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ประกอบดวย
สายธุรกิจดา
ขาวธุรกิจทีวี
มีเดีย จํากัด (
สายธุรกิจดา
ดําเนินงานโด
สายธุรกิจดา
สัมมนา และ
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สายธุรกิจด
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ย 8 สายธุรกิจ ดงั
นขาวธุรกิจภาษ
วีดาวเทียม ภายใ
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นขาวทั่วไปภาษ
ดยบริษัท คมชัด
านขาวภาษาอังก
ะทักษะการส่ือสา
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ส่ิงพิมพตางประ
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านส่ือกระจายภ

Mango TV ,ชอง
 ผลิตรายการวิท
น จํากัด (มหาชน
นการพิมพ ดําเนิ
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นการขนสงดําเนิ
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าไทย ผลิตหนังสื
ใตชื่อ กรุงเทพธุร

ษาไทย ผลิตหนัง
ลึก มีเดีย จํากัด (
ฤษ ผลิตหนังสือ
ารดําเนินงานโด
ละตางประเทศ 
มในนามสํานัก
ะเทศและรายการ
ยบริษัท เนชั่น 

ภาพและเสียง เ
งระวังภัย, Rama
ทยุ, New Media 

)  (NBC) 
นินธุรกิจรับจางพิ
 
นินงานโดยบริษั
นระดับปริญญาต
ยาลัย เนชั่น โดย
โดย บริษัท เนชัน่
บดวยหุนสามัญ 

สรางการประกอ

-91 
4-130 อาคารทีซีไ
งนา  เขตบางนา ก
p.com 

บริษัท เนชั่น มัลติมี

น) 

สือพิมพ กรุงเทพ
รกิจทีวีดําเนินงา

สือพิมพ คมชัดลึ
(KMM) 
อพิมพ เดอะเนชั่
ยบริษัท เนชั่น นิ
  ผลิตและจําหน
พิมพเนชั่นบุคส
รทีวีสําหรับเด็ก
 อินเตอรเนชั่นแ

เจาของและผูดํ
a Channelผลิตร
 ดําเนินงานโดย

พิมพดําเนินงานโ

ัท เอ็นเอ็มแอล จํ
ตรี , ปริญญาโท แ
ยมี 2 วิทยาเขต คื
น ยู จํากัด (NU) 
 1,647,740,300 

อบธุรกิจและการ

ไอเอฟ ทาวเวอร
กรุงเทพมหานคร

มเีดีย กรุป จํากัด (

พธุรกิจ และรายก
านโดยบริษัท กร

ลกึ และเนช่ันสุด

ชั่น ,เนชั่นจูเนียร
นิวส เน็ตเวิรค จาํ
นายส่ิงพิมพสําห
ส, ตัวแทนโฆษ
ทางทีวีดาวเทียม
แนลเอ็ดดูเทนเ

าเนินงานสถานี
ายการเพื่อออกอ
ยบริษัท เนชั่น บ

โดยบริษัท ดับบลิ
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และ หลักสูตรบ ิ
คือ วิทยาเขตกรุง
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แอนด แอสโซซิเ
มเซ็นเตอร ชัน้ 2
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ทาวเวอรชั้น 17  ถ
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ย  กรุงเทพมหาน
661-8803-5 

บ
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แหงประเทศไทย 

เคพีเอม็จี ภูมิไชย
ร ชั้น 50-51ถนน

เอทส ลอว ออฟฟ
20 ถนนสีลม แข

นาธิป แอนด พาร
ถนนเพลินจิต แข

ด 
อเชี่ยนทาวเวอร  
นคร  10110 

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ย) จํากัด 
 ชั้น 4 ถนนรัชด

ย สอบบัญชี จํากั
นสาทร เขตยานน

ฟช จํากดั 
วงสุริยวงศ เขตบ

รทเนอรส จํากัด 
ขวงลุมพนิี เขตป

 1  สุขุมวิท 16 ถ

มเีดีย กรุป จํากัด (

าภิเษก  

กดั 
นาวา กทม. 1012

บางรัก  
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อยางมี

1. ควา

 
 
โดยป 
ขายโฆ
ในขณ
ภาวะอุ
เหตุกา
การอุป
เศรษฐ
ดังนั้นเ
บริษัท
ความส
บริษัท
ตอบส
โนโลยี
ไดเปรี
มากข้ึน
ขณะเดี
  ทั้งนี้เ
แสนลา
เติบโต
รวมทั้ง
รุกเขาส
ชอง คิด
อาจจะ
โฆษณ
Games

 

 
ความค
นโยบา
ไดดังนี
ลึก มีเ

ัยความเส่ียง 

การดําเนิน
นัยสําคัญ  ซ่ึงบริ

มเส่ียงในการปร

1.1 ความเ
เนื่องดวยร

2555 บริษัทมีรา
ฆษณาเทากับ 1,
ะที่โครงสรางต
อุตสาหกรรมโฆ
รณน้ําทวม เร่ิมฟ
ปโภคของรัฐก็ข
กิจทั้งจากภายใน
เพื่อลดผลกระท
ทในกลุมใหสอด
สามารถเชิงแขง
มีชองทางการเผ
นองความตองก
ย่ีใหม ๆ ในทุก 
ยบคูแขงในตลา
น เชน การจัดกิจ
ดยีวกันยังคงใหค
นื่องจากจากส่ือโ
านบาท ซ่ึงมากก
ตอยางกาวกระโด
งลูกคาทองถิ่น ตื่
สูธุรกิจโทรทัศน
ดโซนทีวี (KidZ
เขามาทดแทนธุ

ณา เชน Isnap, E
s ตาง ๆ หรือ En

1.2 ความเ

 เนื่องดวยบ
คลองตัวในการบ
ายและวิสัยทัศนข
นี้ ส่ือส่ิงพิมพ แล
ดีย จํากัด มีส่ือ

 

นธุรกิจของกลุม
ริษัทไดมีมาตรก

ระกอบธุรกิจ 

เส่ียงจากผลการด
รายไดหลักของบ
ายไดจากการขาย
,878 ลานบาท โ
นทุนสวนใหญเ

ฆษณาสามารถส
ฟนตัว สงผลให
ยายตัวดีข้ึน  ทํา
นประเทศ หรือน
ทบจากความไมแ
ดรับกับนโยบา
ขัน มาใชเพื่อที่จ
ผยแพรสินคาแล
ารดานการตลาด
แพลตฟอรม โด
าด รวมถึงเนนกา
จกรรมสัมมนาให
ความสําคัญกับกา
โทรทัศนมีสวนแ
กวารายไดโฆษณ
ดด เห็นไดจากก
ตืน่ตัวดานการสร
นจากโทรทัศนดา
Zone TV) ชองทวีี
รกิจส่ิงพิมพในอ

E-commerce, M
ntertainment  เปน

เส่ียงจากกลยุทธ

บริษัททําธุรกิจส
บริหารงาน  และ
ขององคกรใหเป
ละโฆษณา ไดแก
หลักคือ หนังสื

บริษัทมีปจจัยคว
ารรองรับความเส

ดําเนินงานข้ึนอยู
บริษัทมาจากธุรกิ
ยโฆษณารวมเท
โดยรายไดจากก
เปนตนทุนคงที่ 
ะทอนถึงสภาวะ
การลงทุนภาคเอ
ใหมีการใชงบโ

นอกประเทศมีกา
แนนอนจากภาว
ายและวิสัยทัศน
จะลดความเส่ียง
ละบริการผานส่ื
ด กลายเปนTota
ดยคํานึงถึงเนื้อห
ารหารายไดโดย
หกับลูกคารายใ
ารบริหารจัดการ
แบงรายไดของอ
ณาจากส่ิงพิมพปร
ารเติบโตของครั
รางแบรนด เพื่อเ
าวเทียมเพิ่มข้ึนจ
วใีนรูปแบบ Kid
อนาคต รวมถึงก

M-commerce, หรื
นตน 

ธในการดําเนินธุร

ส่ือครบวงจร บริ
การประเมินผลง
ปนไปในทิศทางเ
ก  บริษัท กรุงเทพ
สือพิมพ คมชัดลึ

วามเสี่ยงที่เกี่ยวข
ส่ียงดังกลาวโดย

ยูกับภาวะอุตสาห
กิจหนังสือพิมพ 
ากับ 2,089 ลาน
การขายโฆษณา
 ผลการดําเนินง
ะเศรษฐกิจ ไดเป
อกชนปรับตัวดีขึ
โฆษณาผานส่ือต
รชลอตัวก็จะสง
วะเศรษฐกิจ บริษ
นขององคกรให
งหรือผลกระทบ
สือประเภทตาง ๆ
al MediaSolution
หาที่สอดรับและ
สรางสรรคกิจก
หญ ซ่ึงจะสามา
รคาใชจายอยางรั
อุตสาหรรมโฆษ
ระมาณ 4 เทา โด
รัวเรือนไทยในป
ตรียมตัวรับการเ
จากเดิม อีก 2 ชอ
d Edutainment   
การทํา ธุรกิจ Dig
รือ S-Commerce

รกิจ 

ริษัทไดมีการแบ
งานตามยุทธศาส
เดียวกัน รวมถึงก
พธุรกิจ มีเดีย จํา
ลึก และ บริษัท

บ

ของซ่ึงมีผลกระท
ยมีรายละเอียดดัง

หกรรมโฆษณา 
 ซ่ึงรายไดหลักข
บาท เพิ่มข้ึนรอย
าคิดเปนรอยละ
านของบริษัทจึง
ปนอยางดี ดังเชน
ข้ึนอยางตอเนื่อง
ตาง  ๆ เติบโตจา
ผลถึงอุตสาหกร
ษัทจึงไดมีการกํ
หเปนไปในทิศ
บดังกลาวที่จะเกิ
ๆ ที่หลากหลาย
n แกผูลงโฆษณ
ะเปนไปไดของธ
รรม Below-the-
รถชวยเสริมสรา
ัดกุมและเหมาะส
ษณาสูงสุดมากถึง
ดยปจจุบันส่ือโท
ปจจุบันที่เขาถึงสื
เปดประชาคมเศ
อง คือ กรุงเทพธุ
 เพื่อเปนการกระ
gital Media  ใน
e (Social Media

บงโครงสรางกา
สตรเชิงเปาหมาย
การสรางความไ
กัด มีส่ือหลักคือ
 เนชั่น นิวส เน็

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ทบโดยตรงตอก
งตอไปนี้   

ของธุรกิจประเภ
ยละ 11 เม่ือเทียบ
 71 ของรายได
งข้ึนอยูกับภาวะ
น ในป 2555  ภ
ง อีกทั้งการลงทุ
ากปกอน 12% 
รรมโฆษณา ในท
าหนดแผนกลยุ

ศทางเดียวกัน โ
กิดข้ึน ดวยการใ
 ดวยการผสมผ

ณา ตลอดจนการ
ธุรกิจ ใหครอบค
-Line ใหกับลูก
างประสิทธิภาพ
สม  
งรอยละ 58  ของ
ทรทัศนดาวเทียม
ส่ือเคเบ้ิลทีวี และ
ศรษฐกิจอาเซียน 
รกิจทีวี สถานีขา
ะจายความเส่ียงจ
นรูปแบบอื่น ๆ น
a Commerce) ,

ารดําเนินธุรกิจใ
ย (Target-Based
ดเปรียบทางการ
อ หนังสือพิมพก
น็ตเวิรค จํากัด มี

มเีดีย กรุป จํากัด (

กลุมบริษัท และห

ทนี้มาจากรายได
บกับปกอนที่ราย
จาการขายและ
ะอุตสาหกรรมโฆ
ภาวะของเศรษฐก
นภาครัฐและกา
  อยางไรก็ตา

ทางตรงกันขามเช
ทธของทุกหนว
โดยมุงเนนการ
ใชความไดเปรีย
สานทุกส่ือเขาด
นําส่ือแบบเดิมก
คลุมทุกกลุมผูรับ
กคาทั้งภาครัฐแล
พทางดานรายได

งคาใชจายโฆษณ
มในประเทศไทย
ะทีวีดาวเทียมแล
 ในป 2558 กลุม
าวธุรกิจและการ
จากผลกระทบจา
นอกเหนือจากร
, E-Education ห

ใหมีความชัดเจน
d Strategy) ใหสอ
รแขงขัน  โดยแย
กรุงเทพธุรกิจ, บ
มีส่ือหลักคือ หน
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หรือผูลงทุน

ดคาโฆษณา 
ยไดจากการ
บริการรวม   
ฆษณา ทั้งนี้
กิจไทยหลัง
รใชจายเพื่อ
มหากภาวะ
ชนเดียวกัน 
วยธุรกิจและ
ขยายรักษา
บจากการที่
ดวยกัน เพื่อ
กาวเขาสูเทค
บส่ือเพื่อให
ละเอกชนให
ไมใหลดลง  

ณารวม 1.17 
ยมีอัตราการ
ลวกวา 60%  
บริษัทจึงได
รลงทุน และ 
ากส่ือใหมที่
ายไดจากคา
หรือ Digital 

นเพื่อใหเกิด
อดคลองกับ
กกลุมธุรกิจ
ริษัท คมชัด
นังสือพิมพ 



 
เดอะเน
นเมนท

 
ดานคว
อยางมี
ทางผล

 
หนวยธ
ทางกา
เพื่อเป
ระดับส
กลุม แ

 
(KTM)
เอ็น เอ็
ส่ือดิจติ

 
โอกาส
เปนสว
ประกอ
เขมแข็

2. ควา

 
ปจจัยห
กรุงเท
ส่ิงพิมพ
ปจจัยห
และกา
สําคัญข
ส่ิงพิมพ

กระแส
โจทยก
“Conv
ทุกส่ือ 
ทุกส่ือ

นชั่น , ธุรกิจขนส
ทและตางประเท

 โดยการแย
วามสัมพันธกับบ
ประสิทธิภาพแล
ลประโยชนอาจทํ

ดังนั้นเพื่อ
ธุรกิจและบริษัท
ารแขงขันดังกลา
นพื้นฐานการเติ
สูงในบริษัทที่บริ
และสามารถกํากบั

ในเดือน พ
) ไดจัดตั้ง บริษัท
น เอ็น เน็กซ ฟร
ตอลทีวี  

สําหรับป
สใหม ๆ ทางธุรกิ
วนหนึ่งในการรว
อบการขาดทุนอ
ง และสนับสนนุ

มเส่ียงดานการผ

2.1 ความ
หลักที่ทําใหผูบริ
พธุรกิจ , คมชัด
พแตละหัวจะมีแ
หลัก ที่มีผลตอ R
ารทํางานที่เปนที
ของการทําส่ือ  ด
พของบริษัท   

ดังนั้นเพือ่
สเทรนดโลกไดอ
การบริโภคขาว

vergence Newsro
  โดยมี จอมอนิเ
สามารถติดตาม

 

สง, ธุรกิจโรงพิม
ศ, ธุรกิจดานการ

ยกเปนบริษัทยอ
บริษัทแม และกา
ละประสิทธิผล 
ทาํใหเกิดการแขง

อเปนการลดควา
ทในกลุมใหเปน
าวมาใชในการล
ติบโตทางธุรกิจอ
ริษัทถือหุนอยู เพื
บดูแลการขยายง

พฤศจิกายน 55 บ
ท แบงคอก บิสสิ
รอนเทียร จํากัด 

ระโยชนในการ
กิจ  และเพิ่มควา
วมสรางสังคมคุ
อยู ซ่ึงบริษัทตอ
นกันและกัน อยา

ผลิต  ไดแก 

เส่ียงจากการผลิ
ริโภค มี Royalty 
ลึก ฯลฯ  นอกจ
แนวทางการนําเส
Royalty ของผูบ
ทีมของกองบรร
ดังนั้นกลุมบริษัท

