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
หมวด12 การรายงานข่าวเก่ียวกบักิจกรรมของบริษทั 
หมวด13 หลกัปฎิบติัและจรรยาบรรณ Nation Social Media 

บริษทัมีมาตรการในทางปฏิบติัเพ่ือป้องกนัปัญหาการละเมิดและหม่ินประมาทจากการนาํเสนอข่าว โดยการ
อบรมฝ่ายข่าว ให้ทราบถึงแนวทางการนาํเสนอข่าว ขอ้ความและรูปภาพท่ีควรกระทาํและส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียง  พร้อม
กาํชบัพนกังานผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  

  จริยธรรมว่าด้วยความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น  

 บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูถื้อหุ้นโดยคาํนึงถึงการเจริญเติบโตของ
องคก์รอยา่งย ัง่ยนื และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งจะดาํเนินการอยา่งโปร่งใส  ยึดมัน่ในคุณธรรม 
และอยูใ่นกรอบของกฏหมาย  กรอบนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ และการปฎิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียม
กนั มีระบบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้ บริษทัมีหน่วยงานลงทุนสัมพนัธ์เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อซกัถาม ช้ีแจงและให้ขอ้มูล
แก่ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทัว่ไป  ในปี  2557 ผลการดาํเนินงานบริษทัดีข้ึน โดยมีกาํไรสุทธิ 155.43 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จริยธรรมว่าด้วยความสัมพนัธ์กบัลูกค้า 

บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้และประชาชน ท่ีจะไดรั้บผลิตภณัฑ์
และบริการท่ีดี มีคุณภาพ ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม โดยยกระดบัมาตรฐานให้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองและจริงจงั  รวมทั้ง
รักษาสัมพนัธภาพท่ีดีและย ัง่ยนื  

บริษทัจดักิจกรรมเพ่ือสร้างสัมพนัธ์กบัลูกคา้ทุกกลุ่มของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง ตวัอยา่งเช่น ลูกคา้กลุ่มสมาชิก
ส่ิงพิมพใ์นเครือ เน่ืองจากลูกคา้ประเภทน้ีมีจาํนวนมาก หลากหลายตามประเภทสินคา้ บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัความ
พึงพอใจในผลิตภณัฑ์ของลูกคา้  มีการส่งแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นดา้นต่างๆไดแ้ก่ เน้ือหา รูปเล่ม เป็นตน้ 
รวมทั้งสมนาคุณคืนกาํไรใหล้กูคา้โดยเชิญลกูคา้มาร่วมในกิจกรรมต่างๆท่ีบริษทัจดัไม่วา่จะเป็นสัมมนาทางวิชาการ งาน
ออกร้านขายสินคา้ การส่งชิงรางวลัฯ   การร่วมงานประกาศผลรางวลัต่างๆ  ท่ีบริษทัฯ จดัข้ึน อาทิ  การจดัแข่งแรลล่ี งาน
คมชดัลึกอวอร์ด  กิจกรรม เนชัน่ชวนป่ัน การเชิญชวนลูกคา้และสมาชิกหนงัสือพิมพ ์เขา้ร่วมโครงการแข่งขนักอล์ฟ 
“เนชัน่ โฮล-อิน–วนั” ซ่ึงจดัต่อเน่ืองมาเป็นเวลากวา่ 8 ปี เป็นตน้ 
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  จริยธรรมว่าด้วยความรับผดิชอบต่อพนักงาน 

บริษทั ตระหนกัดีวา่ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีสุด และเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีนาํองคก์รไปสู่ความสาํเร็จ   
จึงมุ่งมัน่ส่งเสริมใหพ้นกังานพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เสริมสร้างวฒันธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 
สร้างบรรยากาศการทาํงานท่ีดี ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้พนกังาน สนบัสนุนให้มีการเลือกตั้ง
กรรมการลกูจา้งเพ่ือเป็นตวัแทนของพนกังานใหมี้ส่วนร่วมในการบริหาร จดัการสวสัดิการต่างๆ ตามท่ีกฏหมายกาํหนด 
อีกทั้งเปิดโอกาสและอาํนวยความสะดวกให้ พนกังานสามารถจดัตั้ง “สหภาพแรงงานส่ือสารมวลชนไทย” ตามพรบ.
แรงงานสัมพนัธ์ 2518 ได ้ทั้งน้ีเพ่ือคุม้ครองผลประโยชน์เก่ียวกบัสภาพการจา้งงาน ส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง
นายจา้งกบัลูกจา้งและระหวา่งลูกจา้งดว้ยกนั กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีผูบ้ริหารและพนกังาน
ทาํบุญใส่บาตรร่วมกนัเดือนละคร้ัง การจดังานปีใหม่ กิจกรรมชมรมต่างๆ เช่น ค่ายอาสาฯ ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา  
 เป็นตน้ 

การจัดสวสัดิการให้พนักงาน  บริษทัฯให้ความสําคญักับการพฒันาพนักงานและการดูแลในเร่ืองของ
สวสัดิการแรงงาน ในการจัดระบบค่าจ้างและสวสัดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดแรงงาน การวางแผนเติบโตในสายงาน ศกัยภาพ ค่าครองชีพ โดยค่าจา้งเร่ิมตน้ของ
พนกังาน สวสัดิการยงัครอบคลุมถึงการลาหยดุในกรณีต่างๆ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เงินช่วยเหลือบุตร เงินยมืฉุกเฉิน ค่า
เคร่ืองแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล เบ้ียเล้ียง ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง รวมถึงการกาํหนดแนวปฏิบติัดา้นแรงงานและสิทธิ
มนุษยชนต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดและมาตรฐานสากล สิทธิการจดัตั้งคณะกรรมการแรงงานหรือสหภาพ
แรงงานของพนกังาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนกังานไดแ้สดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนในเร่ืองต่างๆ นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ให้ความสําคญัในเร่ืองการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ อีกทั้งยงัมีมาตรการช่วยเหลือพนักงานในกรณีการเกิด
อุบติัเหตุข้ึน โดยมีการทาํประกนัชีวิตให้กบัพนกังานทุกระดบัในบริษทัฯ รวมถึงมีการดูแลเก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพอนามยั
ของพนกังานเป็นประจาํ ดงัน้ี 

1. จดัทาํประกนัชีวิต (ประกนัอุบติัเหตุและประกนัชีวิตกลุ่มใหก้บัพนกังานทุกระดบั) 
2. มีการตรวจสุขภาพประจาํปี โดยมีแพทย ์และพยาบาล จากโรงพยาบาล เขา้มาทาํการตรวจ 
3. จดัใหมี้การฉีดวคัซีนเป็นประจาํทุกปี เช่น วคัฉีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ 
4. จดัเงินช่วยเหลือ กรณีพนกังานเจ็บป่วยรักษาตวัในโรงพยาบาล 
5. จดัเงินช่วยเหลือ กรณี บิดา ภรรยา บุตร หรือตวัพนกังานเองเสียชีวติ 

ในดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงาน บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัโดยอบรมและรณรงคส์ร้าง
จิตสํานึกและความตระหนกัต่อการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการทาํงานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของ
พนกังานอยูเ่สมอ โดยในรอบปี 2557 ท่ีผา่นมา ไม่มีการเกิดอุบติัเหตุ และการลาเจบ็ป่วยจากการทาํงาน เน่ืองจากลกัษณะ
การทํางานของบริษัทฯ เป็นการปฏิบัติงานในสํานักงานเป็นส่วนใหญ่ และทางบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีการดูแลอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชร้วมถึงสถานประกอบการใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน
และมีความปลอดภยัอยูเ่สมอ  

ในดา้นการพฒันาคุณภาพของพนกังาน บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสาํคญัในเร่ืองการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน
ในทุกระดับ โดยมีการจัดการอบรมให้กับพนักงานทั้ งจัดอบรมภายในบริษทั และจัดให้ไปอบรมกับสถาบันหรือ
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หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นการพฒันาศกัยภาพของพนกังานให้สามารถนาํความรู้ท่ีไดม้าพฒันารูปแบบการทาํงานให้
เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยการอบรมพนกังานนั้น บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การอบรมอยา่งถกูตอ้งตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม           

 
การพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซ่ึงกาํหนดให้บริษทัท่ีมีจาํนวนพนกังานมากกว่า 100 คนข้ึนไป ตอ้งจดัให้พนกังาน
ไดรั้บการอบรมในอตัราส่วน 50% ของพนกังานทั้งหมด และตอ้งยืน่เร่ืองรับรองหลกัสูตรการอบรมต่อกรมพฒันาฝีมือ
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯ ไดถื้อปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด สาํหรับการจดัฝึกอบรมใหก้บัพนกังานของบริษทัฯ  

ในปี 2557  บริษทัฯจดัการอบรมให้กบัพนกังาน คิดเป็นอตัราร้อยละ 51 ของพนกังานทั้งหมด โดยเป็นการ
จดัส่งไปอบรมกบัสถาบนัหรือหน่วยงานภายนอก คิดเป็นอตัราร้อยละ 5 และการจดัอบรมภายในหน่วยงาน (In-House 
Training) คิดเป็นอตัราร้อยละ 95   

ในการฝึกอบรมและให้ความรู้พนกังานในการต่อตา้นการทุจริต  บริษทัฯตระหนกัถึงความสําคญัของการ
ดาํเนินธุรกิจและการบริหารงานอยา่งมีคุณธรรมและโปร่งใส ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทักา้วหนา้และเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน
ควบคู่ไปกบัสังคมและประเทศชาติ  ดงันั้นจึงไดจ้ดัทาํคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ  สําหรับคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานของบริษทั  เพ่ือใหย้ดืถือเป็นกรอบแนวทางในการทาํงานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม  ต่อตา้นการทุจริต 
รวมถึงละเวน้การปฏิบติัท่ีจะนาํไปสู่การทุจริตได ้เช่น ปฏิเสธการรับของขวญัท่ีมีมูลค่าสูง  โดยไดมี้การให้ความรู้กบั
พนกังานเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการปฐมนิเทศ  และเนน้ย ํ้าตลอดเวลาการทาํงานกบับริษทั โดยผา่นทางผูบ้ริหาร และหัวหนา้
สายงานแต่ละระดบั 

การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่าง ๆ   
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาและการเพ่ิมศกัยภาพของบุคลากร

ในองคก์ร ตลอดจนนโยบายการสืบทอดตาํแหน่งงาน บริษทัจึงไดว้า่จา้งท่ีปรึกษาดา้นทรัพยากรมนุษย ์เขา้มาดาํเนินการ
ปรับปรุงการบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานให้แก่องคก์ร และสร้างความมัน่คงอยา่ง
ย ัง่ยืน และ เป็นธรรมในการจา้งงานให้แก่พนกังาน ตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ (IFRS) เร่ืองค่าตอบแทนพนกังานเม่ือ
เกษียณอาย ุท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2554 บริษทัจึงไดจ้ดัหาผูเ้ช่ียวชาญทางสถิติในการคาํนวณผลตอบแทนพนกังานเม่ือ
เกษียณอาย ุและไดบ้นัทึกรับรู้รายการดงักล่าวในงบการเงินปี 2557 แลว้ 

เพ่ือสร้างหลกัประกนัทางการเงินใหแ้ก่พนกังานเม่ือตอ้งออกจากงานหรือเกษียณอายจุากการทาํงาน บริษทัฯ 
ไดจ้ดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหก้บัพนกังาน ซ่ึงเงินในกองทุนสาํรองเล้ียงชีพจะมาจากเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม   
เงินของบริษทัท่ีจ่ายสมทบ และผลประโยชน์ท่ีเกิดจากเงินดงักล่าว 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษทัไดก้าํหนดหลกัการในจรรยาบรรณทางธุรกิจ  ว่าจะปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนดว้ยความเคารพต่อ

ปัจเจกชน และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และพนกังานจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่วา่จะทาง
วาจา หรือการกระทาํต่อผูอ่ื้นบนพ้ืนฐานของเช้ือชาติ เพศ ศาสนา อาย ุความพิการทางร่างกายและจิตใจ 

ในปีท่ีผ่านมา ไม่มีขอ้พิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษทัและพนักงาน  และได้รับความร่วมมือจากสหภาพ
แรงงาน ในการช่วยประชาสัมพนัธ์และสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งพนกังานกบัองคก์ร 

  จริยธรรมว่าด้วยความสัมพนัธ์กบัคู่ค้า   
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บริษทัคาํนึงถึงความเสมอภาค และความซ่ือสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ โดย 
พึงปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อยา่งเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจ  จึงไดก้าํหนดแนวทาง
ปฏิบติัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัฯ  รับหรือเรียกร้องผลประโยชน์  หรือเสนอ หรือจ่าย  
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในทางการคา้กบัคู่คา้ 

2. ปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อยา่งเคร่งครัด   
3. มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้ 
4. ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด  กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้จะรีบแจง้

ให้คู่ค ้าทราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักการของความ
สมเหตุสมผล 

5. ใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริงและถกูตอ้ง 
6. สนบัสนุนและร่วมมือกบัคู่คา้ในการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 
7. สนบัสนุนและร่วมมือกบัคู่คา้ในการผลิตสินคา้และบริการใหม่ๆ เพ่ือสนองตอบความตอ้งการขอลูกคา้

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  
8. รักษาความลบัของคู่คา้ ไม่นาํขอ้มูลมาใชเ้พ่ือประโยชน์ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

 

บริษทัฯ  คาํนึงถึงความสัมพนัธ์กบัคู่คา้มาโดยตลอด   อาทิ ความร่วมมือกบัคู่คา้ในดา้นการรับบริการขนส่ง
ส่ิงพิมพ์ของคู่คา้กระจายตามจุดต่าง ๆ  ท่ีดาํเนินงานโดย บริษทั เอ็นเอ็มแอล จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย   ในการใช้
ทรัพยากรของแต่ละฝ่ายใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด     

โดยในรอบปีท่ีผา่นมาบริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ เก่ียวกบัคู่คา้    
 สาํหรับเกณฑใ์นการคดัเลือกคู่คา้ มีดงัน้ี 

     1.  มีประวติัทางการเงินท่ีเช่ือถือได ้และมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตไปพร้อมกบับริษทัฯ ไดใ้นระยะยาว 
     2.  ผลิต หรือจาํหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได ้
     3. ใหก้ารสนบัสนุนดา้นการส่งเสริมการขาย และการใหบ้ริการหลงัการขายแก่ลกูคา้ 

 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพนัธ์กบัคู่แข่งทางการค้า  
ธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนั บริษทัฯ  จะยดึถือกติกาของการแข่งขนัท่ีดีและจะยึดถือแนวทางปฏิบติัท่ีดีและเป็นธรรม

ดงัน้ี 
1. ประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่กนั     
2. ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวใหร้้ายโดยปราศจากความจริง หลีกเล่ียงวิธีการไม่สุจริต

เพ่ือทาํลายคู่แข่งขนั                                 
3. ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่าย

สินจา้งใหแ้ก่พนกังานของคู่แข่ง เป็นตน้  

โดยในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทใดๆ เก่ียวกบั คู่แข่งทางการคา้ 

 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพนัธ์กบัเจ้าหนี ้
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บริษทัฯ  คาํนึงถึงความเสมอภาค และความซ่ือสัตยต่์อเจา้หน้ีทางการคา้  และการปฏิบติัตามพนัธะสัญญาในการ
กูย้ืมเงินจากธนาคาร สถาบนัการเงิน รวมถึงการชาํระค่าสินคา้บริการ  เงินตน้และดอกเบ้ียจ่าย ดงันั้นจึงกาํหนดแนวทาง
ปฏิบติัท่ีดีและเป็นธรรมดงัน้ี 

1.รักษาดูแลและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชาํระคืนการดูแลหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
และเง่ือนไขอ่ืนๆ รวมทั้งไม่ใชเ้งินทุนท่ีไดจ้ากการกูย้ืมเงินไปในทางท่ีขดักบัวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงท่ีทาํกบั
ผูใ้หกู้ย้มืเงิน        

2.รายงานฐานะทางการเงินของบริษทัฯ ท่ีเป็นจริงและถกูตอ้ง แก่เจา้หน้ีดว้ยความซ่ือสัตย ์                            
3.รายงานเจา้หน้ีล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัในสัญญา และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าว 

บริษทัไดรั้บการสนบัสนุน วงเงินสินเช่ือรวมจากหลายธนาคาร ซ่ึงมีสัมพนัธ์ทางการคา้กบับริษทัมายาวนาน 
และ จดัชั้นใหบ้ริษทัเป็นลูกคา้ชั้นดีบริษทัฯ  ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้กาํหนดตามสัญญาอยา่งครบถว้น  โดยในรอบปีท่ี
ผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทใดๆ เก่ียวกบั เจา้หน้ีการคา้ และสถาบนัการเงิน 

 จริยธรรมว่าด้วยความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ส่งเสริมใหมี้การใหค้วามรู้แก่พนกังาน เพ่ือปลกูฝังจิตสาํนึกเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มและการใช้
ทรัพยากรอยา่งรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผา่นกระบวนการส่ือสารภายในบริษทัและส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมรณรงคล์ดภาวะโลกร้อนดว้ยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดการใชพ้ลงังาน, กิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้งสนบัสนุนให้
พนักงานเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ พลงังานท่ี
บริษทัฯ จดัข้ึน โดยเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2557 บริษทั เชิญวิทยากรจากสถาบนัไทยพฒัน์มาอบรมให้ความรู้แก่ฝ่าย
บริหารและพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง  ในหลกัสูตร CSR Report บริษทั  

ในฐานะของผูผ้ลิตส่ือครบวงจร มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย จึงให้
ความสาํคญัอยา่งยิ่งในเร่ืองของการเสนอข่าวสารท่ีมีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม รวมถึงการมีส่วน
ร่วมในการพฒันาสังคมไทยเพ่ือความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน นอกจากนั้นยงัมีความห่วงใยและใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มในฐานะท่ีเป็น
ผูป้ระกอบการรายหน่ึงในประเทศไทย  ในรอบปี 2557  บริษทัมีกิจกรรมส่งเสริมสังคมเกือบทุกดา้น (รายละเอียดตาม
ขอ้มูลในรายงานประจาํปี  (56-2) หวัขอ้กิจกรรมเพื่อสังคม 

ในฐานะท่ีบริษทัทาํธุรกิจดา้นส่ือ กิจกรรมทางธุรกิจ และสังคมของบริษทั ตอ้งติดต่อพบปะกบัประชาชนกลุ่ม
ต่างๆ อยูแ่ลว้ บริษทัจึงมีโอกาส การรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะผ่านทางพนกังานท่ีติดต่อกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียดา้น
ต่างๆ และจากการพบปะของผูบ้ริหาร กรรมการ  ท่ีไดมี้โอกาสพบปะกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย กลุ่มต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง และ บริษทั
มีระบบ call center ในการรับเร่ืองร้องเรียนพร้อมประสานแกไ้ขปัญหาดา้นบริการ และประสานงานดา้นอ่ืนๆ ภายในบริษทั 
เป็นประจาํ บริษทัไดด้าํเนินการปรับปรุงเร่ืองต่างๆตามขอ้ร้องเรียนนั้น อยา่งสมํ่าเสมอ  

การแจ้งเร่ืองร้องเรียนและข้อเสนอแนะ   

บริษทัฯ ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั ดาํเนินธุรกิจดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส ยุติธรรม และ
สามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษทั  และจดัให้มี
ช่องทางการแสดงความเห็น การแจง้ขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ  โดยบริษทัฯ เปิดโอกาสให้พนกังานบริษทั และผูมี้
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ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน แสดงความเห็น และแจง้เบาะแสเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ โดยส่งถึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ไดใ้นช่องทาง E-mail audit_nmg@nationgroup.com หรือ ส่งไปรษณีย์
มายงัท่ีอยูบ่ริษทั/ยืน่ส่งโดยตรง ท่ี บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 1858/118-119, 121-122, 124-130 
ชั้น 28  ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

กระบวนการดาํเนินการเมือ่ได้รับข้อร้องเรียน  

 ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมขอ้ร้องเรียนและตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ หากขอ้ร้องเรียนมีมูลความผิด จะ
รวบรวมหลกัฐานส่งให้กรรมการผูอ้าํนวยการ เพ่ือแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลเป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน  และรายงานผลพร้อมทั้งมาตรการดาํเนินการกบัผูก้ระทาํผิด 
เพ่ือเสนอต่อกรรมการผูอ้าํนวยการ ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

 มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน  คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกป้องผูร้้องเรียน 
ผูรั้บเร่ืองร้องเรียน ผูถู้กร้องเรียน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการดาํเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง รวมทั้งตอ้งเก็บ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความลบั จะเปิดเผยเท่าท่ีจาํเป็น โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง  

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการไดดู้แลให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ี

มิใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมและ
เช่ือถือได ้

บริษทักาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครอง หลกัทรัพย ์ให้
กรรมการ และผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยต่์อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และสําเนาให้เลขานุการบริษทัเก็บรักษา เลขานุการบริษทัจะดาํเนินการให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงาน
ขอ้มูลปัจจุบนัของตนอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพ่ือรวบรวมส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์ 
รายงานต่อคณะกรรมการอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง   
 บริษทัเล็งเห็นความสําคญัของการรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัและหรือขอ้มูลภายในกลุ่มบริษทั จึงไดอ้อก
นโยบาย “การใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ” กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และพนกังานของกลุ่มบริษทัตอ้ง
รักษาขอ้มูลภายในกลุ่มบริษทัฯ เป็นความลบั เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มูลนั้นเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ ในการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ ห้าม ขาย ซ้ือ โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยขอ้มูลท่ีเป็นความลบั และ/หรือขอ้มูล ภายใน
ของกลุ่มบริษทัฯ และ/หรือการเขา้ทาํรายการใดๆ ในทางท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษทัฯ ไม่ว่าทางตรง 
หรือ ทางออ้ม  

ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลของบริษทัทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงิน
อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑท่ี์สาํนกังานกลต.และตลาดหลกัทรัพยฯ์กาํหนด ผา่นช่อง
ทางการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยไม่ถูก สาํนกังานกลต.และตลาดหลกัทรัพย์
ฯดาํเนินการเน่ืองมาจากการเปิดเผยขอ้มูลไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด  
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ในรายงานประจาํปี 2557 บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
1.   วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และคุณค่าขององคก์ร 
2.   รายช่ือกรรมการ พร้อมประวติัการทาํงาน การศึกษา ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบั 
      ผูบ้ริหาร การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน  การถือหุน้ในบริษทั  
3.  โครงสร้างผูถื้อหุน้  
4.   ปัจจยัความเส่ียง  
5.   นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและการปฏิบติัตามนโยบาย 
6.   ค่าตอบแทนกรรมการและ จาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมกรรมการ 
7.   การทาํหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมาของคณะกรรมการและประวติัการอบรมของกรรมการ  
8.   การทาํหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมาของคณะกรรมการตรวจสอบ 
9.  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
10. ค่าตอบแทนการทาํหนา้ท่ีกรรมการ และการทาํหนา้ท่ีอ่ืนใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ย  
11. รายงานการดาํเนินงานประจาํปีของคณะกรรมการตรวจสอบ  
12. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินท่ีมีเน้ือหาตามท่ีกาํหนด  
      ซ่ึงมีประธานกรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการลงนามรับรอง 
13. คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินของผูบ้ริหาร  
14. รายงานทางการเงินท่ีมีขอ้มูลถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นจริงตามมาตรฐานบญัชี 
15. งบการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั 

บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมต่อไปน้ีในเวบ็ไซต ์www.nationgroup.com  
1. บทบาทอาํนาจหน้าท่ีของกรรมการ  กรรมการชุดย่อย  ประธานกรรมการ และ กรรมการ

ผูอ้าํนวยการ  
2. นโยบายระหวา่งกนั  
3. คู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน (Code of Conduct) 
4. นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  
5. กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
6. กฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
7. งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี   
8. รายงานประจาํปี 
9. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
10. นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
11. การควบคุมภายใน 
12. ขอ้บงัคบับริษทั 
13. นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
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 หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 
 หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ทาํหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกบันกัลงทุนสถาบนั ผูถื้อหุ้น รวมทั้งนกัวิเคราะห์อยา่ง
เท่าเทียมและเป็นธรรม  ตอบคาํถามเก่ียวกบับริษทัและการดาํเนินงานของบริษทั แก่นกัลงทุนตามท่ีส่งคาํถามผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัหรือโทรศพัท ์หรือช่องทางอ่ืนๆ บริษทัฯใหค้วามสาํคญักบัการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีสาํคญัของบริษทั โดย
ในปี 2557 

 บริษทัฯ ไดจ้ดังานพบนกัลงทุน เร่ือง “ทิศทางธุรกิจ Digital TV ของเครือเนชัน่ ปี 2557” วนัท่ี 15 
มกราคม 2557 ณ หอ้งประชุมชั้น 27 A อาคารอินเตอร์ลิงค ์ทาวเวอร์ (อาคารเนชัน่ทาวเวอร์เดิม)  

 เขา้ร่วมกิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (SET Opportunity Day) ซ่ึงจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย จาํนวน 3 คร้ัง ในวนัท่ี 4 มิถุนายน 2557, 1 กนัยายน 2557 และ 26 พฤศจิกายน 2557  

 เสนอข่าวถึงฐานะการเงินของบริษทั ในส่ือหนงัสือพิมพ ์และทางเวบ็ไซด ์จาํนวน 4 คร้ัง  

 หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ สามารถติดต่อไดด้งัน้ี 
ท่ีอยูบ่ริษทั : 1858/118-119,121-122,124-130 อาคารอินเตอร์ลิงค ์ทาวเวอร์ ชั้น 27-32 ถนนบางนา-

ตราด  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศพัท ์ :  02-338-3290-91 
Email : investor@nationgroup.com 
Website : http://www.nationgroup.com 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
 บริษทัฯให้ความสําคญักบัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. และกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน เลขานุการบริษทัมีหน้าท่ีในการช่วยเหลือ
ประธานกรรมการ ในการกาํกบัดูแลให้การดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และกรรมการบริษทั
ทุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าท่ีตามท่ีกฏหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดไว ้ตลอดจนมี
หน้าท่ีในการจดัเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตดัสินใจของคณะกรรมการ 
บนัทึกรายงานการประชุมอยา่งรัดกุม ถูกตอ้ง เพ่ือแสดงให้เห็นวา่คณะกรรมการไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆท่ีนาํเสนอ อยา่ง
รอบคอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริตและมีความรับผิดชอบโดยใชว้ิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชน ท่ีประกอบธุรกิจนั้นพึง
กระทาํในสถานการณ์เดียวกนั อีกทั้งมีหนา้ท่ีในการเกบ็รักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุม
ของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการมีส่วนไดเ้สีย และรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์อง
กรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงเลขานุการบริษทัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามกรอบอยา่งครบถว้น  

5.) ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั คณะกรรมการมีความ

รับผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึงประกอบไป
ดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ประกอบดว้ยทกัษะดา้นธุรกิจ ดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการจดัการ 
ดา้นการตลาด ดา้นกลยทุธ์ และดา้นกฎหมาย 
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คณะกรรมการไดก้าํหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการไวอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม  รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและกาํกบัดูแลให้การดาํเนินกิจการของ
บริษทัเป็นไปตามกฏหมายและอยูบ่นจริยธรรมทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการกาํหนด  

 บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 
 ประธานกรรมการมีบทบาทหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ควบคุม ดูแล จดัสรรเวลาในแต่ละวาระ สาํหรับให้

กรรมการท่ีจะอภิปรายแสดงความเห็นในประเดน็ท่ีสาํคญัอยา่งเพียงพอ และเป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง  และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน และรับผิดชอบในฐานะผู ้นําของ
คณะกรรมการในการวางกรอบ และ ติดตามดูแลการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการขององคก์ร และเป็นประธาน
การประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทั 

การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
ในปี 2557 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน  9 คน เป็นกรรมการอิสระ

จาํนวน  3 คน กรรมการท่ีเป็นพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย จาํนวน  5 คน กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบริหาร 1 คน 
บริษทัมีคณะกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารมากกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทาํใหเ้กิดการถ่วงดุล
อาํนาจในการบริหารงานได ้  

กรรมการอิสระจาํนวน 3 คนน้ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัซ่ึงไดผ้่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการแลว้ และเป็นไปตามขอ้กาํหนดในปี 2551 ของสาํนกังาน ก.ล.ต.  กรรมการอิสระจาํนวน  3 
คน ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 2 คน    

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทักรรมการจาํนวน 1 ใน 3 ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระทุกปี บริษทัสามารถแต่งตั้ง

กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึงได ้โดยบริษทัมิไดมี้ขอ้กาํหนดเร่ือง
จาํนวนวาระท่ีจะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุดของกรรมการไวต้ามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต.  และบริษทั
ไดก้าํหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษทัทุกคน ดาํรงตาํแหน่งในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดไ้ม่เกิน 5 
บริษทั กรรมการของบริษทัจะไม่เป็นกรรมการในบริษทัท่ีเป็นคู่แข่งหรือมีผลประโยชน์ขดัแยง้ทางธุรกิจกบับริษทั  และ
เปิดเผยรายช่ือ ประเภทธุรกิจ และตาํแหน่งท่ีกรรมการของบริษทัไปดาํรงตาํแหน่งไวใ้นทะเบียนประวติักรรมการ ในปี 
2557 ไม่มีกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัท่านใดดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทั  

บริษทัไม่มีนโยบายใหผู้บ้ริหารระดบัสูงไปดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอ่ืนยกเวน้บริษทัยอ่ย และ บริษทัร่วม และ
ใหร้ายงานการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนของผูบ้ริหารระดบัสูงไวใ้นแบบรายงาน 56-1  

บริษทัไดแ้ต่งตั้งนางสาวมธัยา โอสถานนท ์เป็นเลขานุการบริษทั  ในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2556  โดยมีหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบตามท่ีกาํหนดในพ.ร.บ. กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ และทาํหนา้ท่ีสรุปสาระสาํคญัเก่ียวกบั 
แนวปฏิบติั และขอ้บงัคบัท่ีปรับปรุงใหม่ ของสํานักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงสรุปสาระสําคญัของ
กฏหมายท่ีเพ่ิงตราข้ึนใหม่ ท่ีคณะกรรมการตอ้งทราบในการทาํหนา้ท่ีกรรมการของบริษทั ให้คณะกรรมการรับทราบ 



 

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

160 

เป็นผูจ้ดัเก็บรวบรวม ขอ้มูล ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ และผูเ้ก่ียวขอ้ง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกบั
ฝ่ายบริหารใหมี้การปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั ไดแ้ก่ 
แผนธุรกิจ งบประมาณการดาํเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและกลยทุธ์ทางธุรกิจ ท่ีกรรมการผูอ้าํนวยการ เป็นผูน้าํเสนอ 
รวมทั้งติดตามการดาํเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกาํหนดไว ้อยา่งสมํ่าเสมอ  

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยกลัน่กรองรายละเอียดโดยกาํหนดคุณสมบติัและ

ขอบเขตความรับผิดชอบไวใ้นระเบียบของแต่ละคณะ ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยรายละเอียดเก่ียวกบับทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบอยู่ในขอ้ 2 
คณะกรรมการชุดยอ่ย  

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษทัไดเ้ห็นความสาํคญัในเร่ืองน้ีจึงไดป้ระกาศใชน้โยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ท่ีห้ามกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทั หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั หากมีความจาํเป็นตอ้งทาํรายการดงักล่าวคณะกรรมการจะดูแลใหก้าร
ทาํรายการนั้ นมีความโปร่งใส เท่ียงธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือนกับการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก ทั้งน้ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีส่วนไดเ้สีย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 
รวมทั้งจดัให้มีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์อย่างเคร่งครัด  สําหรับรายการระหว่างกนัของบริษทั 
บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม  ในปี  2557 ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบ
แลว้ เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 และบริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของรายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจาํเป็น ไวใ้นรายงาน
ประจาํปี และแบบ (56-1) แลว้ 

การประชุมคณะกรรมการ 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัจะกาํหนดไวล่้วงหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ังและมีการ

ประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดวาระการประชุมชดัเจน ล่วงหน้า และมีวาระการติดตามผลการ
ดาํเนินงานเป็นประจาํ  ซ่ึงเลขานุการบริษทัจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมตามวาระท่ีผา่นการพิจารณาร่วมกนัของประธาน
กรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า
ก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วนั เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดศึ้กษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม หากกรรมการท่าน
ใดตอ้งการเสนอเร่ืองเขา้เป็นวาระการประชุมหรือประสงคใ์หฝ่้ายบริหารรายงานความคืบหนา้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นการ
เฉพาะ กส็ามารถแจง้ความประสงคไ์ดท่ี้ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษทั  

โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละคร้ังใชเ้วลา 3-4 ชัว่โมง ประธานกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการทุก
ท่านสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และขอ้สังเกตอยา่งอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพ่ือป้องกนัขอ้มูลทางการเงิน
ของบริษทัร่ัวไหลโดยไม่มีเจตนา จึงใหฝ่้ายบริหารรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในการประชุมเดือนใดท่ีไม่มีการ
ประชุมก็ไม่ตอ้งรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารไดมี้การพบปะหรือติดต่อเพ่ือแลกเปล่ียนความ
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คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาต่างๆในการบริหารโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมดว้ยกนัเป็นประจาํ หากมีประเด็นท่ีเป็นขอ้สังเกต
ห่วงใย กจ็ะแจง้ขอ้กงัวลหรือขอ้ห่วงใยนั้นต่อฝ่ายบริหารเพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง  

การประเมนิผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท  ได้กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดยอ่ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   เพ่ือให้คณะกรรมการไดพิ้จารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคใน
การดาํเนินงานระหวา่งปีท่ีผา่นมา  เพ่ือใหน้าํมาปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังาน  

  โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทใน 2 รูปแบบ คือ การ
ประเมินรายบุคคล (โดยตนเอง) และการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ  ซ่ึงอา้งอิงจากแบบประเมินของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ซ่ึงผลคะแนนการประเมินแบ่ง
ออกเป็น  4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก,  3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก,  2 = เห็นดว้ย,  1 = ไม่เห็นดว้ย,  0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  

               กระบวนการในการประเมินผลงานและผลสรุปผลการประเมินได ้ดงัน้ี 

 การประเมินรายบุคคล แบ่งตามห้วขอ้ ไดแ้ก่ ความพร้อมของกรรมการ การกาํหนดกลยุทธ์และวางแผน
ธุรกิจ  การจดัการความเส่ียงและการควบคุมภายใน  การดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  การ
ติดตามรายงานทางการเงินและการดาํเนินการ และการประชุมคณะกรรมการ   สรุปผลการประเมิน  
มีคะแนนประเมินส่วนใหญ่ อยูใ่นเกณฑเ์ห็นดว้ยค่อนขา้งมาก และ เห็นดว้ยเป็นอยา่งมาก รวม 91%  

 การประเมนิของคณะกรรมการทั้งคณะ  แบ่งตามหวัขอ้ ไดแ้ก่ โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  
บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  การประชุมคณะกรรมการ การทาํหน้าท่ีของ
กรรมการ  ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร สรุปผล
การประเมิน มีคะแนนประเมินส่วนใหญ่ อยูใ่นเกณฑ์เห็นดว้ย , เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก และเห็นดว้ยอยา่ง
มาก รวม 98.87%นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทั ยงัคงให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ เช่นเดียวกบัปีท่ีผ่านมา ซ่ึงผลประเมินแบ่งออกเป็น ใช่ = เห็นดว้ย,ไม่ใช่ = ไม่
เห็นดว้ย สรุปผลการประเมินได ้ดงัน้ี 

 การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นการประเมินในดา้นความรับผิดชอบตามหนา้ท่ี  และใน
ดา้นการประชุม   สรุปผลการประเมินมีคะแนนประเมินส่วนใหญ่ อยูใ่นเกณฑเ์ห็นดว้ย  รวม 94%  

ค่าตอบแทนกรรมการ    
บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบั

อุตสาหกรรมสูงเพียงพอท่ีจะดึงดูด   และรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ   และไดข้ออนุมติัจาก ท่ีประชุม    
ผูถื้อหุ้นแลว้ กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบมากข้ึน  ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบั
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ิมข้ึน  

สําหรับหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาผลการดาํเนินงานของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูอ้าํนวยการ
เป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการกาํหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับการดาํเนินงานของบริษัทและผลการ
ปฏิบติังาน คณะกรรมการเป็นผูป้ระเมินผลการดาํเนินงานของประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารให้



 

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

162 

ความเห็นชอบการประเมินผลการดาํเนินงานของกรรมการผูอ้าํนวยการ คณะกรรมการไดม้อบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมใหแ้ก่กรรมการผูอ้าํนวยการ  

จาํนวนค่าตอบแทนในปี 2556 และ 2557 ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายใหแ้ก่กรรมการมีรายละเอียดดงัน้ี  

กรรมการ / ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนปี  2556 ค่าตอบแทนปี 2557 

ค่าตอบแทน เบีย้
ประชุม 

อืน่ๆ รวม ค่าตอบแทน เบีย้
ประชุม 

อืน่ๆ รวม 

ประธานกรรมการ : 
- นายสุทธิชยั  แซ่หยุน่ 

 
400,000 

 
- 

 
- 

 
400,000 

 
400,000 

 
- 

 
- 

 
400,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ: 
- นายปกรณ์  บริมาสพร 

 
400,000 

 
- 

 
- 

 
400,000 

 
400,000 

 
- 

 
- 

 
400,000 

กรรมการตรวจสอบ: 
- นายเชวง  จริยะพิสุทธ์ิ 
- นางสาวเขมกร วชิรวราการ(2) 

 
300,000 
150,000 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
300,000 
150,000 

 
300,000 
300,000 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
300,000 
300,000 

กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร:  
- นายนิวตัน์  แจง้อริยวงศ์(4) 

 
200,000 

 
- 

 
- 

 
200,000 

 
150,000 

 
- 

 
- 

 
150,000 

กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร : 
- นายเสริมสิน  สมะลาภา 
- นางสาวดวงกมล  โชตะนา 
- นายอดิศกัด์ิ    ลิมปรุ่งพฒันกิจ 

- นายพนา    จนัทรวโิรจน์ 
- นายเทพชยั แซ่หยอ่ง(1, 3) 

 
200,000 
200,000 
200,000 
200,000 
150,000 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
200,000 
200,000 
200,000 
200,000 
150,000 

 
200,000 
200,000 
200,000 
200,000 
100,000 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
200,000 
200,000 
200,000 
200,000 
100,000 

รวม 2,400,000 - - 2,400,000 2,450,000 - - 2,450,000 

หมายเหตุ : ในปี 2556 และปี 2557 
1. 10 พฤษภาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2556 มีมติแต่งตั้งนายเทพชยั แซ่หยอ่ง เป็น

กรรมการบริษทัแทน นายนิสสัย เวชชาชีวะ กรรมการบริษทัท่ีลาออก  
2. 17 ตุลาคม 2556  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  6/2556  มีมติแต่งตั้ง นางสาวเขมกร วชิรวราการ เป็น

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แทนนายโยธิน เน่ืองจาํนงค ์ กรรมการอิสระท่ีลาออก  
3. นายเทพชยั แซ่หยอ่ง ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั มีผลตั้งแต่ วนัท่ี 8 

สิงหาคม 2557 
4.     บริษทัไดรั้บแจง้การลาออกจากกรรมการ จากนายนายนิวตัน์ แจง้อริยวงศ ์มีผลวนัท่ี 12 มกราคม 2558 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 กรรมการเขา้ใหม่ทุกคนจะไดรั้บการปฐมนิเทศ เบ้ืองตน้จากประธานกรรมการ เก่ียวกบัลกัษณะการดาํเนิน
ธุรกิจ ประวติัและความเป็นมาของบริษทั ท่ีตั้งสํานกังานและสาขา วฒันธรรมองคก์ร พร้อมรับคาํช้ีแจงจากกรรมการ
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ผูอ้าํนวยการและเลขานุการบริษทั เก่ียวกบัโครงสร้างองค์กร นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน 
พร้อมเอกสารประกอบ 
 คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาความรู้ให้กบักรรมการทุกคน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ เขา้ร่วมสัมมนาและเขา้ร่วมอบรม
หลกัสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือสถาบนั
อ่ืนๆ ไม่วา่จะเป็นการพฒันาในส่วนของหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจดัการแนว
ใหม่ เพ่ือใหก้รรมการทุกคนมีการพฒันา และปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการนาํความรู้ต่างๆ มาปรับใช้
อยา่งเหมาะสมเพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง และนาํความรู้มาใชป้ระโยชน์กบับริษทัฯ ต่อไป ในปี 
2557ไดส้นบัสนุนกรรมการเขา้ร่วมอมรม ดงัน้ี 

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง หลกัสูตรทีอ่บรมปี 2557 
1. นายปกรณ์  บริมาสพร  กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

- COSO 2013 : The Road to Transition 

2. นางสาวเขมกร วชิรวราการ กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 

- ความทา้ทายของกรรมการตรวจสอบกบัการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนืของบริษทัจดทะเบียน 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 
113/2557 

3. นายอดิศกัด์ิ  ลิมปรุ่งพฒันกิจ กรรมการ - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาด
ทุน (วตท.)รุ่นท่ี 19/2557 

4. นายเทพชยั แซ่หยอ่ง บรรณาธิการเครือเนชัน่ - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน 
(วพน.) รุ่นท่ี 5/2557 

แผนการสืบทอดงาน  
 คณะกรรมการตระหนกัวา่คุณภาพขององคก์รจะสะทอ้นออกมาจาก พนกังานผูป้ฏิบติังาน ความเจริญเติบโตท่ี
ย ัง่ยืนของบริษทั ข้ึนอยู่กบัการสร้างบุคคลากรท่ีมีความสามารถเพ่ือส่งต่อภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์ของผูก่้อตั้ง 
รวมถึงวฒันธรรมท่ีดีงามขององคก์ร ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น จึงไดม้อบนโยบายให้ฝ่ายบริหาร ให้ความสาํคญักบัการบริหาร
และการพฒันาทรัพยากรบุคคล อยา่งมีประสิทธิภาพ มีทิศทาง เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมของ
องคก์ร  

บริษทัฯ มีการคดัเลือกบุคลากรท่ีจะเขา้มารับผิดชอบในตาํแหน่งงานบริหารท่ีสําคญัทุกระดบัให้เป็นไปอยา่ง
เหมาะสมและโปร่งใส เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทัฯ ไดผู้บ้ริหารท่ีมีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการเมือง มีความเขา้ใจในวฒันธรรม และจรรยาบรรณการดาํเนินธุรกิจส่ือของบริษทัเป็นอย่างดี ทั้งน้ี บริษทัมีการ
กาํหนดแผนสืบทอดงาน ดงัน้ี 
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 1. ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้อาํนวยการ 
 เม่ือตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูอ้าํนวยการว่างลงหรือผูอ้ยูใ่นตาํแหน่งไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่งได ้บริษทัฯจะมีระบบการใหผู้บ้ริหารในระดบัใกลเ้คียง หรือระดบัรองเป็นผูรั้กษาการ
ในตาํแหน่งจนกวา่จะมีการสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ กาํหนด และตอ้งเป็นผูท่ี้มี
วิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวฒันธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของ
คณะกรรมการทั้งคณะ  เพ่ือนาํเสนอประธานกรรมการเป็นผูเ้สนอรายช่ือบุคคลท่ีสมควร  เป็นกรรมการต่อท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ 

2. ผู้อาํนวยการ 
เม่ือตาํแหน่งระดบัผูบ้ริหารตั้งแต่ผูอ้าํนวยการข้ึนไปว่างลง หรือผูอ้ยูใ่นตาํแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีใน

ตาํแหน่งได ้บริษทัฯ มีการวางแผนการสืบทอดตาํแหน่งดงัน้ี  
1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ในดา้นกลยทุธ์ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการ

ขยายตวั 
2. ประเมินความพร้อมของกาํลงัคนใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทัฯทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
3. กาํหนดแผนสร้างความพร้อมของกาํลงัคน โดยพฒันาพนกังานหรือสรรหาพนกังานเพ่ือเตรียมทดแทนคน

ท่ีลาออก 
4. สร้างแผนสรรหาพนกังานและพฒันาฝึกอบรมไวล่้วงหนา้ ก่อนพนกังานจะเกษียณหรือลาออกก่อนเวลา 
5. กาํหนดความสามารถ ซ่ึงหมายถึง ความรู้ ทกัษะ บุคลิกภาพ และทศันคติท่ีพึงปรารถนาของพนกังานใน

ตาํแหน่งนั้นๆ และจดัทาํแผนพฒันาเป็นรายบุคคล 
6. คดัเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศกัยภาพของพนกังานเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 
7. ใชเ้คร่ืองมือ KPI ในการทดสอบและประเมินบุคลากร เพ่ือวเิคราะห์ศกัยภาพของพนกังาน 

9.2. คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย ทั้งส้ิน 2 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริหาร โดยมีการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีไวอ้ยา่งชดัเจน ดงัต่อไปน้ี 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  (Audit Committee) 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยงานของคณะกรรมการบริษทัในการ
สอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าเช่ือถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจน
กระบวนการรายงานทางการเงินของบริษทั 
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โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด เพ่ือให้มีความเป็นอิสระในการทาํงานอย่าง
เตม็ท่ี และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงมีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบใหเ้ป็นไป
ตามกฎเกณฑม์าตรฐานท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด และไดต้ราเป็นกฎบตัรไวอ้ยา่งชดัเจน  

ณ 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง คุณสมบัติ 

1 นายปกรณ์   บริมาสพร 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

2 นายเชวง    จริยะพิสุทธ์ิ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
3 นางสาวเขมกร   วชิรวราการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและมีความรู้ดา้นบญัชีการเงิน 

บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจาํปี) ท่ีถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

ของบริษทัอยา่งเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้ งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใด ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเส่ียงการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกาํหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5. พิจารณาคดัเลือกเพ่ือเสนอแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั พร้อมทั้งกาํหนด
ค่าตอบแทน ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการตรวจสอบ  ขอบเขต แนวทาง แผนงาน 
และปัญหาท่ีพบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นท่ีผูส้อบบญัชีเห็นว่า   เป็นสาระสําคญั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบั
ผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกตอ้งและ
ครบถว้น ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้ งเปิดเผยขอ้มูลในการเขา้ทาํรายการ
ดงักล่าวอยา่งถกูตอ้งครบถว้น ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7. จดัทาํรายงานผลการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ
บริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั      
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัระบบบริหารความเส่ียงของบริษทั     
 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายงานท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
 
 

 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
 รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
8. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดม้อบหมายจากคณะกรรมการบริษทัดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบในการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั

โดยตรงและคณะกรรมการของบริษทัยงัคงมีความรับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 

2.2  คณะกรรมการบริหาร  ( Board of Executive Committees ) 
คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการดาํเนินงาน

ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั กาํหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอาํนาจ
การบริหารต่าง ๆ ของบริษทั หลกัเกณฑ์ในการดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ และแนวนโยบายท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัพิจารณาและอนุมติัและ/หรือให้
ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัตามนโยบายท่ีคณะกรรมการกาํหนด  

 
ณ 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายสุทธิชยั    แซ่หยุน่ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายเสริมสิน     สมะลาภา รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นางสาวดวงกมล   โชตะนา กรรมการบริหาร 
4. นายพนา   จนัทรวโิรจน์ กรรมการบริหาร 
5. นายอดิศกัด์ิ   ลิมปรุ่งพฒันกิจ กรรมการบริหาร 

บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. ควบคุมดูแลกิจการ และกาํหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ดาํเนินการตามนโยบายและ

เป้าหมายของคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งนาํเสนอนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ ทิศทางในการดาํเนินธุรกิจและ
แผนงานใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

2. พิจารณาโครงสร้างองคก์ร มีอาํนาจกาํหนดการบริหารจดัการ โครงสร้างเงินเดือนของบริษทัฯ รวมถึงการ
คดัเลือก การฝึกอบรม การแต่งตั้ง การว่าจา้ง การโยกยา้ย การกาํหนดเงินค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดบั
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ผูบ้ริหาร และการเลิกจา้งพนกังานของบริษทัฯ โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผูอ้าํนวยการของบริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจ
แทนบริษทัฯ ในการลงนามในสัญญาจา้งแรงงาน 

3. พิจารณาอนุมติัการดาํเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ เช่น การจดัซ้ือสินคา้ การจดัซ้ือ
ลิขสิทธ์ิ การลงทุนในสินทรัพย ์การทาํธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคาร/สถาบนัการเงิน ในเร่ืองการเปิดบญัชี การใหกู้ย้มื
เงิน การกูย้มืเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ จาํนาํ จาํนอง คํ้าประกนั และอ่ืนๆ รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียน กรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินใดๆ  เพ่ือการดาํเนินงานตามปกติธุรกิจภายในวงเงินสาํหรับแต่ละรายการ เป็นไปตามระเบียบอาํนาจอนุมติัและสั่ง
การท่ีคณะกรรมการของบริษทัอนุมติัแลว้ 

4. กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ  และหลกัในการดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั และให้มีอาํนาจควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ  แผน
ธุรกิจ  และกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัได้อนุมติัแลว้ ซ่ึงอยู่ภายใตก้ฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

5. มีอาํนาจดาํเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามธุรกิจ ซ่ึงอยูภ่ายใต้
กฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั  เวน้แต่รายการท่ีคณะกรรมการบริหาร อาจมีความขดัแยง้หรือมี
ส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัหรือบริษทัย่อย  ซ่ึงจะกระทาํไดต่้อเม่ือไดรั้บมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัท่ีมีกรรมการอิสระเขา้ประชุมดว้ยเท่านั้น  ส่วนรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจาํหน่ายไป
ซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทัใหเ้ป็นไปตามระเบียบวธีิปฏิบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพย ์และ กลต.กาํหนด 

6. พิจารณาผลกาํไรขาดทุนของบริษทั และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล หรือเงินปันผล ประจาํปี เพ่ือ
นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

7. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ทั้ งน้ีการได้รับมอบหมายอาํนาจ
ดงักล่าวขา้งตน้ ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบ
อาํนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด  ตามท่ีทาง กลต. กาํหนด กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ี
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัไว ้  

อย่างไรก็ดี  การอนุมติัรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวจะตอ้งดาํเนินการตามประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต. เร่ืองหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผย
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน 

ทั้งน้ี กรรมการบริหารของบริษทัฯ อาจไดรั้บการแต่งตั้ง หรือถอดถอนโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ หรือท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
 
9.3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

(1) กรรมการอสิระ (Independent Director)  
กรรมการอิสระ คือ กรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการกิจการของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม   มีความเป็น

อิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ และ ผูบ้ริหารของบริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์อนัอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่ง
อิสระของตน 

ทั้งน้ีนิยามกรรมการอิสระของบริษทัเท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของสาํนกังาน กลต.และตลาดหลกัทรัพย ์ฯ  
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คุณสมบัตกิรรมการอสิระ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามมาตรา 
258 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์องกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง ท่ีปรึกษาดา้นอ่ืนใดท่ีไดรั้บ
ผลตอบแทนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี  ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการ
อิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

3. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางการคา้ ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทาง การเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ในการบริหารจดัการ ทั้งในทางตรงหรือทางออ้มกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน 
หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

4. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลกัษณะท่ี
เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ี น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น   รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

5. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่ทาํการเป็นตวัแทนอยา่งเปิดเผยหรืออยา่งไม่เปิดเผยของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ใดซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผูถื้อหุน้ใดของบริษทั 

6. กรรมการอิสระจะตอ้งทาํหนา้ท่ีและใชว้ิจารณญาณของตน โดยไม่ไดรั้บอิทธิพลจากกรรมการ ผูบ้ริหารหรือ
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือญาติ 

7. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนผูจ้ดัการของนิติ
บุคคลท่ีเป็นสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
มีอาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้ง 

8. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทาง
วิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของผูใ้ห้บริการทาง
วชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

9. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย  
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลุกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
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เงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ี
มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการ
ดาํเนินงานของบริษทั 

ทั้งน้ี กรรมการอิสระตอ้งเป็นผูท่ี้ผา่นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุน้ 

 (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
บริษทัฯ ตระหนกัว่า ธุรกิจส่ือของบริษทั มีความสําคญัต่อการช้ีนาํความคิดของสังคม ดงันั้นบุคคลท่ีจะเป็น

ผูบ้ริหารหรือกรรมการของบริษทั ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของการเป็นส่ือท่ีมีจริยธรรมและยดึมัน่ใน 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  และจริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือสามารถวางแนวนโยบายในการนาํเสนอเน้ือหาอย่างเป็นกลาง  
สร้างสรรค ์ไม่บิดเบือน  จึงเห็นวา่การคดัสรรบุคคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดงัสูงของบริษทัเป็นเร่ือง
สาํคญั  จึงควรเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของคณะกรรมการทั้งคณะ  

การสรรหากรรมการบริษทั 
บริษทัฯ กาํหนดให้ คณะกรรมการบริษทัเป็นผูท้าํหนา้ท่ีสรรหากรรมการ โดยจะเป็นผูท้าํหนา้ท่ีเสนอช่ือ และ

เป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติั และความเหมาะสมของกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้งจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 
โดยเฉพาะฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) ตามเกณฑท่ี์ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฏหมาย หรืออาจจะกระทบต่อ
การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั  

นอกจากน้ี บริษทัยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย  รายเดียว หรือหลายรายรวมกนั ซ่ึงถือหุ้นของบริษทัฯ 
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี และตอ้งถือหุ้นในวนัท่ีเสนอช่ือกรรมการ  พร้อมเอกสารรับรองการถือครองหลกัทรัพยจ์าก
บริษทัฯ  เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการได ้ โดยเสนอช่ือผา่นประธานกรรมการ ล่วงหนา้ 3 เดือนก่อนวนั
ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น พร้อมขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการให้ความยินยอมของผู ้
ไดรั้บการเสนอช่ือ 

การแต่งตั้งกรรมการบริษทัจะตอ้งผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย
กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการจะตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ทั้งน้ีขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดงัต่อไปน้ี  

(ก)  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง  
(ข)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูเ่ลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

ในการประชุมสามัญประจาํปีผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ให้กรรมการจาํนวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการบริษัท
ทั้งหมด ตอ้งออกจากตาํแหน่ง โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งก่อน อย่างไรก็ตาม 
กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกกไ็ด ้

การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 



 

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

170 

สําหรับการสรรหาผูม้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการ  คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพิ้จารณาสรรหา
และคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ กาํหนด และตอ้งเป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ความเหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั  

9.4. การกาํกบัดูแลกจิการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
บริษทัมีนโยบายการทาํรายการระหว่างกนัของบริษทัและบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกาํหนดการปฏิบติัในการทาํรายการ
ให้เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติซ่ึงเกิดกับบุคคลภายนอก  ในกรณีท่ีไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับ
บุคคลภายนอกได้ทั้ ง  2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาเพ่ือกาํหนดอัตราค่าสินค้าและบริการท่ีเหมาะสมต่อไป  โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการและความเหมาะสมทางดา้นราคา 

ในปี  2557 บริษทัและบริษทัยอ่ย  มีการทาํรายการระหวา่งกนักบักิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  โดยมีเง่ือนไขตาม
ราคาตลาด และสําหรับรายการระหว่างกนัอ่ืนๆ ไดผ้่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการทาํรายการจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  สามารถดูเพ่ิมเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

9.5.  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน  
บริษทัฯ กาํหนดนโยบายการป้องกนัไม่ใหก้รรมการและผูบ้ริหารใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีเพ่ือประโยชน์แก่ตนเอง

ในทางท่ีมิชอบ ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุ้นรายอ่ืน หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูถื้อหุ้นโดยรวม เพ่ือให้สอดคลอ้ง
กบัมาตรา 241 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ดงัน้ี 

1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลภายในไปเปิดเผยขอ้มูลแก่
บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํรายงานทางการเงิน หรือ ขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืน ระมดัระวงัเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน และหากมีการซ้ือ
ขายในช่วงระยะเวลาดงักล่าวตอ้งแจง้ต่อคณะกรรมการบริษทัทนัที 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย    
คณะกรรมการบริษทักาํหนดแนวปฏิบติัใหก้รรมการของบริษทั บริษทัยอ่ย และผูบ้ริหาร เปิดเผยขอ้มูลส่วน

ไดเ้สียของตนและผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้ง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2551 
เพ่ือความโปร่งใสและป้องกนัปัญหาการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงาน
การเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยฯ์ และตลาดหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมี
การซ้ือขาย โอน หรือ รับโอนหลกัทรัพยภ์ายใน  3 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยต่์อ ก.ล.ต.  อีกทั้งกาํหนดให ้
คณะกรรมการและผูบ้ริหารรายงานขอ้มูลแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 2/2552 ซ่ึงบริษทัไดป้ระกาศให้มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม  
2552 ดงัน้ี 

1.   กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร จะตอ้งจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
เป็นประจาํทุกปี และเลขานุการบริษทั เป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนไดเ้สียของ  กรรมการ ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้ง และ
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ดูแลให้ขอ้มูลนั้นเป็นปัจจุบนัเสมอ พร้อมสาํหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเม่ือคณะกรรมการตอ้งพิจารณาธุรกรรม
ระหวา่งบริษทั กบักรรมการ และหรือ ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

2. ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลรายงานการเปล่ียนแปลงทนัที และส่งรายงานภายใน 7 วนั นบัแต่มีการ
เปล่ียนแปลง 

3.  ให้เลขานุการบริษทัจดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 7 วนั ทาํการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 

ในปี 2557 มีการรายงาน 1 คร้ัง และมิไดมี้การทาํรายการท่ีมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั  

การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์  
คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารบริษทัฯ ไดมี้หนงัสือแจง้ให้ทราบถึงภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือครอง

หลกัทรัพยต่์อสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจดัส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน 
หรือรับหลกัทรัพย ์ 

ในปี  2557 บริษทัไดก้าํหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ริหาร รายงานการถือครองหลกัทรัพยต่์อท่ีประชุม
คณะกรรมการ และให้รายงานเป็นประจาํทุกปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยกรรมการไดร้ายงานการถือครองหลกัทรัพย์
ของตนต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี  13 กมุภาพนัธ์  2558 

ทั้งน้ี ในระหวา่งปี 2557 ไดร้ายงานการถือครองหลกัทรัพย ์โดยเปรียบเทียบ การเพ่ิมข้ึน(ลดลง) ระหวา่งวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2556 และวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์  2558 ดงัน้ี  

ช่ือ-นามสกลุ 

จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือครอง
หุ้น NMG  ณ วันที5่ 

ก.พ. 58  (%) 
ตามรายงานปิดสมุด 

5 ก.พ. 58 
ณ วนัที่ 

31 ธ.ค. 56 
จํานวนหุ้น 
เพิม่(ลด) 

  1.นายสุทธิชยั     แซ่หยุน่   304,921,742 304,101,742 820,000  9.19 

  2.นายเสริมสิน     สมะลาภา 55,000,000 300,000,000 (245,000,000) 1.66 

  3.นายปกรณ์      บริมาสพร 587,708 587,708 - 0.02 

  4.นายเชวง     จริยะพิสุทธ์ิ -  - - - 

  5.นางสาวเขมกร   วชิรวราการ -  10,000,000 (10,000,000) - 

  6.นางสาวดวงกมล    โชตะนา 21,728,200 20,908,200    820,000  0.66 

  7.นายอดิศกัด์ิ    ลิมปรุ่งพฒันกิจ  15,900,000 15,900,000 - 0.48 

  8.นายพนา   จนัทรวโิรจน์             20,249,000 20,249,000 - 0.61 

หมายเหตุ :  

  1. หุน้ท่ีเรียกชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2558ของ NMG  เท่ากบั 3,316,345,238 หุน้  
  2. จาํนวนหุน้กรรมการท่ีแสดง รวมคู่สมรส (ถา้มี)   
  3. ณ วนัท่ี 12 มกราคม 2558 มีกรรมการท่ีอยูร่ะหวา่งสรรหา เพ่ือทดแทนกรรมการท่ีลาออก 1 ตาํแหน่ง  
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9.6.  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
บริษทัและบริษทัยอ่ย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่ บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ในรอบปี

บญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม 3,685,000 บาท ประกอบดว้ย 

ลาํดบั บริษัท จํานวนเงนิ (บาท) 
1 บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1,615,000 
2 บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั 160,000 
3 บริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จาํกดั 180,000 
4 มหาวทิยาลยัเนชัน่ 400,000 
5 บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั 65,000 
6 บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั 230,000 
7 บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 395,000 
8 บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั 260,000 
9 บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวร์ิค จาํกดั 140,000 

10 บริษทั โยมิอริู-เนชัน่ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วสิ จาํกดั 240,000 
รวมทั้งส้ิน 3,685,000 

2) ค่าบริการอืน่ (non-audit fee)  
 บริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มีการรับบริการอ่ืนจากสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั  บุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั* ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

หมายเหตุ : *บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัใหร้วมถึง 
1. คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพ่ึงพิงหรืออยูใ่นอุปการะของผูส้อบบญัชี 
2. กิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมสาํนกังานสอบบญัชี กิจการท่ีถกูควบคุมโดยสาํนกังานสอบบญัชีและกิจการท่ีอยู่

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัสาํนกังานสอบบญัชี ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
3. กิจการท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัของสาํนกังานสอบบญัชี 
4. หุน้ส่วนหรือเทียบเท่าของสาํนกังานสอบบญัชี 
5. คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพ่ึงพิงหรืออยูใ่นอุปการะของบุคคลตาม (4) 
6. กิจการท่ีผูส้อบบญัชี บุคคลตาม (1) (4) หรือ (5) มีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญั ไม่วา่

จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
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9.7. การปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอืน่ๆ  

 การเข้าร่วมประชุม 
 ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

ลาํดบั กรรมการ 

จํานวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม/จาํนวนคร้ังที่ประชุม 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

1 นายสุทธิชยั  แซ่หยุน่ 6/6 - 1/1 

2 นายเสริมสิน  สมะลาภา 6/6 - 1/1 

3 นางสาวดวงกมล  โชตะนา 6/6 - 1/1 

4 นายปกรณ์  บริมาสพร 6/6 4/4 1/1 

5 นายเชวง  จริยะพิสุทธ์ิ 6/6 4/4 1/1 

6 นางสาวเขมกร  วชิรวราการ 6/6 3/4 -/1 

7 นายเทพชยั   แซ่หยอ่ง(1) 5/5 - 1/1 

8 นายอดิศกัด์ิ    ลิมปรุ่งพฒันกิจ 6/6 - 1/1 

9 นายพนา  จนัทรวโิรจน์ 6/6 - 1/1 

10 นายนิวตัน์   แจง้อริยวงศ ์ 5/6 - 1/1 

หมายเหตุ : นายเทพชยั แซ่หยอ่ง ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั มีผลตั้งแต่วนัท่ี 8 
สิงหาคม 2557 
 

ทั้ งน้ี บริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลท่ีเป็น
สาระสาํคญัอยา่งครบถว้น จดัเกบ็รายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั  พร้อมใหก้รรมการและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

      นโยบายภาพรวม 

  คณะกรรมการบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา เนชัน่กรุ๊ป ในฐานะส่ือคุณภาพ ให้เติบโตอยา่ง
ย ัง่ยืน และยืนหยดัอยูบ่นหลกัการของการเป็นส่ือท่ีมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อองคก์ร สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
ภายใตก้ฎหมายและกฎระเบียบของเนชัน่กรุ๊ป  โดยคาํนึงถึงหลกัจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และหลกับรรษทัภิบาล ยดึถือ
เร่ืองความโปร่งใส (Corporate Covernance: CG) ในการบริหารธุรกิจ และคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stake Holder) เพราะ
กลุ่มเนชัน่ตระหนกัดีวา่ ธุรกิจส่ือนั้น เก่ียวขอ้งกบัสังคมอยา่งใกลชิ้ด โดยเฉพาะการนาํเสนอเน้ือต่างๆ ของส่ือส่ิงพิมพ ์
ทีว ีและโซเชียลมีเดีย ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและความคิดของประชาชน  

บริษทัฯ และกลุ่มไดน้าํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาเป็นหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานใหเ้ป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ทั้งยงัสนบัสนุนใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม (ประกอบดว้ย ผูถื้อหุน้ คู่คา้ พนกังาน 
ลกูคา้ ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม) เกิดการพฒันารอบดา้นและเติบโตไปดว้ยกนัอยา่งย ัง่ยนื  

ทั้งน้ี นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ไดย้ดึตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฎิบติัในการ
ทาํงาน (Code of Conduct) ของบริษทัฯ และแนวทางการปฏิบติัของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ใน 8 หวัขอ้ ดงัน้ี 