อใหข้ันตอนการผ
อยางรวดเร็ว ทําใ
วสารที่หลากห
oom”  คอนเวอร
เตอร คริสตัล วอ
ประเด็นขาว ที่อ

มพ ,ธุรกิจกระจ
รศึกษาและธุรกจิ

อยเพื่อใหการปร
ารบริหารที่ชัดเจ
อาจกอใหเกิดคว
งขันกันเองระหว

มเส่ียงบริษัทได
ไปในทิศทางเดี
ลงทุนขยายธุรกิจ
อยางย่ังยืน โดย
พื่อใหเกิดความเชื
งานของบริษัทใน

บริษัทยอยในเครื
สิเนส บรอดแคส
 เพื่อเตรียมพรอม

รแยกหนวยธุรกิ
ามคลองตัวดานก
ณภาพใหกับปร
งดําเนินการปรับ
างมีประสิทธิภาพ

ลิตขาว (Conten
 ตอ ตัวสินคา  สิ
ากส่ือส่ิงพิมพแล
สนอเนื้อหาที่ชัด
บริโภค  ซ่ึงการได
รณาธิการขาว รว
ทจึงมีความเส่ียง

ผลิตเนื้อหามีคุณ
ใหกลุมบริษัทได
ลายชองทางใน
เจนท นิวสรูม  จ
อลล แสดงขอคว
อยูในกระแสสน

จายภาพและเสียง
จทีวีดาวเทียม 

ะกอบธุรกิจในอ
นย่ิงข้ึน  ดังนั้นห
วามไมสอดคลอ
วางบริษัทในกลุม

มุงเนนใหมีการ
ยวกัน มุงเนนกา
จ และสรางมูลค
บริษัทไดแตงตั้ง
ชื่อมโยง ในเร่ือง
นกลุมใหสอดคล

รือเนชั่น ไดจัดต้ั
สติ้ง จํากัด   และ
มสําหรับการขย

กิจที่มีความแข็งแ
การบริหาร และ
ะเทศไทยไดอยา
บปรุงประสิทธิภ
พตามเปาหมาย  

t) ในการผลิตส
สินคาหลักของกล
ลว ยังมีส่ืออื่น ๆ
ดเจน การควบคุม
ดมาซ่ึงเนื้อหาขา
วมทั้งการพัฒน
งหากเนื้อหาขาว 

ภาพ และรองรับ
ดพัฒนา Conten
นปจจุบัน ดวย
จะเปนการประชุ
วามกระแสขาวที
ใจไดทันที พรอ

บ

ง ที่วางธุรกิจเปน

อนาคตเกิดประโ
หากไมมีการบริห
งกันระหวางทิศ
ม ซ่ึงจะสงผลกร

บริหารจัดการก
ารรักษาความสา
าเพิ่มใหกับธุรกิ
งผูบริหารระดับ
นโยบาย กลยุทธ
ลองกับนโยบายข

ั้งบริษัทยอย 2 บ
ะ บริษัท เนชั่น นิ
ยายธุรกิจการผลิต

แกรงเปนบริษัท
แข็งแกรงดวยพ
างย่ังยืน  อยางไร
ภาพการดําเนินง
 

ส่ิงพิมพ เนื้อหาข
ลุมบริษัท คือส่ิง
ๆ ไดแก ส่ือโทรท
มคุณภาพของกา
าวนั้นจะตองปร
าบุคคลากรในก
 (Content) ไมมี

บการเปล่ียนแปล
t ไปสูรูปแบบ M
การพัฒนารูปแ
ชมุประเด็นขาวที่
ที่เกิดข้ึนในโลกโ
มติดตามกระแส

บริษัท เนชั่น มัลติมี

น Content Prov

โยชนสูงสุดรวมท
หารการจัดการแ
ศทางกลยุทธของ
ระทบตอผลประก

ลุมบริษัท โดยไ
ามารถเชิงแขงขั
กิจ  รวมทั้งยึดหล
บสูงเปนกรรมกา
ธ และทิศทางกา
ของบริษัทแม  

บริษัท คือ  บริษัท
นิวส เน็ตเวิรค จํา
ตรายการในรูปแ

ทยอยนั้น จะเปน
พลังบูรณาการส่ือ
รก็ตามยังมีบริษั
งานควบคุมคาใ

ขาว (Content) ห
งพิมพ ภายใตหัว
ทัศน , ส่ือใหม ,
ารนําเสนอเนื้อห
ะกอบดวยข้ันตอ
การจัดทํา และนํ
คุณภาพ ซ่ึงจะส

ลงทิศทางการทํา
Multi Channel M
แบบการสรางส
นาสนใจในแตวั
โซเชียลมีเดีย   ใ
สจากโซเชียลมีเดี

มเีดีย กรุป จํากัด (

vider , ธุรกิจด

ทั้งทําใหเกิดควา
และกํากับดูแลบริ
งบริษัท รวมทั้งค
กอบการโดยรวม

ไดจัดทําแผนกลย
ันและนําความไ
ลักการกํากับดูแ
ารบริหารหรือเป
รดําเนินธุรกิจไป

ท กรุงเทพธุรกิจ 
ากัด (NNN) ไดจ
แบบตาง ๆ เพื่อเพ

นการขยายธุรกิจ
อคุณภาพของเครื
ัทยอยอีกสวนห
ใชจาย เพื่อใหทุก

หรือคุณภาพของ
วตาง ๆ  ไดแก T
, การศึกษา เปนต
หา จึงมีความสําคั
อนการผลิตขาวท
นาเสนอขาวซ่ึงถื
สงผลกระทบตอค

งานในอุตสาหก
Multi Platform 
สรรคเนื้อหาขา
วนัของบรรณาธิก
หเห็นตลอดทั้งวั
ดีย เพื่อนําประเด็
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ดานเอ็ดดูเท

ามชัดเจนใน
ริษัทในกลุม
ความขัดแยง
มของบริษัท  

ยุทธของทุก
ไดเปรียบใน
ลกิจการที่ดี 
ปนผูบริหาร
ปสูบริษัทใน

 มีเดีย จํากัด
จัดตั้งบริษัท 
พยแพรผาน

จ และสราง
รือเนช่ัน จะ
นึ่งที่ยังมีผล
กหนวยงาน

งเนื้อหาเปน
The Nation  , 
ตน  โดยส่ือ
คัญ และเปน
ที่เปนระบบ
ือเปนหัวใจ
คุณภาพของ

กรรมส่ือตาม
เพื่อใหตอบ
าวที่ เรียกวา  
การขาวของ
วัน โดย บก. 
ด็นขาวที่เกิด



 
ข้ึนมาพ
การผลิ
สามาร
ตัวอักษ
สงผลก

 
 
อาชีพข
ในการ
บุคคล
บรรณ
ประมา
คมชัดลึ
อยูในบ
เหมือน
สํานักข
 
หนวยง
ของบริ
 
เพื่อเป
ภายนอ
โนโลยี
สราง S
การกร
ความรั
ความซ
พรอมท
ซ่ือสัตย

 
ผูบริหา
ยังคงต

 
องคกร
ผลสัมฤ
เงินเดือ
พัฒนา

 

พัฒนาตอภายใต
ลิต รวมทั้งอบรม
รถทํางานขามส่ือ
ษร , ภาพนิ่ง , คลิ
กระทบกับคุณภา

2.2 ความเ
เนื่องจากภ

ของวงการสื่อสา
รพัฒนาบุคลากร
  สงผลใหความ
าธิการของ The 
าณ 360คน ซ่ึงแย
ลกึ มีเดีย จํากัด ร
บริษัทดังกลาวขา
นเดิม         สําหรั
ขาวเนชั่น ยังคงบ

นอกจากฝ
งานสนับสนุน  ล
ริษัทฯ  

โดยการดาํ
นกลไกสําคัญใ
อกใหบุคคลากรอ
ย่ีอยูเสมอ   ตลอด
Successor ที่ผูบ
ระจายอํานาจ แล
รับผิดชอบและภ
ซํ้าซอนในระบบ
ทั้งสรางโอกาสท
ย การรวมมือทีด่ี

ดังนั้นหา
ารในระดับสูงสุ
องรักษาความรว

นอกจากนี
ร บริษัทจึงไดมีก
ฤทธ์ิของงาน โด
อนประจําปของ
ตนเอง เพื่อเสริม

 

เอกลักษณของส่ื
มพัฒนาบุคคลา
อไดในตัวเอง ไม
ลปิ เปนตน   โดย
าพของเนื้อหาขา

เส่ียงดานการรักษ
ภาพลักษณของก
ารมวลชน  ซ่ึงบุ
ดานกองบรรณา
มเส่ียงในการสูญ
 Nation, กรุงเ
ยกอยูในบริษัทย
รวมถึงฝายขายโ
างตน  สวนฝายข
รับกองบรรณาธิ
บริหารโดยบริษัท
ฝายกองบรรณาธิ
ลวนเปนปจจัยสํ

าเนินธุรกิจภายใ
ในการขับเคลื่อน
อยางตอเนื่อง เพื่
ดจนการพัฒนาบ
ริหารระดับสูงจ
ละความรับผิดชอ
ภาระหนาที่  มีวัต
บการทํางานเพื่อ
ทางธุรกิจใหม ๆ 
ด ีการใหบริการ แ

กบริษัทขาดบุค
ดไดจัดสรรและ
วมมือประสานง

นี้เพื่อใหปฏิบัติง
การประเมินผลก
ดยมีการถายทอด
พนักงาน โดยจะ
มสรางศักยภาพข

ส่ือนั้น ๆ  อีกทั้งยั
กรขาวอยางตอ
มวาจะนักขาว ห
ยสามารถทํางาน
าว  

ษาบุคลากรท่ีมีป
กลุมบริษัท เปน
คคลากรเปนปจ
าธิการ โดยไดเน
ญเสียทีมงานมีน
เทพธุรกิจและ ค
อย ไดแก บริษัท
ฆษณา Display 
ขายสวนกลางที่
การที่เปนศูนยข
ท 
ิการแลว  ผูบริห
าคัญที่ทําใหบริษ

ตภาวะแวดลอม
นองคกรไปสูเป
อพัฒนาทักษะก
บุคคลากรใหมีคว
ะไดรับการสงเส
อบใหผูบริหารใน
ตถุประสงคเพื่อ
รองรับการเปลี่ย
 ใหแกกลุมเพื่อส
และความคิดสร

คลากรสําคัญทา
ะแบงงานถายทอ
านกันในทุกส่ือ 

งานของพนักงา
การปฏิบัตงานโด
ดเปาหมายของอ
ะแตกตางกันตา
ของบุคคลากรให

ยังใชเทคโนโลย่ีใ
เนื่อง โดยใหมีท
หนังสือพิมพ ทีวี
เปนทีมทดแทน

ประสบการณและ
องคกรส่ือสารม
จจัยหลักในการผ
นนการพัฒนาคว
นอยและมีผลกร
คม ชัด ลึก  ประ
ท เนชั่น นิวส เน็
ของแตละส่ิงพิม
ดูแลลูกคากลุม K
าวที่ยังสามารถใ

ารระดับสูงจากห
ษัทประสบความ

ที่มีการแขงขันสู
ปาหมายที่กําหน
การปฏิบัติงานให
วามเหมาะสมแล
สริมและสนับสน
นระดับรองลงม
เพิ่มความคลองต
ยนแปลง การแข
สามารถเติบโตได
างสรรค  ซ่ึงเปน

นใดทานหนึ่งไ
อดตอกันไปถึงผู
  เพื่อสราง Syne

านทุกระดับสอด
ดยใชดัชนีวัดผลก
งคกรลงสูระดับ
มผลการดําเนินง
หสามารถแขงขัน

บ

ใหม ๆ เขามาชว
ทักษะทําขาวแบ
วี เว็บไซด จะตอ
กันได เพื่อลดคว

ะความสามารถ  
มวลชนที่ไดรับค
ผลิตเนื้อหาที่มีคุณ
ามรูความสามาร
ระทบตอบริษัท
กอบดวยผูส่ือขา
ตเวิรค จํากัด , บ
มพ ไดแก The N
Key account  C
ใช Content รวม

หนวยงานตางๆ 
มสําเร็จ ซ่ึงทีมงาน

สูง จําเปนอยางย่ิ
ดไว  โดยบริษัท
หมีประสิทธิภาพ
ละสอดคลองกับ
นุนใหมีสวนรวม
มา  โดยอยูภายใต
ตัว มุงเนนประสิ
ขงขัน และความ
ดอยางตอเนื่องแ
น Core Value (คุ

ไปจะไมกระทบ
บริหารในระดับ
rgy รวมกันในก

ดคลองในทิศทา
การดําเนินงาน (
สายงานและฝาย
งาน และพฤติกร
นไดในเชิงธุรกิจม

บริษัท เนชั่น มัลติมี

วยในการทํางานใ
บบ “มัลติ แพลต
องผลิตขาวมากก
วามเส่ียงจากการ

  
ความยอมรับจาก
ณภาพ บริษัทจึง
รถในการทํางาน
ไมมากนัก    โด
าว  ผูเขียนขาว บ
บริษัท กรุงเทพธุ
Nation , กรุงเทพธ
Classified และที
มกันได เชน ศูน

 ของบริษัท ทั้ง ฝ
นและบุคคลากร

งในการเตรียมค
ทไดจัดหลักสูต
พ กาวทันการเปลี
บแนวทางการทํา
มในการบริหารแ
ตโครงสรางที่ให
สิทธิภาพในการ
มหลากหลายของ
ละย่ังยืน  โดยคง
ณคาขององคกร

บตอการดําเนินธ
บรองลงมา ในขณ
การบริหารภาพรว

างเดียวกันกับเป
(Key Performan
ย รวมทั้งมีการผู
รรมการทํางานร
มากย่ิงข้ึน 

มเีดีย กรุป จํากัด (

ใหสะดวกรวดเร็
ตฟอรม”  โดยนั
กวา 1 รูปแบบ ไ
รขาดแคลนบุคคล

กประชาชน ในค
งไดตระหนักถึง
นเปนทีมโดยไมยึ
ดยปจจุบันบุคล
บรรณาธิการ  ฝา
รกิจ มีเดีย จํากัด
ธุรกิจ และ คมชั
มราชการยังคงอ
ยขาวภูมิภาค , ศู

ฝายขาย การจัดจํ
สวนนี้อยูภายใต

ความพรอมใหแก
รการอบรมทั้งภ
ลี่ยนแปลงทางธุร
าธุรกิจมากย่ิงข้ึน
และการตัดสินใจ
หความสําคัญตอ
ทํางานใหมีมาก
งกลุมเปาหมายไ
งไวซ่ึงความนาเชื
) ของกลุมเนช่ัน

ธุรกิจของบริษัท
ณะเดียวกันการด
วมของธุรกิจในก

ปาหมาย และวิสั
nce Index : KPI)
ผกโยง KPI กับระ
รวมทั้งความสาม
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ร็วลดตนทุน
ักขาว 1 คน
ไมวาจะเปน
ลากรซ่ึงอาจ

ความเปนมือ
ความสําคัญ
ยึดติดกับตัว
ากรในกอง
ายผลิต รวม
ดและ บริษัท 
ชัดลึก  ก็แยก
อยูกับบริษัท
ศูนยชางภาพ 

จําหนายและ
ตการบริหาร

ก บุคคลากร 
ภายใน และ
รกิจและเทค
น รวมถึงการ
จ อีกทั้งเปน
การกระจาย
กข้ึน และลด
ไดทันการณ 
ชื่อถือ ความ
น 

ท เนื่องจาก
ดําเนินธุรกิจ
กลุมเนช่ัน 

สัยทัศนของ
 โดยมุงเนน
ะบบการข้ึน
มารถในการ



 
 

 
(Digita
Media 
ที่จะสง

 
การแข
ชวยดา
รูปแบบ
แอพพ
บรอดแ
ตลอดเ
นโยบา
ผูบริโภ

 
 
ตามงบ
กระดา
ที่มีการ
เปนปจ
สงผลก

 
บริหาร
เร่ิมปรั
แนวโน
เศรษฐ
การปรั

 
หนังสื
Forwar
ผลิตขอ

3 ความ

 
 
ใหประ
โดยเฉ

2.3 ความเ

การเปลี่ยน
al) , การส่ือส
 ใหม ๆ ข้ึนมากม
งผลกระทบตอก

ดังนั้นเพื่อ
ขงขันใหแกองคก
านความรวดเร็ว
บส่ือและเทคโน
ลิเคชั่น ที่ทําลาย
แคส และนิวมีเดี
เวลา โดยไมมี ไ
ายที่จะทดลองแ
ภคและส่ังสมปร

2.4 ความเ
วัตถุดิบหล

บการเงินรวม แล
าษนําเขา และกา
รเปลี่ยนแปลงทา
จจัยหลักในการ
กระทบโดยตรงต

ทั้งนี้จากป
รเขาใจในวงจรข
รับตัวลดลงในค
นมราคากระดาษ
กิจในยุโรปและ
รับตัวไปสูส่ือ ดจิิ

อยางไรก็ต
อที่มีประสิทธิภ
rd Contract ไว
องบริษัท  อยางไ

มเส่ียงจากการบริ

3.1 การกํา
ธุรกิจส่ือส

ะชาชนในดานก
พาะ และสามาร

 

เส่ียงจากการเปล่ี

นแปลงทางเทค
ารแบบไรสาย (
มาย   กอใหเกิดก
ารดําเนินงานขอ

อเปนการลดควา
กร  บริษัทยังคง
และความหลาก
นโลย่ีไวดวยกัน
ยขอจํากัดของหน
ดีย เขาไวดวยกัน
พรไทมอีกตอไป
ละพัฒนาผลิตภั
ะสบการณ เพื่อส

เส่ียงจากความผั
ลักที่สําคัญของธ
ละคิดเปนรอยละ
รซ้ือในประเทศ
างดานราคาแปร
กําหนดราคาอา
ตอตนทุนการผลิ

ประสบการณในธ
ของราคากระดาษ
ร่ึงปหลัง โดยร
ษในป 2556  คา
ะอเมริกา  ทําใหค
จติอล มากข้ึน 

ตามบริษัทยังคง
ภาพข้ึน เพื่อลดป
วตามปริมาณกระ
ไรก็ตามบริษัทเฝ

รหิารจัดการ 

าหนดนโยบายขอ
สารมวลชน เปน
ารเมือง เศรษฐกิ
รถดําเนินธุรกิจไ

ล่ียนแปลงเทคโน

คโนโลยีที่เกิดข้ึน
Wireless) ที่ทํา
การเปลี่ยนแปลง
องธุรกิจส่ือในปจ

ามเส่ียง  และการ
งพัฒนาระบบกา
กหลายของประเ
 เพื่อรองรับควา
นังสือพิมพดาน 
น ซ่ึงเปนปรากฏก
ป เพื่อใหสอดรับ
ภัณฑสําหรับการ
สรางความไดเปรี

ันผวนของราคา
ธุรกิจหนังสือพิม
ะ 65 ของตนทุน
ศคิดเปนสัดสวนป
ผันตามความตอ
งอิงในตลาดโล
ลติและกําไรสุทธิ

ธุรกิจส่ิงพิมพแล
ษเปนอยางดี    โ
าคาเฉล่ียอยูที่ U
ดวาราคากระดา
ความตองการใช

นโยบายควบคุม
ปริมาณหนังสือคื
ะดาษที่ส่ังซ้ือทัน
ฝาติดตามสถานก

องฝายบริหาร  
ส่ือกลางสําคัญใ
กิจ  ดังนั้นธุรกิจส
ไดอยางมีจรรยาบ

นโลยี  

นในปจจุบัน นํา
าใหสามารถเช่ือ
งอยางย่ิงตอการพ
จจุบัน และอนาค

รสูญเสียโอกาส
ารจัดเก็บและบริ
เภทส่ือรวมถึงก
ามตองการในกา
 Space ออกไป 
การณใหมของว
บกับพฤติกรรมก
รนําเสนอผานส่ือ
รียบในการเจาะต

วัตถุดิบ 
มพคือกระดาษคิ
นวัตถุดิบรวม โด
ประมาณรอยละ
องการของผูบริโ
ลก  ดังนั้นบริษัท
ธิของบริษัท 

ละการติดตามราค
ดยในป 2555  ร

USD 622 /ตัน   
าษจะลดลงจากป
ชกระดาษลดลง 

มตนทุนการใชก
คืน  นอกจากนี้บ
นที   ดังนั้นราคา
การณราคากระด

ในการกระจายข
ส่ือจําเปนตองมีผ
บรรณ โปรงใส 

บ

ามาสูการคิดคน
มโยงขอมูลถึงกั
พัฒนาของอุตสา
คต  

ในการดําเนินธุร
ริหารขอมูล และ
การบริหารตนทุน
ารรับสารทุกชอ
 ตลอดจนการริเ
วงการที่นําไปโล
การรับขาวสารข
อรูปแบบใหมอย
ตลาดลูกคาเปาห

คิดเปนตนทุนปร
ยสัดสวนปริมาณ
ะ 80 ตอ 20  โดย
ภคและปริมาณก
ทจึงมีความเส่ียง

คากระดาษอยาง
าคากระดาษในช
  จึงไมสงผลกร
ปที่ผานมาประม
 รวมถึงผลกระท

กระดาษอยางเคร
บริษัทไดบริหาร
กระดาษยังไมมี
าษอยางใกลชิด 

าวสารไปยังประ
ผูบริหารที่มีประ
  ผูบริหารจึงมีส

บริษัท เนชั่น มัลติมี

นวตกรรมใหม
กันไดอยางไรขีด
หกรรมส่ือสารม

รกิจ ซ่ึงจะเปนก
ะการผลิตขาวโด
นและคาใชจาย 
องทาง ทุกแพลต
เร่ิมโซเชียลทีวี ซึ
ลกยุคใหม ที่ผูคน
องผูบริโภคขาว
ยางตอเนื่องเพื่อส
หมายในอนาคต  

ระมาณรอยละ2
ณการส่ังซ้ือกระ
ยกระดาษจัดเปน
การผลิตของผูผลิ
จากการผันผวน

ใกลชิดมาเปนร
ชวงตนมีการปรั
ะทบตอตนทุนว
มาณ 10% สาเห
ทบของการเปลี่ย

รงครัด  เชน การ
ความเส่ียงจากอั
ผลกระทบอยาง

ะชาชนทั่วไป  ซ่ึ
ะสบการณเชี่ยวช
สวนสําคัญตอกา

มเีดีย กรุป จํากัด (

 ๆ เชน เทคโนโ
ดจํากัด ทําใหเกิด
มวลชน  ซ่ึงเปนป

การเพิ่มขีดความ
ดยใชเทคโนโลยี
  โดยจะเนนการ
ตฟอรม  ไมวาจะ
ซ่ึงเปนการผสาน
นสามารถติดตาม
สารในปจจุบัน 
สรางความเขาใจ
 

21  ของคาใชจาย
ะดาษในปที่ผาน
นสินคาประเภท C
ลิต (Demand & 
นของราคากระด

ะยะเวลายาวนาน
ับตัวเพิ่มข้ึนจาก
วัตถุดิบของบริษ
หตุจากผลกระท
ยนแปลงทางเทค

รบริหารการวาง
อัตราแลกเปลี่ยน
เปนนัยสําคัญตอ

ซ่ึงมีผลตอการชี้น
ชาญในสาขาส่ือ
รกําหนดนโยบา
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โลยีดิจิตอล 
ดธุรกิจ New 
ปจจัยสําคัญ

มสามารถใน
ยใหมๆ  เพื่อ
รผสมผสาน
ะเปน iSnap 
นเทคโนโลยี 
มขาวสารได
 และยังคงมี
จพฤติกรรม

ยตนทุนขาย
มา ระหวาง
Commodity  
 Supply) ซ่ึง
ดาษ  ซ่ึงอาจ

น ทําใหฝาย
กปกอน และ
ษัท สําหรับ
ทบจากภาวะ
คโนโลยี ที่มี

งจุดจําหนาย
นโดยการทํา 
อตนทุนการ

นําความเห็น
สารมวลชน
าย จุดยืนใน



 
การนํา
บริษัทเ
ไดกําห
กํากับใ

4. ควา

 
 
ของเงิน
ลานบา
315 ลา

 
เวลา 4 
จนถึงเ
มหาวิท
ตามที่ก

 
ขอจํากั
ลดควา
ไดพิจา
ๆ ตาม

 
ระบบอ
ความต
บริษัทใ
ละ 65 
บาทใน

โดยกา
ธันวาค
ผวนมา

 
บริษัทม
และบริ
สามาร
ดําเนิน

เสนอขาวอยางมี
เล็งเห็นความสํา
หนดแนวทางการ
ใหการดําเนินงาน

มเส่ียงดานการเงิ

4.1  ความ
ณ 31 ธันว

นกูยืมระยะส้ัน 
าทมีเงินกูระยะย
านบาท   

นอกจากนี
 ป มีกําหนดชําร
ดือน ธันวาคม 2
ทยาลัยเนช่ัน แล
กําหนดไวในสัญ

ทั้งนี้บริษัท
กดัตาง ๆ ที่กําหน
ามเส่ียงบริษัทได
ารณาแลว  เพื่อให
สัญญา   

4.2 ความเ
อัตราแลกเปลี่ยน
ตองการในสกุลเ
ในสวนของตนท
 ของปริมาณกระ
นการซ้ือกระดาษ

อยางไรก็ต
ารทําสัญญาซ้ือข
คม 2555 คิดเปน
าก 

4.3 ความเส่ีย
มีแหลงเงินทุนภ
ริษัทยอยมีวงเงิน
รถใชไดอีก 703
งานของบริษัท 

 

มีจรรยาบรรณ วธีิ
คัญในประเด็นนี
รนําเสนอขาวขอ
นเปนไปตามนโ

งิน  ไดแก 

มเส่ียงจากภาระห
วาคม 2555 บริษั
ที่เปนเงินทุนหม
ยาว รวม 622 ลาน

นี้ ในเดือนพฤศจิ
ระคืนเปนงวดราย
2559  เพื่อวัตถุป
ะปรับปรุงพื้นที่

ญญาเงินกูรวม    

ทมีความเส่ียงหา
นดไวในสัญญาเงิ
ดมีการจัดทําประ
หทราบถึงแนวโ

เส่ียงดานอัตราแ
นเงินตราตางปร
เงินนั้น ๆ  ดังนั้
ทุนการผลิต  เนือ่
ะดาษที่ใชทั้งหมด
ษจากตางประเทศ
ตามบริษัทมีนโย
ายลวงหนา (For
รอยละ 3 ของห

ยงจากการจัดหา
ภายนอกอื่น ไดแ
นสินเชื่อรวม  3,0
ลานบาท หรือร

ธีการเขียนที่นําเส
นี้ จึงใหความสํา
องกองบรรณาธิก
ยบายที่กําหนดไ

หนี้สิน  
ษัทและบริษัทยอ
มุนเวียน ในวงเงิ
นบาท ซ่ึงจะครบ

จิกายน 2555 บริ
ยเดือน รวม 36 ง
ระสงคในการขย
สํานักงาน แลระ

ากบริษัทไมสามา
งินกูดังกลาวได อ
มาณการทางการ
โนมผลการดําเนิน

ลกเปลี่ยน  
ะเทศในปจจุบัน
้นอัตราแลกเปลี่
องจากวัตถุดิบหล
ด และมีตนทุนเป
ศ   
ยบายปองกันควา
rward Contract)
นี้สินรวม ซ่ึงไม

าเงินทุนจากแหล
ก  วงเงินสินเชื่อ
037 ลานบาท แล
รอยละ 23 ของว

สนอขาวที่มีควา
คัญของการนําเส
การทุกส่ือในเครื
ไว 

อยมีภาระเงินกูยืม
งินเบิกเกินบัญชี 
บกําหนดชําระใ

ริษัทไดทําสัญญ
งวด โดยชําระเดื
ยายการลงทุนใน
ะบบสารสนเทศ

ารถชําระหนี้ แล
อาจจะสงผลใหเ
รเงิน โดยมีสมมุ
นงานและกระแส

นเปนแบบลอยตั
ลียนเงินตราตางป
ลักของบริษัท คือ
ปนเงินสกุลดอล

ามเส่ียงจากความ
) ตามแผนการส่ั
มเปนสาระสําคัญ

ลงภายนอก  
อจากธนาคารแล
ละมียอดใชวงเงิน
วงเงินสินเชื่อรว

บ

มเปนกลาง โดย
สนอขาว และไม
รือไว ในนโยบา

มจากสถาบันกา
  เจาหนี้ทรัสทรี
น 1 ป รวม 307 

ารวมใหกูวงเงิน
อนละ 8.40 ลาน
นธุรกิจส่ือทีวีดาว
ศ    โดยบริษัทจะ

ละไมสามารถรัก
เจาหนี้มีสิทธิสาม
ติฐานอยูบนหลัก
สเงินสดใหอยูภา

ัว (Managed Fl
ประเทศ จึงมีคว
อกระดาษหนังสื
ลาหสหรัฐ  บริษั

มผันผวนของอัต
ส่ังซ้ือกระดาษ ทั้
ญที่จะกระทบตอ

ะสถาบันการเงิน
นสินเชื่อ 1,423ล
วม ซ่ึงแหลงเงิน

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ยคณะกรรมการบ
มเขามากาวกายน
ายการกํากับดูแล

รเงิน จํานวน 1,
ซิท และต๋ัวสัญญ
 ลานบาท และชํ

นที่ 3 ในจํานวน
นบาท เร่ิมชําระง
วเทียม ลงทุนใน
ะตองปฏิบัติตาม

ษาขอกําหนดอัต
มารถเรียกชําระคื
กความระมัดระว
ายใตอัตราสวนท

loat) ซ่ึงการกํา
วามผันผวนตาม
สือพิมพซ่ึงนําเขา
ษทัจึงมีความเส่ีย

ตราแลกเปลี่ยนเงิ
ั้งนี้ยอดเจาหนี้คา
งบการเงิน หาก

นตางๆ   โดย ณ 
ลานบาท  โดยมีว
นทุนภายนอกที่เ

มเีดีย กรุป จํากัด (

บริษัทและผูถือห
นโยบายการนําเส
ลกิจการของบริษั

342 ลานบาท โ
ญาใชเงินระยะส้ั
ชําระในป 2557 –

เงิน 300 ลานบา
วดแรก เดือนมก
นใบอนุญาตประ
มเง่ือนไขและขอ

ตราสวนทางการ
คืนหนี้ไดทันที  เ
วัง โดยไดนําเสน
ทางการเงิน และ

หนดราคาข้ึนอยู
ภาวะเศรษฐกิจซ
จากตางประเทศ
ยงจากการผันผวน

งินตราตางประเท
ากระดาษตางปร
อัตราแลกเปลี่ยน

  31  ธันวาคม  2
วงเงินสินเชื่อหม
เหลือดังกลาว เพ
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หุนใหญของ
สนอขาว แต
ษัท และคอย