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
 เนชัน่กรุ๊ป ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือท่ีครบวงจร (Multimedia) โดยยดึมัน่การดาํเนินธุรกิจอยา่ง
เป็นธรรมและซ่ือสัตยสุ์จริต ยึดมัน่ในการปฎิบติัตามสัญญาท่ีมีต่อลูกคา้ ภายใตก้รอบ กติกา ในการดาํเนินธุรกิจอยา่ง
ยติุธรรมตามท่ีกฎหมายกาํหนด มุ่งเนน้การใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมถึงการทาํสัญญา
ทางธุรกิจการคา้อยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส โดยยึดหลกัปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี คู่มือจริยธรรม
ธุรกิจ และขอ้พึงปฎิบติัในการทาํงาน (Code of Conduct) ท่ีบริษทัไดก้าํหนดไว ้สรุปไดด้งัน้ี 

1.1 ความเป็นธรรมต่อคู่คา้ (ประกอบดว้ย ลกูคา้  เจา้หน้ี คู่แข่งทางการคา้)  
ด้านคู่ค้า 

 หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัฯ รับ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอ หรือจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในทางการคา้กบัคู่คา้  

 ปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อยา่งเคร่งครัด  

 มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้  

 ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้ 

จะรีบแจง้ใหคู้่คา้ทราบล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยใชห้ลกัการของความ
สมเหตุสมผล  

 ใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริงและถกูตอ้ง  

 สนบัสนุนและร่วมมือกบัคู่คา้ในการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน  

 สนบัสนุนและร่วมมือกบัคู่คา้ในการผลิตสินคา้และบริการใหม่ๆ เพ่ือสนองตอบความตอ้งการของลกูคา้ท่ี
มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
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 รักษาความลบัของคู่คา้ ไม่นาํขอ้มูลมาใชเ้พ่ือประโยชน์ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
 

              ด้านคู่แข่งทางการค้า 

 ประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่กนั   
 ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวใหร้้ายโดยปราศจากความจริง หลีกเล่ียงวธีิการไม่

สุจริตเพ่ือทาํลายคู่แข่งขนั 
 ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การ

จ่ายสินจา้งใหแ้ก่พนกังานของคู่แข่ง เป็นตน้ 
 

ด้านเจ้าหนี ้

 รักษาดูแลและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชาํระคืน การดูแลหลกัทรัพยค์า้
ประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆ รวมทั้งไม่ใชเ้งินทุนท่ีไดจ้ากการกูย้มืเงินไปในทางท่ีขดักบัวตัถุประสงคใ์น
ขอ้ตกลงท่ีทาํกบัผูใ้หกู้ย้มืเงิน 

 รายงานฐานะทางการเงินของบริษทัฯ ท่ีเป็นจริงและถกูตอ้ง แก่เจา้หน้ีดว้ยความซ่ือสัตย ์
 รายงานเจา้หน้ีล่วงหนา้ หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัในสัญญา และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข

ปัญหาดงักล่าว 
1.2 ความเป็นธรรมต่อพนกังาน  (รายละเอียดตามหวัขอ้ท่ี 4 เร่ืองการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม)  
1.3 ความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น  (ระบุรายละเอียดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฎิบติัในการ

ทาํงาน (Code of Conduct) และนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี) : 
 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความส่ือสัตยแ์ละเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม 

รวมทั้งการตดัสินใจในการดาํเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงั และรอบคอบ เพ่ือการเติบโต
ของเนชัน่กรุ๊ป อยา่งย ัง่ยนื 

 เปิดเผยขอ้มูล : รายงานสถานภาพและแนวโนม้ในอนาคตของเนชัน่กรุ๊ปต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่า
เทียมกนั สมํ่าเสมอ ตามความเป็นจริง เช่น งานประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ งาน Opportunity 
Day ซ่ึงจดัข้ึนท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กบัตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มูลใดๆ ของเนชัน่กรุ๊ปท่ียงัไม่
เปิดเผยต่อสาธารณะ 

 ความเป็นธรรมต่อประชาชนทัว่ไป : ในการนาํเสนอข่าวสาร บริษทัฯ ไดต้ั้งปณิธานท่ีจะเป็นส่ือ

ซ่ึงให้ความรู้ เพ่ิมทกัษะท่ีเป็นสาระประโยชน์ และมีผลกระทบต่อชีวิตประจาํวนัสู่ประชาชน 

รวมถึงส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้เท่าทนัต่อผูค้นและสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 

 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเน้นการทาํหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท่ีมีจริยธรรม การนาํเสนอข่าวท่ีตรงไปตรงมา   

เป็นกลาง ไม่บิดเบือนความจริง ใหค้วามเป็นธรรมและคาํนึงถึงหลกัมนุษยธรรมกบัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการนาํเสนอ

ข่าว โดยใหค้วามเป็นธรรมแก่ฝ่ายท่ีถกูพาดพิงและทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั   
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2.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 เนชัน่กรุ๊ป ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่ การทุจริตและคอร์รัปชัน่ส่งผลกระทบต่อการพฒันาระบบเศรษฐกิจ สังคม 
และความมัน่คงของประเทศ  ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้าํหนดเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไวเ้ป็นส่วน
หน่ึงใน “นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี” และ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฎิบติัในการทาํงาน (Code of Conduct) 
ของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน โดยเฉพาะคู่มือจริยธรรมของคนข่าวของเครือเนชัน่กรุ๊ป หรือท่ีเรียกกว่า  
“Nation Way”   เช่น ขอ้กาํหนด การห้ามรับของรางวลัท่ีมีมูลค่า และการรับสินบน เงินพิเศษใดๆ เพ่ือจา้งให้นาํเสนอ
ข่าว และห้ามมิให้พนักงานเรียกหรือรับประโยชน์หรือทรัพยสิ์นใดๆ ท่ีส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบติั หรือละเวน้การ
ปฏิบติัหน้าท่ีในทางมิชอบ หรืออาจทาํให้บริษทัเสียประโยชน์อนัชอบธรรม  เป็นตน้ รวมทั้งให้พนักงานละเวน้การ
เสนอ หรือให้ประโยชน์ หรือทรัพยสิ์นใดแก่บุคคลภายนอกเพ่ือจูงใจให้ผูน้ั้นกระทาํ หรือละเวน้การกระทาํใดท่ีผิด
กฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีของตน เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี  บริษัทฯ และบริษัทในเครือเนชั่นกรุ๊ป ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ จึงเขา้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่กบัสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) และในฐานะส่ือสารมวลชน  เนชั่นกรุ๊ป  ได้เป็นส่ือกลางในการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์รณรงค์การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ให้กบัหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือกระตุน้
จิตสํานึกให้องค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย รวมถึง สถานีโทรทศัน์
ดิจิตอล NOW26 และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ของเครือเนชั่นยงัได้จัดเวทีพลเมืองปฏิรูป ในหัวข้อ “ต้านโกง 
คอร์รัปชัน่ (Mission Impossible?) เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 ท่ีจงัหวดันนทบุรี เพ่ือระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
ในการร่วมกนัแกไ้ขปัญหาการคอร์รัปชัน่ในระดบัชาติ   

 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2558 บริษทัไดจ้ดัอบรมใหค้วามรู้พนกังานในเครือเนชัน่กรุ๊ป ในหวัขอ้ “จริยธรรมธุรกิจ
และขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน (Code of conduct )” เพ่ือเนน้ย ํ้าหลกัจริยธรรมและสร้างจิตสาํนึกท่ีดีในการปฏิบติังาน  
ในหวัขอ้การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 เนชัน่กรุ๊ป ใหค้วามสาํคญัในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยแบ่งเป็นภายในองคก์ร และภายนอกองคก์ร ดงัน้ี 
ภายในองค์กร : ไดก้าํหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฎิบติัในการทาํงาน (Code of Conduct) วา่ดว้ยความ
รับผดิชอบต่อพนกังานท่ีจะตอ้งปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยปัจเจกชน และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์โดยบริษทัจะไม่ทาํ
การใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิหรือคุกคามไม่ว่าทางกาย วาจา หรือการกระทาํต่อผูอ่ื้นบนพ้ืนฐานของเช้ือชาติ ศาสนา 
อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ หรือกดข่ีข่มเหงในทุกรูปแบบ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัสนับสนุนให้พนักงานมี
โอกาสแสดงศกัยภาพและคุณค่าแห่งตนในการเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาองคก์รใหมี้ความเจริญกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง 
และยัง่ยนืร่วมกนั  
ภายนอกองค์กร  : ไม่นาํเสนอข่าวสารท่ีละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมุนษยข์องบุคคลท่ีตกเป็นข่าว และใหค้วามสาํคญัเป็น
อยา่งยิ่งต่อการคุม้ครองและเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของ เด็ก สตรี และผูด้อ้ยโอกาส ตามคู่มือหลกัจริยธรรมของคน
ข่าว Nation Way ท่ีใหน้กัข่าวของบริษทัและเครือเนชัน่กรุ๊ปถือปฏิบติั 
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4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม   
บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีสุด และเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีนาํองคก์รไปสู่ความสาํเร็จ 

จึงมุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพของพนกังาน เสริมสร้างวฒันธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ และสร้าง
บรรยากาศการทาํงานท่ีดี ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้พนกังาน สนบัสนุนและใหค้วามสาํคญักบั
การพฒันาพนกังานและการดูแลในเร่ืองของสวสัดิการแรงงาน ในการจดัระบบค่าจา้งและสวสัดิการใหก้บัพนกังานดว้ย
ความเหมาะสม และยงัครอบคลุมถึงการลาหยดุในกรณีต่างๆ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เงินช่วยเหลือบุตร เงินยืมฉุกเฉิน  
ค่าเคร่ืองแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล เบ้ียเล้ียง ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง รวมถึงการกาํหนดแนวปฏิบติัดา้นแรงงานและสิทธิ
มนุษยชนต่างๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดและมาตรฐานสากล  โดยรายละเอียดเก่ียวกบัการใหส้วสัดิการ และการจดั
ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาคุณภาพของพนกังาน สามารถดูรายละเอียดไดจ้ากหัวขอ้รายงานการปฎิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี หวัขอ้ จริยธรรมวา่ดว้ยความรับผดิชอบต่อพนกังาน หนา้  144 

 

5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
            บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกคา้และประชาชนท่ีจะไดรั้บข่าวสาร 
ผลิตภัณฑ์ และบริการท่ีดีมีคุณภาพ ในระดับราคาท่ีเหมาะสมและยุติธรรม ดังท่ีได้กาํหนดในจริยธรรมว่าด้วย
ความสัมพนัธ์กบัลกูคา้ ในคูมื่อจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฎิบติัในการทาํงาน (Code of Conduct) ของบริษทั  
 

6.  การดูแลและรักษาส่ิงแวดล้อม 
 เนชัน่กรุ๊ป มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย จึงให้ความสาํคญัอยา่งยิง่ในเร่ือง
การเสนอข่าวสารท่ีมีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยได้ปลูกจิตสํานึกเก่ียวกับการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฎิบติัในการทาํงาน (Code of Conduct) 
ของบริษทั อาทิเช่น 

 การส่งเสริมและเป็นส่ือกลางรณรงคใ์ห้กบัภาครัฐ และองคก์รต่าง ๆ   เพ่ือประชาสัมพนัธ์เผยแผใ่หป้ระชาชน 
ให้ความสาํคญัต่อการอนุรักษรั์กษาส่ิงแวดลอ้มของประเทศและของโลก ผ่านส่ือต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทัอยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดมา อาทิเช่น การรณรงคอ์นุรักษพ์ลงังาน, การรณรงคช่์วยกนัรักษาป่า, การรณรงคค์วบคุมมลพิษ
ทางอากาศ, รณรงครั์กษาธรรมชาติในทะเล, การประชาสัมพนัธ์เร่ืองการท้ิงขยะใหถู้กวิธี, การอนุรักษแ์หล่งนํ้า 
และการรู้จกัใชน้ํ้าอยา่งประหยดั เป็นตน้ 

 รณรงคใ์หพ้นกังานภายในองคก์รใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผา่นการส่ือสารภายในองคก์ร
และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน และดูแลส่ิงแวดลอ้มให้น่าอยู ่โดย
ผา่นกิจกรรม อาทิ  

1. การลดการใช้กระดาษ ส่งเสริมให้พนักงานจัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลทางธุรกิจในรูปแบบของส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์   และก่อให้เกิดความสะดวกในการสืบคน้, นาํกระดาษเหลือใชม้า reuse  เพ่ือลดตน้ทุน
การใชก้ระดาษ ถือเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายใหก้บับริษทั และเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหน่ึง  

2.   รณรงค์เ ร่ืองการใช้นํ้ าและไฟฟ้าอย่างประหยัด  เ ช่น  ปิดไฟในช่วงเวลาพักเ ท่ียง  หรือปิดหน้า     
จอคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาท่ีไม่ไดใ้ชง้าน  
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3. บริษทัจดักิจกรรม 5 ส. โดยจดัเกบ็โตะ๊ทาํงาน และสถานท่ี ใหส้ะอาด เป็นระเบียบ ทุกเดือน 
4. สนบัสนุนให้พนกังานเนชัน่กรุ๊ป เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้ม และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังานท่ีบริษทัฯ และองคก์รอ่ืนๆ จดัข้ึน 

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 
 เนชัน่กรุ๊ปไดต้ระหนกัถึงการช่วยเหลือและร่วมกนัดูแลพฒันาสังคม โดยไดด้าํเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม 
ท่ีสอดคลอ้งกบัธุรกิจขององคก์รอยา่งต่อเน่ืองมาตลอดระยะเวลา 44 ปี  อาทิ เช่น  

1. โครงการแทนคุณแผน่ดิน เป็นการมอบรางวลั “คนดีแทนคุณแผน่ดิน” ใหก้บัคนดีทุกจงัหวดั จงัหวดัละ 1 คน 
วตัถุประสงค ์เพ่ือเชิดชู ยกยอ่ง และใหคุ้ณค่าแก่บุคคลท่ีประกอบคุณงามความดีแก่ประเทศชาติ ใหเ้กิดการทาํ
ดีในสังคมอยา่งต่อเน่ือง และเป็นแบบอยา่งใหค้นในสังคมไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการประกอบคุณงาม
ความดี ซ่ึงถือเป็นการส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์คุม้ค่าและยัง่ยืน จนถึงปี 2557 บริษทัไดจ้ดัมอบ
รางวลัต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 7  รวมผูท่ี้ไดรั้บรางวลัคนดีแทนคุณแผน่ดิน ทั้งส้ิน 491 คน  
ในปี 2557 บริษทัไดน้าํชีวประวติัและแนวทางการดาํเนินชีวิตของผูท่ี้ไดรั้บรางวลัแทนคุณแผน่ดิน มาถ่ายทอด

ในรูปแบบรายการโทรทศัน์ ภายใตช่ื้อ "รายการแทนคุณแผน่ดิน" ทางช่องทีวีดิจิตอล NOW 26 เพ่ือเป็น

แบบอยา่ง และสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่คนในสังคมร่วมทาํความดีต่อไป 

2. โครงการ “ ป้ันฝัน เดอะบณัฑิต“  เป็นการส่งเสริมใหเ้ยาวชนไทยตระหนกั และมีจิตสาํนึกในการลุกข้ึนมาช่วย
ดูแลสังคม โครงการดงักล่าวน้ีเกิดข้ึนจากการร่วมมือของมูลนิธิปิดทองหลงัพระ สภามหาวทิยาลยั และเครือ
เนชัน่กรุ๊ป เพ่ือเฟ้นหากลุ่มเยาวชนท่ีสามารถนาํความรู้ต่างๆ ท่ีไดเ้รียนมาปรับใชแ้กปั้ญหา เพ่ือใหเ้กิด
ประโยชน์ท่ีสังคมจะนาํไปใชไ้ดจ้ริง และเพ่ือเป็นการส่งเสริมใหเ้ยาวชนรุ่นใหม่ไดใ้ชศ้กัยภาพเพ่ือพฒันา
ประเทศชาติ 

3. กิจกรรมเพ่ือการศึกษา เช่น โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลยั ท่ี Nation TV ร่วมกบัเครือสหพฒัน์จดั
ทบทวนบทเรียนกบันักเรียนท่ีเตรียมตวัสอบเขา้มหาวิทยาลยัประมาณ 700 แห่ง รวม 77 จังหวดั โดยจัด
ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 17  

4. กิจกรรมดา้นบนัเทิง เช่น กิจกรรม คมชดัลึก อวอร์ด รางวลัแห่งคุณภาพ ท่ีมอบใหก้บับุคคลในวงการบนัเทิงทั้ง
เบ้ืองหนา้ และเบ้ืองหลงั ดว้ยหวงัวา่จะเป็นเวทีท่ีส่งเสริมและเป็นกาํลงัใจแก่บุคลากรในแวดวงบนัเทิง ได้
สร้างสรรคแ์ละผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนกา้วไปสู่การกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาท่ีดีและสร้างมาตรฐาน
ใหก้บัวงการบนัเทิงไทย โดยไม่คาํนึงถึงกระแสนิยมหรือสังกดั โดยไดจ้ดัต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 11 

5. กิจกรรมเนชัน่ชวนป่ัน เป็นกิจกรรมท่ี Nation TV ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รณรงคส์ร้างความมี
ส่วนร่วมกบัภาคประชาชน ใหเ้ห็นถึงความสาํคญัและประโยชน์ของการเดินทางดว้ยกิจกรรมป่ันจกัรยานใน
ช่ือโครงการ คนข่าวเนชัน่ชวนป่ัน โดยยกทพันกัข่าวเนชัน่ชวนประชาชนร่วมป่ันจกัรยานไปดว้ยกนั พร้อม
กระตุน้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใหมี้ความรับผดิชอบต่อสังคม ลดการใชพ้ลงังานท่ีเกินความจาํเป็น 
เพ่ือลดมลภาวะและเกิดชุมชนท่ีปลอดจากมลพิษ  
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6.  เวทีพลเมืองปฏิรูป จดัโดย  NOW 26  เป็นการเปิดเวทีสัมมนาสัญจรในประเดน็ต่างๆ ท่ีเป็นปัญหาของสังคม 
เพ่ือให้คนในสังคมมีส่วนร่วมในการหาทางออกและแกไ้ขปัญหาร่วมกนัระหวา่งภาครัฐ บริษทัเอกชน และ
ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเป็นโครงการท่ีจดัทาํข้ึน 11 เวที รวม 10 จงัหวดั อาทิ เช่น 

- เวทีพลเมืองปฏิรูป ชาวนายัง่ยนื ประเทศไทยยัง่ยนื  
- เวทีพลเมืองปฏิรูป “ขจดัความเหล่ือมลํ้า ลดวกิฤติสังคมไทย” 
- เวทีพลเมืองปฏิรูป “การบริหารจดัการทอ้งถ่ิน เพ่ือความยัง่ยนื” 

7. โครงการฝึกอบรม คมชดัลึกฝึกอาชีพ วตัถุประสงคเ์พ่ืออบรมการทาํอาหาร และงานฝีมือระยะสั้น เพ่ือสร้าง
อาชีพใหก้บับุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ  

8. ชุมชนเครือข่ายบางนา โดยหนงัสือพิมพค์มชดัลึก และภาคส่วนต่างๆ ในชุมชุมบางนา  อาทิเช่น ภาคเอกชน 
ภาครัฐ โรงเรียนในชุมชนบางนา  ไดร้วมตวักนัเพ่ือจดัตั้งชุมชนข้ึนเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบาง
นา และพ้ืนท่ีใกลเ้คียงให้น่าอยู ่โดยชุมชนจะมีการเตือนภยัเหตุร้ายท่ีจะเกิดข้ึน เช่น นํ้ าท่วม ไฟไหม ้ภยัจาก
การลกัขโมย รวมถึงการจดักิจกรรมในพ้ืนท่ี โดยผา่นรายการระวงัภยั ทางช่อง Nation TV ช่อง 22 และทาง
เคเบิล ช่อง 32  

9.  มูลนิธิเนชัน่ มีวตัถุประสงคใ์นการช่วยเหลือดา้นทุนการศึกษาแก่นกัเรียน และนกัศึกษาทัว่ไป และสนบัสนุน
ทุนเพ่ือการศึกษา วจิยั  ความรู้ดา้นวชิาชีพ และส่ือสารมวลชน ตลอดจนการบริจาคใหอ้งคก์รสาธารณสุข และ
กิจกรรมทางสังคมทั้งหลาย รวมถึงการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจาก อคัคีภยั อุทกภยั วาตภยั และแผ่นดินไหว 
รวมถึงภยัธรรมชาติ อ่ืนๆ  
              

นอกจากน้ี จากเหตุการณ์ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อสังคม  เนชัน่ กรุ๊ป จึงอาสาทาํหน้าท่ี

เสมือนกระบอกเสียงเตือนภยัสังคมให้มีความปลอดภยั น่าอยู ่และลดภยัท่ีจะเกิดกบัสังคมให้นอ้ยลงหรือหมดไป โดย

เปิดให้ประชาชนทัว่ไปสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ และแสดงความคิดเห็น เก่ียวกบัปัญหาและภยัท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

ชุมชนท่ีอยูอ่าศยั และอ่ืนๆ  ไดท่ี้ 

 หนงัสือพิมพ ์คมชดัลึก คอลมัน์ บอกเนชัน่ ซิ !! ร้องเรียนไดท่ี้ โทร 02-338-3000 กด 4  และคอลมัน์ ลุง
แจ่ม เตือนภยั  

 รายการทีว ีNation ระวงัภยั เป็นรายการเตือนภยัทางสังคม ทางช่อง Nation TV ช่อง 22 และ เคเบิล ช่อง 32 
ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 01.00-02.00น. 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้ม ี      
ส่วนได้เสีย 

 จากความเป็นธุรกิจส่ือครบวงจร เนชั่นกรุ๊ป มีความมุ่งมั่น และพฒันาด้านส่ือของเนชั่นกรุ๊ป ให้ก้าวทัน
เทคโนโลยีสมยัใหม่อยู่ตลอดเวลา เพ่ือพฒันาธุรกิจขององค์กร และพฒันาสังคมให้กา้วทนันวตักรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ 
โดยบริษทัฯ ไดน้าํนวตักรรมใหม่มาใชก้บัส่ือของเครือเนชัน่ กรุ๊ป ดงัน้ี  

1.    โดรน (Nation Drone)  เป็นเทคโนโลยใีหม่ท่ีเนชัน่กรุ๊ป ไดน้าํมาใชใ้นการติดกลอ้งเพื่อบนัทึกภาพจากมุม
สูง และใชใ้นพ้ืนท่ีท่ียากต่อการเขา้ถึงขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ี ทาํใหส้ามารถบนัทึกภาพและนาํเสนอขอ้มูลได้
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อยา่งรวดเร็ว  ทนัเหตุการณ์  รวมถึงการลดความเส่ียง ของการใชท้รัพยากรบุคคล หรือนกัข่าวภาคสนาม
อนัเป็นหน่ึงในผูมี้ส่วนไดเ้สียสาํคญัของบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งเขา้ไปในพ้ืนท่ีเส่ียงอนัตรายอีกดว้ย 

2. นอกจากความใส่ใจและห่วงใยในทรัพยากรบุคคลแลว้ ในส่วนของธุรกิจการจดัพิมพห์นงัสือท่ีบริษทั ใน
กลุ่มเนชัน่กรุ๊ปดาํเนินการและจาํหน่ายนั้น บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัในการใชก้ระดาษถนอมสายตา (Green 
Read) ซ่ึงเป็นนวตักรรมเพ่ือสุขภาพสายตาของกลุ่มลูกคา้ ดว้ยเน้ือกระดาษท่ีมีสีเหลืองนวล และผิวหนา้ท่ี
ออกแบบพิเศษทาํให้ช่วยลดแสงสะทอ้นเขา้สู่ดวงตา ทาํให้รู้สึกสบายตาช่วยให้อ่านหนงัสือไดน้านยิ่งข้ึน 
นอกจากนั้น หนงัสือของบริษทัในปัจจุบนัพิมพด์ว้ยหมึก vegetable ink ท่ีสกดัมาจากวตัถุดิบตามธรรมชาติ 
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีประเภทโซเวน็หรือเบนซีน หรือสารตกคา้ง ประเภท
สารตะกัว่ สารปรอท หรือสารหนู ซ่ึงเป็นสารเคมีอนัตรายก่อใหเ้กิดโรคร้าย 

ช่องทางการแจ้งเร่ืองร้องเรียนและข้อเสนอแนะ   

บริษทัฯ ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนกังานของบริษทั ดาํเนินธุรกิจดว้ยความถกูตอ้ง โปร่งใส ยติุธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษทั  และจดัใหมี้ช่องทางการ
แสดงความเห็น การแจง้ขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ  โดยบริษทัฯ เปิดโอกาสใหพ้นกังานบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่ม สามารถร้องเรียน แสดงความเห็น และแจง้เบาะแสเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ไดใ้นช่องทาง E-mail audit_nmg@nationgroup.com หรือ ส่งไปรษณียม์ายงัท่ีอยูบ่ริษทั/
ยืน่ส่งโดยตรง ท่ี บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 1858/118-119, 121-122, 124-130 ชั้น 28  ถ.บาง
นา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
                กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (after process) สามารถดูรายละเอียดไดท่ี้รายงานประจาํปี 
2557 ของบริษทัฯ 
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11. ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง  จึงจดัให้มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีครอบคลุมทั้ งดา้นการเงิน การปฏิบติังาน การดาํเนินการให้เป็นไปตามกฏหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดจ้ดัให้มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้องรักษาและดูแล
ทรัพยสิ์นของบริษทั โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่าง
ถกูตอ้ง รัดกมุ และเป็นไปตามท่ีระเบียบกาํหนด รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือดูแลและกาํกบัระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั ให้ปฏิบติัตามนโยบายและแผนงานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และสอดคลอ้ง
ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน  
ในปี 2557 คณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัการสอบทานงบ

การเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั้งผลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่
ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพึงพอใจ  สามารถให้ความมัน่ใจอยา่งมีเหตุผลต่อความ
เช่ือถีอไดข้องงบการเงิน       มีการดูแลป้องกนัทรัพยสิ์นมิให้ผูบ้ริหารและพนกังานนาํไปใชโ้ดยมิชอบ รวมถึงการทาํ
ธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั การปฏิบติังานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด มีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีรัดกุมเพียงพอและเหมาะสมในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คือ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมิน
ความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยสรุป
สาระสาํคญัดงัน้ี  

1. องคก์รและสภาพแวดลอ้ม   
บริษทัมีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้โดยมีการทบทวนพิจารณาถึงความ

เป็นไปไดข้องเป้าหมายท่ีกาํหนดไวเ้ป็นระยะๆ   มีการกาํหนดค่าตอบแทนให้กบัพนักงานตามผลการปฏิบติังานของ
พนกังานในแต่ละปีอยา่งสมเหตุสมผล   การจดัโครงสร้างองคก์รไดมี้การแบ่งแยกอาํนาจหนา้ท่ีตามสายงานอยา่งชดัเจน 
รวมทั้งจดัใหมี้คู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน(Code of Conduct) เพ่ือใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุก
คนยดึถือเป็นแนวทางในการทาํงานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละเป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุม
ในเร่ืองการดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ และการปฏิบติัตามกฏหมาย โดยทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

2. การบริหารความเส่ียง 
บริษทัมีการประเมินความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงาน โดยการประชุมของฝ่ายบริหาร

ประกอบดว้ยกรรมการผูอ้าํนวยการ ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส และผูอ้าํนวยการฝ่ายในสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีการประเมิน
วเิคราะห์ปัจจยัเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้งการกาํหนดแผนดาํเนินการและติดตามผลการปฏิบติังาน  

3. การควบคุมการปฏิบติังาน 
บริษทัมีการจดัทาํนโยบายและระเบียบปฏิบติังานในดา้นต่างๆ รวมถึงการทาํธุรกรรมดา้นการเงิน จดัซ้ือ

จดัจา้ง และการบริหารทัว่ไป มีการกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีและกาํหนดวงเงินอนุมติัของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไวอ้ย่าง
ชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร  มีการแบ่งแยกหน้าท่ีการบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ  การดูแลจดัเก็บ
ทรัพยสิ์น ออกจากกนั  และในการอนุมติัทาํธุรกรรมของบริษทักบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าว บริษทัจะคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นสาํคญั และพิจารณาเสมือนเป็นรายการท่ีกระทาํ
กบับุคคลภายนอก 
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4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล  

บริษทัจดัใหมี้ระบบสารสนเทศและช่องทางการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์รท่ีมีความเหมาะสม 
เพ่ือให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และมีขอ้มูลท่ีสําคญัในเร่ืองต่างๆ อยา่งเพียงพอ
สาํหรับใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

5. ระบบการติดตาม 

บริษทัจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในอยา่งสมํ่าเสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายในทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของพนกังานในแต่ละส่วนงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูบ้ริหาร โดยหากการตรวจสอบพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั จะตอ้งรายงานเพ่ือพิจารณาสั่งการ
แกไ้ขภายในระยะเวลาอนัสมควร 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

นางสาวกาญจนา ฤทธิรงคข์จร ตาํแหน่งผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งาน
ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะปฏิบติั
หนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทาํงานดา้นการ
ตรวจสอบ และเขา้ใจในกิจกรรมและการดาํเนินงานของบริษทัเป็นอย่างดี   ทั้งน้ีกรณีท่ีมีการแต่งตั้ง ถอดถอน และ
โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ตอ้งไดรั้บการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกนั 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการระหว่างกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในกลุ่มบริษทัเฉพาะกรณีท่ีมีความจาํเป็น     
อนัเน่ืองมาจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติทางการคา้ โดยรายการท่ีเปิดเผยดงัต่อไปน้ี เป็นรายการระหว่างกนัระหว่าง
บริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กัน และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกันท่ีถือหุ้นในบริษทัย่อยกิจการ             
ท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วมและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนรวมกนัแลว้เกินกวา่ร้อยละ 10  

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของการถือหุ้น และการเป็นกรรมการร่วมกนั แสดงอยู่ในหัวขอ้ ความสัมพนัธ์ระหว่าง
กรรมการ ผูบ้ริหาร กบับุคคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

ข้อมูลสรุปของรายการระหว่างกนัทีสํ่าคญั  ตามความหมายข้างต้นมดีังนี ้

บริษัทหรือบุคคล / ลกัษณะธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการระหว่างกนัท่ีสําคญั 
มูลค่ารายการ /    
ยอดคงเหลอื     
ปี 2557 

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) / ผลิตรายการโทรทศัน์
รายการวทิย ุและใหบ้ริการโฆษณาผา่น
ส่ือโทรทศัน์ วทิยแุละส่ือรูปแบบใหม่ 

เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้
ร้อยละ 71.26 และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 21.85 
รายไดจ้ากการลงทุน 34.29 
รายไดอ่ื้น 1.08 
ค่าพิมพ ์ตน้ทุนการใหบ้ริการและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

6.74 

ลูกหน้ีการคา้ 6.19 
รายไดค้า้งรับ 0.24 
ลูกหน้ีอ่ืน 0.34 
เจา้หน้ีการคา้ 4.09 
เจา้หน้ีอ่ืน 1.71 

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดู    
เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) / นาํเขา้ ผลิต
และจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพข์องในประเทศ
และต่างประเทศ ผลิตรายการโทรทศัน ์
และใหบ้ริการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน ์
ส่ือดิจิตอล การบริหารลิขสิทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้
ร้อยละ 80.06 และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 17.46 
รายไดจ้ากการลงทุน 14.24 
รายไดอ่ื้น 3.34 
ค่าพิมพ ์ตน้ทุนการใหบ้ริการและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

5.96 

ลูกหน้ีการคา้ 5.56 
รายไดค้า้งรับ 3.43 
ลูกหน้ีอ่ืน 1.56 
เจา้หน้ีการคา้ 7.78 
เจา้หน้ีอ่ืน 5.85 
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บริษัทหรือบุคคล / ลกัษณะธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการระหว่างกนัท่ีสําคญั 
มูลค่ารายการ /    
ยอดคงเหลอื     
ปี 2557 

บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวร์ิค จาํกดั / ผลิต
และจดัจาํหน่ายหนงัสือพิมพฉ์บบั
ภาษาองักฤษ ส่ิงพิมพ ์ส่ิงพิมพดิ์จิตอล
มีเดียและส่ือโฆษณา 

เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้
ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 69.20 
รายไดอ่ื้น 2.40 
ค่าพิมพ ์ตน้ทุนการใหบ้ริการและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

3.79 

ลูกหน้ีการคา้ 115.19 
รายไดค้า้งรับ 5.32 
ลูกหน้ีอ่ืน 5.90 
เจา้หน้ีการคา้ 145.74 
เจา้หน้ีอ่ืน 4.93 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8.74 

บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั / จดัส่ง
หนงัสือพิมพแ์ละส่ิงพิมพต่์างๆ 

เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้
ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 16.14 
รายไดอ่ื้น 1.43 
ค่าพิมพ ์ตน้ทุนการใหบ้ริการและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