ดยเปนสวน
ส้ัน รวม 720 
– 2559 รวม 

าท   มีระยะ 
กราคม 2557  
กอบกิจการ
จํากัดตาง ๆ 

รเงิน รวมถึง
เพื่อเปนการ
นอแกผูใหกู
เง่ือนไขตาง 

ยูกับปริมาณ
ซ่ึงสงผลตอ
ศคิดเปนรอย
นของคาเงิน

ทศ (Hedge) 
ระเทศ ณ 31 
นมีความผัน

2555  บริษัท
มุนเวียนที่ยัง
พียงพอการ



 

บริษัท
ดํารงอั
อนาคต

 
 
นโยบา
ไดโดย
สํารอง
ตัวแทน
และบริ
การเงิน
สงสัยจ
บริษัท

5. ควา
 
1,647,
ของบริ
ไวหุนล

และมีค
ภาพรว
ใหบริษ
ปรับตัว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยการป
มีแนวโนมเติบโ
อัตราสวนทางกา
ตไดอยางเพียงพอ

4.4ความเสี
ในการต้ัง

ายการจัดเก็บหนี้
ยประมาณการจา
งคาเผื่อหนี้สงสัย
นจําหนาย (Agen
ริษัทมีนโยบายล
นรวม)  ณ 31 ธัน
จะสูญ (งบการเงิ
ยังมีหนวยงานเร

มเส่ียงที่มีผลกร
ในป 2555

740,300 บาท โ
ริษัทฯ จากจํานว
ละ 1 บาท ลดเปน

ทั้งนี้บริษัท
ความเขมแข็ง  ท
วมการดําเนินงาน
ษัทที่ยังคงขาดทุน
วดีข้ึน 

 

ระกอบธุรกิจขอ
โตอยางตอเนื่อง
ารเงินที่สําคัญต
อ ดวยตนทุนทาง

ส่ียงจากการดอย
สํารองหนี้สูญเป
นี้และการต้ังคาเผื
กฐานะปจจุบันข
ยจะสูญตามสัดส
nt) จะต้ังสํารองค
ลดสัดสวนของลู
นวาคม 2555 มีจํ
งินรวม)  ณ 31 ธ
รงรัดหนี้สินซ่ึงทํ

ะทบตอผูลงทุน 
5 บริษัทไดรับกา
ดยการตัดหุนสา
น 1,647,740,30
นหุนละ 0.53 บา
ทยอยบางบริษัท
ทําใหสามารถข
นของบริษัทเติบ
น สามารถทํากํา

องบริษัท มุงเนน
ง อีกทั้ง มีแผนง
าง ๆ ใหเหมาะส
งการเงินที่เหมาะ

ยคาของลูกหนี้กา
ปนไปตามนโยบ
ผื่อหนี้สงสัยจะสู
ของลูกหนี้ควบคู
สวนรอยละของร
คาเผื่อสินคารับคื
กหนี้การคาที่มีอ
จํานวน 136.93 ล
ธันวาคม 2555 ร
าหนาที่ในการติ

 
ารอนุมัติจากที่ป
ามัญที่ยังไมไดจํ
0 บาท เปน 873,
าท 
ทยังมีผลประกอบ
ขยายงานเพิ่มชอ
บโตตามไปดวย  
ไรไดโดยเร็ว  แ

นการสรางความ
านเพื่อขยายธุรกิ
สม บริษัทจึงมีค
ะสม     

ารคา  
บายบัญชีของบริ
สูญ    โดยพิจารณ
คูกับประสบการณ
รายไดไวที่รอยล
คืนของหนังสือใน
อายุเกินกวา 12 เ
ลานบาท และที่มี
รวม 128.27 ลาน
ตดิตามหนี้ที่มีปญ

ประชุมผูถือหุนข
จําหนาย  และ พิ
,302,359 บาท โด

บการขาดทุนอยู
องทางหารายได
   บริษัทจะกํากับ
ละคาดวาในป 2

บ

มเติบโตอยางม่ัน
กิจอยางระมัดระ
ความเชื่อวาจะส

ริษัทซ่ึงระบุไวใ
ณาตามจํานวนหน
ณในการเรียกเก็บ
ะ1 ของรายไดโ
นประเทศที่รอย
เดือนใหมากที่สุ
มีอายุ 6-12 เดือน
นบาท และคาเผื่
ญหาอยางตอเนื่อ

องบริษัท ลดทุน
ิจารณาอนุมัติกา
ดยการลดมูลคาห

ยู อยางไรก็ตามบ
ดมากข้ึน สรางที
บดูแลในการบริ

2556 ผลประกอบ

บริษัท เนชั่น มัลติมี

นคงในระยะยาว
ะวัง และไดจัดโ
สามารถจัดหาเงิน

นหมายเหตุประ
นี้ที่คาดวาจะไม
บหนี้ในอดีต นอ
ฆษณา สวนราย
ละ 30และ หนัง

สด  โดยลูกหนี้ที่มี
น จํานวน 31.86
ผื่อสินคารับคืน 2
ง   

นจดทะเบียน จา
ารลดทุนจดทะเ
หุนที่ตราไว (Par

บริษัทยอยที่เหลื
ทีมงานบริหารที
ิหารจัดการ ปรับ
บการของบริษัท

มเีดีย กรุป จํากัด (

 ทําใหผลประก
โครงสรางเงินทุน
นทุนเพื่อการขย

ะกอบงบการเงิน
สามารถเรียกเก็บ
อกจากนี้ บริษัทมี
ยไดจากการขายสิ
สือตางประเทศ
มีอายุเกินกวา 12
 ลานบาท   โดย
20.18 ลานบาท 

ก 2,500,000,000
บียนและทุนเรีย
r Value) จากเดิม

ืออยูหลายบริษัท
ที่เขมแข็งเพิ่มข้ึน
บปรุงและเพิ่มปร
ยอยดังกลาว ที่ข

 
(มหาชน) 

8 

อบการของ
นที่สามารถ
ยายธุรกิจใน

นคือบริษัทมี
บจากลูกหนี้
มีนโยบายตั้ง
ส่ิงพิมพผาน
ที่รอยละ 65  
2 เดือน (งบ
ยมีคาเผื่อหนี้
  นอกจากนี้

0 บาท เปน 
ยกชําระแลว
มมูลคาที่ตรา

ทมีศักยภาพ
น  สงผลให
ระสิทธิภาพ
ขาดทุนอยูจะ



 
3. ลักษ

3.1 คว

แสนบ
ประเท
 
1. สาย
3. สาย
5. สาย
7. สาย
 
การเปลี
ดานเงิน

ป

ป

ษณะการประกอบ

วามเปนมา 

หนังสือพิ
าท ในป 2531 บ
ศไทยในปเดียวก

   กลุมบริษทั
ธุรกิจดานขาวธุร
ธุรกิจดานขาวภา
ธุรกิจดานส่ือกร
ธุรกิจดานการขน

ล่ียนแปลงและพั
นทุนของบริษัท 

ป 2553 





ป 2554 







 

บธุรกิจ 

มพ The Nation
บริษัทไดเปลี่ยน
กัน  และในป 25
ทมีโครงสรางธุร
รกิจภาษาไทย  
าษาอังกฤษ 
ระจายภาพและเสี
นสง  

พัฒนาท่ีสําคัญเก่ีย
 

 บริษัทยอย N
หรือพนักงาน
สามัญใหม ใ
เดือน พฤษภา

 NMG ไดรับเ
ขายหุน IPO ข
IPO จํานวน  

 กรรมการ ผูบ
156 ราย คิดเป

  เดือน กุมภาพ
จํากัด (NU) 
กุมภาพันธ 25
นามมหาวิทย

 เดือน พฤษภา
2 จํานวน 123
6,118,000 หน

 วันที่ 14 มิถุน
จากเดิม 10 บ
2,500,000,00

 เดือน สิงหาค
ใหบริการขน
10 บาท โดยเ ี

n ภายใตชื่อ “บริ
ชื่อเปน “บริษัท 
539 ไดเปลี่ยนชื่อ
กิจแบงออกเปน

 2
 4

สียง  6
 8

ยวกับการประกอ

NBC ไดอนุมัติอ
นของบริษัทภายใ
นราคาใชสิทธิห
าคม และ พฤศจิก

เงินจํานวน 9.6 ล
ของ NINE จํานว
 36  ลานบาท 

บริหาร และ/หรือ
ปนจํานวนหุน 2,

พันธ 2554 ที่ปร
(NMG ถือหุน

555 มีทุนเรียกชํ
าลัยโยนก ปจจบุ

คม 2554 กรรมก
3,000 หุน ในรา
นวย    

ายน 2554 ที่ประ
บาท เปน 1 บา

00 หุน ราคาพารห

ม 2554 บริษัท 
สง ไดเพิ่มทุนจด
รียกชําระเต็มมูล

ษัท บิสซิเนสรีวิ
 เนชั่น พับลิชชิ่ง
อเปน “บริษัท เน
 8 สายธุรกิจหลัก

2. สายธุรกิจดานข
4. สายธุรกิจดานเ
6. สายธุรกิจดานก
8.สายธุรกิจดานก

อบธุรกิจและการ

อกใบสําคัญแส
ใตโครงการ ESO
หุนละ 3.33 บาท
กายน ของแตละ

ลานบาท จากกา
วน 15 ลานหุน ใ

อพนักงานของ N
,259,000 หุนใน

ะชุมคณะกรรม
น 55%) มีทุนจด
าระครบเต็มจําน
บันเปลี่ยนชื่อเปน

การ และ/หรือพ
คาหุนละ 3.33 บ

ะชุมวิสามัญผูถือ
ท โดยมีผลตั้งแ
หุนละ 1 บาท แล

  เอ็นเอ็มแอล จํ
ดทะเบียน 10 ลา
ลคา    

บ

วิว จํากัด”เร่ิมปร
ง กรุป จํากัด” แ
นชั่น มัลติมีเดีย ก
ักดังนี้ : 
ขาวทั่วไปภาษาไ
เอ็ดดูเทนเมนทแ
การพิมพ  
การศึกษา  

รบริหารงานในร

ดงสิทธิจํานวน 
OP อายุ 3 ป อัต
ท (เวนแตมีการป
ะป โดยกําหนดใช

รเสนอขายหุน  
ในราคา 2.40 บา

NBC ใชสิทธิซ้ื
ราคาหุนละ 3.33

การบริษัท ไดมี
ดทะเบียน 50 ลา
นวนแลว) โดยมีว
นมหาวิทยาลัยเน

นักงานของ NB
บาท เปนเงิน 40

อหุนของ NMG 
แตวันที่ 26 มิถุน
ละหุนเรียกชําระ

ากัด ซ่ึงเปนบริษ
นบาท  เปน 50 ล

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ะกอบธุรกิจในป
และเขาจดทะเบี
กรุป จํากัด (มหาช

ไทย 
และตางประเทศ 

 

ระยะเวลา 3 ป ดัง

8.5 ลานหนวย ใ
ตราการใชสิทธิ 1
ปรับสิทธิ) กําหน
ชสิทธิคร้ังแรกวั

 NINE ที่ถืออยูจํ
ท ตอหุน  โดย N

ซ้ือหุนตามใบสํา
3 บาท/หุน เปนเงิ

มีมติใหจัดตั้งบริ
านบาท หรือ 5 ล
วัตถุประสงคเพื่อ
นชั่น โดยมี 2 วิท

C ใชสิทธิซ้ือหุน
09,590 บาท โดย

 ไดมีมติอนุมัติ
นายน 2554 โด
แลวจํานวน 1,64

ษัทยอย NMG 
ลานบาท ปจุบัน

มเีดีย กรุป จํากัด (

ป 2519ดวยทุนจด
ยนในตลาดหลัก
ชน)”  ปจจุบัน ป

  
 

งนี้ 

ใหแก กรรมการ
1 ใบสําคัญแสดง
นดการใชสิทธิทุ
ันที่ 15 พฤศจิกา

จํานวน 4 ลานหุน
NINE ไดรับเงิน

คัญแสดงสิทธิค
งิน 7.53 ลานบาท

ษัทยอยใหมชื่อ
ลานหุนๆละ 10
อซ้ือใบอนุญาตม
ยาเขต อยูที่กรุงเ

นตามใบสําคัญแ
ยมีใบสําคัญแสด

ิเปลี่ยนแปลงมูล
ดย NMG มีท
47,740,300 หุน 

ถือหุน 99.99%
มีหุนอยู 5 ลานห
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ดทะเบียน 5 
กทรัพยแหง
ป 2555   

 ผูบริหาร และ/
งสิทธิ ตอ 1 หุน
ทุกวันที่ 15 ของ
ายน 2553 

น พรอมกับการ
จากการขายหุน 

คร้ังแรก จํานวน 
ท   

 บริษัท เนชั่นยู 
 บาท (ณ เดือน
มหาวิทยาลัยใน
เทพ และลําปาง 

แสดงสิทธิคร้ังที่ 
ดงสิทธิคงเหลือ 

ลคาหุนที่ตราไว
ทุนจดทะเบียน 
  

% ดําเนินธุรกิจ
หุน มูลคาหุนละ 
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  เดือน ตุลาคม
จํานวนไมเกิ
ตลาดหลักทรั

 เดือน พฤศจิกา
3 จํานวน 1,0
คงเหลือ 5,06

 เดือน มีนาคม

จํากัด ทุนจดท

เพื่อเผยแพรผ

 เดือน พฤษภา

4 จํานวน 1,0

คงเหลือ 5,08

 เดือน พฤษภา

บรรณาธิการข

ธุรกิจอุตสาห

 เดือน กรกฎาค

บาท เปนมูลค

สามัญจํานวน

 เดือน พฤศจิกา

5 จํานวน 2,3

คงเหลือ 2,68

 เดือน พฤศจิก

รูปแบบตางๆ

 บริษัทเอ็นบีซี

ปอเรชั่น (NB

 บริษัท เอ็นบีซี

ปอเรชั่น (NB

    บริษัท เนชั่น 

เมนท (NINE

 บริษัท แบงคอ

มีเดีย (KTM )

 บริษัท เอ็นเอ็น

(NNN) 99.99

ม 2554 NBC  มี
นรอยละ 5.8 ขอ
รัพย ซ่ึงมีกําหนด

ายน 2554 กรรม
056,000  หุน ใน
2,000 หนวย  

 2555 NBC ซ่ึง

ทะเบียน 20 ลาน

ผานส่ือโทรทัศน 

คม 2555 กรรมก

036,900 หุน ใน

1,100 หนวย    

าคม 2555 คณะ

ขาวข้ึนในเมืองย

กรรมส่ือของพม

คม 2555  NMG

คาหุนละ 0.53 บ

น 1,647,740,300 

ายน 2555 กรรม

395,100 หุน ใน

6,000 หนวย    

ายน 2555 บริษัท

 เพื่อเผยแพรผาน

ซี เน็กซ วิชั่น จํา

BC) 99.99% 

ซี เน็กซ สกรีน 

BC) 99.99% 

 คิดส จํากัด ทุน

) 99.99% 

อก บิสสิเนส บร

) 99.99% 

นเอ็น เน็กซ ฟรอ

9% 

มติคณะกรรมกา
องหุนที่จําหนาย
ดระยะเวลาซ้ือคืน

มการ และ/หรือพ
นราคาหุนละ 3

งเปนบริษัทยอย

นบาท เรียกชําระ

 และส่ือรูปแบบ

การ และ/หรือพ

นราคาหุนละ 3.

ะกรรมการบริห

ยางกุง ประเทศพ

มา โดยอยูระหวา

G ไดมีมติใหลด

าท จากทุนจดทะ

 หุน 

มการ และ/หรือพ

นราคาหุนละ 3.