1.99 

ลูกหน้ีการคา้ 34.39 
รายไดค้า้งรับ 0.16 
ลูกหน้ีอ่ืน 4.40 
เจา้หน้ีการคา้ 0.20 
เจา้หน้ีอ่ืน 0.24 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 0.02 

บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั / ผลิตและจดั
จาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์ส่ิงพิมพ ์ ส่ิงพิมพ์
ดิจิตอลมีเดียและส่ือโฆษณา 

เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้
ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการ
ร่วมกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 248.42 
รายไดอ่ื้น 2.56 
ค่าพิมพ ์ตน้ทุนการใหบ้ริการและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

6.68 

ลูกหน้ีการคา้ 327.67 
รายไดค้า้งรับ 11.04 
ลูกหน้ีอ่ืน 12.17 
เจา้หน้ีการคา้ 333.84 
เจา้หน้ีอ่ืน 4.67 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 38.85 
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บริษัทหรือบุคคล / ลกัษณะธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการระหว่างกนัท่ีสําคญั 
มูลค่ารายการ /    
ยอดคงเหลอื     
ปี 2557 

บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั / ผลิต
และจดัจาํหน่ายหนงัสือพิมพ ์ส่ิงพิมพ ์
ส่ิงพิมพดิ์จิตอลมีเดียและส่ือโฆษณา 

เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้
ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 351.32 
รายไดอ่ื้น 2.29 
ค่าพิมพ ์ตน้ทุนการใหบ้ริการและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

5.49 

ลูกหน้ีการคา้ 102.32 
รายไดค้า้งรับ 15.95 
ลูกหน้ีอ่ืน 2.11 
เจา้หน้ีการคา้ 241.68 
เจา้หน้ีอ่ืน 8.62 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 45.79 

บริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง 
จาํกดั / ผลิตรายการโทรทศัน์และ
ใหบ้ริการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน ์

เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้
ร้อยละ 99.80 และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4.86 
รายไดอ่ื้น 4.98 
ลูกหน้ีการคา้ 11.11 
รายไดค้า้งรับ 0.26 
ลูกหน้ีอ่ืน 182.17 
เจา้หน้ีการคา้ 50.25 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 104.18 

บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 
/ ผลิตหนงัสือพิมพแ์ละหนงัสือต่างๆและ
การใหบ้ริการการพิมพ ์

เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้
ร้อยละ 84.50 และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 7.04 
รายไดจ้ากการลงทุน 26.16 
รายไดอ่ื้น 0.25 
ค่าพิมพ ์ตน้ทุนการใหบ้ริการและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

5.97 

ลูกหน้ีการคา้ 41.38 
รายไดค้า้งรับ 0.03 
ลูกหน้ีอ่ืน 70.32 
เงินใหกู้ย้มื 42.00 
เจา้หน้ีการคา้ 0.05 
เจา้หน้ีอ่ืน 1.57 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
 
 
 
 
 

0.18 
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บริษัทหรือบุคคล / ลกัษณะธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการระหว่างกนัท่ีสําคญั 
มูลค่ารายการ /    
ยอดคงเหลอื     
ปี 2557 

มหาวทิยาลยัเนชัน่ / ใหบ้ริการดา้น
การศึกษา 

เป็นมหาวทิยาลยัท่ีบริษทั 
เนชัน่ ย ูจาํกดั รับโอน
ใบอนุญาต 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 0.36 
รายไดอ่ื้น 7.61 
ค่าพิมพ ์ตน้ทุนการใหบ้ริการและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

6.58 

ลูกหน้ีการคา้ 0.66 
รายไดค้า้งรับ 0.13 
ลูกหน้ีอ่ืน 120.89 
เจา้หน้ีอ่ืน 2.00 

บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั / 
ส่ิงพิมพ ์

เป็นบริษทัท่ีบริษทั เนชัน่ 
อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดู      
เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)   
ถือหุน้ร้อยละ 99.99  และมี
กรรมการร่วมกนั 
 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3.51 
รายไดอ่ื้น 0.05 
ลูกหน้ีการคา้ 15.54 
ลูกหน้ีอ่ืน 0.36 

บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั 
( บริษทัหยดุดาํเนินพาณิชยกิจตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2557 ) 

เป็นบริษทัท่ีบริษทั เนชัน่ 
อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดู      
เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)   
ถือหุน้ร้อยละ 99.99  และมี
กรรมการร่วมกนั  

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 0.06 

บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์ สกรีน จาํกดั / ผลิต
รายการโทรทศันแ์ละใหบ้ริการโฆษณา
ผา่นส่ือโทรทศัน ์
(บริษทัหยดุดาํเนินพาณิชยกิจและอยู่
ระหวา่งการชาํระบญัชี ) 

เป็นบริษทัท่ีบริษทั เนชัน่ 
บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 
99.99 และมีกรรมการร่วมกนั 

ลูกหน้ีการคา้ 2.62 
ลูกหน้ีอ่ืน 0.02 

บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์ วชิัน่ จาํกดั / ผลิต
รายการโทรทศันแ์ละใหบ้ริการโฆษณา
ผา่นส่ือโทรทศัน ์

เป็นบริษทัท่ีบริษทั เนชัน่ 
บรอดแคสต้ิง  คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 
99.99 และมีกรรมการร่วมกนั 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 24.11 
รายไดอ่ื้น 1.96 
ลูกหน้ีการคา้ 29.07 
รายไดค้า้งรับ 0.04 
ลูกหน้ีอ่ืน 2.32 
เจา้หน้ีอ่ืน 
 
 
 
 

0.03 
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บริษัทหรือบุคคล / ลกัษณะธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการระหว่างกนัท่ีสําคญั 
มูลค่ารายการ /    
ยอดคงเหลอื     
ปี 2557 

บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์
จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์
เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั) / ส่ิงพิมพ ์

เป็นบริษทัท่ีบริษทั เนชัน่ 
อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดู      
เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ถือ
หุน้ร้อยละ 98.992 ในปี 2557 
และเป็นกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนัท่ีบริษทั เนชัน่ 
อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดู      
เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ถือ
หุน้ร้อยละ 49.992 ในปี 2556 
และมีกรรมการร่วมกนั 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 33.78 
ดอกเบ้ียรับ 4.43 
รายไดอ่ื้น 0.11 
ลูกหน้ีการคา้ 0.47 
รายไดค้า้งรับ 0.01 
ลูกหน้ีอ่ืน 0.32 
เจา้หน้ีการคา้ 0.06 
เจา้หน้ีอ่ืน 0.07 

บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่  อินฟอร์มเมชัน่ 
เซอร์วสิ จาํกดั / ตวัแทนขายโฆษณา 
 

เป็นบริษทัร่วม บริษทั เนชัน่ 
มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน)  ถือหุน้ร้อยละ 
45.00 และมีกรรมการร่วมกนั 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3.67 
ลูกหน้ีการคา้ 0.29 
ลูกหน้ีอ่ืน 0.15 
เจา้หน้ีอ่ืน 0.01 

นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัท  กับ บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วม และบริษัทย่อยในระดับ
เดยีวกนั ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  

1. มาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทักบับริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
บริษทัร่วม และบริษทัยอ่ยในระดบัเดียวกนั 

2. นโยบายหรือแนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคตของบริษทักบับริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
บริษทัร่วม และบริษทัยอ่ยในระดบัเดียวกนั  

1. มาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั 

 บริษทัไดก้าํหนดมาตรการควบคุมการทาํรายการระหว่างกนัของบริษทักบับริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั
บริษทัร่วม และบริษทัยอ่ยในระดบัเดียวกนั กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการและความเหมาะสม
ทางดา้นราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติในตลาด และมี
การเปรียบเทียบราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก  ในกรณีท่ีไม่สามารถเปรียบเทียบราคากบับุคคลภายนอกได ้ทั้ง 2 ฝ่าย
จะร่วมกนัพิจารณา เพ่ือกาํหนดอตัราค่าสินคา้ และบริการท่ีเหมาะสมต่อไป 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึน บริษทัจะจดัให้
มีผูเ้ ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษัทเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือนําไป
ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผูถื้อหุ้น ตามแต่กรณี      
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ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดส่้วนเสียในการทาํรายการระหว่างกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงใน
การอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัดงักล่าว  

 นอกจากนั้น บริษทัจะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปของ
สินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ กลต.  และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนถึง
มาตรฐานบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

2. นโยบายหรือแนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต  

 บริษทั กบั บริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัย่อยในระดบัเดียวกนั อาจมีการเขา้ทาํ
รายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต 

 โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไปกบับุคคลท่ีอาจ
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มบริษทัในเครือบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เช่น การ
จา้งพิมพ ์การจา้งส่งสินคา้ การซ้ือกระดาษ การซ้ือโฆษณาในส่ือต่างๆ และการเรียกเก็บค่าบริการระหว่างกนั เป็นตน้  
บริษทั ไดก้าํหนดนโยบายในการทาํรายการระหวา่งกนัให้มีเง่ือนไขต่างๆ เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติใน
ราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษทั
อนุมติัไวแ้ลว้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์และให้ปฏิบติัตามสัญญาท่ีตกลง
ร่วมกนัอยา่งเคร่งครัดพร้อมทั้งกาํหนดราคาและเง่ือนไขรายการต่างๆ ให้ชดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์  

 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการเขา้ทาํรายการใหม่ หรือมีการเปล่ียนแปลงของราคาและเง่ือนไขท่ีแตกต่างจากเดิม ฝ่าย
ตรวจสอบภายในจะทาํหน้าท่ีตรวจสอบขอ้มูลและจัดทาํรายงานเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้
ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการดงักล่าวอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

 ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงไม่มีเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไป และรายการ
ระหวา่งกนัอ่ืนๆ บริษทัจะดาํเนินการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัท่ีระบุไวข้า้งตน้ 
ก่อนการทาํรายการ 

รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ทีม่คีวามเห็นแตกต่างจากมตกิรรมการ 

-ไม่มี- 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการระหว่างกนั 

 ธุรกิจและการดาํเนินงานส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเก่ียวพนั และ/หรือ สนบัสนุนธุรกิจของ
บริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึง
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั บริษทัเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อหุน้ และ/หรือ  การเป็นกรรมการร่วมกนัและผูบ้ริหารท่ีสาํคญั กรรมการและ
พนกังานซ่ึงมีอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการวางแผน สั่งการและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทั บริษทัยอ่ย 
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กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยกาํหนดนโยบายการคิดราคาโดย
กาํหนดหลกัเกณฑด์งัน้ี 

นโยบายการกาํหนดราคา 

 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ ราคาซ้ือขายทางการคา้ปกติตามราคาตลาดทัว่ไปและตาม
อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

 ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มื อตัราซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องสถาบนัการเงิน 
 รายไดอ่ื้น ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
 ค่าพิมพ ์ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ อตัราตน้ทุนปันส่วนตามราคาทุนท่ีเกิดข้ึนจริงและตามอตัราท่ี

ตกลงร่วมกนั ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด 
  ดอกเบ้ียจ่ายจากเงินกูย้มื อตัราซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องสถาบนัการเงิน 

 รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้กัน           
เป็นรายการปกติทางการคา้และไม่มีรายการกูย้ืมระหว่างกนั สําหรับขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนัจะ
เป็นไปตามนโยบายบริษทั ซ่ึงมีการกาํหนดลาํดบัขั้นในการอนุมติัตามขนาดของรายการ และไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัของ
บริษทั นอกจากน้ีรายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนใหม่และรายการท่ีมียอดคงคา้งนั้น ทุกไตรมาสจะผ่านการสอบทานโดย
ผูส้อบบญัชีอิสระ และทุกส้ินปีหากมีรายการใดท่ีเป็นสาระสําคญั ผูส้อบบญัชีจะทาํการตรวจสอบสัญญาและเอกสาร
สาํคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหากพบรายการใดท่ีสาระสาํคญัก็จะเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงงบการเงินดงักล่าว
จะนาํเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณา รวมทั้งงบการเงินประจาํปีท่ีกรรมการบริษทัไดเ้สนอให้ท่ีประชุม   
ผูถื้อหุน้พิจารณา และเปิดโอกาสใหซ้กัถามไดทุ้กประเดน็ ซ่ึงท่ีผา่นมาไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง   

 สําหรับนโยบายท่ีเก่ียวกับรายการระหว่างกัน บริษัทจะให้มีเฉพาะรายการทางการคา้ท่ีมีความจาํเป็นและ         
เป็นรายการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัคือดา้นส่ือส่ิงพิมพ ์วิทยุ และ โทรทศัน์  รวมทั้งมีนโยบายท่ีจะไม่ให้เงินกูเ้พ่ิม       
แก่ธุรกิจท่ีไม่เก่ียวข้อง นอกจากน้ีหากมีรายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนและรายการดังกล่าวเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจ                
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทางบริษทัจะจดัให้มีขั้นตอนการพิจารณาตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) กาํหนด เพ่ือเป็นมาตรการในการคุม้ครองผูล้งทุน 
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ส่วนที ่3  

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินทีสํ่าคญั 

งบการเงนิ 

รายงานการสอบบัญชี 

(1)  ผูส้อบบญัชี 

 รายนามผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานและไดล้งนามในงบการเงินของบริษทั งบการเงิน      
ของบริษทัยอ่ย และงบการเงินรวม ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 มีดงัน้ี 

ปี 2555 นายวเิชียร ธรรมตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3183 

 บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั 

ปี 2556 นายวนิิจ ศิลามงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3378 

 บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั 

ปี 2557 นายวนิิจ ศิลามงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3378 

 บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั 

โดยนายวินิจ ศิลามงคล เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นปีท่ี 2 ทั้งน้ีไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั / 
บริษทัยอ่ย /ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

(2) สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีในระยะ 3 ปี ท่ีผา่นมา 

 ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นในรายงานการตรวจสอบ โดยไม่มีเง่ือนไข ทั้ง 3 ปี  

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

 บริษทัและบริษทัย่อยรวม 18 บริษทั (รวม NBC และ NINE ) จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีในปี 2557           
เป็นจาํนวนเงินรวม 6,480,000 บาท สูงกวา่ปีก่อน 

2. ค่าตอบแทนอืน่ (non-audit fee) 

  -ไม่มี- 
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(ก)  ตารางสรุปงบการเงินรวม  
  โดยรายการของงบการเงินทั้งหมดสามารถศึกษาไดจ้ากงบการเงินของบริษทั   
 หน่วย : พนับาท 

รายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิ 2555 % 2556 % 2557 % 

เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้น 179,044 4% 1,606,169 30% 1,347,369  16% 
ลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 847,712 20% 757,771 14% 550,644  6% 
รายไดค้า้งรับ 142,757 3% 165,421 3% 427,951  5% 
ลูกหน้ีอ่ืน 97,001 2% 68,579 1% 77,600  1% 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 247,198 6% 274,048 5% 386,599  5% 
เงินประกนัการประมูลใบอนุญาตดิจิตอลทีว ี - - 74,000 1% - 0% 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 107,039 3% 126,975 2% 254,646  3% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,620,751 39% 3,072,963 57% 3,044,809  36% 
เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 3,948 0% 2,590 0% 3,332  0% 
รวมเงินลงทุนระยะยาว 56,515 1% 58,990 1% 69,036  1% 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 1,986,959 48% 1,778,050 33% 1,735,384  20% 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 104,280 3% 83,929 2% 68,878  1% 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบ                    
กิจการโทรทศัน ์- สุทธิ - - - - 3,376,188  39% 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 111,763 3% 98,775 2% 115,664  1% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 268,084 6% 255,723 5% 162,593  2% 
รวมสินทรัพย์ 4,152,300 100% 5,351,020 100% 8,575,884  100% 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก       
สถาบนัการเงิน 720,067 17% 293,916 5% 628,681  7% 
เจา้หน้ีการคา้ 167,030 4% 115,357 2% 108,345  1% 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหน้ีสิน
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 

340,840 8% 128,157 2% 103,768  1% 

ส่วนของค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและ
ประกอบกิจการโทรทศัน์คา้งจ่ายท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 

- - - - 473,800  6% 

เจา้หน้ีอ่ืน 399,526 10% 206,368 4% 206,719  2% 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,310 0% 2,796 0% 3,830  0% 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 325,245 8% 380,272 7% 443,092  5% 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,954,018 47% 1,126,866 21% 1,968,235  23% 
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 หน่วย : พนับาท 

รายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิ 2555 % 2556 % 2557 % 

เงินกูย้มืระยะยาว และหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่า
การเงิน – สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ          
ภายในหน่ึงปี 

329,211 8% 158,018 3% 18,188  0% 

ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ
โทรทศัน์คา้งจ่าย 

- - - - 2,470,400  29% 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 81,987 2% 134,459 3% 149,358  2% 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 150,012 4% 147,048 3% 153,539  2% 
รวมหนีสิ้น 2,515,228 61% 1,566,391 29% 4,759,720  56% 
หุน้สามญั –ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 873,302 21% 1,751,121 33% 1,757,663  20% 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้  - - 784,502 15% 802,589  9% 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย 79,740 2% 94,372 2% 94,328  1% 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั - - 5,135 0% 14,288  0% 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้  10,587 0% 11,700 0% 24,844  0% 
กาํไรสะสม 443,628 11% 662,820 12% 661,094  8% 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 229,815 6% 474,979 9% 461,358  5% 
ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ 4,152,300 100% 5,351,020 100% 8,575,884  100% 

 
 หน่วย : พนับาท 

รายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2555 % 2556 % 2557 % 
รายไดจ้ากการขายและบริการ - สุทธิ 2,936,869 94.7% 2,864,297 93.6% 2,827,711  95.8% 
รายไดอ่ื้น 165,006 5.3% 195,569 6.4% 123,091  4.2% 
รวมรายได้ 3,101,875 100.0% 3,059,866 100.0% 2,950,802  100.0% 
ตน้ทุนขายและบริการ 1,840,736 59.3% 1,795,387 58.7% 1,983,778  67.2% 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 882,956 28.5% 839,818 27.4% 795,445  27.0% 
รวมค่าใช้จ่าย 2,723,693 87.8% 2,635,205 86.1% 2,779,223  94.2% 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบีย้และภาษี 378,182 12.00% 424,661 13.9% 171,579  5.8% 
ตน้ทุนทางการเงิน (114,986) -3.7% (76,674) -2.5% (71,167)  -2.4% 
ภาษีเงินได ้ (63,708) -2.1% (71,157) -2.3% (30,748)  -1.0% 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 454 0.0% 806 0.0% 427  0.0% 
กาํไรสุทธิ 199,942 6.4% 277,636 9.1% 70,091  2.4% 
(หัก) ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจ
ควบคุม 

(30,892) -1.0% (25,914) -0.8% 
(5,633)  -0.2% 

กาํไรสุทธิ ส่วนของบริษัทใหญ่ 169,050 5.4% 251,722 8.2% 64,458  2.2% 
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ตารางแสดงรายการในงบกระแสเงนิสด 
หน่วย: พนับาท 

รายการในงบกระแสเงนิสด 2555 2556 2557 
เงินสดท่ีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 

638,080 679,373 604,340 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก ( ใชไ้ปใน ) กิจกรรมดาํเนินงาน 473,037 494,316 565,327 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก ( ใชไ้ปใน ) กิจกรรมการลงทุน (237,136) 21,052 (1,271,799) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก ( ใชไ้ปใน ) กิจกรรมจดัหาเงิน (242,042) 773,437 (109,903) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง ) สุทธิ (6,141) 1,288,805 (816,375) 

 
ตารางแสดงกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงนิได้ ค่าเส่ือมราคา และรายจ่ายตดับัญชี ( EBITDA )  
สําหรับปี 2555-2557 

         หน่วย: พนับาท 

รายการในงบกระแสเงนิสด 2555 2556 2557 
กาํไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ (หลงัภาษีและดอกเบ้ียจ่าย) 169,050 251,721 64,458 
บวก ดอกเบ้ียจ่าย 114,986 76,674 71,167 
บวก ภาษีเงินได ้ 63,708 71,157 30,748 
บวก ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 264,828 270,486 457,096 
กาํไรจากการดาํเนินงานดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา                       
และรายจ่ายตดับัญชี ( EBITDA ) 612,572 670,038 623,469 

 

(ข)  อตัราส่วนทางการเงนิ  
ตารางสรุปอตัราส่วนทางการเงินของงบการเงินรวม บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
สําหรับผลการดาํเนินงานตามงบการเงนิรวมปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
1. อตัราส่วนสภาพคล่อง 

รายการ 2555 2556 2557 
1.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.83 2.72 1.55 
1.2 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.48 2.02 0.96 
1.3 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลง 
                 เงินทุนหมุนเวยีน (เท่า) 

0.33 0.44 0.39 

1.4 อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 4.01 4.09 3.93 
1.5 ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั ) 90 88 91 
1.6 อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 7.43 6.89 6.01 
1.7 ระยะเวลาขายสินคา้คงเหลือ (วนั) 48 52 60 
1.8 อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี  (เท่า) 11.08 12.50 17.94 
1.9 ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 32 29 20 
1.10      Cash Cycle (วนั) 106 111 131 
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2. อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 
รายการ 2555 2556 2557 

2.1 อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 37.32% 39.12% 29.85% 
2.2 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 7.26% 10.65% 1.71% 
2.3 อตัราส่วนเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงเงินทุนหมุนเวยีนต่อการทาํกาํไร 20.57% 22.20% 20.48% 
2.4 อตัรากาํไรสุทธิ 5.45% 8.22% 2.20% 
2.5 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 10.33% 6.65% 1.70% 

 
3. อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

รายการ 2555 2556 2557 
3.1 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(%) 4.20% 5.30% 0.93% 
3.2 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยถ์าวร (%) 18.55% 23.24% 29.72% 
3.3 อตัราหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.74 0.77 0.42 

 
4. อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  

รายการ 2555 2556 2557 
4.1 อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.54 0.41 1.25 
4.2 อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) D/E Ratio 0.85 0.15 0.20 
4.3 อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 7.10 10.78 9.92 
4.4 อตัราส่วนกาํไรก่อนดอกเบ้ียก่อนภาษีต่อดอกเบ้ียจ่าย (เท่า) 3.29 5.54 2.41 
4.5 อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั cash basis (เท่า) 0.99 0.79 8.58 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1 วเิคราะการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

 
 

ผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกจิ ในกรณีที่เคยเปิดเผยเป้าหมายในการดําเนินธุรกจิในระยะเวลา 3 - 5  ปี ข้างหน้า           
ไว้กบัผู้ถือหุ้น   

 -ไม่มี- 
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สรุปฐานะการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

Total Sales

THB 2,828 Million

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Total income

THB 2,951 Million2,949 

1,154 

252 

2,828 

844 

64 

Total sales Gross profit Net profit

2013 2014

‐188 MB.
‐75%

‐101 MB.
‐4%

2014 Consolidated results

‐310 MB.
‐27%

Net profit

THB 64 Million

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

GROWTH ‐75%

Unit : MB.

 
งบการเงินรวมของบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557             
มีกาํไรสุทธิ 64.46 ลา้นบาท ลดลง 74% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ท่ีมีกาํไรสุทธิ 251.72 ลา้นบาท สรุปผลการดาํเนินงาน      
ของกลุ่มบริษทัท่ีมีสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

1. รายไดจ้ากการขายและบริการของปี 2557 ลดลง 4%  เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายโฆษณา  
เพ่ิมข้ึน 2% มาจากรายไดโ้ฆษณาจากส่ือทีวีและวิทยุเพ่ิมข้ึน 37% และรายไดจ้ากส่ือรูปแบบใหม่เพ่ิมข้ึน 13% 
ในขณะท่ีรายไดจ้ากการจาํหน่ายส่ิงพิมพล์ดลง 21% นอกจากน้ีรายไดจ้ากการใหบ้ริการขนส่งเพ่ิมข้ึน 11% 
 

2. ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานของปี 2557 เพ่ิมข้ึน 5% เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน   
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการเร่ิมตน้ธุรกิจดิจิตอลทีวีในเดือนเมษายน 2557 ส่งผลให้มีตน้ทุนและค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน
เลก็นอ้ย แต่อยา่งไรกต็ามกลุ่มบริษทัยงัคงนโยบายการควบคุมค่าใชจ่้ายอยา่งต่อเน่ือง 

ผลการดาํเนินงานทีผ่่านมาของแต่ละสายผลติภัณฑ์สําหรับปี 2557 

สามารถศึกษาขอ้มูลประกอบเพ่ิมเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32 เร่ืองส่วนงานดาํเนินงาน  
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ธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์และโฆษณา (Printing and Publishing Business) 

ประกอบดว้ย 3 สายธุรกิจ  ไดแ้ก่  

 สายธุรกิจดา้นข่าวธุรกิจภาษาไทย ดาํเนินการภายใตบ้ริษทัยอ่ยช่ือ บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย  จาํกดั (NMG ถือหุน้ 99.99%)    
 สายธุรกิจดา้นข่าวทัว่ไปภาษาไทย ดาํเนินการภายใตบ้ริษทัยอ่ยช่ือ บริษทั คมชดัลึก มีเดีย  จาํกดั (NMG ถือหุน้ 99.99%)    
 สายธุรกิจดา้นข่าวภาษาองักฤษ ดาํเนินการภายใตบ้ริษทัยอ่ยช่ือ บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวร์ิค จาํกดั (NMG ถือหุน้ 99.99%)  

 รายได้ :- 

 รายไดจ้ากส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณาในปี 2557 ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายพ้ืนท่ีโฆษณา การจดักิจกรรมพิเศษ 
และการจดัจาํหน่ายในหนงัสือพิมพ ์The Nation , กรุงเทพธุรกิจ,  คม ชดั ลึก และนิตยสารเนชัน่สุดสัปดาห์                   
ซ่ึงในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากบั 1,385 ลา้นบาท ลดลง 49% โดยมีสาเหตุหลกัมาจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ
ตั้งแต่ปลายปี 2556 จนกระทัง่ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2557 เป็นผลให้ภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศค่อนขา้งชะลอตวั 
และการเร่ิมตน้ของธุรกิจทีวีจิตอลในช่วงไตรมาสท่ี 1 ของปี 2557 ซ่ึงเป็นการแข่งขนัของธุรกิจทีวีแบบเสรี ผูบ้ริโภค
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารในทุกครัวเรือนทัว่ประเทศไทย โดยทาง กสทช. ไดเ้ร่ิมตน้กระจายคูปองสาํหรับแลกกล่อง
ดิจิตอลทีวีในเฟสแรกประมาณเดือนพฤศจิกายน 2557 ส่งผลให้ช่องทางดงักล่าวเป็นท่ีสนใจของเจา้ของสินคา้ และ       
เอเจนซ่ีโฆษณาหลายแห่ง ดงันั้น สัดส่วนการขายโฆษณาจึงเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไปสู่ช่องทางใหม่แทนท่ีหนงัสือพิมพ ์ 

โครงสร้างสัดส่วนรายไดจ้ากการขายและบริการของธุรกิจส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณาในปี 2557 และ 2556  (ไม่รวมรายการ
ระหวา่งกนั) แสดงขอ้มูลตามแผนภาพดงัต่อไปน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

รายได้โฆษณาจากส่ือส่ิงพมิพ์และกจิกรรมพเิศษ  

 ปี 2557 (ไม่รวมรายการระหวา่งกนั) มีมูลค่าเท่ากบั 947 ลา้นบาท ลดลง 19% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 1,173 ลา้นบาท 
โดยมาจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศและการเขา้สู่ธุรกิจดิจิตอลทีวีในปี 2557 เป็นผลให้รายได้โฆษณา
ประเภท Display / Classified / Supplement ลดลง 18% และรายไดจ้ากการจดักิจกรรมพิเศษกมี็สัดส่วนท่ีลดลง 43%    
ดว้ยเช่นกนั 

 ปี 2556 (ไม่รวมรายการระหวา่งกนั) มีมูลค่าเท่ากบั 1,173 ลา้นบาท ลดลง 3% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 1,209 ลา้นบาท 
โดยมาจากรายไดโ้ฆษณาประเภท Classified เท่ากบั 119 ลา้นบาท ลดลง 6% จากปีก่อน รายไดโ้ฆษณาประเภท 

Advertising
66%

Circulation
28%

Events
2%

Others
4%

2557

Advertising
67%

Circulation
25%

Events
3%

Others
5%

2556
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Supplement เท่ากบั 46 ลา้นบาท ลดลง 30% จากปีก่อน และรายไดจ้ากกิจกรรมพิเศษลดลงจากปีก่อนเช่นกนั อยา่งไร     
กต็ามรายไดโ้ฆษณาในส่ือหนงัสือพิมพป์ระเภท Display เท่ากบั 964 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึน 9% จากปีก่อน 
จึงทาํใหร้ายไดร้วมลดลงไม่มากนกั 

รายได้จากการจัดจําหน่ายส่ิงพมิพ์   

 ปี 2557 (ไม่รวมรายการระหวา่งกนั) มีมูลค่าเท่ากบั 389 ลา้นบาท ลดลง 8% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 423 ลา้นบาท 
โดยมาจากการลดลงของรายไดค้่าโฆษณาในช่องทางของส่ือส่ิงพิมพ์ จึงเป็นผลให้ยอดขายหนังสือพิมพ์ลดลงดว้ย
เช่นกนั ซ่ึงบริษทัยงัคงไวซ่ึ้งราคาขายของหนงัสือพิมพเ์ท่ากบัในปีก่อน 

 ปี 2556 (ไม่รวมรายการระหว่างกัน) มีมูลค่าเท่ากับ 423 ลา้นบาท ลดลง 4% จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม           
บริษทัยงัคงไวซ่ึ้งราคาขายของหนงัสือพิมพเ์ท่ากบัในปีก่อน ไดแ้ก่ The Nation ราคาปลีกฉบบัละ 30 บาท / ราคาสมาชิก
ปีละ 4,900 บาท หนังสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ ราคาปลีกฉบบัละ 20 บาท / ราคาสมาชิกปีละ 5,475 บาท หนังสือพิมพ ์    
คม ชดั ลึก ราคาฉบบัละ 10 บาท / ราคาสมาชิกปีละ 3,650 บาท  

 ค่าใช้จ่าย:- 

ต้นทุนขายและการให้บริการของธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์และโฆษณา  

 ปี 2557 มีมูลค่าเท่ากบั 1,804 ลา้นบาท ลดลง 4% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 1,872 ลา้นบาทโดยมีสาเหตุมาจาก
ตน้ทุนกระดาษและวตัถุดิบลดลง 16% ตน้ทุนกลุ่มค่าใชจ่้ายกองบรรณาธิการเพ่ิมข้ึน 6% สาํหรับตน้ทุนขายประกอบดว้ย
ตน้ทุนท่ีผนัแปรตามจาํนวนผลิต 882 ลา้นบาท และตน้ทุนคงท่ี 922 ลา้นบาท เป็นสัดส่วน 50 : 50 เม่ือเทียบกบั        
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการรวมของธุรกิจน้ี 

 โดยส่วนของตน้ทุนผนัแปรจาํนวนรวม 882 ล้านบาท จะผนัแปรตามรายได้เฉพาะส่วนท่ีเป็นรายได ้                
จากการจาํหน่ายส่ิงพิมพแ์ละรายไดจ้ากการจาํหน่ายวตัถุดิบในการรับจา้งพิมพส่ิ์งพิมพต่์างประเทศ (ซ่ึงมีสัดส่วน 74%              
ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการรวม ไม่รวมรายไดจ้ากส่ือโฆษณาหรือการจดักิจกรรมพิเศษ) โครงสร้างตน้ทุนขาย       
ผนัแปรประกอบดว้ย ตน้ทุนกระดาษ ตน้ทุนการพิมพ ์และตน้ทุนการผลิตหนงัสือ สําหรับตน้ทุนคงท่ีมีจาํนวนรวม     
922 ล้านบาท  ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเ งินเดือนสวัสดิการ  ค่าเ ร่ือง  ค่าข่าว  ส่วนงานกองบรรณาธิการกลาง               
ค่าใชจ่้ายเดินทาง และค่าเส่ือมราคา เป็นตน้ 

 สําหรับนโยบายในการควบคุมตน้ทุนขาย หากราคากระดาษมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน บริษทัจะควบคุมยอดผลิต       
อย่างเขม้งวดโดยการควบคุมคุมยอดรับคืน และปรับการจัดหน้าเน้ือหาข่าวให้เหมาะสมกับจาํนวนหน้ากระดาษ         
หรือ ปรับลดจาํนวนหน้าสี โดยตน้ทุนกระดาษและตน้ทุนการพิมพร์วมในปี 2557 เท่ากบั 586 ลา้นบาท ลดลง 16%     
เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 697 ลา้นบาท จากปริมาณการใชว้ตัถุดิบท่ีลดลง 19% และจากราคากระดาษท่ีเพ่ิมข้ึน 4% 

 ปี 2556 มีมูลค่าเท่ากบั 1,967 ลา้นบาท ลดลง 4% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 2,051 ลา้นบาทโดยมีสาเหตุ           
มาจากตน้ทุนกระดาษและวตัถุดิบลดลง 12% ตน้ทุนกลุ่มค่าใชจ่้ายกองบรรณาธิการเพ่ิมข้ึน 6% สําหรับตน้ทุนขาย
ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีผนัแปรตามจาํนวนผลิต 986 ลา้นบาท และตน้ทุนคงท่ี 981 ลา้นบาท เทียบเป็นสัดส่วน 50 : 50 
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 โดยส่วนของต้นทุนผนัแปรจาํนวนรวม 986 ล้านบาท จะผนัแปรตามรายได้เฉพาะส่วนท่ีเป็นรายได้จาก          
การจาํหน่ายส่ิงพิมพแ์ละรายไดจ้ากการจาํหน่ายวตัถุดิบในการรับจ้างพิมพส่ิ์งพิมพ์ต่างประเทศ (ซ่ึงมีสัดส่วน 33%      
ของรายไดจ้ากการขายและบริการรวม ไม่รวมรายไดจ้ากส่ือโฆษณาหรือกิจกรรมพิเศษ) โครงสร้างตน้ทุนขายผนัแปร
ประกอบดว้ย ตน้ทุนกระดาษ ตน้ทุนการพิมพ ์และตน้ทุนการผลิตหนังสือ สําหรับตน้ทุนคงท่ีมีจาํนวนรวม 981         
ลา้นบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเงินเดือนสวสัดิการ ค่าเร่ือง ค่าข่าว ส่วนกองบรรณาธิการรวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง           
ค่าเส่ือมราคา เป็นตน้ 

 สําหรับนโยบายในการควบคุมตน้ทุนขาย หากราคากระดาษมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน บริษทัจะควบคุมยอดผลิต       
อย่างเขม้งวดโดยการควบคุมคุมยอดรับคืน และปรับการจัดหน้าเน้ือหาข่าวให้เหมาะสมกับจาํนวนหน้ากระดาษ         
หรือ ปรับลดจาํนวนหน้าสี โดยตน้ทุนกระดาษและตน้ทุนการพิมพร์วมในปี 2556 เท่ากบั 358 ลา้นบาท ลดลง 7%       
เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 384 ลา้นบาท จากปริมาณการใชว้ตัถุดิบท่ีลดลง 5% และจากราคากระดาษท่ีลดลง 11%   

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์และโฆษณา  

 ในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากบั 1,109 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 1,082 ลา้นบาท สําหรับ
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเงินเดือนฝ่ายขายและบริหาร 36% ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 28% 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าขนส่งหนงัสือและค่าเดินทาง 14% และค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 3% โดยค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี
ไม่แปรผนัตามรายได ้

 ในปี 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 1,081 ล้านบาท ลดลง 4% เม่ืเทียบกับปีก่อนท่ีเท่ากับ 1,130 ล้านบาท สําหรับ               
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเงินเดือนฝ่ายขายและบริหาร 37% ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 22%    
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าขนส่งหนงัสือและค่าเดินทาง 17% และค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 4% โดยค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี
ไม่แปรผนัตามรายได ้

   ผลการดาํเนินงาน:- 

กาํไรขั้นต้นสําหรับธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์และโฆษณา  

 ในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากบั 806 ลา้นบาท หรือ 31% เม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายและบริการไม่เปล่ียนแปลงจาก
ปีก่อนเท่ากบั 30%  เน่ืองจากบริษทัมีการควบคุมดูแลตน้ทุนอยา่งใกลชิ้ด ทาํให้สามารถรักษาอตัรากาํไรขั้นตน้ได ้   
เท่ากบัปีก่อน ในขณะท่ีรายไดข้องธุรกิจลดลง 

 ในปี 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 794 ลา้นบาท หรือ 30% เม่ือเทียบกับรายได้จากการขายและบริการลดลง 0.7%         
จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 29.5% เน่ืองจากรายไดโ้ฆษณาท่ีลดลง 3%     

กาํไรสุทธิสําหรับธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์  

 ในปี 2557 มีผลการดาํเนินงานเป็นกาํไรสุทธิ 73 ลา้นบาท ลดลง 59 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 132 
ลา้นบาท โดยมาจากค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีเพ่ิมข้ึน 4% ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายคงท่ีในส่วนของค่าใชจ่้ายเงินเดือนและ
สวสัดิการของพนกังานของฝ่ายบริหารและฝ่ายขาย จึงทาํใหผ้ลการดาํเนินงานมีกาํไรท่ีลดลงจากปีก่อน 
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 ในปี 2556 มีผลการดาํเนินงานเป็นกาํไรสุทธิ 160 ลา้นบาท ลดลง 10 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั      
170 ลา้นบาท โดยมาจากรายได้โฆษณาท่ีลดลง ถึงแมว้่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะลดลง 4% แต่เน่ืองจาก          
บริษทัมีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึนจากปีก่อนเป็นจาํนวน 28.3 ลา้นบาท จากการปรับใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 
เร่ืองภาษีเงินได ้เป็นปีแรก  

ธุรกจิบริการด้านการพมิพ์ (Printing Services Business)  

อยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงานของ บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั (“WPS”) (NMG ถือหุน้ 84.50%)  

 รายได้ :- 

รายได้จากการให้บริการงานพิมพ์ ในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากบั 363 ลา้นบาท ลดลง 21% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั        
460 ลา้นบาท และในปี 2556 ลดลง 12% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 522 ลา้นบาท ซ่ึงรายไดส่้วนใหญ่เป็นการเรียกเกบ็ค่าบริการ   
งานพิมพ์จากบริษัทแม่และบริษัทในเครือประมาณ 80% - 85% โดยสาเหตุการลดลงของรายได้งานพิมพ์จาก            
ลกูคา้ภายนอก   

รายได้ค่าเช่าและบริการ ในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากบั 5 ลา้นบาท ลดลง 17% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 6 ลา้นบาท และ  
ในปี 2556 มีมูลค่าเท่ากบั 6 ลา้นบาท ไม่เปล่ียนแปลงจากปีก่อน ซ่ึงเป็นการแบ่งพ้ืนท่ีบริเวณโรงพิมพใ์ห้บริษทัในเครือ
เช่าสาํหรับการเกบ็วตัถุดิบ หรือ สินคา้เพ่ือรอขนส่ง เป็นตน้   

 ค่าใช้จ่าย:- 

ต้นทุนการให้บริการของธุรกจิบริการด้านการพมิพ์  

 ในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากบั 301 ลา้นบาท ลดลง 14% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 351 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วน
โครงสร้างของตน้ทุนประกอบดว้ยตน้ทุนกระดาษและวตัถุดิบในการรับจา้งผลิตเท่ากบั 34%  เงินเดือนค่าจา้งส่วน     
งานผลิตเท่ากบั 17% และค่าเส่ือมราคาเท่ากบั 35% และอ่ืนๆ 14% โดยสัดส่วนดงักล่าวใกลเ้คียงกบัปีก่อน 

 ในปี 2556 มีมูลค่าเท่ากบั 351 ลา้นบาท ลดลง 6% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 372 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วน
โครงสร้างของตน้ทุนประกอบดว้ยตน้ทุนกระดาษและวตัถุดิบในการรับจา้งผลิตเท่ากบั 42%  เงินเดือนค่าจา้งส่วน    
งานผลิตเท่ากบั 16% และค่าเส่ือมราคาเท่ากบั 30% และอ่ืนๆ 12%  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของธุรกจิบริการด้านการพมิพ์  

 ในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากบั 31 ลา้นบาท ลดลง 35% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 48 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วน
ค่าใชจ่้ายประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายเงินเดือนฝ่ายขายและบริหารเท่ากบั 27% และค่าเส่ือมราคาเท่ากบั 23% โดยค่าใชจ่้าย    
ในส่วนน้ีไม่แปรผนัตามรายได ้

 ในปี 2556 มีมูลค่าเท่ากบั 48 ลา้นบาท ลดลง 9% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 53 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนค่าใชจ่้าย
ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายเงินเดือนฝ่ายขายและบริหารเท่ากบั 38% และค่าเส่ือมราคาเท่ากบั 23% และค่าเดินทาง ค่าพาหนะ 
และค่าขนส่งเท่ากบั 7% โดยค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีไม่แปรผนัตามรายได ้  
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 ผลการดาํเนินงาน:- 

กาํไรขั้นต้นของธุรกจิบริการด้านการพมิพ์  

 ในปี 2557 มีผลกาํไรขั้นตน้เท่ากบั 61 ลา้นบาท หรือ 17% ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการโดยผลกาํไรขั้นตน้ลดลง
จากปีก่อน 47 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการให้บริการงานพิมพภ์ายนอก ในขณะท่ี
ตน้ทุนขายลดลงในสัดส่วนนอ้ยกว่ารายได ้โดยเฉพาะตน้ทุนค่าเส่ือมราคาและตน้ทุนในส่วนของเงินเดือนและค่าจา้ง
ส่วนงานซ่ึงเป็นตน้ทุนคงท่ีมีสัดส่วนใกลเ้คียงเดิมปีก่อน 

 ในปี 2556 มีผลกาํไรขั้นตน้เท่ากบั 109 ลา้นบาท หรือ 24% ของรายไดจ้ากการให้บริการโดยผลกาํไรขั้นตน้
ลดลงจากปีก่อน 41 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้ริการงานพิมพภ์ายนอก ในขณะท่ี
ตน้ทุนขายลดลงในสัดส่วนนอ้ยกว่ารายได ้โดยเฉพาะตน้ทุนค่าเส่ือมราคาและตน้ทุนในส่วนของเงินเดือนและค่าจา้ง
ส่วนงานซ่ึงเป็นตน้ทุนคงท่ีมีสัดส่วนใกลเ้คียงเดิมปีก่อน  

กาํไรสุทธิของธุรกจิบริการด้านการพมิพ์  

 ในปี 2557 กาํไรสุทธิเท่ากบั 34 ลา้นบาท ลดลง 25% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีกาํไรสุทธิท่ีเท่ากบั 59 ลา้นบาท     
เป็นผลมาจากกาํไรขั้นตน้ท่ีลดลง และค่าใชจ่้ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนคงท่ี 

 ในปี 2556 กาํไรสุทธิเท่ากบั 59 ลา้นบาท ลดลง 28% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีกาํไรสุทธิท่ีเท่ากบั 81 ลา้นบาท     
เป็นผลมาจากกาํไรขั้นตน้ท่ีลดลง และค่าใชจ่้ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนคงท่ี 

ธุรกจิส่ือการศึกษาและบันเทงิ (Edutainment Business)  

อยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 4 บริษทัดงัน้ี  

 บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“NINE”) (NMG ถือหุน้ 80.06%)    
 บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเทนท ์จาํกดั (“NED”) (NINE ถือหุน้ 99.99%) 
 บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (“NGE”) (เดิมช่ือ บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั)            

(NINE ถือหุน้ 98.992%) 
 บริษทั ไนน์ บี ไบรท ์จาํกดั (“NBB”) (NINE ถือหุน้ 59.99%) 

 รายได้ : - 

 รายไดร้วมจากธุรกิจส่ือการศึกษาและบนัเทิง ในปี 2557 ประกอบดว้ยรายไดห้ลกัจากการจาํหน่ายส่ิงพิมพ ์     
เพ่ือการศึกษาและหนังสือเล่ม การเป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศ โดยในปี 2557 รายไดจ้ากการขายและ
ให้บริการรวมทั้งหมด 4 บริษทั ในสายธุรกิจน้ีมีมูลค่าเท่ากบั 192 ลา้นบาท ลดลง 40% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั      
321 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุมาจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศช่วงปลายปี 2556 จนถึงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2557 
ส่งผลใหเ้กิดการชะลอตวัทางเศรษฐกิจและมีผลต่อการใชจ่้ายของผูบ้ริโภคดว้ยเช่นกนั 
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รายได้จากการจําหน่ายหนังสือการ์ตูนและหนังสือเพือ่การศึกษา  

 ในปี 2557 บริษทั NGE มีรายไดต้ามสัดส่วนการลงทุนเท่ากบั 41 ลา้นบาท ลดลง 47% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั        
78 ลา้นบาท โดยมาจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป และภาพรวมของตลาดหนงัสือลดลง ทางบริษทัจึงมีนโยบาย
ในการผลิตสินคา้ให้เป็นไปตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี 2556 จนกระทั่ง       
ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2557 เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ ซ่ึงร้านคา้เอเยน่ตส่์วนใหญ่อยูใ่นบริเวณท่ีมี
การชุมนุม ทาํให้ไม่สามารถกระจายสินคา้สู่ตลาดผูบ้ริโภคเหมือนปีก่อนๆ ทาํให้บริษทัพยายามผลกัดนัยอดขายสินคา้
เพ่ิมมากข้ึนจากงานมหกรรมหนงัสือ และงานสัปดาห์หนงัสือ ซ่ึงเป็นการรณรงคใ์ห้คนไทยรักการอ่าน และสอดคลอ้ง
กบัผลสาํรวจของสมาคมผูจ้ดัจาํหน่ายและส่ิงพิมพไ์ดมี้การทาํสาํรวจพฤติกรรมของผูบ้ริโภค พบวา่ผูบ้ริโภคจะไม่นิยม
ซ้ือสินค้าจากร้านค้าทั่วไปในระหว่างปี เน่ืองจากทางผูบ้ริโภคสามารถหาแหล่งข้อมูลหรือติดตามข่าวสารจาก             
การแบ่งปันขอ้มูลจาก Facebook หรือ Twitter จึงทาํให้ความนิยมซ้ือในงานสัปดาห์หนังสือมากข้ึน เพราะเป็น             
การรวมแหล่งร้านหนงัสือของทุกสาํนกัพิมพ ์ทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกหาหนงัสือทุกประเภทเม่ือมาในงานน้ี  

 ในปัจจุบนั ช่องทาง Modern trade เร่ิมมีการปิดตวัในบางสาขา จึงทาํใหย้อดขายผา่นช่องทางน้ีลดลง ประกอบ
กบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศท่ีชะลอตวั ในปี 2557 บริษทัมียอดขายหนงัสือการ์ตูนจากประเทศญ่ีปุ่นท่ีไดรั้บ
ความนิยมในตลาดสูง ไดแ้ก่ หนงัสือนารุโตะ นินจาคาถา โอโ้ฮเฮะ, เทพมรณะ, ไอห้นูไตฝุ้่ นมะกนับอล, STEEL BALL 
RUN, ฮิคารุเซียนโกะ,  คุโรโกะ นายจืดพลิกสังเวียนบาส, ชินจงั, นูระ หลานจอมภูต และเคนโด ้ดวลดาบเดือด เป็นตน้ 
และมีการออกหนงัสือใหม่สาํหรับเยาวชนเพ่ือจดัจาํหน่ายมากข้ึน เช่น หนงัสือกิจกรรมเสริมทกัษะ Disney, SpongeBob, 
หนงัสือชุดเจา้หญิง, นิทานปกแขง็ FROZEN ผจญภยั แดนคาํสาปราชินีหิมะ, คณิตศาสตร์อจัฉริยะ ชั้น ป.3 และป.6 และ
วิทยาศาสตร์อจัฉริยะ ชั้น ป.3 และป.6  เป็นตน้ โดยพยายามกระตุน้ยอดขายผา่นช่องทาง Modern Trade เช่น การจดั 
promotion แถมสินคา้พรีเมียมท่ีน่าสนใจ เพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกคา้ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และร้านนายอินทร์, การขาย
โครงการ CSR และการจดักิจกรรมออกบูธตามสถานท่ีต่างๆ ใหม้ากข้ึน  

 ในปี 2556 บริษทั NGE มีรายไดต้ามสัดส่วนการลงทุนเท่ากบั 78 ลา้นบาท ลดลง 16% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั        
93 ลา้นบาท โดยมาจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป และภาพรวมของตลาดหนงัสือลดลง ซ่ึงบริษทัมีมาตรการ
ในการควบคุมตน้ทุนการพิมพ ์และการรับคืนหนงัสือ เพ่ือรองรับยอดส่งหนงัสือท่ีลดลง 

รายได้จากการจําหน่ายหนังสือเล่ม  

 ในปี 2557 มีรายไดเ้ท่ากบั 48 ลา้นบาท ลดลง 35% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 74 ลา้นบาท เน่ืองจากพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั โดยภาพรวมของตลาดหนงัสือลดลงอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัทางบริษทัมีการคดั
สรรหนังสือในการจดัพิมพม์ากข้ึน โดยเลือกผลิตเฉพาะหนังสือท่ีมีแนวโน้มขายดีและเป็นท่ีนิยม ดงันั้นจาํนวนปก
หนังสือท่ีจดัพิมพจึ์งมีจาํนวนลดลงจากปีก่อน ทั้งน้ีบริษทัไดมุ่้งเน้นผลิตและจาํหน่ายหนังสือพอ็คเก็ตบุค้ส์ท่ีมีเน้ือหา
สาระดา้นโหราศาสตร์ สุขภาพ และบุคคลสาํคญั เช่น อเลก็ เฟอร์กสูัน อตัชีวประวติั, ชีวิตและทางเลือก ฮิลลารี คลินตนั, 
Line กนก, เขาช่ือ “ตู่”, ใครป่วยยกมือข้ึน ฉบบัพกพา, รู้ทนัมะเร็ง, ปฏิทินฤกษม์งคล Joey Yap เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม 
การปรับกลยทุธ์ในการส่งหนงัสือออกตลาด โดยเลือกหนงัสือท่ีตรงความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึนและอยูใ่นจาํนวนท่ี
พอเหมาะ จะทาํใหบ้ริษทัมีแนวโนม้ของรายไดด้งักล่าวเติบโตข้ึน 
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 ในปี 2556 มีรายไดเ้ท่ากบั 74 ลา้นบาท ลดลง 6% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 79 ลา้นบาท แมว้า่พฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน และภาพรวมของตลาดหนังสือลดลง แต่บริษทัก็มีหนังสือออกใหม่ท่ีน่าสนใจ เช่น 
ไอสไตน์ ชีวติและจกัรวาล, คิดแบบอจัฉริยะ มาร์ก ซกัเคอร์เบิร์ก และถนอมมา้ม ยบัย ั้งสารพดัโรค เป็นตน้ ซ่ึงเป็นท่ีนิยม
ในตลาดเป็นอยา่งมาก แต่ยอดการจาํหน่ายในปีน้ีก็ยงันอ้ยกวา่หนงัสือแปลอตัชีวประวติั สตีฟ จ็อบส์ เป็นผลให้รายได้
ของปีลดลงเลก็นอ้ยจากปีก่อน 

รายได้จากการเป็นตวัแทนจําหน่ายส่ิงพมิพ์ต่างประเทศ 

 ในปี 2557 มีรายไดเ้ท่ากบั 73 ลา้นบาท ลดลง 12% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 83 ลา้นบาท ผูบ้ริโภคหลกัของกลุ่มน้ีคือ
ชาวต่างชาติท่ีเข้ามาทาํงานหรือพกัอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยการลดลงมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคใน           
การรับขอ้มูลข่าวสารในช่องทางออนไลน์ขยายตวัมากข้ึน ทาํให้อตัราการตอบรับส่ิงพิมพแ์บบสมาชิกมีจาํนวนลดลง   
แต่อยา่งไรกต็าม บริษทัสามารถเพ่ิมยอดขายผา่นช่องทาง Bulk ไดสู้งกวา่ปีก่อน จึงทาํใหภ้าพรวมรายไดข้องกลุ่มน้ีลดลง
จากปีก่อนเพียงเลก็นอ้ย เม่ือเทียบกบัส่ิงพิมพป์ระเภทอ่ืน 

 ในปี 2556 มีรายไดเ้ท่ากบั 83 ลา้นบาท ลดลง 11% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 93 ลา้นบาท ถึงแมว้่าพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีมีแนวโน้มการรับข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึน แต่บริษัทก็ยงัมีการกระตุ้นยอดขาย           
อยา่งต่อเน่ือง จึงทาํใหภ้าพรวมรายไดข้องกลุ่มน้ีลดลงจากปีก่อนเพียงเลก็นอ้ย เม่ือเทียบกบัส่ิงพิมพป์ระเภทอ่ืน 

 ค่าใช้จ่าย:- 

ต้นทุนขายสินค้าและให้บริการของธุรกจิส่ือการศึกษาและบันเทงิ  

 ในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 200 ล้านบาท ลดลง 34% เม่ือเทียบกับปีก่อนท่ีเท่ากับ 304 ล้านบาท (คาํนวณ
เปรียบเทียบโดยรวมค่าใชจ่้ายของ NGE ตามสัดส่วนการลงทุน 49.99%) ตน้ทุนขายสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนผนัแปร 
ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่าหนังสือ รวมถึงตน้ทุนการจ้างพิมพ์ ตน้ทุนการผลิตต่างๆ ค่าลิขสิทธ์ิหนังสือ และลิขสิทธ์ินักเขียน        
เท่ากบั 60% และตน้ทุนคงท่ี ไดแ้ก่ รายจ่ายเงินเดือนและสวสัดิการของฝ่ายบรรณาธิการและฝ่ายผลิต เท่ากบั 13% และ
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย เท่ากบั 14% 

 ในปี 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 335 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 8% เม่ือเทียบกับปีก่อนท่ีเท่ากับ 309 ล้านบาท (คาํนวณ
เปรียบเทียบโดยรวมค่าใชจ่้ายของ NGE ตามสัดส่วนการลงทุน 49.99%) ตน้ทุนขายสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนผนัแปร 
ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่าหนังสือ รวมถึงตน้ทุนการจ้างพิมพ์ ตน้ทุนการผลิตต่างๆ ค่าลิขสิทธ์ิหนังสือ และลิขสิทธ์ินักเขียน        
เท่ากบั 86% และตน้ทุนคงท่ี ไดแ้ก่ รายจ่ายเงินเดือนและสวสัดิการของฝ่ายบรรณาธิการและฝ่ายผลิต เท่ากบั 14%  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

 ในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากบั 89 ลา้นบาท ลดลง 17% เมือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 93 ลา้นบาท สัดส่วนของ
โครงสร้างค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารประกอบดว้ยรายจ่ายเงินเดือนและสวสัดิการของฝ่ายขายและฝ่ายบริหาร
เท่ากบั 37% ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายเท่ากบั 19% และค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการขนส่งเดินทางเท่ากบั 1% ซ่ึงค่าใชจ่้าย        
ในส่วนน้ีไม่แปรผนัตามรายได ้ 
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 ในปี 2556 มีมูลค่าเท่ากบั 93 ลา้นบาท ลดลง 3% เมือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 96 ลา้นบาท สัดส่วนของโครงสร้าง
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารประกอบดว้ยรายจ่ายเงินเดือนและสวสัดิการของฝ่ายขายและฝ่ายบริหารเท่ากบั 43% 
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายเท่ากับ 19% และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการขนส่งเดินทางเท่ากับ 3% ซ่ึงค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี             
ไม่แปรผนัตามรายได ้ 

 ผลการดาํเนินงาน:- 

กาํไรขั้นต้นของธุรกจิส่ือการศึกษาและบันเทงิ  

 ในปี 2557 มีกาํไรขั้นตน้เท่ากบั 17 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 7% ของรายไดร้วม ลดลง 7% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ี
เท่ากบั 14% เน่ืองจากรายไดท่ี้ลดลงอนัเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ สถานการณ์ทางการเมือง         
ในประเทศ ภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั เป็นตน้ ประกอบกบับริษทัมีตน้ทุนคงท่ี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเงินเดือนและสวสัดิการ
ของพนกังานฝ่ายผลิตและค่าลิขสิทธ์ิตดัจาํหน่าย 

 ในปี 2556 มีกาํไรขั้นตน้เท่ากบั 55 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 14% ของรายไดร้วม ลดลง 12% เม่ือเทียบกบั          
ปีก่อนท่ีเท่ากบั 26% เน่ืองจากรายไดท่ี้ลดลงอนัเน่ืองมาจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศช่วงไตรมาสท่ี 4 ของ     
ปี 2556 ทาํให้เศรษฐกิจชะลอตวั กิจกรรมกระตุน้ยอดขายของบริษทัและการจัดการงานต่างๆ ตอ้งถูกยกเลิกและ       
เล่ือนออกไป ในขณะท่ีบริษทัมีตน้ทุนคงท่ี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเงินเดือนและสวสัดิการของพนกังานฝ่ายผลิตและค่าลิขสิทธ์ิ
ตดัจาํหน่าย ส่งผลใหก้าํไรขั้นตน้ลดลงจากปีก่อน 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิของธุรกจิส่ือการศึกษาและบันเทงิ  

 ในปี 2557 ผลการดาํเนินงานขาดทุนสุทธิรวม 4 บริษทั มีมูลค่าเท่ากบั 6 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน -4% ของ
รายไดร้วม ลดลง 10% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 6% เปรียบเทียบโดยรวมกาํไรสุทธิของ NGE ตามสัดส่วนการลงทุน 
49.99% 

 ในปี 2556 ผลการดาํเนินงานกาํไรสุทธิรวม 4 บริษทั มีมูลค่าเท่ากบั 18 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 5% ของรายได้
รวม ลดลง 1% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 6% เปรียบเทียบโดยรวมกาํไรสุทธิของ NGE ตามสัดส่วนการลงทุน 49.99% 

ธุรกจิส่ือกระจายภาพและเสียง และส่ือสมยัใหม่  (Broadcasting and New Media  Business) 

อยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 4 บริษทั ดงัน้ี 

 บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“NBC”) (NMG ถือหุน้ 71.26%)    
 บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์ วิชัน่ จาํกดั (“NNV”) (NBC ถือหุน้ 99.99%) 
 บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์ สกรีน จาํกดั (“NNS”) (NBC ถือหุน้ 99.99%) 
 บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์มีเดีย จาํกดั (“NNM”) (NBC ถือหุน้ 99.99%) 
 บริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จาํกดั (“BBB”) (NMG ถือหุน้ 99.80%)    
 บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั (“NTK”) (NINE ถือหุน้ 99.99%) 
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 รายได้ :- 

โครงสร้างสัดส่วนรายไดจ้ากการขายและบริการของธุรกิจกระจายภาพและเสียง และส่ือสมยัใหม่ในปี 2557 และ 2556 
(ไม่รวมรายการระหวา่งกนั) แสดงขอ้มูลตามแผนภาพดงัต่อไปน้ี 
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 รายไดจ้ากสายธุรกิจส่ือกระจายภาพและเสียง และส่ือสมยัใหม่ ในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากบั 1,031 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 
31% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 783 ลา้นบาท ซ่ึงในปีน้ีมีสัดส่วนรายไดจ้ากการขายและให้บริการ ช่อง 22 (“Nation 
TV”) ของกลุ่ม NBC เท่ากบั 60% และ ช่อง 26 (“NOW”) เท่ากบั 40% ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายส่ือโฆษณา
สาํหรับช่องทางส่ือโทรทศัน์ วิทย ุและส่ือรูปแบบใหม่   รายไดจ้ากการจดักิจกรรมพิเศษ และรายไดจ้ากการรับจา้งผลิต
หรือ ร่วมผลิตรายการให้กบัสถานีโทรทศัน์ช่องต่างๆ ไดแ้ก่ ช่อง 3   และช่อง 5 เป็นตน้ โดยมีสาเหตุจากการเพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) ของรายไดแ้ต่ละประเภทดงัต่อไปน้ี 

ธุรกจิส่ือโทรทศัน์และกจิกรรมพเิศษ  

 ในปี 2557 บริษทัมีรายไดจ้ากการดาํเนินการในช่องทางดงักล่าวมีมูลค่าเท่ากบั 818 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 46%        
เม่ือเทียบกับปีก่อนท่ีเท่ากับ 585 ล้านบาท โดยมาจากการเปล่ียนผ่านจากช่องทีวีดาวเทียมเข้าสู่ธุรกิจดิจิตอลทีว ี            
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 ซ่ึงเป็นช่องทางใหม่ท่ีจะทาํให้การนาํขอ้มูลข่าวสารถึงผูบ้ริโภคในทุกครัวเรือนและ
ครอบคลุมทัว่ประเทศไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 ในปี 2556 บริษทัมีรายได้จากการดาํเนินการในช่องทางดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับ 585 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4%           
เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 560 ลา้นบาท ซ่ึงมีสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย เน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ
ช่วงปลายปี 2556 ส่งผลให้การจดักิจกรรมต่างๆ ของบริษทัเพ่ือเป็นการกระตุน้ยอดขาย ตอ้งเล่ือนหรือยกเลิกไปตาม
ภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ในขณะท่ีปีก่อน บริษทัมีรายไดจ้ากการร่วมผลิตรายการกบัมูลนิธิรามาธิบดี การจดัแสดงละคร
เวที (เรยาเดอะมิวสิเคิล) เป็นตน้  
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ธุรกจิวทิยุ  

 ในปี 2557 บริษทัมีรายไดค้่าโฆษณาของคล่ืนวิทย ุFM 102 และ FM 90.5 เป็นจาํนวน 27 ลา้นบาท ลดลง 19% 
เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 33 ลา้นบาท 

 ในปี 2556 บริษทัมีรายไดค้่าโฆษณาของคล่ืนวิทยุ FM 102 และ FM 90.5 เป็นจาํนวน 33 ลา้นบาท                    
ไม่เปล่ียนแปลงจากปีก่อน 

ธุรกจิส่ือรูปแบบใหม่ (New Media)  

 ในปี 2557 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายโฆษณาและบริการสําหรับธุรกิจส่ือรูปแบบใหม่ ไดแ้ก่ ช่องทางเวบ็ไซต ์
การแจง้ข่าวสารผา่น SMS แอพพลิเคชัน่ต่างๆ บน Smart phone, Ipad, Tablet, Playbook, TV Internet และDigital TV 
เป็นตน้ มีมูลค่าเท่ากบั 185 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 12% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 165 ลา้นบาท โดยมาจากภาวะเศรษฐกิจ
ของตลาดออนไลน์ (Social media) ท่ีมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป 
โดยผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กท่ีพกพาได ้เช่น Smartphone และ Tablet   
เป็นจาํนวนมากข้ึน ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการโฆษณาผา่นช่องทางดงักล่าวมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในทุกๆ ปี 

 ในปี 2556 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายโฆษณาและบริการสําหรับธุรกิจส่ือรูปแบบใหม่ ไดแ้ก่ ช่องทางเวบ็ไซต ์
การแจง้ข่าวสารผา่น SMS แอพพลิเคชัน่ต่างๆ บน Smart phone, Ipad, Tablet, Playbook, TV Internet และDigital TV 
เป็นตน้ มีมูลค่าเท่ากบั 165 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 14% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 145 ลา้นบาท โดยมาจากภาวะเศรษฐกิจ
ของตลาดออนไลน์ (Social media) ท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัเพ่ิมข้ึน 

 ค่าใช้จ่าย:- 

 ค่าใช้จ่ายจากสายธุรกิจส่ือกระจายภาพและเสียง และส่ือสมัยใหม่ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายท่ีผนัแปร ได้แก่    
ตน้ทุนการผลิตส่ือหรือ   ผลิตรายการ  และค่าใชจ่้ายคงท่ี ไดแ้ก่ ค่าเช่าโครงข่าย ค่าตดัจาํหน่ายใบอนุญาตดิจิตอลทีว ี
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือนและสวสัดิการ และค่าเส่ือมราคา เป็นตน้ โดยแบ่งเป็นตน้ทุนการให้บริการและค่าใชจ่้าย      
ในการขายและบริหารดงัต่อไปน้ี 

ต้นทุนการให้บริการของกลุ่มธุรกจิส่ือกระจายภาพและเสียง และส่ือสมยัใหม่  

 ในปี 2557 บริษทัมีตน้ทุนเป็นมูลค่าเท่ากบั 906 ลา้นบาท เพ่ิมข้ีน 47% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 616 ลา้นบาท 
โดยมาจากค่าตดัจาํหน่ายใบอนุญาตดิจิตอลทีวีจาํนวน 2 ใบ เป็นมูลค่าเท่ากบั 162 ลา้นบาท โครงสร้างของตน้ทุนขาย
หลกัประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายเงินเดือนและสวสัดิการของฝ่ายผลิตรายการเท่ากบั 24% ตน้ทุนในการผลิตส่ือเท่ากบั 22% 
ส่วนแบ่งรายไดจ้ากการบริการส่งขอ้มูลผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (SMS/MMS) เวบ็ไซตแ์ละวิทย ุเท่ากบั 13% ค่าเส่ือมราคา
และค่าตดัจาํหน่ายเท่ากบั 27% ค่าเดินทางเพ่ือผลิตรายการและทาํข่าว 2% และตน้ทุนโครงการต่างๆ เท่ากบั 5% 