ทยอยของ NMG

นส่ือโทรทัศน แ

ากัด ทุนจดทะเ

จํากัด ทุนจดทะ

นจดทะเบียน 1 ล

รอดแคสติ้ง จํากั

อนเทียร จํากัด ทุ

บ

ารบริษัทใหซ้ือห
ยไดทั้งหมดแลว
น 10 พฤศจิกายน

พนักงานของ NB
.33 บาท เปนเงิ

 ไดจดทะเบียนจ

ะแลว 10 ลานบา

ใหมโดย NBC ถื

นักงานของ NB

33 บาท เปนเงิน

าร NMG ได

มา รวมกับ บริษั

างการจัดตั้งบริษั

ดทุนจดทะเบียน

ะเบียน 1,647,74

พนักงานของ NB

33 บาท เปนเงิน

G ไดจดทะเบียนจ

ละส่ือรูปแบบให

บียน 1 ลานบา

ะเบียน 1 ลานบา

ลานบาท ถือหุน

กัด  ทุนจดทะเบีย

นจดทะเบียน 1 

บริษัท เนชั่น มัลติมี

หุนคืนเพื่อบริหา
ว หรือไมเกิน 1
น 2554 ถึง  9 พฤ

BC ใชสิทธิซ้ือหุน
น 3,516,480 บา

จัดตั้งบริษัทยอย

าท ประกอบธุรกิ

ถอืหุน 99.99% 

C ใชสิทธิซ้ือหุน

น 3,452,877 บ

ดลงนามในบันทึ

ษัท อีเลเวน มีเดีย

ัทรวมทุน 

และทุนชําระขอ

40,300 บาท เปน

BC ใชสิทธิซ้ือหุน

น 7,975,683 บ

จัดตั้งบริษัทยอย

หม จํานวน 5 บริ

ท ถือหุนโดย บ

าท ถือหุนโดย บ

โดย บมจ.เนชั่น

ยน 1 ลานบาท ถื

ลานบาท ถือหุน

มเีดีย กรุป จํากัด (

รทางการเงิน (T
0,000,000 หุน โ
ฤษภาคม 2555 

นตามใบสําคัญแ
าท โดยมีใบสํา

ย ชื่อ บริษัท เอ็น

กิจผลิตรายการใ

นตามใบสําคัญแ

าท โดยมีใบสํา

ทึกความเขาใจจั

ย กรุป ซ่ึงเปนบริ

องบริษัทจากเดิม

 873,302,359 บ

นตามใบสําคัญแ

าท โดยมีใบสํา

ย ประกอบธุรกิจ

ริษัท ดังนี้ 

บมจ.เนชั่น บรอ

บมจ. เนชั่นบรอ

น อินเตอรเนชั่น

ถือหุนโดย บจก

นโดย บจก. เนชัน่
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Treasury Stock) 
โดยซ้ือคืนผาน

แสดงสิทธิคร้ังที่ 
คัญแสดงสิทธิ

นบีซี เน็กซมีเดีย 

นรูปแบบตางๆ 

แสดงสิทธิคร้ังที่ 

าคัญแสดงสิทธิ

ัดตั้งสํานักงาน

ริษัทที่ประกอบ

มมูลคาหุนละ 1 

าท แบงเปนหุน

แสดงสิทธิคร้ังที่ 

าคัญแสดงสิทธิ

ผลิตรายการใน

อดแคสต้ิง คอร

อดแคสต้ิง คอร

แนล เอ็ดดูเทน 

. กรุงเทพธุรกิจ 

น นิวส เน็ตเวิรค 
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ารดําเนินธุรกิจ 

ป 2553  เดื
ส
บ
ใน
เซ
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เส

 เดื

ดํ

 บ

ภ
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ภ

วั

ป 2554  เดื
เป
คุ
กั

 เดื
เรี
ดั

 ระ
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    3.

    5.

 ระ

    1.

    2.

    3.

 เดื
กิ
ป

 

ดือน มิถุนายน 2
สามัญของบริษัทร
บาท (มูลคาที่ตรา
นคร้ังนี้ทําให W
ซอรวิส จํากัด (N
รกิจใหมีประสิท
สริมความแข็งแก

ดือน ตุลาคม 255

าเนินงานของหน

บริษัท กรุงเทพธุ

าษาไทย 

บริษัท คมชัดลึก 

าษาไทย โดย

ัตถุประสงคเพื่อ

ดือน กุมภาพันธ 
ปลี่ยนชี่อเปนมห
ณภาพสูสังคมไท
ับมืออาชีพ” ทั้งใ

ดือน พฤษภาคม 
รียนการสอนที่อา
ังนี้  

ะดับปริญญาตรี 

.คณะบริหารธุรกิ

.คณะนิเทศศาสต

.คณะสาธารณสุข

ะดับปริญญาโท 

. หลักสูตรบริหา

. หลักสูตรบริหา

. หลักสูตรรัฐปร

ดือน กรกฏาคม 
จการจากบริษัท
รับปรุงการดําเนิ

553 บริษัท ดับบ
รวม เกียวโด เนช
าไวหุนละ 100 บ

WPS เปนผูถือหุ
NPS)   โดยมีวัตถุ
ทธิภาพย่ิงข้ึนแล
กรงดานการใหบ

53 บริษัท เนชั่น 

นังสือพิมพกรุงเท

รกิจมีเดีย จํากัด

 มีเดีย จํากัด (KM

ยทั้ง 2 บริษัท NM

ความคลองตัวดา

 2554  บริษัท เน
าวิทยาลัยเนช่ัน 
ทย ดวยการเรียน
ในและนอกเครือ

 2554 มหาวิทยา
าคารเนช่ันทาวเว

 มี 5 คณะ ประก

กจิ                      

ตร                      

ขศาสตร 

 มี 3 หลักสูตร 

ารธุรกิจมหาบัณฑ

ารการศึกษามหา

ะสาสนศาสตรม

2554 บริษัท ดับ
ทยอย บริษัท เนช
นินงานใหมีประสิ

บลิวพีเอส (ประเ
ชั่น พร้ินติ้ง เซอ
บาท ) รวมเปนเงิ
หุนรอยละ 99.99
ถปุระสงคในการ
ะเปนการสรางโ
บริการขาวสาร ข

  มัลติมีเดีย กรุป

ทพธุรกิจ และหน

 (KTM) (เดิมชื

MM) (เดิมชื่อ บ

MG ถือหุน 99

านการบริหาร 

นชั่นยู จํากัด  ถือ
 (ในเดือน พฤศจิ
นการสอนที่ outc
อขายของกลุมเน

าลัยเนชั่น ไดเปด
วอร กรุงเทพมห

อบดวย : 

     2.  คณะสังคม

     4.  คณะวิทยา

ฑิต หรือ M.B.A

บัญฑิต หรือ M.

มาหาบัญฑิต หรือ

บบลิวพีเอส (ปร
ชั่น พร้ินตติ้ง เซ
สิทธิภาพ   

บ

เทศไทย) จํากัด 
รวิส จํากัด (KNP
งินที่จายในการซื
9%  และไดเปลี่ย
ลงทุนเพิ่มเพื่อเป
โอกาสใหมๆ ทา
อมูล และความรู

ป จํากัด (มหาชน

นังสือพิมพ คมชั

ชื่อบริษัท เนชั่น

บริษัท เนชั่น ดิจิ

9.99% มีทุนจ

หุนโดย NMG 5
จกิายน 2554) วตั
come-based lear
นชั่น  

ดรับสมัครนักศึก
านคร เปนรุนแร

มศาสตร และมุน

าศาสตรและเทค

A (Master of Bus

Ed (Master of E

อ M.P.A (Maste

ะเทศไทย) จํากัด
ซอรวิส จํากัด (W

บริษัท เนชั่น มัลติมี

(WPS) ซ่ึงเปนบ
P) โดยซ้ือเพิ่ม 1
ซ้ือหุนทั้งส้ิน 8.0
ยนชื่อบริษัท KN
ปนการควบคุมแ
างธุรกิจในการส
รูทางธุรกิจออกไ

น) (NMG) ไดมีก

ชดัลึก ไปอยูภาย

 เอ็ดดูเคชั่น จํากั

จิตอล มีเดีย จํากั

ดทะเบียนและท

50%  ไดซ้ือใบอ
ตถุประสงคเพื่อมุ
rning ผานการอ

กษาระดับปริญญ
รก สวนที่ลําปาง

นษยศาสตร 

โนโลยี 

siness Adminis-t

Education Manag

er of Public Adm

ด(WPS) (ถือหุน
WPS ถือหุน 9

มเีดีย กรุป จํากัด (

บริษัทยอยของ N
1.78 ลานหุน ใน
03 ลานบาท และ
NP เปน บริษัท
ละปรับปรุงการ
รางมูลคาเพิ่มให
ไปในทุกชองทาง

การปรับโครงสร

ใตบริษัทยอย 2 

กัด )ดําเนินธุรกิจ

กัด) ดําเนินธุรกิจ

ทุนเรียกชําระแล

อนุญาตมหาวิทย
มุงเนนในการสร
บรมปละฝกฝน

ญาตรีหลักสูตรนิ
มีคณะและหลัก

tration)  

gement)  

ministration)   

นโดยNMG 84.
9.99%)โดยมีวัต
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NMG เขาซ้ือหุน
ราคาหุนละ 4.5 
ะจากการซ้ือหุน
ท เนชั่น พร้ินติ้ง
รดําเนินงานของ
หกับบริษัท และ
ง 

รางโดยโอนการ

บริษัท ดังนี้ 

จดานขาวธุรกิจ

จดานขาวทั่วไป

ลว 25 ลานบาท

ยาลัยโยนก และ
างสรรคบัณฑิต
ที่เนนวิธี “เรียน

นิเทศศาสตรการ
กสูตรที่เปดสอน

.50%) รับโอน
ตถุประสงคเพื่อ
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ป 2555  เดื

B

ล

 เดื
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ภ

 เดื

แ

ภ

ก

ส

 เดื

 N

ข

ดี

ภ
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คุ

10

ช

 ห

ข

เมื

ป

 เดื

 

ดอืน ตุลาคม 255
ะวังภัย” (Rawan
ายงานสภาพอาก

ดือน พฤศจิกายน
พื่อออกอากาศทา

ดือน ธันวาคม 25
สตีฟ จอบส” ขอ
ารแปลโดยคุณสุ

ดือน มกราคม 25

angkok) รวมกับ

านาด ซีนีเพล็กซ

ดอืน เมษายน 25

ปนเจาแรกสําหรั

าษาไทยจาก คม

ดอืน เมษายน 25

หงชาติ คร้ังที่ 4

าษาไทยโดยคณ

ด Like”  โดยคุณ

สมหมาย ทองประ

ดอืน กรกฎาคม 2

NINE บริษัทยอย

องเด็กคิดซนรวบ

ๆ สอดแทรกธร

าษา,รายการทอล

 ซ่ึงใหความรูคว

ณภาพในสังคมต

01, จาน Dynasa

อง 93 และเคเบิล้

หนังสือพิมพกรุง

องเมืองไทย “W

มืองไทย คุณสุทธิ

ระธานเจาหนาที

ดอืน กันยายน 25

54 NBC ซ่ึงเปน
ngpai Channel) 
กาศ การจราจร แ

น 2554 NBC ซึ
างชองรามาแชล

554 NINE ซ่ึงเป
องวอลเตอร ไอแ
สุทธิชัย หยุน บร

555 NMG จัดงา

บ บริษัท สิงห คอ

ซ รัชดาพิเศษ  

55 หนังสือพิมพ

ับเครือส่ือมวลช

 ชัด ลึก และ กรุ

55 สํานักพิมพเน

0 ณ ศูนยการปร

ะแปลฝมือดี คุณ

ณกนก รัตนวงศ

ะเสริฐ 

2555 

ย NMG ถือหุน

บรวมคอนเทนต

รมะผานตัวการ

ลคโชว และราย

วามสนุกสนานไ

ตอไป โดยสามา

at ชอง 31, กลุม B

ลทีวีไทยทั่วประ

เทพธุรกิจ รวมกั

What would Ste

ธิชัย หยุน ประธ

ที่บริหาร ธนาคาร

555  

บริษัทยอยของ N
 เพื่อเปนประโย
และการปองกันท

ซ่ึงเปนบริษัทยอย
แนล(ทรูวิชั่น 80

ปนบริษัทยอย ไ
แซคสัน แปลเปน
รณาธิการอํานวย

น  “เทศกาลภาพ

อรเปอเรชั่น จํากั

พ คมชัดลึก กรุงเท

ชนของไทย ครอบ

งเทพธุรกิจ 

นชั่นบุคส โดย N

ระชุมแหงชาติสิ

ณนงลักษณ จารุวั

สกุล , “เที่ยวอิน

 78.46%  ไดเปด

ตที่เปนสาระบันเ

ตูนที่เด็กๆ สามา

การเกมสโชว เป

ไปพรอมๆกัน แล

ารถรับชมไดที่ ที

Big 4 ชอง 33, ก

เทศ 

กับ ธนาคารกสิก

ve Jobs with A

านกรรมการ บริ

รกสิกรไทย 

บ

NMG ไดเปดตัว
ชนกับสาธารณะ
ทรัพยสิน  
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งทีวีสําหรับเด็ก เ

dia ดําเนินงานโด
างชองตางๆ และ
ังภัย ออกอากาศ
ารเกาะติดทันขา
สนอขาวใหผูสน
adband และทาง
ามเทคโนโลยีอาํ
เพื่อใหประชาช
จางผลิตรายการ
ทงิ โดยเนช่ัน บร

มเีดีย กรุป จํากัด (

มทุกกลุมเปาหมา
พ  และส่ือ New 
 ตลอดเวลา  เพื่อ

ลยี สารสนเทศ ก
บริษัทสามารถแ

สถานีขาวธุรกิจT
สนใจขาวสารภา
ภาค (Micro)  

นินงานโดย บริษั

นงานโดย บริษัท 
มืองและเศรษฐ
ตองการความรูเ

ละการศึกษา , ต
ผานทางเคเบิ้ลTV
เทิงที่ใหมากกว
สอนภาษา รายก
NINE)  กลุมลูก
เนนกลุมเปาหมา

ดย บมจ. เนชั่น บ
ะเปนผูดําเนินกา
ศทางดาวเทียมแล
าว การวิเคราะหเ
ใจทางคลื่น FM
งโทรศัพทมือถือ
านวยของทุกเครือ
นทั่วไปเขามามีส
รเพื่อสุขภาพออก
รอดแคสติ้ง คอร
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าย เขาถึงทุก
 Media ผาน
อตอบสนอง

กระบวนการ
แยกเปนสาย

TV ดาวเทียม 
าคธุรกิจ นัก

ัท คมชัดลึก 

 เนชั่น นิวส 
ฐกิจ รวมทั้ง
เพิ่มเติมเพื่อ

ตัวแทนขาย
V ดาวเทียม 
าความสนุก 
การเกมโชว 
คาเปาหมาย
าย เด็ก 4-12 

บรอด     แค
ารสถานีขาว 
ละเคเบิลทีวี 
เจาะลึก การ

M 90.5 และ 
 โดยการสง
อขายภายใต
สวนรวมใน
กอากาศทาง
ปอเรชั่น ได



 

ลูกคาเป

ลูกคาก

เดือนพ
บริหาร
ภาคเห

 
ย่ังยืน  
 

6. สายธุ
ปาหมาย รับพิมพ

7. สายธุ
กลุมเปาหมายมุง

8. สายธุ
พฤศจิกายน 255
รธุรกิจสําหรับผู
นือ ที่ลําปาง  

ทั้งนี้ เนชั่นก
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รกิจดานการพิม
พส่ิงพิมพทุกประ