 ในปี 2556 บริษทัมีตน้ทุนเป็นมูลค่าเท่ากบั 616 ลา้นบาท เพ่ิมข้ีน 14% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 540 ลา้นบาท 
โดยมาจากค่าใชจ่้ายในการพฒันาและผลิต contents ต่างๆ ใหก้บัช่อง Nation Channel, กรุงเทพธุรกิจทีวี และ Kidzone
โครงสร้างของตน้ทุนขายหลกัประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายเงินเดือนและสวสัดิการของฝ่ายผลิตรายการเท่ากบั 25% ตน้ทุน   
ในการผลิตส่ือเท่ากบั 53% ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายเท่ากบั 9% และค่าเดินทางเพ่ือผลิตรายการและทาํข่าว 2%  

 



 

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

207 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มธุรกจิส่ือกระจายภาพและเสียง และส่ือสมยัใหม่  

 ในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากบั 192 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 18% เม่ือเทียบกบัปีก่อนเท่ากบั 163 ลา้นบาท โดยมาจากลงทุน
รายจ่ายในธุรกิจดิจิตอลทีวี เช่น ค่าเช่าสตูดิโอใหม่ พนักงานฝ่ายสนบัสนุนงานบริหารต่างๆ และทีมขายท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
โครงสร้างของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายท่ีไม่แปรผนัตามรายได ้ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเงินเดือน
และสวสัดิการของฝ่ายขายและบริหารเท่ากบั 29% และค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายเท่ากบั 33% 

 ในปี 2556 มีมูลค่าเท่ากบั 163 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 18% เม่ือเทียบกบัปีก่อนเท่ากบั 138 ลา้นบาท โดยมาจาก
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายในโครงการกิจกรรมพิเศษ เช่น Rice for King เป็นตน้ โครงสร้างของค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหารประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายท่ีไม่แปรผนัตามรายได ้ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเงินเดือนและสวสัดิการของฝ่ายขายและบริหาร
เท่ากบั 33% และค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายเท่ากบั 27%       

 ผลการดาํเนินงาน:- 

กาํไรขั้นต้นของกลุ่มธุรกจิส่ือกระจายภาพและเสียง และส่ือสมยัใหม่  

 ในปี 2557 กลุ่มบริษทัมีกาํไรขั้นตน้เท่ากบั 126  ลา้นบาท หรือ เท่ากบั 12% ของรายได ้ลดลง 5% เม่ือเทียบกบั   
ปีก่อนท่ีมีกาํไรขั้นตน้เท่ากบั 25% เน่ืองมาจากรายไดใ้นช่วงเร่ิมตน้ธุรกิจดิจิตอลทีวียงัมีรายไดค้่าโฆษณาไม่เต็ม            
ผงัรายการ ในขณะท่ีรายจ่ายของการลงทุนเร่ิมแรกสูงมาก จึงทาํใหก้าํไรขั้นตน้ลดลงจากปีท่ีผา่นมา 

 ในปี 2556 กลุ่มบริษทัมีกาํไรขั้นตน้เท่ากบั 184  ลา้นบาท หรือ เท่ากบั 23% ของรายได ้ลดลง 4% เม่ือเทียบกบั   
ปีก่อนท่ีมีกาํไรขั้นตน้เท่ากบั 27% ขณะท่ีรายไดจ้ากช่องทางต่างๆ มีสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน แต่กมี็รายจ่ายของช่องทีวีดาวเทียม
ท่ีเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ กรุงเทพธุรกิจทีวี และKidzone ซ่ึงมีตน้ทุนการผลิตรายการค่อนขา้งสูงในช่วงเร่ิมตน้ จึงทาํให้กาํไร
ขั้นตน้ลดลงจากปีท่ีผา่นมาเลก็นอ้ย 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิของของกลุ่มธุรกจิส่ือกระจายภาพและเสียง และส่ือสมยัใหม่  

 ในปี 2557 มีผลการดาํเนินงานขาดทุนสุทธิเท่ากบั 16 ลา้นบาท ลดลง 126% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั            
59 ลา้นบาท จากการเร่ิมตน้ธุรกิจดิจิตอลทีวีทาํให้บริษทัมีรายจ่ายลงทุนในดา้นต่างๆ มากมาย เช่น ค่าเช่า ค่าปรับปรุง
สตูดิโอ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทนัสมยั เพ่ือรองรับการออกอากาศในระบบดิจิตอลทีวี รวมถึงค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดัหา
และพฒันาบุคคลากรในสายงานดงักล่าว เป็นผลใหธุ้รกิจจึงมีผลดาํเนินการขาดทุนในปีน้ี 

 ในปี 2556 มีผลการดาํเนินงานกาํไรสุทธิเท่ากบั 45 ลา้นบาท ลดลง 6% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 48 ลา้นบาท 
โดยมาจากค่าใชจ่้ายในการบริหารช่องทีวดีาวเทียมอีก 2 ช่องในปีน้ี จึงทาํใหมี้ผลกาํไรสุทธิลดลงในปีน้ี 

ธุรกจิรับบริการขนส่งสินค้า  (Logistic Business) 

อยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงานของ บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั (“NML”) NMG ถือหุน้ 99.99% 

 รายได้ :- 

รายได้จากการให้บริการขนส่ง  

 ในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากบั 247 ลา้นบาท ลดลง 1%  เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 249 ลา้นบาท เน่ืองจากการ        
รับบริการขนส่งภายนอกลดลงเล็กนอ้ย โดยเฉพาะจะพิจารณาเฉพาะลูกคา้ท่ีสามารถสร้างกาํไรไดใ้นระดบัท่ีน่าพอใจ 



 

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

208 

สาํหรับโครงสร้างรายไดแ้บ่งเป็นรายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัในเครือและบริษทัภายนอกในสัดส่วน 70%  และ 30% 
ตามลาํดบั หากไม่รวมรายการระหวา่งบริษทัในเครือแลว้ สาํหรับปี 2557 บริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการขนส่งสินคา้
ภายนอกเป็นจาํนวน 101 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 11% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 91 ลา้นบาท ซ่ึงมีสัดส่วนเป็น 4% ของรายได ้       
จากการขายและให้บริษทัตามงบการเงินรวม โดยการเพิ่มข้ึนมาจากรายไดจ้ากการรับบริการขนส่งจากบริษทับาจาและ   
มีลกูคา้ท่ียงัคงใชบ้ริการขนส่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ การส่งหนงัสือใหส้มาชิก True Vision การขนส่งของ Tesco Lotus การแจก
ใบปลิว Tesco Lotus McDonald และ IKEA เป็นตน้  

 ในปี 2556 มีมูลค่าเท่ากบั 249 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 242 ลา้นบาท เน่ืองจากรับ
บริการขนส่งภายนอกเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะจะพิจารณาเฉพาะลูกคา้ท่ีสามารถสร้างกาํไรไดใ้นระดบัท่ีน่าพอใจ สําหรับ
โครงสร้างรายไดแ้บ่งเป็นรายไดจ้ากการให้บริการบริษทัในเครือและบริษทัภายนอกในสัดส่วน 70%  และ 30% 
ตามลาํดบั หากไม่รวมรายการระหวา่งบริษทัในเครือแลว้ สาํหรับปี 2556 บริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการขนส่งสินคา้
ภายนอกเป็นจาํนวน 91 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 23% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 74 ลา้นบาท ซ่ึงมีสัดส่วนเป็น 3% ของรายไดจ้าก    
การใหบ้ริการตามงบการเงินรวม  

 ค่าใช้จ่าย:- 

ต้นทุนขายจากการให้บริการขนส่ง  

 ในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากบั 210 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 201 ลา้นบาท โดยมาจากการเพ่ิมข้ึนใน
อัตราเงินเดือน  ค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานให้บริการขนส่ง  ซ่ึงมีสัดส่วนเท่ากับ  28% ของต้นทุนจาก                 
การใหบ้ริการขนส่งรวม 

 ในปี 2556 มีมูลค่าเท่ากบั 201 ลา้นบาท ลดลง 12% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 228 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการควบคุม
และลดตน้ทุนค่าเช้ือเพลิง และว่าจา้งรถรับจา้งภายนอกท่ีลดลงไป 13% โครงสร้างตน้ทุนขายส่วนใหญ่คือ ค่าเช่ารถ      
ค่านํ้ามนั มีสัดส่วน 64% และเงินเดือนค่าจา้งและสวสัดิการของพนกังานบริการขนส่งมีสัดส่วน 29% ของตน้ทุนขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

 ในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากบั 21 ลา้นบาท ลดลง 16% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 25 ลา้นบาท โดยมาจากการลดลงของ
ค่าใชจ่้ายเงินเดือนและสวสัดิการของฝ่ายบริหารตามการปรับโครงสร้างบริษทัใหม่  

 ในปี 2556 มีมูลค่าเท่ากบั 25 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 19 ลา้นบาท โดยมาจากการปรับเพ่ิมอตัรา
เงินเดือน และโบนสัของพนกังาน  

     ผลการดาํเนินงาน:- 

กาํไรขั้นต้นของธุรกจิการให้บริการขนส่ง  

 ในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากบั 38 ลา้นบาท (15%) ลดลง 4% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 48 ลา้นบาท (19%) เน่ืองจากรายได ้
การให้บริการลดลงเพียง 1% แต่บริษทัมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเงินเดือน และสวสัดิการ ซ่ึงเป็นตน้ท่ีคงท่ีเพ่ิมข้ึน 4%             
จึงส่งผลใหมี้กาํไรขั้นตน้ลดลงตามจาํนวนดงักล่าว 
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 ในปี 2556 มีมูลค่าเท่ากบั 48 ลา้นบาท (19%) เพ่ิมข้ึน 14% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 13 ลา้นบาท (5%) เน่ืองจากรายได ้
การใหบ้ริการเพ่ิมข้ึน 3% ประกอบกบัการควบคุมตน้ทุนไดล้ดลงถึง 12% จึงส่งผลใหมี้กาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนสูงมากในปีน้ี 

กาํไรสุทธิของธุรกจิการให้บริการขนส่ง  

 ในปี 2557 มีผลการดาํเนินงานเป็นกาํไรสุทธิเท่ากบั 14.90 ลา้นบาท ลดลง 26% ในขณะท่ีปีก่อนบริษทัมีกาํไร
สุทธิเท่ากับ 20.10 ล้านบาท เน่ืองมาจากกาํไรขั้นต้นลดลงและมีการควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีไม่ดีมากนัก โดยเฉพาะ              
ในส่วนของตน้ทุนทางการเงิน 

 ในปี 2556 มีผลการดาํเนินงานเป็นกาํไรสุทธิเท่ากบั 20.10 ลา้นบาท (8%) เพ่ิมข้ึน 10% ในขณะท่ีปีก่อนบริษทัมี
ผลขาดทุนสุทธิเท่ากบั 4.70 ลา้นบาท (-2%) เน่ืองมาจากการควบคุมค่าใชจ่้ายอยา่งต่อเน่ือง   

ธุรกจิการศึกษา   

อยูภ่ายใตก้ารดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัเนชัน่ ซ่ึงถือใบอนุญาตฯ โดย บริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั (“NU”) (NMG ถือหุ้น 
90%) ซ่ึงไดรั้บโอนใบอนุญาตฯ ดงักล่าว ในเดือนมีนาคม 2555  

 รายได้ :- 

รายได้จากการให้บริการด้านการศึกษา  

 ในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากบั 73 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการเรียน การสอนเท่ากบั 52 ลา้นบาท รายไดจ้าก
การจดักิจกรรมพิเศษ 21 ลา้นบาท ลดลง 9% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 81 ลา้นบาท โดยมาจากการปรับเปล่ียน
ช่วงเวลาการเปิดเทอมสําหรับการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัประชาคมอาเซียน ทาํให้มหาวิทยาลยัเนชัน่เปล่ียน       
รอบระยะเวลาเปิดเทอมการศึกษาจากเดือนมิถุนายน 2557 เป็นเดือนกนัยายน 2557 จึงส่งผลต่อการรับรู้รายไดก้ารศึกษา
ลดลงในรอบปี 2557 

 ในปี 2556 มีมูลค่าเท่ากบั 81 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการเรียน การสอนเท่ากบั 57 ลา้นบาท รายไดจ้าก
การจดักิจกรรมพิเศษ 24 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 125% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 36 ลา้นบาท มาจากการเพ่ิมข้ึนของจาํนวน
นกัศึกษา โดยเฉพาะคณะนิเทศศาสตร์ของศูนยบ์างนา ซ่ึงรับนกัศึกเขา้เรียนเป็นปีท่ี 3 ในปีการศึกษา 2556 มีนกัศึกษา
รวม 1,107 คน จากศนูยล์าํปาง 617 คน และศนูยบ์างนา 490 คน เม่ือเทียบกบัปีก่อนเพ่ิมข้ึน 37% 
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 ค่าใช้จ่าย:- 

ต้นทุนการให้บริการของธุรกจิการศึกษา  

 ในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากบั 48 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 26% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 38 ลา้นบาท โดยโครงสร้างตน้ทุน       
ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายอาจารย ์วทิยากร และผูส้อน เท่ากบั 60% ของตน้ทุนการใหบ้ริการทั้งหมด 

 ในปี 2556 มีมูลค่าเท่ากบั 38 ลา้นบาท ลดลง 5% จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 40 ลา้นบาท โดยโครงสร้างตน้ทุนส่วนใหญ่ 
ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายอาจารย ์วทิยากร และผูส้อน เท่ากบั 71% ของตน้ทุนการใหบ้ริการทั้งหมด 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกจิการศึกษา  

 ในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากบั 56 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 55 ลา้นบาท โดยโครงสร้าง
ค่าใชจ่้ายในการบริหารมหาวทิยาลยัประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเงินเดือนและสวสัดิการ 30% และค่าเส่ือมราคา 33% เป็นตน้ 

 ในปี 2556 มีมูลค่าเท่ากบั 55 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 31% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 42 ลา้นบาท (ผลการดาํเนินงาน
สาํหรับปี 2555 = 10 เดือน) โดยโครงสร้างค่าใชจ่้ายในการบริหารมหาวิทยาลยัประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเงินเดือนและ
สวสัดิการ 36% และค่าเส่ือมราคา 26% เป็นตน้       

       ผลการดาํเนินงาน:- 

กาํไรขั้นต้นของธุรกจิการศึกษา  

 ในปี 2557 มีกาํไรขั้นตน้เท่ากบั 4 ลา้นบาท หรือ 7% ของรายไดจ้ากการเรียนการสอน ในขณะท่ีปีก่อนมีกาํไร
ขั้นตน้เท่ากบั 20 ลา้นบาท หรือ 73% เน่ืองจากสัดส่วนรายไดก้ารเรียนการสอนของปีลดลง โดยมาจากการเปล่ียนแปลง
ช่วงเวลาการเปิดเทอมการศึกษาออกไปจากเดิม 3 เดือน ในขณะเดียวกนัตน้ทุนและค่าใชจ่้ายต่างๆ เก่ียวกบัอาจารยแ์ละ
เจา้หนา้ท่ีเป็นตน้ทุนคงท่ีและไม่สามารถลดลงได ้จึงเป็นผลใหอ้ตัรากาํไรขั้นตน้ของปีลดลง  

 ในปี 2556 มีกาํไรขั้นตน้เท่ากบั 20 ลา้นบาท หรือ 34% ของรายไดจ้ากการเรียนการสอน ในขณะท่ีปีก่อนมี
ขาดทุนขั้นตน้เท่ากบั 4 ลา้นบาท หรือ -11% เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนนกัศึกษา และการควบคุมตน้ทุนท่ีลดลง 5% 

ขาดทุนสุทธิของธุรกจิการศึกษา  

 ในปี 2557 มีผลการดาํเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิเท่ากบั 31 ลา้นบาท หรือ -42% ของรายไดร้วม ในขณะท่ีปีก่อนมี
ผลขาดทุนสุทธิเท่ากบั 11 ลา้นบาท ซ่ึงมีผลการดาํเนินงานขาดทุนเพ่ิมข้ึน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเปล่ียนรอบ        
การเปิดเทอมในปี 2557 ให้สอดคลอ้งกบัประชาคมอาเซียน รวมถึงการขยายพ้ืนท่ีการเรียนการสอนของศูนยเ์นชั่น      
บางนา และการลงทุนในดา้นอุปกรณ์การเรียนสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในดา้นการศึกษาให้กบันกัศึกษาและอาจารย์
ในทุกระดับชั้ นปี ประกอบกับการเพิ่มอัตรากําลังของอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีบริหารในส่วนงานต่างๆ เ พ่ือให ้                
การบริหารงานและการจดัการของมหาวทิยาลยัอยา่งเตม็รูปแบบ 

 ในปี 2556 มีผลการดาํเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิเท่ากบั 11 ลา้นบาท หรือ -14% ของรายไดร้วม ในขณะท่ีปีก่อน    
มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากบั 34 ลา้นบาท ซ่ึงมีผลการดาํเนินงานขาดทุนลดลง เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนนกัศึกษาและ
การควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีลดลง 
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ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เปรียบเทียบกบัปี 2556 

สินทรัพย์รวม มีมูลค่าคงเหลือเท่ากบั 8,576 ลา้นบาท (2556 = 5,351 ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน 60% เป็นจาํนวน 3,225 ลา้นบาท                 
โดยมีรายการท่ีเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระสาํคญัดงัน้ี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีมูลค่าคงเหลือเท่ากบั 653 ลา้นบาท (2556 = 1,468 ลา้นบาท) ลดลง 56% เป็น
จาํนวน 815 ลา้นบาท ซ่ึงยอดคงเหลือของปี 2557 ประกอบดว้ยรายการเงินฝากธนาคารของกลุ่มธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ ์       
และโฆษณาเป็นจาํนวน 21 ลา้นบาท  กลุ่มธุรกิจส่ือการศึกษาและบนัเทิงเป็นจาํนวน 222 ลา้นบาท และธุรกิจส่ือกระจาย
ภาพและเสียง และส่ือสมยัใหม่ เป็นจาํนวน 366 ลา้นบาทโดยสาเหตุหลกัจากการลดลงมาจากการนาํเงินฝากธนาคารและ
สถาบันการเงินท่ีกลุ่มบริษทัได้จากการเพ่ิมทุนในช่วงกลางปี 2556 ไปใช้ลงทุนในโครงการดิจิตอลทีวีและธุรกิจ             
ท่ีเก่ียวขอ้งไปในระหวา่งปี 2557   

เงินลงทุนช่ัวคราว มีมูลค่าคงเหลือเท่ากบั 694 ลา้นบาท (2556 = 138 ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน 403% เป็นจาํนวน 556 ลา้นบาท                   
ซ่ึงยอดคงเหลือของปี 2557 ประกอบดว้ยรายการเงินฝากระยะสั้นและตัว๋สัญญาใชเ้งินของ NINE เป็นจาํนวน 105      
ลา้นบาท และ NBC เป็นจาํนวน 589 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัจากการเพิ่มข้ึนมาจากการจดัสรรจากเงินท่ีไดรั้บ           
จากการเพ่ิมทุนบางส่วนในระหวา่งปี 2556 โดยนาํฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินในระยะเวลา 4 – 6 เดือน 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ มีมูลค่าคงเหลือเท่ากบั 551 ลา้นบาท (2556 = 758 ลา้นบาท) ลดลง 27% เป็นจาํนวน 207 ลา้นบาท 
เน่ืองจากภาพรวมของรายไดจ้ากการขายโฆษณาและส่ือส่ิงพิมพล์ดลง อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์ทางการเมือง              
ท่ีต่อเน่ืองจากปลายปี 2556 มาจนกระทั่งไตรมาสท่ี 2 ในปี 2557โดยบริษัทมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียของปี 2557       
เท่ากบั 91 วนั ซ่ึงมากข้ึนกวา่ปีก่อนท่ีมีระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ียเท่ากบั 88 วนั   

รายได้ค้างรับ  มีมูลค่าคงเหลือเท่ากบั 428 ลา้นบาท (2556 = 165 ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน 159% เป็นจาํนวน 263 ลา้นบาท             
ซ่ึงรายไดค้า้งรับส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจโทรทัศน์ท่ีเป็นรายการสัญญาโฆษณาท่ีคาบเก่ียวระหว่างปี และยงัไม่ออก         
ใบแจ้งหน้ี นอกจากน้ียงัเกิดจากรายได้โครงการจากการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ซ่ึงมีการให้บริการบางส่วนแล้ว             
แต่จะออกใบแจ้งหน้ี เม่ือเสร็จส้ินโครงการ ทั้ งน้ีส่วนใหญ่เป็นลูกคา้กลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีมีขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการตรวจเอกสารก่อนส่งมอบงาน 

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ  มีมูลค่าคงเหลือเท่ากบั 386 ลา้นบาท (2556 = 274 ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน 41% เป็นจาํนวน 112       
ลา้นบาท ซ่ึงยอดคงเหลือปี 2557 ประกอบดว้ยรายการสินคา้สําเร็จรูปของธุรกิจส่ือการศึกษาและบนัเทิงเป็นจาํนวน    
231 ลา้นบาท และรายการวตัถุดิบหลกัคือ กระดาษ Newsprint ใน NMG เป็นจาํนวน 76 ลา้นบาท  และวตัถุดิบของ  
ธุรกิจโรงพิมพเ์ป็นจาํนวน 23 ลา้นบาท ทั้งน้ีเม่ือคาํนวณระยะเวลาเก็บสินคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เท่ากบั 60 วนั 
เพ่ิมข้ึน 8 วนัจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 52 วนั  

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ มีมูลค่าคงเหลือเท่ากบั 255 ลา้นบาท (2556 = 127 ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน 101%  เป็นจาํนวน 128 
ล้านบาท  ซ่ึงยอดคงเหลือในปี  2557 ประกอบด้วยภาษีซ้ือท่ีย ังไม่ถึงกําหนดชําระเป็นจํานวน  113 ล้านบาท                  
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่าย เป็นจาํนวน 45 ลา้นบาท ค่าลิขสิทธ์ิรายการจ่ายล่วงหน้าเป็นจาํนวน 44 ลา้นบาท และ     
ลูกหน้ีกรมสรรพากรเป็นจาํนวน 38 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มข้ึนของลูกหน้ีสรรพากรจากการชาํระ        
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ค่าใบอนุญาตการใช้คล่ืนความถ่ีฯ งวดแรกของ 2 ช่องรายการ ให้กับ กสทช. และภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ
เน่ืองจากลกูหน้ีการคา้สาํหรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทร่วม กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทอื่น มีมูลค่าคงเหลือเท่ากบั 69 ลา้นบาท (2556 =      
59 ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน 17% เป็นจาํนวน 10 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินลงทุนในบริษทัร่วม คือ บริษทั โยมิอูริ-เนชัน่                    
อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิส จาํกดั เป็นจาํนวน 22 ลา้นบาท และเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์           
หลายบริษทั เพ่ือประโยชน์ในการเขา้หาแหล่งข่าวเป็นจาํนวน 31 ลา้นบาท  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ มีมูลค่าคงเหลือเท่ากบั 1,735 ลา้นบาท (2556 = 1,778 ลา้นบาท) ลดลง 2% เป็นจาํนวน         
43 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการตดัค่าเส่ือมราคาในระหว่างปี 2557 เป็นจาํนวน 221 ลา้นบาท และลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ 
และยานพาหนะของธุรกิจดิจิตอลทีวีประมาณ 145 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 78 ของสินทรัพยท่ี์ซ้ือในระหว่างปี 2557                    
ซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบั 186 ลา้นบาท 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีมูลค่าคงเหลือเท่ากบั 69 ลา้นบาท (2556 = 84 ลา้นบาท) ลดลง 18% เป็นจาํนวน 15 ลา้นบาท             
ซ่ึงยอดคงเหลือในปี 2557 ประกอบด้วยสินทรัพยป์ระเภทค่าลิขสิทธ์ิรอตดับัญชีของกลุ่มธุรกิจเพ่ือการศึกษาและ   
บันเทิง รายการโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใช้งานทางด้านบัญชีการเงิน ระบบการจองหน้าโฆษณา ระบบการจาํหน่าย    
ส่ิงพิมพ ์ระบบการเบิกจ่าย และระบบท่ีรองรับธุรกิจ New Media เป็นตน้ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี มีมูลค่าคงเหลือเท่ากบั 116 ลา้นบาท (2556 = 99 ลา้นบาท ) เพ่ิมข้ึน 17% เป็นจาํนวน            
17 ล้านบาท  เน่ืองจากสิทธิประโยชน์ของผลขาดทุนสะสมทางภาษีในบริษัทย่อยท่ีดาํเนินการเก่ียวกับธุรกิจทีว ี     
ดิจิตอล ทั้งน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ืองภาษีเงินได ้ท่ีเร่ิมบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี              
1 มกราคม 2557 อยา่งไรกต็ามกลุ่มบริษทัมีการปรับใชม้าตรฐานการบญัชีดงักล่าวตั้งแต่ปี 2556 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น มีมูลค่าคงเหลือเท่ากบั 163 ลา้นบาท (2556 = 256 ลา้นบาท) ลดลง 36% เป็นจาํนวน 93      
ลา้นบาท โดยมาจากการไดรั้บคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหัก ณ ท่ีจ่ายเป็นจาํนวน 61 ลา้นบาท และไดรั้บคืนเงินมดัจาํ
จากการยกเลิกสัญญาการเช่าและใชบ้ริการสัญญาณดาวเทียมไทยคมของบริษทัยอ่ย 3 แห่ง เป็นจาํนวน 5 ลา้นบาท  

หนีสิ้นรวม มีมูลค่าคงเหลือเท่ากบั 4,760 ลา้นบาท (2556 = 1,566 ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน 204% เป็นจาํนวน 3,194 ลา้นบาท                   
โดยสรุปรายการท่ีเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน มีมูลค่าคงเหลือเท่ากบั 629 ลา้นบาท (2556 = 294 ลา้นบาท)   
เพ่ิมข้ึน 114% เป็นจาํนวน 335 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุมาจากการแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือนาํมาชาํระหน้ีในการลงทุน
ของธุรกิจดิจิตอลทีวใีนปี 2557  

เจ้าหนีก้ารค้า มีมูลค่าคงเหลือเท่ากบั 108 ลา้นบาท (2556 = 115 ลา้นบาท) ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นสาระสาํคญั  
เม่ือคาํนวณระยะเวลาชาํระหน้ีในปี 2557 เฉล่ียเท่ากบั 20 วนั ลดลง 9 วนั จากปีก่อนท่ีเท่ากบั 29 วนั  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย มีมูลค่าคงเหลือเท่ากบั 235 ลา้นบาท (2556 = 236 ลา้นบาท) ไม่มีการเปล่ียนแปลง โดยส่วนใหญ่              
เป็นรายการค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนแล้ว แต่มีกาํหนดจ่ายหลังวนัส้ินปี เช่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพิเศษ                
ในช่วงปลายปี  นอกจากน้ียงัประกอบดว้ย รายการเงินสมทบประกนัสังคมคา้งจ่าย รายการเงินสมทบกองทุนสํารอง            
เล้ียงชีพคา้งจ่าย เป็นตน้  
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หนีสิ้นหมุนเวียนอืน่  มีมูลค่าคงเหลือเท่ากบั 208 ลา้นบาท (2556 = 145 ลา้นบาท) ลดลง 43% เป็นจาํนวน 63 ลา้นบาท         
ซ่ึงยอดคงเหลือในปี 2557 ประกอบดว้ยรายการเงินรับล่วงหน้าจากค่าสมาชิกส่ิงพิมพท่ี์รับเป็นรายปี และตอ้งทยอย         
บนัทึกรายไดต้ามระยะเวลาคงคา้งเป็นจาํนวน 172 ลา้นบาท นอกจากน้ีประกอบดว้ยรายการหลกัไดแ้ก่ ภาษีขายท่ี        
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเป็นจาํนวน 168 ลา้นบาท เจ้าหน้ีอ่ืนเป็นจาํนวน 40 ลา้นบาท และเจ้าหน้ีกรมสรรพากรเป็น     
จาํนวน 17 ลา้นบาท  

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 149 ลา้นบาท (2556 = 134 ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน 11%              
เป็นจาํนวน 15 ลา้นบาท ซ่ึงยอดคงเหลือในปี 2557 ประกอบดว้ยส่วนของ NMG จาํนวน 49 ลา้นบาท และของบริษทั
ย่อยต่างๆ เป็นจาํนวน 100 ลา้นบาท ทั้ งน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนักงานท่ี           
เร่ิมบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม  มีมูลค่าคงเหลือเท่ากบั 116 ลา้นบาท (2556 = 273 ลา้นบาท) ลดลง 58%              
เป็นจาํนวน 157 ลา้นบาท โดยมาจาการชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาวในระหวา่งปี 2557  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ยอดคงเหลือเงินกูร้ะยะยาวและกาํหนดชาํระเงิน ดงัน้ี 

 สัญญาเงินให้กูร่้วมกบัสถาบนัการเงินในประเทศ 2 แห่ง ท่ีทาํสัญญาเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2555 ในวงเงิน 300      
ลา้นบาท ระยะเวลา 4 ปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเป็นรายเดือนตั้ งแต่ ปี 2557-2559 ทั้ งน้ีบริษทัได้ค ํ้ าประกัน      
เงินกู้ข้างต้นโดยการจดจาํนองท่ีดินและเคร่ืองพิมพ์ของบริษัทกับบริษทัย่อย และต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข         
และขอ้จาํกดัต่างๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้ โดยในเดือนธันวาคม 2556 ไดจ่้ายคืนเงินกูก่้อนกาํหนด         
จากการไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยและการขายท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชง้านรวม 45 ลา้นบาท จึงคงเหลือเงินกูท่ี้จะตอ้ง
ชาํระตามเง่ือนไข 255 ลา้นบาท โดนทยอยชาํระเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 – เดือนกรกฎาคม 2559 

 วงเงินของบริษทัย่อย “WPS” ตามสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงไม่มี                
ยอดคงเหลือ   (2556 = 21 ลา้นบาท) โดยกาํหนดชาํระเงินตน้เป็นรายเดือนในจาํนวนเงินเดือนละ 2.85             
ลา้นบาท ส้ินสุดเดือนกรกฎาคม 2557  อย่างไรก็ตามบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดช้าํระคืนเงินกูย้ืมให้กบัสถาบนั    
การเงินเรียบร้อยแลว้ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2557  

หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน มีมูลค่าคงเหลือเท่ากบั 6  ลา้นบาท (2556 = 14 ลา้นบาท) ลดลง 57% เป็นจาํนวน 8    
ลา้นบาท โดยรายการหลกัเป็นสัญญาเช่าเคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ย WPS ท่ีชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนในจาํนวนเงินท่ี
แตกต่างกนัเดือนละ 2.70 ลา้นบาท ชาํระส้ินสุดเดือนกมุภาพนัธ์ 2557  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอืน่ มีมูลค่าคงเหลือเท่ากบั 154 ลา้นบาท (2556 = 147 ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน 5% เป็นจาํนวน 7 ลา้นบาท           
โดยมาจากการชาํระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษทัอ่ืนทั้ งจาํนวนไปในปี 2557 ซ่ึงบริษทัไดท้าํบันทึกขอ้ตกลงกับ    
บริษทัในประเทศแห่งหน่ึงเพ่ือให้โฆษณาและบริการ โดยได้ให้บริษทักู้เงินจาํนวน 150 ลา้นบาท และจะจ่ายคืน       
เงินกูโ้ดยนํามาหักจากเงินรับค่าโฆษณาสุทธิ และในปีเดียวกนับริษทัมีสัญญาค่าบริการโฆษณาล่วงหน้ากบับริษทั      
แห่งหน่ึงในประเทศเป็นจาํนวน 120 ลา้นบาท 
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ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม มีมูลค่าคงเหลือเท่ากบั 3,816 ลา้นบาท (2556 = 3,785 ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน 1% เป็นจาํนวน 31      
ลา้นบาท โดยสรุปรายการท่ีเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

กาํไรสุทธิของปี 2557 เท่ากบั 64 ลา้นบาท และกาํไรท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 6 ลา้นบาท      
รวมเป็นกาํไรสุทธิทั้ งปีรวมจํานวน 70 ล้านบาท และรายการปรับปรุงกาํไรจากทางบัญชี ได้แก่ รายการขาดทุน            
จากการประมาณการผลประโยชน์พนกังาน 45 ลา้นบาท การกลบัรายการภาษีเงินได ้8 ลา้นบาท  

ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้ขออนุมติผุ ้ถือหุ้นในการเพิ่มทุนจํานวน 1,647.74 ล้านบาท  เป็นการเพ่ิมทุนจาก               
การใช้สิทธิผูถื้อหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเพ่ิมทุนหุ้นละ 1.00 บาท  ได้เงินครบทั้ ง     
1,647.74 ล้านบาท  โดยผูถื้อหุ้นท่ีใช้สิทธิเพ่ิมทุนจะได้ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หุ้นใหม่ ต่อ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ          
เพ่ือใช้สิทธิซ้ือหุ้นบริษัทได้ในราคา 1.00 บาท ระยะเวลา 5 ปี กาํหนดการใช้สิทธิปีละ 2 คร้ังในเดือนมิถุนายน            
และเดือนธนัวาคมของทุกปี ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2561  

ในระหว่างปี 2557 บริษทัมีการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 และ 3 ในใบสําคญัแสดงสิทธิของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน      
ของบริษทัและบริษทัย่อย (ESOP)  ใชสิ้ทธิรวม 10.15 ลา้นหน่วย ในราคาหุ้นละ 1 บาท รวม 10.15 ลา้นบาท               
จากจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือทั้ งหมดจากปีก่อน 75.75 ลา้นหน่วย คงเหลืออีก 65.59 ลา้นหน่วย และมี           
การใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ (NMG-W3) จาํนวน 2.19 ลา้นหน่วย เพ่ือใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนจาํนวน 2.19 
ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท จากจาํนวนสิทธิคงเหลือทั้งหมดจากปีก่อน 1,645.86 ลา้นหน่วย  

กาํไรสะสม  มีมูลค่าคงเหลือ 661 ลา้นบาท (2556 = 663 ลา้นบาท) ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นสาระสาํคญั เน่ืองจาก
บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานในปี 2556 ไปในระหว่างปี 2557 เป็นจํานวน 66.05 ล้านบาท                
ในขณะเดียวกนักลุ่มบริษทักมี็กาํไรสุทธิของปี  2557 ในส่วนของบริษทัใหญ่เป็นจาํนวน 64 ลา้นบาท  

โครงสร้างส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 3,816 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัท่ีเรียกชาํระแลว้เป็นจาํนวน 1,758 ลา้นบาท  
(จาํนวนหุน้ 3,316 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.53 บาท)  ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัจาํนวน 803 ลา้นบาท และส่วนเกินมูลค่า
หุ้นของบริษทัย่อย (NINE, NBC) รวมเป็นจาํนวน 94 ลา้นบาท ทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 20 ลา้นบาท  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผุถื้อหุ้น (การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน) จาํนวน 25 ลา้นบาท กาํไรสะสม
เป็นจาํนวน 661 ลา้นบาท และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจคุมเป็นจาํนวน 461 ลา้นบาท 

ภาระผูกพัน มีมูลค่าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมเป็น
จาํนวน 1,888 ลา้นบาท ประกอบดว้ยสัญญาเช่าและบริการสํานักงานในระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดในเวลาท่ีแกต่างกัน     
จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมีเง่ือนไขต่ออายุสัญญาไดแ้ละมีส่วนของบริษทัยอ่ยท่ีทาํสัญญาซ้ือข่าวต่างประเทศ    
เป็นระยะเวลา 5 ปี  ส้ินสุดสัญญาวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 นอกจากน้ีมีสัญญาบริการส่งสัญญาณโทรทศัน์ดาวเทียม    
อายสุัญญา 5 - 6 ปี เป็นจาํนวน 8 สัญญา โดยจะครบอายสุัญญาในระหวา่งปี 2560 - 2563  นอกจากน้ีบริษทัยงัมีภาระ
ผกูพนัจากหนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวน 3,224 ลา้นบาท 
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เงนิลงทุนระยะยาวในหุ้นทุนของบริษัทร่วม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

หน่วย : พนับาท 

บริษัทร่วม 

การถือหุ้น 
ทุนชําระ
แล้ว 

จํานวน    
เงนิลงทุน 

กาํไร (ขาดทุน) 
ของเงนิลงทุน  
ตามวิธีส่วนได้

เสีย 

มูลค่าเงนิลงทุน   
ณ วนัที ่         

31 ธันวาคม 
2557 

NMG : บริษทั โยมิอริู – เนชัน่ 
               อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิส จาํกดั 

45% 4,000 1,800 19,956 21,756 

รวม 
    

21,756 

 

งบกระแสเงนิสดรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557  

 งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีเงินสดท่ีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน
ก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงานเท่ากับ 604 ลา้นบาท ลดลงเป็นจาํนวน 75 ลา้นบาท                
เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 679 ลา้นบาท เน่ืองจากผลการดาํเนินงานของธุรกิจในภาพรวมมีกาํไรสุทธิลดลง 75% 

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน ในปี 2557  มาจากกาํไรสุทธิสาํหรับปีจาํนวน 70 ลา้นบาท  กระทบรายการท่ีไม่ใช่         
เงินสด และรายการท่ีไม่ใช่กิจกรรมดาํเนินงานเป็นจาํนวน 534 ลา้นบาท ดงัน้ี 

 บวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่เงินสด รวม 295 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย
จาํนวน 457 ลา้นบาท ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานจาํนวน 12 ลา้นบาท และการจ่ายโดยการใชหุ้้น   
เป็นเกณฑ ์(ESOP) จาํนวน 22 ลา้นบาท 

 ปรับปรุงรายการท่ีไม่ใช่กิจกรรมดาํเนินงาน รวม 62 ลา้นบาท ประกอบด้วย ตน้ทุนทางการเงินจาํนวน                      
71 ลา้นบาท ดอกเบ้ียรับจาํนวน 40 ลา้นบาท และภาษีเงินไดจ้าํนวน 31 ลา้นบาท 

 หกัรายไดห้รือกาํไรท่ีไม่ไดม้าจากการดาํเนินงาน รวม  15 ลา้นบาท ไดแ้ก่  การกลบัรายการขาดทุนจากสินคา้     
ลา้สมยัจาํนวน 3 ลา้นบาท เน่ืองจากในระหวา่งปีสามารถขายสินคา้ท่ีเคยตั้งสาํรองได ้กาํไรจากการจาํหน่าย
อุปกรณ์จาํนวน 3 ลา้นบาท กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน     
8 ลา้นบาท หน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 10 ลา้นบาท กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือจาํนวน 0.50 ลา้นบาท ส่วนแบ่ง
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 0.40 ลา้นบาท 

 เม่ือปรับปรุงรายการดงักล่าวขา้งตน้  กลุ่มบริษทัมีเงินสดคงเหลือจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงานรวมเท่ากบั 604 ลา้นบาท เม่ือกระทบกบัรายการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ดาํเนินงานท่ีเป็นรายการเงินสดไดม้ารวมเป็นจาํนวน -540 ลา้นบาท และเป็นรายการไดม้ารวม +540 ลา้นบาท จะทาํให้
คงเหลือเงินสดจากการดาํเนินงานก่อนจ่ายดอกเบ้ียและภาษีเท่ากบั 604 ลา้นบาท เม่ือหักรายการจ่ายภาษีเงินไดร้วม       
39 ลา้นบาท จะคงเหลือเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานเท่ากบั 565 ลา้นบาท 
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เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ในปี 2557 กลุ่มบริษทัมีเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนสุทธิเท่ากบั 1,272 ลา้นบาท                
โดยรายการหลกัเป็นเงินสดจ่ายลงทุนในเงินฝากระยะสั้ นกบัสถาบนัการเงินเป็นจาํนวน 556 ลา้นบาท ค่าใบอนุญาต              
ให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์งวดแรกเป็นจาํนวน 534 ลา้นบาท ซ้ืออุปกรณ์เพ่ือปรับปรุงอาคาร 
สตูดิโอ อุปกรณ์ และยานพาหนะสาํหรับธุรกิจดิจิตอลทีวีเป็นจาํนวน 182 ลา้นบาท ซ้ือลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์จาํนวน                      
72 ลา้นบาท ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ โปรแกรมสาํหรับธุรกิจดิจิตอลทีวี และค่าเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ย    
จาํนวน 16 ลา้นบาท และจ่ายซ้ือเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย (“NGE”) จาํนวน 10 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีรายการเงินสดรับ          
จากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจาํนวน 26 ลา้นบาท รับคืนเงินประกนัค่าประมูล      
ใบอนุญาตคล่ืนความถ่ีสําหรับช่องท่ีประมูลไม่ได้เป็นจํานวน 14 ล้านบาท  และขายอุปกรณ์และยานพาหนะ                         
เป็นจาํนวน 9 ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน ในปี 2557 กลุ่มบริษทัมีเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั 110     
ลา้นบาท โดยในระหว่างปีมีเงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้ นรวม 335 ลา้นบาท และจากการใช้สิทธิ
ใบสําคญัแสดงสิทธิของพนักงานและผูถื้อหุ้นรวม 8 ลา้นบาท ในขณะเดียวกนัไดมี้การใชเ้งินเพ่ือชาํระคืนเงินกูย้ืม     
ระยะยาวตามขอ้ตกลงแก่สถาบนัการเงินรวม 157 ลา้นบาท ชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 8 ลา้นบาท ชาํระคืน
เงินกูย้ืมระยะยาวในบริษทัอ่ืน 110 ลา้นบาท จ่ายดอกเบ้ียรวม 95 ลา้นบาท จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของ   
ปี 2556 จาํนวน 66 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 20 ลา้นบาท    

รวมกระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน  กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมการจัดหาเงิน สําหรับปี 2557 ลดลง     
เป็นจาํนวน 815 ลา้นบาท เม่ือรวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 2557 จาํนวน 1,468 ลา้นบาท ทาํให ้     
มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เท่ากบั 653 ลา้นบาท  

การเปลีย่นแปลงอตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั 

สําหรับผลการดาํเนินงานตามงบการเงนิรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

1. อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เท่ากบั 1.55 เท่า ลดลงจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 2.72 เท่า เน่ืองจากมี
สินทรัพยห์มุนเวียนลดลงจากรายการเงินสดและเงินฝากธนาคารท่ีไดม้าจากการเพ่ิมทุนในระหวา่งปี 2556 ไปใชล้งทุน
ในธุรกิจดิจิตอลทีวี และดว้ยเหตุผลเดียวกนัทาํให้ อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากบั 0.96 เท่า โดยมีอตัราการหมุน
ของสภาพคล่องลดลงจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 2.02 เท่า ดว้ยเช่นเดียวกนั 

Cash Cycle สาํหรับปี 2557 กลุ่มบริษทัมีระยะเวลาหมุนเวียนของเงินสดเท่ากบั 131 วนั ลดลงจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 111 วนั 
ประกอบดว้ยระยะเวลาในการเก็บหนี้ 91 วนั เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 88 วนั ส่วนระยะเวลาในการขายสินค้า เท่ากบั      
60 วนั เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 52 วนั ในขณะท่ีระยะเวลาชําระหนี ้เท่ากบั 20 วนั ลดลงจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 29 วนั  

2. อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 

อตัรากาํไรขั้นต้น สาํหรับปี 2557 เท่ากบั 29.85% ในขณะท่ีปีก่อนเท่ากบั 39.12% ซ่ึงมีอตัราท่ีลดลง 9.27%  ขณะท่ีรายได ้   
ลดลง 4% แต่สัดส่วนของตน้ทุนขายและบริการเพ่ิมข้ึน 10% เน่ืองมาจากการค่าใชจ่้ายต่างๆ เก่ียวกบัการเร่ิมลงทุนใน
ธุรกิจดิจิตอลทีว ีจึงทาํใหบ้ริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีลดตํ่ากวา่ปีก่อน 
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อตัรากาํไรจากการดําเนินงาน สาํหรับปี 2557 เท่ากบั 1.17%  ในขณะท่ีปีก่อนเท่ากบั 10.65% ซ่ึงมีอตัราท่ีลดลง 9.48%       
ส่วนอตัรากาํไรสุทธิเท่ากบั 2.20% ในขณะท่ีปีก่อนเท่ากบั 8.22% ซ่ึงมีอตัราท่ีลดลง 6.02% จากจาํนวนกาํไรสุทธิลดลง 
7% เม่ือเทียบกบัรายไดท่ี้ลดลงเพียง 4% 

อตัราส่วนเงนิสดก่อนการเปลีย่นแปลงเงินทุนหมุนเวียนต่อการทํากาํไร สาํหรับปี 2557 เท่ากบั 20.48%  ในขณะท่ีปีก่อน
เท่ากบั 22.20% ซ่ึงมีอตัราท่ีลดลง 1.72% เน่ืองจากเงินสดคงเหลือจากการดาํเนินงานในปี 2557 ลดลง 815 ลา้นบาท             
เม่ือเทียบกบัปีก่อน    

อัตราผลผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น สําหรับปี 2557 เท่ากบั 1.70% ในขณะท่ีปีก่อนเท่ากบั 6.65% ซ่ึงมีอตัราท่ี
ลดลง 4.95% เน่ืองจากกาํไรสุทธิสาํหรับปีท่ีลดลง 7% ส่งผลใหส้ัดส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ลดลงดว้ยเช่นกนั  

3. อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ สาํหรับปี 2557 เท่ากบั 0.93% ในขณะท่ีปีก่อนเท่ากบั 5.30%  ซ่ึงมีอตัราท่ีลดลง 4.37%          
ในขณะเดียวกนั อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร เท่ากบั 29.72% ในขณะท่ีปีก่อนเท่ากบั 23.24%  ซ่ึงมีอตัราท่ี
เพ่ิมข้ึนเท่ากบั 6.48%  เน่ืองจากกาํไรสุทธิลดลงในสัดส่วนท่ีมากกว่าการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยถ์าวร อัตราหมุนของ
สินทรัพย์ เท่ากบั 0.42 เท่า ในขณะท่ีปีก่อนเท่ากบั 0.77 เท่า มีรอบการหมุนลดลงไป 0.35 เท่า 

4. อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Total Liabilities to Equity Ratio) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เท่ากบั 1.25 
เท่า ในขณะท่ีปีก่อนเท่ากบั 0.41 เท่า เพ่ิมข้ึน 0.84 เท่า โดยมาจากการเพ่ิมข้ึนในหน้ีสินค่าใบอนุญาตคล่ืนความถ่ีของ
ธุรกิจดิจิตอลทีวเีป็นจาํนวน 2,944 ลา้นบาท  

อตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debts to Equity Ratio) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เท่ากบั 0.20 
เท่า เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 0.15 เท่า เน่ืองมาจากการใชเ้งินในส่วนของ OD และเงินกูร้ะยะสั้ นเพ่ิมสูงข้ึนมาก         
เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนในกิจการ  

อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ ในปี 2557 มีอตัราเท่ากบั 9.92 เท่า เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 10.78 เท่า    
เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียลดลง 6 ล้านบาท จากการนําเงินเพ่ิมทุนมาชําระคืนเงินกู้ระยะยาวและ           
ระยะสั้ น ประกอบกับกระแสเงินสดท่ีได้มาจากการทํามาหาได้ของกิจการเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จึงทําให้บริษัทมี
ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียดีข้ึน  และด้วยเหตุผลเดียวกันทําให้ อัตราส่วนกําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี                     
ต่อดอกเบี้ยจ่าย ในปี 2557 มีอตัราเท่ากบั 2.41 เท่า โดยลดลงจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 5.54 เท่า  อัตราส่วนความสามารถ       
ในการชําระภาระผูกพัน เท่ากบั 8.58 เท่า เพ่ิมข้ึน 7.79 เท่าจากปีก่อนท่ีเท่ากบั 0.70 เท่า เน่ืองจากในปีท่ีผา่นมามีรายการ   
จ่ายคืนเงินกูร้ะยะสั้นจากการเพ่ิมทุนถึง 426 ลา้นบาท  
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ความเหมาะสมของโครงสร้างทางการเงนิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้เท่ากบั 1,758 ลา้นบาท กาํไรสะสมท่ีแบ่งเป็นทุน
สํารองตามกฎหมาย 20 ลา้นบาท และกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 641 ลา้นบาท และองค์ประกอบอ่ืนในส่วนของ         
ผูถื้อหุ้นท่ีเกิดจากผลต่างของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 25 ลา้นบาท และมีส่วนเกินมูลค่า            
หุ้นสามญัของบริษทั 803 ลา้นบาท และของบริษทัย่อยรวม 94 ลา้นบาท และใบสําคญัแสดงสิทธิ 14 ลา้นบาท ทาํให ้     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นสุทธิเท่ากบั 3,355 ลา้นบาท เม่ือรวมส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุม 461 ลา้นบาท จะทาํใหส่้วนของผูถื้อหุน้รวมเป็น 3,816 ลา้นบาท  

 โดยโครงสร้างของสินทรัพยร์วม 8,576 ลา้นบาท มีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม เท่ากบั 1.25 
เท่า และ D/E Ratio (เฉพาะหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย) เท่ากบั  0.20 เท่า ซ่ึงเป็นโครงสร้างของเงินทุนท่ีแข็งแรงมาก 
เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนในส่วนของผูถื้อหุ้น เพ่ือสาํรองเงินทุนสาํหรับการขยายกิจการลงทุนในธุรกิจดิจิตอลทีวีในปี 2557 
บริษทัมีหน้ีสินรวม 4,760 ลา้นบาท แบ่งเป็นส่วนของหน้ีสินหมุนเวียน และหน้ีสินระยะยาวจาํนวน 1,969 ลา้นบาท และ 
2,791 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นสัดส่วน 41% ต่อ 59% ลดลงจากปีก่อน โดยสัดส่วนของหน้ีสินเปล่ียนแปลงไป 
เน่ืองมาจากภาระของหน้ีสินค่าใบอนุญาตทีวีดิจตอล ซ่ึงจะทยอยชาํระคืนตามงวดให้แลว้เสร็จภายใน 5 ปี นับจาก          
ปี 2557  

 ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2557 จากงบการเงินรวม บริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินจาํนวน 
629 ลา้นบาท (ลดลงจากปีก่อน 294 ลา้นบาท) เงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 116 ลา้นบาท หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน         
6 ลา้นบาท แบ่งเป็นส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 รวมเท่ากบั 104 ลา้นบาท และส่วนท่ี            
ถึงกาํหนดชาํระตั้งแต่ปี 2558-2559 เท่ากบั 18 ลา้นบาท  

ผลกระทบของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษัท 

 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัโครงสร้างทางธุรกิจและการบริหารโดยไดแ้ยกสายธุรกิจดา้นข่าวธุรกิจภาษาไทยเป็นบริษทัยอ่ย                  
ช่ือบริษัท กรุงเทพธุรกิจมีเดีย จํากัด (“KTM”) และ แยกสายธุรกิจด้านข่าวทั่วไปภาษาไทย เป็นบริษัทย่อยช่ือ                    
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย  จาํกดั (“KMM”)  และสายธุกริจข่าวภาษาองักฤษในนามบริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั 
(“NNN”) โดยทั้ง 3 บริษทั NMG ถือหุน้ในสัดส่วน 99.99%  

 การปรับโครงสร้างดงักล่าว เป็นแนวทางการสร้างผูบ้ริหารรุ่นใหม่ข้ึนมาดูแลแต่ละสายธุรกิจให้ชดัเจนและ        
มีความคล่องตวัข้ึน ในขณะเดียวกนัยงัคงความโดดเด่นในฐานะ “ส่ือครบวงจร” ด้วยการผนึกพลงัแบบบูรณาการ
ระหว่างบริษทัยอ่ย และเป็นการเสริมสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกิจท่ีแตกต่างกนั  และ
เป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ของแต่ละสายธุรกิจ 

 ทั้ งน้ีโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทย่อยจะมีคณะกรรมการแยกแต่ละบริษัท ประกอบด้วยประธาน
กรรมการบริหารระดบัสูงจากบริษทัแม่ และกรรมการผูอ้าํนวยการท่ีมีความเช่ียวชาญในสายธุรกิจนั้นๆ ในขณะท่ี       
ฝ่ายขายและฝ่ายสนบัสนุนอ่ืนๆ จะสังกดัอยูภ่ายใตบ้ริษทัแม่ เพ่ือสร้างสรรคป์ระโยชน์สุงสุดแก่ลกูคา้ 
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 โครงสร้างรายไดส้าํหรับปี 2557 รายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัยงัคงมีสัดส่วนใกลเ้คียงปีก่อนดงัน้ี 

 
 นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงในฐานะการเงินหรือการดาํเนินงานของบริษทัย่อย บริษทัร่วม จึงมีลกัษณะการ
ดาํเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกนั ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และบริษทัยงัคงถือหุน้ใหญ่มากกวา่ 60%  จึงถือวา่
มีอาํนาจในการบริหารจดัการก่อใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษทัได ้ 

14.2 ปัจจัยและอทิธิพลหลกัทีอ่าจมผีลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

1. สภาพเศรษฐกจิโดยรวม 

 เศรษฐกิจไทยในปี 2557 คาดว่าจะสามารถขยายตวัไดร้้อยละ 0.7 ชะลอลงจากปีก่อนหนา้ท่ีขยายตวัร้อยละ 2.9 
โดยมีสาเหตุหลกัจากการส่งออกสินคา้และบริการท่ีมีแนวโนม้หดตวั ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกท่ีล่าชา้และความ
เช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียวท่ีลดลงในช่วงคร่ึงปีแรกจากปัญหาความไม่สงบทางการเมือง นอกจากน้ี การใชจ่้ายภาครัฐยงั
ค่อนขา้งตํ่า อนัเป็นผลจากการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นไปอยา่งล่าชา้ในช่วงท่ีมีปัญหาความไม่สงบทางการเมือง อยา่งไรกต็าม
เศรษฐกิจไทยเร่ิมมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัในช่วงปลายปี โดยเฉพาะการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน เน่ืองจากไดรั้บปัจจยั
สนับสนุนจากความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคและนักลงทุนท่ีดีข้ึน การจา้งงานและรายไดน้อกภาคเกษตรท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี 
ประกอบกบัตน้ทุนการดาํเนินงานของภาคธุรกิจท่ีลดลงตามราคาพลงังาน สาํหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ 
อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในปี 2557 อยูท่ี่ร้อยละ 1.9 ลดลงเลก็นอ้ยจากปีก่อนหนา้ ตามราคานํ้ามนัและราคาสินคา้โภคภณัฑใ์น
ตลาดโลกท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง และการปรับโครงสร้างราคานํ้ามนัขายปลีกภายในประเทศเป็นสาํคญั 

  



 

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

220 

 เหตุการณ์สาํคญัเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจโลกไดแ้ก่ 

1. เศรษฐกิจโลก ในปี 2557 IMF คาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 3.3 ภาพรวมเศรษฐกิจของโลกฟ้ืนตวัดีข้ึน เศรษฐกิจ
หลายๆ ประเทศขยายตวัเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 

2. สถานการณ์การเงินโลก ธนาคารกลางหลาย ๆ ประเทศ มีแนวโนม้คงอตัราดอกเบ้ีย นโยบายใหอ้ยูใ่นระดบั
ตํ่า เน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่า และส่งเสริมเศรษฐกิจใหข้ยายตวัอยา่งมีเสถียรภาพ  

3. เศรษฐกิจสหภาพยโุรป ในปี 2557 IMF คาดวา่ GDP จะขยายตวัร้อยละ 0.8 ขยายตวัเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 
2556 และแนวโนม้ปี 2558 IMF คาดวา่ GDP จะขยายตวัร้อยละ 1.3 สถานการณ์ดา้นการเงิน ธนาคารกลาง
ยโุรป (European Central Bank : ECB) ไดมี้มติลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายจากร้อยละ 0.15 เหลือร้อยละ 0.05  
(เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2557)  และปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากอยู่ท่ีร้อยละ -0.2 และใชม้าตรการกระตุน้
เศรษฐกิจรอบใหม่ดว้ยการเขา้ซ้ือหลกัทรัพยท่ี์มีสินทรัพยเ์ป็นตวัคํ้าประกนัและตราสารหน้ีคุณภาพสูง 

4. เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา  ในปี 2557 IMF คาดวา่ GDP จะขยายตวัร้อยละ 2.2 ขยายตวัเท่ากบัปี 2556 และ
แนวโนม้ปี 2558 IMF คาดว่า GDP จะขยายตวัร้อยละ 3.1  สถานการณ์ดา้นการเงิน มติท่ีประชุมของ
คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2557 ใหค้งอตัราดอกเบ้ีย
อยูท่ี่ร้อยละ 0.25 นอกจากน้ี Fed ไดมี้มติส้ินสุดการซ้ือหลกัทรัพยรั์ฐบาลสหรัฐฯ ตามมาตรการผอ่นคลายเชิง
ปริมาณ คร้ังท่ี 3 (QE3) ในเดือนตุลาคม 2557 เน่ืองจากเศรษฐกิจและตลาดแรงงานอยูใ่นภาวะท่ีดี 

5. เศรษฐกิจของเอเชีย ในปี 2557 IMF คาดการณ์วา่ทั้งปีเศรษฐกิจจะขยายตวัร้อยละ 5.5 เป็นการขยายตวัใน
ระดบัเดียวกนักบัปี 2556 เศรษฐกิจเอเชียขยายตวัไดค้่อนขา้งตํ่าในช่วงคร่ึงปีแรก 2557 แต่มีแนวโนม้ค่อยๆ 
ปรับตวัดีข้ึนตามการทยอยฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก รวมถึงนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจและนโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลายของรัฐบาลในแต่ละประเทศ อยา่งไรก็ตามหลายประเทศยงัตอ้งเผชิญกบัความผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียนทั้งน้ี IMF คาดการณ์แนวโนม้เศรษฐกิจในปี 2558 ของภูมิภาคเอเชียจะขยายตวัร้อยละ 5.6 
และมีอตัราเงินเฟ้อคาดการณ์ร้อยละ 3.7 

6. ราคานํ้ ามนั สถานการณ์ราคานํ้ ามนัโลกมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง อนัเป็นผลมาจากกลุ่มประเทศโอเปก
ตดัสินใจคงกาํลังการผลิต และประเทศอิรักสามารถส่งออกนํ้ ามันดิบได้เพ่ิมข้ึน รวมถึงในปีน้ีสหรัฐฯ 
สามารถผลิตนํ้ามนัดิบจากชั้นหินดินดาน (Shale oil) จึงส่งผลใหอุ้ปทานนํ้ามนัโลกยงัคงลน้ตลาด โดยราคา
นํ้ ามนัดิบ (Dubai) เฉล่ีย 11 เดือน อยูท่ี่ 99.9 USD:Barrel โดยล่าสุดราคานํ้ ามนัดิบ NYMEX ส่งมอบ        
เดือนมกราคม (ณ วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2557) มีราคาอยูท่ี่ 63.05 USD:Barrel 

 สาํหรับประเทศไทย  สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าเศรษฐกิจไทยใน    
ปี 2557 จะขยายตวัร้อยละ 1.0 ซ่ึงชะลอตวัลงจากปี 2556 ท่ีขยายตวัร้อยละ 2.9 และเศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่า       
จะขยายตวัร้อยละ 3.5 – 4.5 ในส่วนของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนปรับตวัลดลงจาก      
ช่วงเดียวกนัของปี 2556 รวมทั้งดชันีความเช่ือมัน่ภาคอุตสาหกรรม ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคและธุรกิจท่ีปรับตวัลดลง
จากช่วงเดียวกนัของปี 2556 เช่นกนั  
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 สําหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2558 สํานักงานเศรษฐกิจการคลังคาดว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัว                
ในอตัราเร่งข้ึนมาอยูท่ี่ร้อยละ 3.9 (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 3.4 – 4.4) โดยไดรั้บแรงส่งของการใชจ่้ายภาครัฐท่ี        
คาดวา่จะเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะจากโครงการลงทุนยกระดบัโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ดา้นการคมนาคมขนส่ง เม็ดเงิน
จากงบกลางท่ีกนัไวเ้บิกจ่ายเหล่ือมปีและงบไทยเขม้แขง็ การลงทุนของรัฐวิสาหกิจท่ียงัเบิกจ่ายไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
และกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปี 2559 ท่ีเพ่ิมข้ึน รวมทั้งมาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเบิกจ่าย 
ประกอบกับอุปสงค์จากต่างประเทศคาดว่าจะขยายตวัดีข้ึนจากจาํนวนนักท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนภายหลัง
สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศคล่ีคลายลง อยา่งไรก็ตาม การส่งออกสินคา้ของไทยในปีน้ีจะยงัคงมีขอ้จาํกดั   
ในการขยายตวัจากความไม่แน่นอนของการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก นอกจากน้ี การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
คาดวา่จะปรับตวัดีข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจภาพรวมท่ีฟ้ืนตวัข้ึนและนโยบายภาครัฐท่ีมีความชดัเจน ซ่ึงจะส่งผลให้ความ
เช่ือมัน่ของนกัลงทุนและผูบ้ริโภคปรับตวัดีข้ึนตาม ในดา้นเสถียรภาพภายในประเทศ คาดว่าอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในปี 
2558 จะอยูท่ี่ร้อยละ 0.9 (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 0.4 – 1.4) ลดลงจากปีก่อนหนา้ ตามแนวโนม้ราคานํ้ามนัดิบและ
ราคาสินคา้โภคภณัฑใ์นตลาดโลกท่ีมีทิศทางลดลง เน่ืองจากอุปทานท่ีมากกวา่อุปสงคใ์นตลาดโลก 

2.  ธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์ 

 ในปี 2558 อุตสาหกรรมส่ิงพิมพใ์นส่วนของหนังสือพิมพ ์นิตยสาร จะไม่มีการขยายตวัเพ่ิม แต่อาจมีโอกาส   
เห็นการปรับลดตวัลงเน่ืองจากพฤติกรรมของผูอ้่านเร่ิมหันไปนิยมใชบ้ริการส่ือออนไลน์เพ่ิมข้ึนเพราะสะดวก และ
ข่าวสารรวดเร็วกว่า และท่ีสําคญัไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่าย ดงันั้นอุตสาหกรรมส่ิงพิมพจ์ะยงัคงตอ้งมีการปรับตวั เพ่ือให ้      
อยูร่อดดว้ยการขยายธุรกิจในส่ือออนไลน์เพ่ิมข้ึน 

3. ธุรกจิส่ือโทรทศัน์ 

 การเปล่ียนผ่านเขา้สู่ยุคดิจิตอลทีวีในประเทศไทย ยงัคงส่งผลต่อการแข่งขนัของธุรกิจทีวีอย่างต่อเน่ืองจาก          
ปีท่ีผา่นมา ทั้งการแข่งขนัดา้นคุณภาพของเน้ือหารายการโทรทศัน์ โดยการสร้างความแตกต่างจากผูผ้ลิตรายการรายอ่ืนๆ 
เพ่ือให้มีรายการท่ีหลากหลายและตรงกบัความตอ้งการของผูช้มโทรทศัน์มากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะมีผลต่อความสามารถใน     
การดึงเม็ดเงินโฆษณาในตลาดเขา้สู่สถานีโทรทศัน์ของผูป้ระกอบการมากยิง่ข้ึน โดยการคาดการณ์ยอดรวมของเมด็เงิน
ในการลงทุนการพัฒนารายการโทรทัศน์และค่าการผลิตในปี 2558 น้ีน่าจะไม่ตํ่ากว่า 2 หม่ืนล้านบาท ทั้ งจาก
ผูป้ระกอบการโทรทศัน์ระบบอนาลอคและดิจิตอลทีวี แต่รายไดท่ี้จะเขา้มาจากงบโฆษณา โดยเฉพาะกลุ่มดิจิตอลทีว ี
คาดการณ์ว่าจะเติบโตเพียงเล็กน้อย เม่ือเทียบกับการลงทุนท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มธุรกิจดังกล่าว จึงอาจจะกระทบต่อ
ผูป้ระกอบการดิจิตอลทีวบีางรายท่ียงัไม่มีศกัยภาพในการดึงดูดเมด็เงินโฆษณาได ้

 ปี 2558 ดูเหมือนว่าการเข้ามาในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของคู่แข่งรายใหม่จะลดน้อยลง เน่ืองจากทิศทาง
อุตสาหกรรมต่างมุ่งไปสู่การเปล่ียนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวี พิจารณาไดจ้ากเม็ดเงินโฆษณาท่ีเร่ิมขยบัตวั ทั้ งจากธุรกิจ
โทรทศัน์ระบบอนาลอค ธุรกิจเคเบ้ิลทีวีและทีวีดาวเทียมต่างโยกมาอยูท่ี่เม็ดเงินของดิจิตอลทีวี จากการคาดการณ์ของ
สมาคมเอเยนซ่ีและธุรกิจส่ือแห่งประเทศไทยประเมินว่า ส่ือโทรทศัน์ยงัถือว่าเป็นส่ือหลกัในการใชจ่้ายงบประมาณ     
ค่าโฆษณา โดยคาดการณ์ว่าสัดส่วนการโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์จะมากกว่า 65% ของงบประมาณในอุตสาหกรรม    
เน่ืองจากส่ือโทรทศัน์ยงัสามารถเขา้ถึงประชาชนจาํนวนมากและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หลงัจากการทดลอง
ออกอากาศดิจิตอลทีว ี24 ช่อง ในปี 2557 ท่ีผา่นมา ทาํใหอุ้ตสาหกรรมเขา้ใจบทบาทของดิจิตอลทีวีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อทีวีในระบบอนาลอค ระบบเคเบ้ิลทีวีและทีวีดาวเทียม อย่างไรก็ตามในสนามการแข่งขนัจะเห็นไดช้ดัใน     