รกิจดานการขน
เนนบริการขนส

รกิจดานการศึก
54 ไดเปลี่ยนชื่อ
บริหาร Executi

กรุป จะเดินหน

มพ ดําเนินธุรกิจ
ะเภทใหกับบริษั

สง ดําเนินธุรกิจ
สงใหกับบริษัทใน

ษา โดยบริษัท เ
อเปน “มหาวิทย
ve MBA มี  2

าเพื่อบริหารงาน

รับจางพิมพ โด
ษทัในเครือเนชั่น 

จรับจางขนสงสิน
นเครือเนชั่น และ

เนชั่นยู จํากัด (N
ยาลัยเนชั่น” เป
 วิทยาเขต คือ วิ

นและสรางสรรง

บ

ยบริษัท ดับบลิว
 และลูกคาภายน

นคา (Logistics) 
ะลูกคาภายนอกท

NU) ซ่ึงเปนบริษั
ดสอนทั้งหลักสู
ิทยาเขตกรุงเทพ

งานใหมีคุณภาพ

บริษัท เนชั่น มัลติมี

วพีเอส (ประเทศ
นอก 

  ดําเนินงานโด
ทั่วไป 

ัทยอย เขาบริหา
สูตรปริญญาตรี
พฯ ตั้งอยูที่ ถนน

พ เพื่อสรางมูลค

มเีดีย กรุป จํากัด (

ศไทย) จํากัด  (W

ดยบริษัท เอ็นเอ็ม

ารมหาวิทยาลัยโ
,ปริญญาโท แล
นบางนา-ตราดแล

คาสูงสุดใหแกผูถ

 
(มหาชน) 

15 

WPS) กลุม

มแอล จํากัด 

โยนก ซ่ึงใน
ละหลักสูตร
ละวิทยาเขต

ถือหุนอยาง



 

 

โคร

 

รงสรางการประกอบธุรกิจจและการถือกุ

บ

นของกลุมบริ

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ริษัทเนชั่น ป 

มเีดีย กรุป จํากัด (

2555 

ณ เดือนกุมภ
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าพันธ 2556 



 
โครงสร

โครงสร

ธุรกิจสื่

บม

รว

บจ

รว

บจ

รว

บจ

รว

รวมราย

ธุรกิจกา

บม

บจ

บจ

รวมราย

ธุรกิจกร

บม

รวมราย

ธุรกิจด

บจ

บจ

รวมราย

ธุรกิจให

บจ

รวมราย

รายไดค

รวม

ดอกเบ้ีย

กําไรจา

สวนได

กลับราย

เงินปน

รายไดอื

รายไดร

รางรายไดจากแตละ

รางรายไดจากการป

อสิ่งพิมพและโฆษณ

มจ.เนชั่น มลัติมเีดียก

รายไดจากการขาย

รายไดจากการขาย

รายไดจากการพิม

ม

ก.เนชั่น นิวสเน็ตเวิ

รายไดจากการขาย

รายไดจากการขาย

ม

ก.คมชัดลึก มเีดีย (K

รายไดจากการขาย

รายไดจากการขาย

ม

ก.กรุงเทพธุรกิจ มเีดี

รายไดจากการขาย

รายไดจากการขาย

รายไดจากธุรกิจอบ

ม

ยไดจากธุรกิจสิ่งพิม

ารศึกษาและบันเทิง

มจ.เนชั่น อินเตอรเน

รายไดจากการผลิต

ก.เนชั่น เอ็ดดูเทนเม

รายไดจากการนําเ

ก.เนชั่น เอ็กมอนทเ

รายไดจากการนําเ

ส่ิงพิมพการศึกษา

ยไดจากธุรกิจสื่อการ

ระจายภาพและเสียง

มจ.เนชั่น บรอดแคส

รายไดจากธุรกิจโท

รายไดจากธุรกิจวิท

รายไดจากส่ือสมยั

ยไดจากธุรกิจกระจา

านการพิมพ

ก.ดับบลิวพีเอส (ปร

รายไดจากการรับจ

ก.เนชั่น พร้ินต้ิง เซ

รายไดจากการรับจ

ยไดจากธุรกิจการพิม

หบริการรับจัดสงสนิ

ก.เอ็นเอ็มแอล (NM

รายไดจากการจัดส

ยไดจากการขายและ

คาเชาและบริการ-สุท

รายไดคาเชาและบ

รายไดจากการเปน

ยรับ

กการตอรองราคาซื้

ดเสียในกําไรสุทธิขอ

ยการขาดทุนจากกา

ผลรับ

อ่ืน

รวม

รายได

 

ะกลุมธุรกิจ

ระกอบธุรกิจของบริ

ณา

กรุป (NMG)

ยโฆษณาในส่ือส่ิงพิ

ยหนังสือพิมพ

พ, การขายกระดาษ

วิรค (NNN)

ยโฆษณาในส่ือส่ิงพิ

ยหนังสือพิมพ

KMM)

ยโฆษณาในส่ือส่ิงพิ

ยหนังสือพิมพ

ดีย (KTM)

ยโฆษณาในส่ือส่ิงพิ

ยหนังสือพิมพ

บรมสัมมนาและทัก

มพ และโฆษณา

ง

นชั่นแนล เอ็ดดูเทนเ

ตและจําหนายพอคเ

มนท (NED) โดย NI

เขาและผลิตส่ิงพิมพ

เอ็ดดูเทนเมนท (NE

เขาและผลิตส่ิงพิมพ

รศึกษาและบันเทิง

งและสื่อสมัยใหม

ต้ิง คอรปอเรชั่น (N

ทรทัศน

ทยุ

ยใหม Internet/SMS

ายภาพและเสียง แล

ระเทศไทย) (WPS)

จางพิมพ

ซอรวิส (NPS)

จางพิมพ

มพ

นคา

ML)

สงสินคา

ะบริการ-สุทธิ

ทธิ

บริการ-สุทธิ

นตัวแทนจําหนายส่ิง

ซื้อ

องบริษัทรวม

ารดวยคาของสินทรั

จากการขายและบริ

ริษัท และบริษัทยอย

พมิพ

พมิพ

พมิพ

พมิพ

ษะการส่ือสาร

มนท (NINE)

เก็ตบุคส

INE (99.99%)

พการศึกษา

EE) โดย NINE (49.9

พ (การตูน) และผลิต

NBC)

S/web site

ละสือสมัยใหม

งพิมพตางประเทศ (

รัพย

ริการรวม

ย สําหรับ 3 ป คือ 25

 ถือหุน

รอยละ

100.0     

99.9       

99.9       

99.9       

99%)

ต

61.9       

84.5       

-           

99.9       

(NINE)

บ

553 - 2555

น

ะ
2553

0

826.53       

384.65       

3.53            

1,214.71    

9

176.32       

66.80         

243.12       

9

102.55       

56.47         

159.02       

7

139.49       

23.47         

2.49            

165.45       

1,782.30    

53.92         

0.19            

68.57         

122.68       

9

442.50       

31.25         

137.93       

611.68       

0

29.83         

73.55         

103.38       

9

76.66         

2,696.70    

6.37            

86.55         

92.92         

3.08            

90.83         

-                 

-                 

0.31            

51.12         

2,934.96    

บริษัท เนชั่น มัลติมี

% 2554

28.16% 67.         

13.10% 32.         

0.12% 28.         

41.38% 127.       

6.00% 134.       

2.28% 79.         

8.28% 213.       

3.49% 326.       

1.92% 215.4       

5.41% 541.       

4.75% 545.       

0.80% 108.       

0.08% 4.            

5.63% 658.       

60.70% 1,541.    

1.84% 61.         

0.007% 1.            

2.34% 67.         

4.19% 130.       

15.08% 650.       

1.06% 28.         

4.70% 124.       

20.84% 803.       

1.02% 62.         

2.51% -             

3.53% 62.         

2.61% 105.       

91.87% 2,643.    

0.22% 8.            

2.95% 88.         

3.17% 97.         

0.10% 2.            

3.09% -             

-          -             

-          -             

0.01% 0.            

1.74% 53.         

100% 2,797.    

มเีดีย กรุป จํากัด (

%

56 2.42%   

00 1.14%   

38 1.02%   

94 4.58%   

02 4.79%   

26 2.83%   

28 7.62%   

18 11.66%   

48 7.70%   

66 19.36%   

68 19.51%   

52 3.88%   

51 0.16%   

71 23.55%   

59 55.11%   

52 2.20%   

39 0.05%   

63 2.42%   

54 4.67%   

28 23.25%   

97 1.03%   

00 4.43%   

25 28.71%   

77 2.24%   

-               

77 2.24%   

04 3.76%   

19 94.49%   

91 0.32%   

82 3.17%   

73 3.49%   

54 0.09%   

-               

-             

-             

77 0.02%   

34 1.91%   

57 100%   
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2555 %

42.31        1.

51.28        1.

114.99      3.

208.58      6.7

188.13      6.

81.73        2.

269.86      8.7

337.00      10.

192.11      6.

529.11      17.0

574.09      18.

115.12      3.

2.27           0.

691.48      22.2

1,699.03   54.7

71.51        2.

2.91           0.

102.32      3.

176.74      5.7

675.74      21.

33.44        1.

187.34      6.

896.52      28.9

106.79      3.4

-                         

106.79      3.4

57.79        1.

2,936.87   94.6

8.32           0.

83.02        2.

91.34        2.9

2.80           0.

1.98           0.

             

             

0.31           0.

68.57        2.

3,101.87   10

36%

65%

71%

72%

07%

63%

70%

86%

19%

06%

51%

71%

07%

29%

77%

31%

09%

30%

70%

78%

08%

04%

90%

44%

- 

44%

86%

68%

27%

68%

94%

09%

06%

- 

- 

01%

21%

00%



 
หมายเ
 
 
Interne
 
รายได

เกี่ยวขอ

Conten
ตุลาคม

ภายใต

จํานวน
(NPS)เ
ไดนําง
ธันวาค
เงินแล

กิจการ
ยอยดัง

ในการ
รูรายได
 
 
 
 
 
 
 

หตุ :  1.    รายกา
2.    รายได
3.    รายได

et มีทั้ง NBC แล
4.   ในไต

สวนหนึ่งของ  N
 บ

องกับ Content ท
 บ

nt ดานขาวภาษา
ม  2553   

5. ในป 
 กลุมเนช่ัน

 บ
 บ
 บ
 บ
 บ
 บ

6. เม่ือวัน
น รอยละ 51.01
เพิ่มข้ึนจากรอยล
งบดุล ณ วนัที่ 3
คม 2553 ของ N
ะการดําเนนิงาน

7. เม่ือวัน
 ดวยวิธีการโอน
งกลาว เพื่อปรับโ

8. ตั้งแต 
รตัดสินใจเกีย่วกับ
ด คาใชจาย ตาม

 

ารขางตนหักราย
ดคาพิมพของ NM
ดจากธุรกิจส่ือสม
ะ NMG 
ตรมาส 4 ป 255
NMG  ไดแก 
ริษัท กรุงเทพธุร
ทางดานธุรกิจ โด
ริษัท คมชดัลึก 
าไทยทัว่ไป โดย

2555 บริษทัไดต
นกรุป ดงันี้ 
บริษัท เอ็นบีซี เน็
บริษัท เอ็นบีซี เน็
บริษัท เอ็นบีซี เน็
บริษัท เนชั่น คิดส
บริษัท เอ็น เอ็น เอ
บริษัท แบงคอก บิ
นที ่ 22 มิถนุายน
 จากผูถอืหุนเดมิ
ละ 48.99 เปนรอ
31 ธันวาคม 255
NPS มาจัดทํางบ
น ของ NPS ตั้งแต

นที่ 1 กรกฎาคม 
นทรัพยสิน และห
โครงสรางการดํา

ป 2552 ไดจัดทํ
บนโยบายทางกา
สัดสวนการถือห

ยการคาระหวางกั
MG เปนรายไดที
มัยใหมสวนใหญ

53 บริษัทไดตั้งบ

รกิจ มีเดีย จํากัด
ดยมีส่ือหลัก คือ 
 มีเดีย จํากัด (K
ยมีส่ือหลัก คือห

ตั้งบริษทัยอย เพื

นก็ซ มีเดีย จํากัด 
นก็ซ สกรีน จํากดั
นก็ซ วิชั่น จาํกัด 
ส จํากัด 
อ็น เน็กซ ฟรอน
บสิสิเนส บรอดแ
น 2553 WPSได
ม 2 ราย มีผลทํ
อยละ 99.99 และ
53 และ งบกําไร
การเงินรวมของ
ตวันที่ 22 มิถนุาย

 2554 บริษัทยอ
หนี้สินทั้งหมดกั
าเนินธุรกิจของก

ทาํงบการเงินรวม
ารเงิน และการดํ
หุน 49.99% 

กนัแลว 
ที่เกิดจากการเรีย
ญอยูภายใตบริษทั

บริษัทยอยเพิ่มเติ

ด (KTM)  NMG
 หนังสือพิมพ กร
KMM)NMG ถอื
หนังสือพิมพ คม

พื่อดําเนินธุรกิจผ

 
ด 

นเทียรจํากัด 
แคสติ้ง จํากัด 
ดซ้ือหุนของ NP
ทาํให WPS มีสั
เปลี่ยนสถานะจา
รขาดทนุสําหรับ
กลุมบริษทั เนือ่
ยน 2553  

ยแหงหนึ่ง - บริษ
กบับริษัท เนชั่น 
กลุมบริษัท โดยกํ

ม NEE เขาตามสั
ดาํเนินงาน แตไม

บ

กเก็บคาพิมพ แล
ท NBC แตมีส

ตมิ จากเดิมทีเ่ปน

G ถือหุน 99.99
รุงเทพธุรกิจ เร่ิม
อหุน 99.99%เพื่
 ชัด ลึก และ นิ

ผลิตรายการโทรท

PSเดิมชื่อ บริษทั
ัดสวนการถอืหุน
ากบริษทัรวมมา
รอบระยะเวลาบั
องจากกลุมบริษทั

ษัท ดบับลิวพีเอ
พร้ินติ้ง เซอรวิส
กาํหนดวันที่ 1 กร

สัดสวนกิจการคา
มถึงระดับที่จะคว

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ละคากระดาษจา
สวนหนึ่งยังอยูภา

น Business Uni

9%เพื่อดําเนนิธุร
มดําเนินการ 1 ตลุ
อดําเนินธุรกิจดา
นติยสาร เนชั่นสุ

ทัศนและใหบริก

ท เกียวโด พร้ิน
นใน บริษทั เนช
เปนบริษัทยอย ด
บญัชี ตั้งแต 22 มิ
ทเร่ิมมีอํานาจในก

ส (ประเทศไทย
ส จํากัด (NPS) ซึ
รกฎาคม 2554 เป

าที่ควบคุมทางออ
วบคุมนโยบายดงั

มเีดีย กรุป จํากัด (

กบริษทัภายนอก
ายใต NMG เพ

it ภายใต NMG

กิจดานส่ือส่ิงพมิ
ลาคม 2553 
านส่ือส่ิงพิมพที่เ
สุดสัปดาห เร่ิมดํ

การโฆษณาผานสื

นติ้ง เซอรวิส จาํ
ชัน่ พร้ินติ้ง เซอ
ดังนั้นในป 2553
มิถนุายน 2553  
การกําหนดนโย

) จํากัด ไดทําสัญ
ซ่ึงเปนบริษัทยอ
ปนวนัโอนรับกจิ

อม คือมีอํานาจเ
งกลาว โดยงบก
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ก 
พราะรายได