 

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

222 

กลุ่มดิจิตอลทีวีเน่ืองจากมีจาํนวนผูเ้ล่นมากรายท่ีสุด ในขณะท่ีบรรดาผูป้ระกอบการดิจิตอลทีวีจะตอ้งพยายามแย่ง       
เมด็เงินจากทีวรีะบบอนาลอค  

 อยา่งไรก็ตามกลุ่มสถานีโทรทศัน์อนาลอคเดิมคาดวา่จะไม่สามารถปรับอตัราโฆษณาไดเ้พ่ิมข้ึนจากเหมือนเดิม  
เช่นเดียวกนักบัผูป้ระกอบการช่องเคเบ้ิลทีวีและทีวีดาวเทียมอาจจะตอ้งคงอตัราค่าโฆษณาต่อไป ขณะท่ีผูป้ระกอบการ
สถานีโทรทศัน์ระบบภาคพ้ืนดินแบบดิจิตอล ยงัมีความสามารถในการปรับราคาค่าโฆษณาเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ีย 40%         
จากราคาท่ีนาํเสนอในปี 2557 สาํหรับแนวโนม้ท่ีน่าสนใจต่อเน่ืองมาจากปี 2557 คือ มีการยา้ยเมด็เงินจากช่องทีวีรายเดิม
มายงักลุ่มดิจิตอลทีวมีากข้ึน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอุตสาหกรรมโฆษณาคาดการณ์วา่ ในอุตสาหกรรมโทรทศัน์สามารถจาํแนก
ผู ้ประกอบการได้เป็น  3 กลุ่มใหญ่  ซ่ึงใช้เกณฑ์การวัดจากอัตราโฆษณาเฉล่ียเรตต้ิงหรือความนิยมจากผู ้ชม                     
โดยประกอบดว้ย  

1. กลุ่มผูน้าํ : การครองส่วนแบ่งการตลาดรวมกนัมากกวา่ 50%  ซ่ึงประกอบดว้ย สถานีโทรทศัน์กองทพับก
ช่อง 7 และสถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 

2. กลุ่มช่องทีวีศกัยภาพสูง : กลุ่มช่องรายการท่ีมีอตัราการเติบโตสูงและมีศกัยภาพในการพฒันารายการ     
อยา่งต่อเน่ือง จึงทาํให้มีความสามารถในการปรับฐานค่าโฆษณาไดอ้ยา่งโดดเด่น ช่องรายการท่ีอยูใ่นกลุ่ม
ดงักล่าว ประกอบดว้ยช่องดิจิตอลทีวีและกลุ่มช่องอนาลอคเดิม ซ่ึงอยูต่ ั้งแต่ลาํดบั 3 ลงไป ในจาํนวนนั้นคือ 
ช่องเนชัน่ทีว ี

3. กลุ่มช่องทีวีท่ีกาํลังพฒันา : กลุ่มผูป้ระกอบการรายใหม่ ซ่ึงอยู่ในช่วงการพฒันาคุณภาพรายการ                 
การวางตาํแหน่งทางการตลาดใหก้บัสถานี ท่ียงัไม่มีความไม่ชดัเจนมากนกั 

 การแข่งขนัในอุตสาหกรรมโทรทศัน์ในปีน้ีคาดวา่จะเขม้ขน้ข้ึนมาก บรรดาผูเ้ล่นรายเดิมและรายใหม่ต่างปรับ  
กลยทุธ์และนาํเสนอรายการคุณภาพลงจอเพ่ือเรียกกระแสความนิยมมากข้ึน โดยส่ิงท่ีจะเห็นไดช้ดัเจน คือ การนาํเสนอ
รายการท่ีมีคุณภาพมากข้ึนเพ่ือดึงดูดกลุ่มผูช้มรายการ โดยเฉพาะกลุ่มประเภทวาไรต้ี ทั้ง 14 ช่อง ทั้งในระบบความ  
คมชดัปกติ (Standard Definition) และความคมชดัสูง (High Definition) เน่ืองจากรูปแบบเน้ือหาค่อนขา้งไม่แตกต่างกนั
มากนกั แมว้่ากลุ่มช่องรายการข่าวและสาระ อีก 7 ช่อง ดูเหมือนว่าจะมีอตัราการแข่งขนัไม่สูงเท่ากลุ่มประเภทวาไรต้ี   
แต่ถา้พิจารณาโดยละเอียดแลว้จะพบว่า ทุกช่องรายการดิจิตอลทีวีถือว่าเป็นคู่แข่งกบักลุ่มช่องรายการข่าวและสาระ 
เน่ืองจากมีการผลิตรายการข่าวและสาระดว้ยเช่นกนั อยา่งไรก็ตามแนวทางในการแข่งขนั คือ การผลิตรายการสารคดี
ข่าว หรือ รายการข่าวท่ีมีความแตกต่างๆ ให้เขา้ถึงผูช้มรายการเฉพาะกลุ่ม (Segmentation) มากข้ึน เพ่ือตอบสนอง    
ความตอ้งการของกลุ่มผูช้มและกลุ่มผูล้งโฆษณา จึงถือเป็นโอกาสของบริษทัในธุรกิจน้ี ซ่ึงผูบ้ริหารขององคก์รระบุว่า 
ในปีน้ีจะขยายฐานกลุ่มผูช้มจากคนวยัทาํงาน มาเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่มากข้ึน 

 หากพิจารณาในแง่ของฐานผูช้มรายการก็มีการปรับเปล่ียนเช่นกนั โดยฐานผูช้มช่องรายการโทรทศัน์ระบบ  
อนาลอครายเดิมไดรั้บการประเมินว่าจะลดลงประมาณ 4% - 5% เม่ือเทียบกบัปี 2557 เช่นเดียวกนักบัฐานผูช้มของ     
ช่องรายการในระบบทีวีเคเบ้ิลและทีวีดาวเทียม ซ่ึงคาดว่าจะลดลงราว 20% จากปี 2557 ขณะท่ีฐานผูช้มดิจิตอลทีว ี      
จะเพ่ิมข้ึนอีกราว 30% จากปี 2557 

 









              บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

                                            เอกสารแนบ 1     

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื่อ-สกลุ / อาย ุ  สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
หน่วยงาน / บริษทั 

  
ตาํแหน่ง (ปี) คุณวฒุิการศึกษา / ประวตัิการอบรม ถือหุน้ในบริษทั  (%) ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

   
ณ  5 กมุภาพนัธ์ 2558 

(นบัรวมคู่สมรส) 
ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

  

1.  นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ 
ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการ
ผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามที่
กาํหนดในหนงัสือรับรอง 
 
 
 

69 -ประกาศนียบตัรโรงเรียนอสัสมัชญัพาณิชย ์
กรุงเทพมหานคร (ACC) 
-โรงเรียนแสงทองวทิยา  อ.หาดใหญ่   
จ.สงขลา 
-อบรมหลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 54 ของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 
การอบรมปี 2557 
-ไม่มี - 

9.19                 - 2554-ปัจจุบนั 
 

2554-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
 
2555-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
26 ส.ค.56 - ปัจจุบนั 
29 ธ.ค.57 - ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติ้ง  
คอร์ปอเรชัน่ 
บจก.เนชัน่ ย ูจาํกดั 
บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
บมจ.เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอด็ดูเทนเมนท ์
บจก.เอน็บีซี เน็กซ์มีเดีย 
บจก.เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์
บจก.เนชัน่ คิดส์ 
บจก.ไนน์ บี ไบร์ท 
บมจ.เนชัน่ โกลบอล  
เอด็ดูเทนเมนท ์
 

 
 



              บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

ชื่อ-สกลุ / อาย ุ  สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
หน่วยงาน / บริษทั 

  
ตาํแหน่ง (ปี) คุณวฒุิการศึกษา / ประวตัิการอบรม ถือหุน้ในบริษทั  (%) ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

   
ณ  5 กมุภาพนัธ์ 2558 

 (นบัรวมคู่สมรส) 
ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

  

2. นายเสริมสิน  สมะลาภา 
รองประธานกรรมการบริษทั และ
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั
ตามที่กาํหนดในหนงัสือรับรอง 
 
 
 

47 -ปริญญาโท สาขาการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 
สถาบนัเทคโนโลย ีแห่งแมสซาชูเซ็ทส์ (MIT) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-กลยทุธ์สาํหรับบริษทัสื่อ หลกัสูตรผูบ้ริหาร 
วทิยาลยับริหารธุรกิจฮาวาร์ด มหาวทิยาลยัฮา
วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-อบรมหลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 24 ของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การอบรมปี 2557 
- ไม่มี - 
 

1.66 - 2553-ปัจจุบนั 
2553-ปัจจุบนั 
2554-ปัจจุบนั 
 
2554-ปัจจุบนั 
 
2554-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
26 ส.ค. 56-ปัจจุบนั 

นายกสภา 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 

มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์
บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติ้ง  
คอร์ปอเรชัน่ 
บมจ.เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอด็ดูเทนเมนท ์
บจก.เนชัน่ ย ู
บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
บจก.ไนน์ บี ไบรท ์

 
 
 
 
 



              บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

ชื่อ-สกลุ / อาย ุ  สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
หน่วยงาน / บริษทั 

  
ตาํแหน่ง (ปี) คุณวฒุิการศึกษา / ประวตัิการอบรม ถือหุน้ในบริษทั  (%) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

   
ณ  5 กมุภาพนัธ์ 2558 

(นบัรวมคู่สมรส) 
  

3. นางสาวดวงกมล  โชตะนา 
กรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการและ
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั
ตามที่กาํหนดในหนงัสือรับรอง 
 

51 -ปริญญาตรี  สาขานิเทศศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
-อบรมหลกัสูตรบทบาทหนา้ที่และทกัษะของ
การเป็นกรรมการบริษทั (DCP) รุ่น 144 ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
-อบรมหลกัสูตร Executive Development 
Program (EDP) รุ่นที่ 4 ของสมาคมบริษทัจด
ทะเบียนไทย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (TLCA) 
การอบรมปี 2557 
-ไม่มี- 
 

0.66 - 2554-ปัจจุบนั 
 
2555-ปัจจุบนั 
 
2555-ปัจจุบนั 
 
2555-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
กรรมการและประธาน
กรรมการ 
กรรมการและกรรมการ
ผูอ้าํนวยการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 

บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติ้ง  
คอร์ปอเรชัน่ 
บจก.ดบับลิวพีเอส (ประเทศ
ไทย) 
บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
 
บจก.เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวริ์ค 
บจก.คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั 
บจก.เอน็ เอม็ แอล จาํกดั 
บจก.เนชัน่ ย ูจาํกดั 
บจก.แบงคอก บิสสิเนส  บรอด
แคสติ้ง 

 

 
 
 



              บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

ชื่อ-สกลุ / อาย ุ
 

คุณวฒุิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
 

สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
หน่วยงาน / บริษทั 

 
ตาํแหน่ง (ปี) ถือหุน้ในบริษทั  (%) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

  
ณ  5 กมุภาพนัธ์ 2558 

(นบัรวมคู่สมรส) 
4. นายปกรณ์  บริมาสพร 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

68 -ปริญญาโท สาขาวศิวกรรมศาสตร์, 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร์,  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
-อบรมหลกัสูตรบทบาทหนา้ที่และทกัษะของ
การเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 17/2545 - 
Fellow Member ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 
 
-อบรมหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.  
รุ่นที่3) ของสถาบนัวทิยาการตลาดทุน ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
-อบรมหลกัสูตร Executive Development 
Program (EDP) รุ่นที่ 1 ของสมาคมบริษทัจด
ทะเบียนไทย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (TLCA) 
 
 

0.02 - 2536-ปัจจุบนั 
 
2540-ปัจจุบนั 
 
 
2542-ปัจจุบนั 
 
2547-ปัจจุบนั 
 
 
2553-ปัจจุบนั 
 

กรรมการและประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร 
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 
ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหาร 

บมจ.ไลทต์ิ้ง แอนด ์อีควปิเมนท ์
 
บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
 
 
บจก.แอล แอนด ์อี 
 แมนูแฟคเจอริ่ง 
บมจ.พรพรหมเมท็ทอล 
 
 
บจก.แอล แอนด ์อีโซลิดสเตท 



              บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

ชื่อ-สกลุ / อาย ุ
 

คุณวฒุิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
 

สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
หน่วยงาน / บริษทั 

 
ตาํแหน่ง (ปี) ถือหุน้ในบริษทั  (%) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

  
ณ  5 กมุภาพนัธ์ 2558 

(นบัรวมคู่สมรส) 
  -อบรมการเดินทางสู่การยกระดบัการกาํกบั

ดูแลกิจการที่ดีภายใต ้“ASEAN Corporate 
Governance Scorecard”  ของ บจ.เคพีเอม็จี 
 ภูมิไชย โฮลดิ้งส์ 
การอบรมปี 2557 
- COSO 2013 : The Road to Transition 
ของ บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 
 

ชื่อ-สกลุ / อาย ุ
 

คุณวฒุิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
 

สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
หน่วยงาน / บริษทั 

 
ตาํแหน่ง (ปี) ถือหุน้ในบริษทั  (%) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

  
ณ  5 กมุภาพนัธ์ 2558 

(นบัรวมคู่สมรส) 
5. นายเชวง  จริยะพิสุทธิ์ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

70 -ประกาศนียบตัร โรงเรียนอสัสมัชญัพาณิชย ์
กรุงเทพมหานคร (ACC) 
-อบรมหลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 36  
-อบรมหลกัสูตร Understanding Fundamental 
Statement (UFS) รุ่นที่ 2  
-อบรมหลกัสูตร  Finance for Non-Finance 
Director (FN)  รุ่นที่ 31  
-อบรมหลกัสูตร  Monitoring the System 
Internal Control and Risk Mgmt. รุ่นที่ 1  
-อบรมหลกัสูตร  Audit  Committee  Program 
รุ่น 20  
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย 
การอบรมปี 2557 
-ไม่มี- 
 

- - 2526-ปัจจุบนั 
2534-ปัจจุบนั 
2534-ปัจจุบนั 
2534-ปัจจุบนั 
2534-ปัจจุบนั 
2534-ปัจจุบนั 
 
2552-ปัจจุบนั 
 
 
 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหาร 

บจก.สยามสตีล จาํกดั 
บจก.สยามอินทริเกรท 
บจก.เอส เอส ที โฮลดิ้ง จาํกดั 
บจก.สยามซินดิเคท เทคโนโลย ี
บจก.สยามสตีลเวอร์คส์ 
บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
 
บจก.สยาม เอเชีย เอน็ไวรอน
เมน้ท ์

 
 
 



              บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 
 

ชื่อ-สกลุ / อาย ุ  สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
หน่วยงาน / บริษทั 

  
ตาํแหน่ง (ปี) คุณวฒุิการศึกษา / ประวตัิการอบรม ถือหุน้ในบริษทั  (%) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

   
ณ  5 กมุภาพนัธ์ 2558 

(นบัรวมคู่สมรส) 
  

7. นางสาวเขมกร วชิรวราการ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

39 -ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
(M.B.A.), University of Hawaii at Manoa, 
U.S.A. 
-ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต ภาคภาษาองักฤษ 
(B.B.A.) , คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
การอบรมปี 2557 
-Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
113/2557 ของ สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 
- ความทา้ทายของกรรมการตรวจสอบกบัการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัจดทะเบียน  ของ 
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์  
 
 
 
 
 

 - 2546-ปัจจุบนั 
 
17 ต.ค.56-ปัจจุบนั 

กรรมการ 
 
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

บจก.ไอ ดู ไอเดีย 
 
บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 



              บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 
 

ชื่อ-สกลุ / อาย ุ  สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
หน่วยงาน / บริษทั 

  
ตาํแหน่ง (ปี) คุณวฒุิการศึกษา / ประวตัิการอบรม ถือหุน้ในบริษทั  (%) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

   
ณ  5 กมุภาพนัธ์ 2558 

(นบัรวมคู่สมรส) 
  

8. นายอดิศกัดิ์  ลิมปรุ่งพฒันกิจ 
กรรมการ 

53 -ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-หลกัสูตรบทบาทหนา้ที่และทกัษะของการ
เป็นกรรมการบริษทั (DCP) รุ่นที่ 71ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การอบรมปี 2557 
-ไม่มี- 
 

0.48 - 2552-ปัจจุบนั  
 
2553-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 

กรรมการผูอ้าํนวยการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติ้ง  
คอร์ปอเรชัน่ 
บจก.คมชดัลึก มีเดีย 
บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
บจก.เอน็บีซี เน็กซ์มีเดีย 
บจก.เอน็ เอม็ แอล 
บจก.เนชัน่ ย ู
บจก.เอน็บีซี เน็กซ์ วชิัน่ 
บจก.เอน็บีซี เน็กซ์ สกรีน 

9. นายพนา  จนัทรวโิรจน์ 
กรรมการและกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม
ผกูพนับริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ
รับรอง 
 

56 -ปริญญาโท : Tufts University, USA 
-อบรมหลกัสูตรบทบาทหนา้ที่และทกัษะของ
การเป็นกรรมการบริษทั (DCP) รุ่นที่ 71 ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
-อบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การบริหาร
ความเสี่ยงของสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (TLCA) 
การอบรมปี 2557 
-ไม่มี- 

0.61                 - 2551-ปัจจุบนั 
2554-ปัจจุบนั 
 
2555-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
 
2555-ปัจจุบนั 
 
24 ก.พ.57 -ปัจจุบนั 
16 ส.ค.57 –ปัจจุบนั 
16 ส.ค.57 -ปัจจุบนั 

กรรมการผูอ้าํนวยการ   
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวริ์ค 
บมจ.เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอด็ดูเทนเมนท ์
บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
บจก.โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ 
เซอร์วสิ  
บจก.เนชัน่ โกลบอล   
เอด็ดูเทนเมนท ์
บจก.ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย ) 
บจก.เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์
บจก.เนชัน่ คิดส์ 



              บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 
 

ชื่อ-สกลุ / อาย ุ  สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
หน่วยงาน / บริษทั 

  
ตาํแหน่ง (ปี) คุณวฒุิการศึกษา / ประวตัิการอบรม ถือหุน้ในบริษทั  (%) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

   
ณ  5 กมุภาพนัธ์ 2558 

(นบัรวมคู่สมรส) 
  

10. นายเทพชยั  แซ่หยอ่ง 
บรรณาธิการเครือเนชัน่ 

60 -มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอสัสมัชญั
พาณิชยการ กรุงเทพมหานคร (ACC) 
-อบรมหลกัสูตรบทบาทหนา้ที่และทกัษะของ
การเป็นกรรมการบริษทั (DCP) รุ่น 177/2556 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย 
การอบรมปี 2557 
-หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการ

พลงังาน (วพน.) รุ่นที่ 5/2557  

0.30 - 2551 - 2555 
 
 
2555 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 
 
2556 - 8 ส.ค. 2557 
7 ส.ค. 57 - ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการ 
 
 
บรรณาธิการเครือเนชัน่ 
กรรมการ 
กรรมการ       
 
กรรมการ 
กรรมการ 

องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทย
พีบีเอส) 
บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
บจก.เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวริ์ค 
บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์
ปอเรชัน่ 
บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
บมจ.เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอด็ดูเทนเมนท ์

11. นายวฑิูร  พึงประเสริฐ 
ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการ  
สายธุรกิจดา้นข่าวทัว่ไปภาษาไทย 

61 -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์   
คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร (นิดา้) 
-ปริญญาตรี สาขาวชิารัฐศาสตร์   
คณะรัฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
-อบรมหลกัสูตรModern Managers Program : 
MMP ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมปี 2557 
-ไม่มี- 

0.01 - 2555-ปัจจุบนั 
 
 
2555-ปัจจุบนั 
 

ผูช้่วยกรรมการ-
ผูอ้าํนวยการหนงัสือพิมพ์
คมชดัลึก 
กรรมการ 

บจก.คมชดัลึก มีเดีย 
 
 
บจก.คมชดัลึก มีเดีย 
 



              บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

ชื่อ-สกลุ / อาย ุ  สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
หน่วยงาน / บริษทั 

  
ตาํแหน่ง (ปี) คุณวฒุิการศึกษา / ประวตัิการอบรม ถือหุน้ในบริษทั  (%) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

   
ณ  5 กมุภาพนัธ์ 2558 

(นบัรวมคู่สมรส) 
  

12. นางสาวณฐัวรา  แสงวารินทร์ 
ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการ  
ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพนัธ์ 

47 -ปริญญาโท  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา
การจดัการภาครัฐและเอกชน  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
-ปริญญาตรี   คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
-อบรมหลกัสูตรบทบาทหน้าที่และทกัษะของ
การเป็นกรรมการบริษทั (DCP) รุ่น 148 ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
-อบรมหลักสูตร  TLCA Executive 
Development Program (EDP) รุ่น 11 ของ
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (TLCA) 
- อบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง การ
บริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับนกับริหาร
ร ะดับ สู ง  รุ่ น ที่  9  (ปศส )  ขอ งสถ าบัน
พระปกเกลา้ 
การอบรมปี 2557 
-ไม่มี- 

0.01 
 

- 2555-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

กรรมการ 
ผูช้่วยกรรมการ-
ผูอ้าํนวยการ 

 บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 
 บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป    

 
 



              บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

 

ชื่อ-สกลุ / อาย ุ  สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
หน่วยงาน / บริษทั 

  
ตาํแหน่ง (ปี) คุณวฒุิการศึกษา / ประวตัิการอบรม ถือหุน้ในบริษทั  (%) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

   
ณ  5 กมุภาพนัธ์ 2558 

(นบัรวมคู่สมรส) 
  

13. นายสุพจน ์ เพียรศิริ 
ผูอ้าํนวยการอาวโุส  ฝ่ายบญัชี 

46 -ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต (การสอบบญัชี) 
เกียรตินิยมอนัดบั 2 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
-ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4666 
- การอบรมหลกัสูตร The 7 Habits of Highly 
Effective People by  PacRim  Group 
-อบรมหลกัสูตร Strategy Management 
Program  ของคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- อบรมหลกัสูตรบทบาทหนา้ที่และทกัษะของ
การเป็นกรรมการบริษทั (DCP) รุ่นที่ 150 ของ 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การอบรมปี 2557 
-ไม่มี- 

0.01 -  2555 – ปัจจุบนั 
 
 2553 – ปัจจุบนั 
 2553 – ปัจจุบนั 
 2555 –  ปัจจุบนั 
 
2556 –  ปัจจุบนั 
2556 –  ปัจจุบนั 
29 พ.ค. 57 – ปัจจุบนั 
 
16 ส.ค.57 – ปัจจุบนั 
16 ส.ค.57 – ปัจจุบนั 
 1 พ.ย. 57 – ปัจจุบนั 
29 ธ.ค.57 – ปัจจุบนั 
 
 

ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่าย
บญัชี  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 
 
 

บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
 
บจก.คมชดัลึก มีเดีย 
บจก. กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 
บจก.แบงคอก บิสสิเนส บรอด- 
แคสติ้ง 
บจก.ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
บจก.ไนน์ บี ไบร์ท 
บจก. โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์ม
เมชัน่ เซอร์วสิ  
บจก. เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์
บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั 
มหาวทิยาลยัเนชัน่ 
บจก. เนชัน่ โกลบอล  
เอด็ดูเทนเมนท ์ 

 
 
 



              บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

ชื่อ-สกลุ / อาย ุ  สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
หน่วยงาน / บริษทั 

  
ตาํแหน่ง (ปี) คุณวฒุิการศึกษา / ประวตัิการอบรม ถือหุน้ในบริษทั  (%) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

   
ณ  5 กมุภาพนัธ์ 2558 

(นบัรวมคู่สมรส) 
  

14. นางสาวมธัยา  โอสถานนท ์
ผูอ้าํนวยการอาวโุส  ฝ่ายการเงิน  
/เลขานุการบริษทั 
 

45 -ปริญญาตรี สาขาวชิาการบญัชี   
คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
- อบรมหลกัสูตรบทบาทหนา้ที่และทกัษะของ
การเป็นกรรมการบริษทั (DCP) รุ่นที่ 150 
การอบรมปี 2557 
-ไม่มี- 

0.00                 - 2549-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 
2554-ปัจจุบนั 
 
2555-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
 
2556-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
ผูอ้าํนวยการอาวโุส 
ฝ่ายการเงิน 
เลขานุการบริษทั 
กรรมการ 

บจก. เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์ 
บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวริ์ค 
บจก.เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดู- 
เทนเมนท ์
บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั 
บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
 
บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
บจก.ไนน์ บี ไบร์ท 

 



ข้อมูล ความสัมพนัธ์ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร กบับุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ณ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท
บริษัท

ร่วมทุน
NMG NBC NINE WPS NML NNN KTM KMM NU BBB YNIS NNM NNS NNV NED NK NBB NGE

สายธุรกจิ 5 4 6 7 3 1 2 8 1 5 5 5 4 4 4 4
นายเสริมสิน สมะลาภา // / / / /
นายปกรณ์ บริมาสพร /
นายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ /
นายนิวตัน์ แจง้อริยวงศ์ /
นางสาวดวงกมล โชตะนา // / X, / // // X // // //
นายอดิศกัด์ิ ลิมปรุ่งพฒันกิจ // // // / / // // //
นายพนา จนัทรวิโรจน์ // // / // / /
นายเทพชยั แซ่หยอ่ง V / / / /
นางสาวณฐัวรา แสงวารินทร์ V /
นายวิฑูร พึงประเสริฐ V //
นายสุพจน์ เพียรศิริ V / / / / / / / / /
นางสาวมธัยา โอสถานนท์ V / / / / /

     หมายเหตุ: x = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร  / = กรรมการ V = ผูบ้ริหาร
     สายธุรกจิ : 1 = สายธุรกิจดา้นข่าวธุรกิจภาษาไทย 2 = สายธุรกิจดา้นข่าวทัว่ไปภาษาไทย 3 = สายธุรกิจดา้นข่าวภาษาองักฤษ 4 = สายธุรกิจดา้นเอด็ดูเทนเมนทแ์ละต่างประเทศ

5 = สายธุรกิจดา้นส่ือกระจายภาพและเสียง 6 = สายธุรกิจดา้นการพิมพ์ 7 = สายธุรกิจดา้นขนส่ง 8 = สายธุรกิจการศึกษา
บริษัท:      บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมน้ท ์จาํกดั (NGE)     เดิม    บริษทั เนชัน่เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมน้ท ์จาํกดั (NEE)

บริษัทย่อย % บริษัทย่อยทางอ้อม
NBC บมจ. เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ ถือหุน้โดยตรง 71.26% NEXT MEDIA บจก.เอน็บีซี เน็กซ์มีเดีย ถือหุน้ผา่น NBC 71.26%

เอกสารแนบ 2

บริษัทย่อย บริษัทย่อยทางอ้อม

ณ 31 ธ.ค. 57
สัดส่วนการถือหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 57
สัดส่วนการถือหุ้น

NINE บมจ.เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท์ ถือหุน้โดยตรง 80.06% NNS บจก.เอน็บีซี เน็กซ์ สกรีน ถือหุน้ผา่น NBC 71.26%
WPS บจก.ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) ถือหุน้โดยตรง 84.50% NNV บจก.เอน็บีซี เน็กซ์ วิชัน่ ถือหุน้ผา่น NBC 71.26%
NML บจก.เอน็เอม็แอล ถือหุน้โดยตรง 99.99% NED บจก.เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท์ ถือหุน้ผา่น NINE 80.06%
NNN บจก.เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค ถือหุน้โดยตรง 99.99% NK บจก.เนชัน่ คิดส์ ถือหุน้ผา่น NINE 80.06%
KTM บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย ถือหุน้โดยตรง 99.99% NBB บจก.ไนน์ บีไบรท์ ถือหุน้ผา่น NINE 80.06%
KMM บจก.คมชดัลึก มีเดีย ถือหุน้โดยตรง 99.99% NGE บจก.เนชัน่ โกลบอล - ถือหุน้ผา่น NINE 80.06%
NU บจก.เนชัน่ ยู ถือหุน้โดยตรง 90.00%         เอด็ดูเทนเมนท์
BBB บจก.แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง ถือหุน้โดยตรง 99.80%

บริษัทร่วมทุน %
YNIS บจก.โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิส ถือหุน้โดยตรง 45.00%

ณ 31 ธ.ค. 57
สัดส่วนการถือหุ้น



บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2557

NEXT

MEDIA

นายสุทธิชยั  แซ่หยุน่ X , // X , // X , // X , // X , // X , // X X X X
นายเสริมสิน  สมะลาภา / / / /
นางสาวดวงกมล  โชตะนา / X, // // // X, // // // //
นายเทพชยั  แซ่หยอ่ง / / / /
นายพนา  จนัทรวโิรจน์ / // / // / / / /
นายอดิศกัด์ิ ลิมปรุ่งพฒันกิจ // // / / // // //
นางสาวเอ่ียมศรี บุญหชยัรัตน์ // / /
นายสุพงษ ์ล้ิมธนากุล /
นายเมธา  สุนทรจิตร์ /
นายกิตติชยั  ลทัธิโสภณกุล /
นางสุภาณี  เดชาบูรณานนท์ /
นายสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร /
นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร /
นางสาวศนัธยา  กิตติโกวทิ /
นางลกัขณา  รัตน์วงสกุล / / /
นางสาวมธัยา โอสถานนท์ / / / / /
นายสุพจน์  เพยีรศิริ / / / / / / / / /
นางสาวเนตรนภา  ภูษิตตานนท ์ /
นายเฮนริก โฮซอลตนี์ลเซน
นายคาร์ล สตอฟมาค ปีเตอร์เซน
นายแฟรงค ์ดีเทอร์ นาว

เอกสารแนบ 2

รายช่ือบริษัทย่อย                                    

รายช่ือกรรมการ
NBC NINE WPS NML NNN KTM KMM NU NK NBB NGEBBB YNIS NNS NNV NED

นายแฟรงค ดเทอร นาว
นายทววีฒุน์ อมรเดชเทวนิทร์ /
นางสาวอิงทิพย ์รัตตะรังสี /
นายตะวนั เทวอกัษร /
นายวรสิทธ์ิ เทวอกัษร /
นางสาวสุภา หงษท์อง /
นางเมทินี ธนวงศว์บิูลย ์ /
นางสาวเบญ็จวรรณ  เผา่จินดามุข // //
นายวฑิูร  พงึประเสริฐ //
นางสาวณัฐวรา  แสงวารินทร์ /
นายโยะชิโอะ ฮีซามตัสึ //
นายมาซาฮิโระโคะจิมะ //
นายฉทัทวฒิุ  พชีผล /
หมายเหตุ 1  / =  กรรมการ   x = ประธานกรรมการ  // = กรรมการบริหาร

2 ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท

NBC บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่ YNIS บจก.โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วสิ
NINE บมจ.เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ Next Media บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย
WPS บจก.ดบับลิวพเีอส (ประเทศไทย) NNS บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรีน 
NML บจก.เอ็นเอ็มแอล NNV บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์ วชิัน่
NNN บจก.เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวร์ิค NED     บจก.เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์
KTM บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย NK บจก.เนชัน่ คิดส์ 
KMM บจก.คมชดัลึก มีเดีย NBB บจก.ไนน์ บีไบรท์
NU บจก.เนชัน่ ยู NGE บจก.เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท ์(เดิม บจก.เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมน้ท ์เอ็ดดูเทนเมนท ์)
BBB บจก.แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง



                                                                                                                                                                                  บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 
 

 
                                                                     เอกสารแนบ 3     

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 
 

ชื่อ-สกลุ / อาย ุ  สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั หน่วยงาน / บริษทั 
ตาํแหน่ง (ปี) คุณวฒุิการศึกษา / ประวตัิการอบรม ถือหุน้ในบริษทั  (%) ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตาํแหน่ง เฉพาะที่เกี่ยวขอ้งกบั 

   
ณ  5 กมุภาพนัธ์ 2558 

 (นบัรวมคู่สมรส) 
ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

  ธุรกิจบริษทั   

1.  นางสาวกาญจนา ฤทธิรงคข์จร  
 
 

47 การศึกษา 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 
 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรี 

นครินทรวโิรฒ 
 ผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาต เลขที่ 64667 

การอบรมปี 2558 
 สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- Introduction to Control Self Assessment 
 สภาวชิาชีพบญัชี 

- COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการ
ควบคุมภายในล่าสุด 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- Anti-Corruption  : The Practical Guide 

- 
 

- 2551 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 

 

Senior  Internal  Audit 
Manager 
 

บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
 
  
 
 

 
 



 

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

- ไม่มี - 

 



 

 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 5 

- ไม่มี - 

 