 ซ่ึงเดิมเปน

มพและส่ือที่

เกี่ยวของกับ 
ดาํเนนิการ 1 

ส่ือโทรทัศน    

ากดั (KNP) 
อรวิส จํากัด 
3 กลุมบริษัท
 ถึงวันที่ 31 
บายทางการ

ญญารับโอน
ยของบริษัท
จการ 

ขาไปมีสวน
ารเงินไดรับ



 
4.   การ

 
ประเภ
สุดสัป
รามาแ
FM 10

 
งานสน
โฆษณ
เพื่อเปน

ลักษณ

รประกอบธุรกิจ

บริษัท เนช
ท  ไดแก  ส่ือส่ิง
ดาห นิตยสารเน
ชนแนล รายการ

02.0 และส่ือใหม

บริษัทมีลัก
1.  สายธุร

บริษัท
2. สายธุร
3.  สายธุ

บริษัท
4.   สายธุร

(NBC
และ บ

5.  สายธุร
(มหาช
ขยายส

6.  สายธุร
7.  สายธุร
8.  สายธุ

เนชั่น 
อยางไรก็ต

นับสนุน เพื่อสา
ณา จากเดิมที่อยูกั
นชองทางการหา

ณะของผลิตภัณฑ

สา

สายธุรกิจ
ภาษาไทย 

 

ของแตละสายผ ิ

ชั่น มัลติมีเดีย ก
งพิมพ  เชน หนัง
นชั่นจูเนียร ส่ือก
รโทรทัศนที่รวม
มทางอินเตอรเนต็

กษณะการประก
รกิจดานขาวธุรกิ
ท แบงคอก บิสสิ
รกิจดานขาวทั่วไ
รกิจดานขาวภาษ
ท เอ็นเอ็นเอ็น เน็
รกิจดานส่ือกระจ

C)และมีบริษัทยอ
บริษัท เอ็นบีซี เน็
รกิจเอ็ดดูเทนเมน
ชน) (NINE)  โด
สูธุรกิจดิจิตอลที
รกิจดานการพิมพ
รกิจดานการขนส
รกิจการศึกษา ด
                     
ตาม NMG ยังคง
ามารถบริการขอ
กับส่ิงพิมพ (Prin
ารายไดในระยะย

ฑหรือบริการ  

ายธุรกิจ 

จดานขาวธุรกิจ
 

ลิตภัณฑ 

รุป จํากัด (มหาช
งสือพิมพ The N
ระจายภาพและเ
มผลิตกับสถานีโ
ต ผาน Tablet,  มื

กอบธุรกิจ ประก
กิจภาษาไทย ดํา
สิเนส บรอดแคสต
ไปภาษาไทย ดํา
ษาอังกฤษ  ดําเนิ
น็กซ ฟรอนเทียร 
จายภาพและเสีย
อย คือบริษัท เอ็น
น็กซ สกรีน จํากดั
นท และตางประ
ดยมีบริษัทยอย คื
วี  และบริษัทรว
พ ดําเนินงานโด
สง  ดําเนินงานโ
ดําเนินการโดย 

งเปนผูถือหุนให
อมูลแกลูกคาใน
nt)  เปนหลัก โด
ยาว เพื่อสรางกา

บริษัท กรุงเ
ผูผลิตและจํ
หนังสือพิม
ลูกคากลุมเป
นักศึกษา แ
บริษัท แบง
-ดําเนินธุรกิ
ส่ือรูปแบบ

ชน) (NMG) แล
Nation, หนังสือพ
เสียง เชน สถานี
โทรทัศนฟรีทีวี เ
มือถือ เปนตน 

อบดวย 8 สายธุร
เนินงานโดยบริษ
ติ้ง จํากัด (BBB)
เนินงานโดย บริ
นินงานโดย บริษ
 จํากัด (NNF)เพือ่
ง ดําเนินงานโด
นบีซี เน็กซ มีเดีย
ด (NNS)เพื่อขยา
ะเทศ ดําเนินงาน
คือ  บริษัท เนชั่น
วม คือ บริษัท เน
ย บริษัท ดับบลิ
โดย บริษัท เอ็นเอ็
บริษัท เนชั่น ยู 

ญ บริหารฝายขา
นส่ือที่หลากหล
ดยไดขยายออกไ
ารเติบโตอยางย่ัง

เทพธุรกิจ มีเดีย
จาํหนาย :  
พกรุงเทพธุรกิจ 
ปาหมาย : นักธุ
ละ ประชาชนที่มี
คอก บิสสิเนส บ
กจิ และผลิตรายก
ใหม 

บ

ละบริษัทยอยให
พิมพกรุงเทพธุร
ขาวเนชั่นแชนแ
เชน รายการขาว

รกิจ ดังนี้ 
ษัท กรุงเทพธุรกิ
) เพื่อขยายสูธุรกิ
ิษัท คมชัดลึก มี
ษัท เนชั่น นิวส เ
อขยายสูธุรกิจดจิิ
ย บริษัท เนชั่น บ
ย จํากัด (NNM),
ายสูธุรกิจดิจิตอล
โดย บริษัท เนชั่
 เอ็ดดูเทนเมนท 
ชั่น เอ็กมอนท เอ
วพีเอส (ประเทศ
อม็แอล จํากัด (N
 จํากัดซ่ึงเปนผูถื

าย  ฝายการตลาด
ายไดครบถวน 
ไป 3 Platform คื
ยืนใหแกบริษัท 

ลักษณะผ

 จํากัด  (KTM) 

 : หนังสือพิมพธุ
รกิจ นักธุรกิจรุน
มีการศึกษาระดับ
บรอดแคสติ้ง คอ
การดานธุรกิจใน

บริษัท เนชั่น มัลติมี

หบริการดานขอมู
กิจ, หนังสือพิม
แนล,Mango TV
วขนคนขาว สถา

กิจ มีเดีย จํากัด (K
กจิดิจิตอลทีวี 
เดีย จํากัด (KMM
เน็ตเวิรค จํากัด (
จติอลทีวี 
บรอดแคสต้ิง คอ
,    บริษัท เอ็นบี
ลทีวี 
ชนั อินเตอรเนชัน่
 จํากัด (NED),บ
อ็ดดูเทนเมนท จํ
ศไทย) จํากัด (W
NML) 
ถือใบอนุญาตปร

ด  กองบก.สํานัก
 ซ่ึงบริษัทไดมีก
ือ Print , Broad
 

ผลิตภัณฑหลัก 

 

ธุรกิจรายวันภาษ
นใหม นักวิชากา
บกลาง ถึง ระดบั
อรปอเรช่ัน จํากัด
นรูปแบบตางๆ เพ

มเีดีย กรุป จํากัด (

มูลขาวสารครอบ
พคมชัดลึก,  นิต

V,  ชองระวังภัย
านีวิทยุ FM 90.5

KTM) และมีบริ

M)  
(NNN)และมีบริ

อรปอเรชั่น จํากั
ซี เน็กซ วิชั่น จํ

นแนล เอ็ดดูเทน
บริษัท เนชั่น คิดส
จาํกัด (NEE)   

WPS)  

ระกอบกิจการม

กขาว ศูนยชางภ
การปรับโครงสร
dcasting และ Di

าไทย 
าร ขาราชการ นั
บสูง 
ด 
พื่อเผยแพรผานส
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บคลุมส่ือทุก
ตยสารเนชั่น
ย,Asean TV
5 สถานีวิทยุ 

ริษัทยอย คือ  

ริษัทยอย คือ 

ัด (มหาชน)       
ากัด (NNV) 

เมนท จํากัด       
ส จํากัด เพื่อ

มหาวิทยาลัย 

าพ และฝาย
รางฝายขาย
gital Media 

กการตลาด  นิสิ

ส่ือโทรทัศน แล

                

               

ต

ะ



 
สายธุรกิจด
ทั่วไปภาษ
 

สายธุรกิจด
ภาษาอังกฤ

สายธุรกิจด
ภาพและเสี

 

ดานขาว 
าไทย  

ดานขาว
ฤษ 

ดานส่ือกระจาย
สียง 

บริษัท คมชั
ผูผลิตและจํ
หนังสือพิม
นิตยสารเนช
ลูกคากลุมเป

บริษัท เนช่ัน
ผูผลิตและจํ
หนังสือพิม
NJ Magazin
Asia News
ระหวางหนั
กลุมลูกคาเ
ชาวตางชาติ
กลุมคนทํา
ชีวิตประจํา
บริษัท เอ็นเ
 - ดําเนินธุร
ส่ือรูป แบบ

ย บริษัท เนช่ัน
ลักษณะผลิ
- สถานีขาว
ขาวสารสาร
- คมชัดลึก 
ดวยกัน หล
บันเทิง ศิลป
บันเทิง แล
ภาครัฐและ
ของประเท
เม่ือเกิดเหตุ
- รามาแชน
ความรูควา
ผูเชี่ยวชาญใ
- รายการโท
โทรทัศนป
รายไดจาก
รายการ 
- รวมกับพั
ออกอากาศ

ชัดลึก มีเดีย จํากัด
จาํหนาย :  
พ คม ชัด ลึก : ห
ชั่นสุดสัปดาห  :
ปาหมาย : ประช

ัน นิวส เน็ตเวิรค
จาํหนาย :  
พ The Nation : 
ne :  นิตยสารเพื่
s Network : โค
นังสือพิมพภายใน
เปาหมาย : คนไ
ตทิี่อาศัยอยูในปร
างานที่ตองการ
วัน 
เอ็นเอ็น เน็กซ ฟ
รกิจและผลิตราย
บใหม 
ัน บรอดแคสติ้ง 
ตภัณฑหรือบริก
ว Nation Channe
ระความรู 
 ทีวี : เปนการรว
ลอมรวมทุกมิติสื
ปวัฒนธรรม แล
ะสถานีขาวระวั
ะเอกชน รวมถึงเ
ศ เพื่อจะไดใหค
การณข้ึนจะไดรั
นแนล : เปนราย
ามเขาใจปญหา
ในโรคตางๆออก
ทรทัศนที่รวมผ
ประเภทรายการข
สวนแบงการข

พันธมิตรทางธุร
ทางสถานที FM

บ

ัด (KMM) 

หนังสือพิมพขาว
:  นิตยสารวิเครา
ชาชนทั่วไป 

ค จํากัด  (NNN) 

 หนังสือพิมพราย
ือการเรียนรูภาษ
ครงการความรว
นภูมิภาคเอเซีย ร
ไทยที่ติดตามคว
ระเทศไทย, กลุม
รความรู เพิ่มเติม

ฟรอนเทียร จํากัด
การภาษาอังกฤษ

 คอรปอเรช่ัน จํา
การ :  
el: เปนสถานีขาว

วมชอง Mango T
ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือโ
ละขาวเตือนภัยทุ
วังภัย 24 ชั่วโมง
เปนศูนยกลางใน
ความรูกับประช
รับมือทัน หรือเกิ
การสุขภาพในรู
าสุขภาพพรอม
กอากาศทาง Tru
ลิตกับสถานีโท
ขาวและสาระคว
ายเวลาโฆษณา

รกิจในการรวม
M 90.5 MHz และ

บริษัท เนชั่น มัลติมี

วทั่วไปรายวันภา
าะหขาวทั่วไปรา

 

ยวันภาษาอังกฤษ
ษาอังกฤษสําหรับ
มมือในการแลก
รวม  21 ฉบับ ใน
วามเคลื่อนไหวข
มวัยรุน และนักเรี
มเพื่อนําไปใชป

ด จํากัด  
ษในรูปแบบตาง

ากัด (มหาชน) (N

ว 24 ชั่วโมง เนน

TV,ชองระวังภัย
ทรทัศน และนิว
ทุกรูปแบบ  เร่ิมเ
ง เพื่อปองกันภัย
นการใหความชว
ชาชนในการปอง
กดิผลเสียหายในชี
รูปแบบใหม โด
มแนวทางรักษา
ue Vision 
ทรทัศนฟรีทีวี  : 
วามรูกับสถานีโ
า และการประช

มผลิตรายการวิ
ะ FM 102.0 MHz

มเีดีย กรุป จํากัด (

าษาไทย 
ายสัปดาห 

ษ 
บเยาวชนรายเดือ
กเปลี่ยนขอมูล ข
น 18 ประเทศ 
ของการเมืองแล
รียนระดับชั้นมัธ
ประโยชนกับห

ๆ เพื่อเผยแพรผา

NBC) 

นเสนอรายการโท

ย และหนังสือพิม
วมีเดียในอีกกลุม
ดือนธันวาคม 2
ยกอนเกิด ดวยข
วยเหลือผูประส
งกันภัยพิบัติ ภัย
ชีวิตและทรัพยสิ
ดยบุคลากรตัวจริ
าแกประชาชนท

 ดําเนินธุรกิจ
โทรทัศนฟรีทีวีช
ชาสัมพันธสินค

วิทยุและผลิตขา
z 
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น 
าวสาร และภาพ

ละเศรษฐกิจ รวม
ธยมศึกษา 
หนาที่การงานห

านส่ือโทรทัศน 

ทรทัศนที่เกี่ยวกั

มพคมชัดลึก เขา
มของผูบริโภคข
555  เปนทั้งสถ
ขอมูลจากเครือข
บภัยในทุกภูมิภ
ใกลตัวทุกรูปแบ
สินใหนอยที่สุด 
ริงดานสุขภาพ ใ
ทั่วไป โดยแพท

รวมผลิตรายกา
ชองตางๆ  โดย
คาและบริการใน

าวส้ันตนชั่วโม

พขาว

มทั้ง

หรือ

และ

ับ

ไว
ขาว
านี
ขาย 
าค
บบ 

ให
ทย

าร
มี
น

มง 



 

สายธุรกิจด
เอ็ดดูเทนเม
ตางประเท

สายธุรกิจด

 

ดาน 
มนท และ
ศ 

ดานการพิมพ 

- รวมกับบ
เผยแพร ผา
ธุรกิจตอเนือ่
อบรมสัมมน
ลูกคากลุมเป
บริษัท เอ็นบี
บริษัท เอ็นบี
-ดําเนินธุรกิ
ใหม 
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orดังนั้นจึงเปนขอ
นส่ือแบบComb
งจะมีราคาต่ํากวา
ของ “Total Med
S  MMS และกจิ
ลกูคาในราคาพิเศ
 
นประชาชนคนอ
ชิกของ   “ The N

รมิการขาย   
ายของกลุมบริษทั
สําหรับผลิตภัณ
สงเสริมการขายข
หรือส่ิงพิมพ  ห ื
รกลับไปสูผูอาน

ครอบคลุมกลุมลู
กคาที่แตกตางกัน
ผลิตภัณฑที่หลา

ลุมตลาดในแวดว
มพรายวันที่เนนจ
รับทุกคนในครอ
ารขาวรายสัปดาห
มตางๆ 
วที่ถูกตองและห
าติที่อาศัยในประ
ที่ตอบสนองความ

รงขายการจัดสง
หาดใหญ และขอ
ยสัมพันธที่ดีเปน

 ” จากการที่กลุม
ยและภาษาอังกฤ
อเสนอท่ีเปนจุดแ

bined ได เชน ใน
าการลงโฆษณาแ
dia Solution”  โ
จกรรมพิเศษ    ม
ศษและประหยัด

อานทั่วไปบริษัท
Nation ”    จะได

ท แบงเปน 2 ลัก
ณฑแตละประเภท
ของตนเอง   โดย
รือทั้ง 2 สวนร
และผูลงโฆษณ

บ

ลูกคาทุกประเภ
นอยางชัดเจน  เ
ากหลาย เพื่อสาม

วงนักธุรกิจ นักล
จุดเดนในดานคว
อบครัว  
หที่อัดแนนไปดว

ลากหลายในทุก
ะเทศไทย  
มตองการของวัย

งส่ิงพิมพสูผูอาน
อนแกน  มีระบบ
นเวลานานกับตั

มบริษัทมีส่ิงพิมพ
ฤษ รวม 5 ฉบับไ
แข็งสําหรับลูกค
นกรณีที่ตองการล
แยกส่ือกัน   
โดยการนําส่ือโฆ
าผสมผสานสรา
ดกวาราคาของกา

ทฯไดใหสวนลด
ดรับสวนลดรอยล

ษณะ  คือ 
ทกลุมบริษัทมีกา
ยมีวัตถุประสงค
วมกัน  หรือมีวัต
า ทั้งนี้แลวแตค

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ท เพื่อเปนการข
นื่องจากกลุมคน
มารถตอบสนอง

ลงทุน  
วามแตกตางอยา

วยเนื้อหา และป

กๆดาน ทั้งเศรษฐ

ยรุน ที่ชวยทําให

นในเขตกรุงเทพ
บการขนสงหนัง
ตัวแทนจําหนาย

พที่หลากหลายค
ไดแก กรุงเทพธุ
คาในการเลือกลง
ลงโฆษณาในหน

ฆษณาทุกประเภ
างคุณคา (VAS : 
ารโฆษณาแยกส่ือ

ดกับลูกคาที่ตอง
ละ 55 , กรุงเทพ

ารจัดกิจกรรมสง
คที่แตกตางกันไป
ตถุประสงคเพื่อ
วามเหมาะสม เช

มเีดีย กรุป จํากัด (

ขยายฐานรายได
นอานมีความหล
งและเขาถึงลูกค

งสรางสรรค โด

ระเด็นขาวที่นาส

ฐกิจ และสถานก

หภาษาอังกฤษเปน

พและปริมณฑล
สือพิมพไปสูทั่ว
ยทั่วประเทศ ซ่ึง

รอบคลุมกลุมลูก
ธุรกิจ, The Natio
งโฆษณา โดยลูก
นังสือพิมพ  2 ฉ

ภทในกลุมบริษัท
 Value Added S
อมาก 

การสมัครสมาชิ
พธุรกิจ ไดรับสว

งเสริมการขายอ
ปตามกิจกรรม เ
สรางสัมพันธอัน
ชน คมชัดลึก A
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ด โดยแตละ
ากหลาย ทั้ง
คาแตละกลุม 

ย 

สนใจ   

การณ 

นเร่ือง 

ที่แข็งแกรง 
วประเทศได
สงเสริมให

กคาทุกกลุม
on , คม ชัด 
กคาสามารถ
บับ 2 ภาษา 

ททั้งส่ิงพิมพ
ervice) ตาม

ชิกรายปของ
นลดรอยละ 

ยางตอเนื่อง
เชนเพื่อเพิ่ม
นดีกับลูกคา
Award  จุด



 
ประกา
วิ่งลอย

และเป
ตางๆ โ
ใหลูกค

2. กา

สินคาที
  
โฆษณ
ตัวแทน
บริษัทใ
 
 

 
 

สงเพื่อ
ติดตอก
อักษรร
ประมา

ายคอนเสิรตของ
ยฟา มินิมาราธอน

2  การสง
ปนกลุมบริษัทที่มี
โดยการนําส่ือห
คาไดรูจักผลิตภัณ

 
รขายโฆษณาแล

การขายโฆ
1.  การโฆ

ที่มีความสนใจที่
2. การจําห

ณาโดยบริษัทตัว
นโฆษณาดังกล
ใดๆ รวมถึงไมมี

ตารางแสด
ชอ

การจัดจํา
การจัดจํา

รวม 

 
ชองทางกา
1. การจัดจ
-   การขา

อัตราท
-  การบ

ส่ิงพมิ
- การข

หรือส
-   การขา
- การจํา

โดยไม
2. การจัดจ

อนําไปขายตอให
กันมานานมากก
รวมกัน โดยมีห
าณ 1,000 ราย

 

กรุงเทพธุรกิจ,N
น, HIA & CEO 

งเสริมการขายใน
มีส่ือมากที่สุดใน
ลายๆ ส่ือมาทํากิ
ณฑในเครือของบ

ละชองทางการจํา
ฆษณา ส่ือส่ิงพิม
ษณาใหลูกคาโด

ทจีะลงโฆษณาสิน
หนายส่ือโฆษณ
วแทนโฆษณาจะ
าวเปนบริษัททั่ว
มีลูกคารายใหญที

ดงสัดสวนการจํา
องทางการจัดจําห
าหนายโดยตรง 
าหนายผานบริษั

ารจัดจําหนายส่ิง
จําหนายและการ
ายโดยตัวแทนข
ที่ตกลงไวลวงห
อกรับเปนสมาชิ
มพ ,ส่ือ Online E
ายสมาชิกทางโท
สมาชิกที่ยกเลิกก
ายสมาชิกผานทา
าหนายส่ิงพิมพใ
มมีการรับคืน 
จําหนายผานผูค
หเอเยนตรายยอ
กวา 20 - 30 ป 
นังสือคํ้าประกัน
ย  กระจายอยูตา

Nation Hole in O
Forum at BOI F

นลักษณะผสานส
นประเทศ  จึงส
กิจกรรมสงเสริม
บริษัท  รวมทั้งรู

าหนาย 
พของกลุมบริษัท
ดยตรง (Direct C
นคาผานส่ือตางๆ
ณาผานบริษัทตัว
ะเปนผูเสนอจัด
วไปในธุรกิจโฆ
ที่มีมูลคารายการ

าหนายส่ือโฆษณ
หนายโฆษณา 
(Direct Custome
ัทตัวแทนโฆษณ

งพิมพ แบงเปน 
รจัดสงโดยตรงไป
ขายซ่ึงไมไดเปน
นาของราคาสมา
ชิกโดยตรงกับบ
E-commerce 
ทรศัพท (Retent
การเปนสมาชิกแล
างพันธมิตรทางก
หแกลูกคาสถาบั

คาสง–เอเยนตแล
อยแผงราน และ
 จะไมมีการทําสั
นในวงเงินข้ันต่ํ
ามจังหวัดตางๆ 

One , เชียรมันสส
Fair, DTN Annu

ส่ือ (Total Med
ามารถสรางควา
มการขายพรอมกั
จักบริษัท จุดยืน

ัทฯ แบงไดเปน 
Customers) เปน
ๆ  
วแทนโฆษณา (
สรรและวางแผ

ฆษณาซ่ึงมีอยูเป
เกินรอยละ 30 ข

ณาของบริษัทผาน

er) 
ณา (Agency) 

 2 ชองทางดังตอ
ปยังผูอานในรูปข
พนักงานของบริ
าชิกที่สามารถขา
บริษัท ซ่ึงลูกคาส

tion&Telesales)
ลวระยะหนึ่ง โด
การคา เชน บัตร
บนั โรงแรม สาย

ละการจัดจําหนา
ะลูกคาปลีก  กร
สัญญาผูกมัดระห
ตํา 50,000 บาท
 ทั่วประเทศ    จึ

บ

สนั่นโลก ลุนโชค
ual Symposium 2

dia Solution)เนื่อ
ามไดเปรียบในก
กัน  เชน  งานแท
นและความนาเชือ่

2 ลักษณะ ดังตอ
การติดตอโดยต

Agency)เปนกา
ผนการใชส่ือโฆ
นจํานวนมาก  บ
ของรายไดโฆษณ

นชองทางการจดั
สัดสวน

อไปนี้ 
ของการขายสมา
ริษัทจะไดรับคา
ายได 
สามารถบอกรับ

 โดยมีพนักงา
ดยเชิญชวนใหตอ
รเครดิต VISA , K
การบิน โรงเรียน

ายผานผูคาปลีก–
ณีที่เปนเอเยนต
หวางกัน  ยกเวน
ท  ปจจุบันบริษัท
จึงถือวาเปนฐาน

บริษัท เนชั่น มัลติมี

คนับลาน (ฟตบอ
2012 AEC 2015

องจากกลุมบริษั
การจัดกิจกรรม
ทนคุณแผนดิน เป
อถือในฐานะบริษ

อไปนี้ 
รงระหวางบริษัท

รติดตอระหวาง
ฆษณาของลูกคา
บริษัทไมมีการทํ
ณาของบริษัท 

ดจําหนายตางๆ ใ
นการจําหนาย ( ห

45% 
55 % 

100%

าชิกและ  Bulk มี
ตอบแทนจากกา

สมาชิกทางไปร

นติดตอสมาชิก
ออายุสมาชิก หรื
KTC ,KBANK, 
น เปนการขายใน

–แผงรานคายอย
ตรายเดิม ซ่ึงมีค
เอเยนตรายใหม
ทฯ   มีผูคาสง-เอ
นการจําหนายส่ิ

มเีดีย กรุป จํากัด (

อลยูโร 2012)     
5Beyond เปนตน

ษัทดําเนินธุรกิจส่ื
สงเสริมการขาย
ปนตน  ทั้งนี้เพื่อ
ษัทส่ืออีกดวย 

ทฯกับลูกคา    ผู

งบริษัทฯกับบริ
ผูเปนเจาของสิน
ทําสัญญาผูกมัดใ

ในป 2555 
หนวย : รอยละ )
 
 

% 

มีรูปแบบดังตอไ
ารขาย  (Commi

รษณีย โทรสาร 

เดิมซ่ึงใกลหมด
ือสมัครสมาชิกใ
 BAY,SCB เปน
นปริมาณมากตาม

ยเปนการจําหนา
วามสัมพันธทา
จะทําสัญญาเปน
อเยนตและ ซับเ
งพิมพที่สําคัญข
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     คมชัดลึก
น 

ส่ือครบวงจร 
ยในรูปแบบ
อเปดโอกาส

ผูเปนเจาของ

ษัทตัวแทน
นคา บริษัท
ใดๆและกับ

) 

ปนี้ 
ission) ตาม

 ผานตามส่ือ

ดอายุสมาชิก 
ใหม 
ตน 
มที่ตกลงกัน 

ายใหแกผูคา
งธุรกิจและ
นลายลักษณ
เอเยนตรวม
ของบริษัทฯ    



 
เนื่องจ
เปนไป
 
ตารางแ
 

 
3. ลักษ

ความส
ใหญบ
การเงิน

พฤติก
จําหนา
สินคาที
ไอที เค

ตลอดจ
บอกรับ
คุณภาพ
รถยนต

 

4.  ภาว
ภาวะก
ป  255
มูลคาเท
 
 
 
 
 
 
 

ากเปนชองทาง
ปตามมาตรฐานทั

แสดงสัดสวนกา

กรุงเทพธ
The Nat
คม ชัด ลึ

รวม 

ษณะของลูกคา  แ

- กลุมลู
สนใจในขาวสาร
บอกรับเปนสมาชิ
นการธนาคาร รถ

- กลุมลู
รรมการบริโภค
ายผานเอเยนต แ
ที่มีกลุมเปาหมาย
คร่ืองใชไฟฟาเป

-  กลุมลู
จนนักธุรกิจชาว
บเปนสมาชิกรา
พดี ราคาสูง เปน
ต หรือ สินคาแล

วะการแขงขัน 
การแขงขันโดยรว
55  มีคาใชจายขอ
ทากับ  104,754 

 

ใหผูอานสามาร
ทั่วไปของการจดั

ารจัดจําหนายส่ิง

ส่ิ
ธุรกิจ 
ion 
ลกึ 

แบงเปนกลุมผูอา

ลูกคาเปาหมายข
ร ซ่ึงสวนใหญมี
ชิกรายป  กลุมผู
ถยนต  อสังหาริม
ลูกคาเปาหมายข
คขาวสารทั่วไป 
แผงรานคาทั่วปร
ยเปนประชาชนท
นตน 
ลกูคาเปาหมายขอ
ตางประเทศ  แล
ยป    ทั้งมีชองท
นกลุมลูกคาเฉพ
ะบริการBrand N

วม 
องการโฆษณาทั
   ลานบาท 

รถเขาถึงสินคาข
ดจําหนายหนังสือ

พิมพของบริษัท

งพิมพ 

าน และกลุมผูลง

ของหนังสือพิมพ
มีพื้นฐานการศึกษ
ผูลงโฆษณาสวน
มทรัพย บานจัดส
ของหนังสือพิม
 และมีความเชื่อ
ระเทศ รวมทั้งมี
ทั่วไป เชน ธุรกจิ

องหนังสือพิมพเ
ละกลุมผูอานที่เป
ทางการขายผานส
าะเจาะจง  เชน 

Name ตางๆ เปน

ทั้งระบบเทากับ 

องบริษัทไดอยา
อพิมพ   

ผานชองทางการ

งโฆษณา 

พกรุงเทพธุรกิจ 
ษาในระดับอุดม
นใหญเปนกลุมสิ
สรร ธุรกิจการส่ือ
พคมชัดลึก และ
อถือในขอมูลขา
มการขายสมาชิก
จคาปลีก หางสร

เดอะเนชั่น  เปน
ปนนักทองเที่ยว
สายการบิน โรง
 ธุรกิจสายการบิ
นตน 

117,760 ลานบา

บ

างทั่วถึง  ทั้งนี้บ

รจัดจําหนายตาง

 และกรุงเทพธุร
มศึกษาข้ึนไป  นั
สินคาบริการที่มี
อสาร โทรคมนา
ะ นิตยสารเนชั่น
าวสาร เปนหนัง
รายป  กลุมผูลง
รพสินคา รถยนต

ลูกคาระดับกลาง
ว และกลุมคนรุน
งแรม และยานธุ
น ธุรกิจโรงแรม

าท   เพิ่มข้ึน 12%

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ริษัทฯจะใหสว

ๆในป 2555 

สมาชิก : เอเย
54 : 46 
75 : 25 
17 : 83  

100% 

รกิจทีวีเปนลูกค
นักธุรกิจ ขาราชก
ราคาขายระดับก
าคม   เปนตน 
นสุดสัปดาห คร
งสือพิมพที่มีระบ
งโฆษณา จะเปน
ตกระบะ รถจักร

งถึงระดับสูง ได
นใหมที่ตองการข
รกิจทองเที่ยว ก
ม ธุรกิจทองเที่ย

% หรือ 13,006

มเีดีย กรุป จํากัด (

นลดและรับคืน

ยนต 

 

าระดับกลางถึง
การระดับสูง โด
กลางถึงระดับสู

รอบคลุมลูกคาท
บบการเขาถึงผูอ
นสินคาอุปโภค บ
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 ปลาเล็กหัวใจโต
ของ Warner Bro
นนอกจากนี้ NE
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สือสารานุกรมสาํ
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กอนวัยรุน (9-12 
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ก คือ  

13-18 ป)  
ลากหลาย สามาร
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ากนี้ กลุมบริษัท
นตลาดได นอก
หสวนลดพิเศษพ
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นจากประเทศญ่ี
กประเทศญ่ีปุน 
งเปนการขายบน
สือรายใหญที่มีร
ังรานหนังสือคา
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คลองและตอบส
ของการตูนเร่ือง
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าคุณ เปนตน อย

พื่อการมีสวนรวม
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มของลูกคา และ

บ

ย และประเทศอื่
ละประเทศอื่นๆ 
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ร่ืองที่ไดรับ
งดังกลาว 
บสํานักพิมพ
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หรือมีไ
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3. จําหน
งานราชการอื่นๆ

4. ชองท
คุณแกลูกคา  แ
book.tarad.com 

ในป 2555
งมาไดแกจําหนา
500 จุด (ที่มา : บ

 กลยุทธการแขง
1) บริษัท

ารของนักอานทุ
หหนังสือของบริษ

2) เนื่องจ
ขอไดเปรียบสํานั
ละมีคุณภาพระดั

3) ในสว
หมีความถูกตองต
นังสือ และเสริม

 

ายและชองทางก
บริษัทฯ ทําการจัด
หนังสือ เปนชองท
หนังสือในรานห
ๆตอไป นอกจาก
ชานาญเชิงเนื้อหา
มากเปนอันดับ 2
งข้ึน รวมถึงมีก
บเบิ้ลเอ บุคทาวเว
y At” ซ่ึงมีรานบุ
สือไปถึงผูอานภ
หนายหนังสือ เ
หลาย ดวยราคาส
ยการสนับสนุนจ
นสัปดาหครอบ
มเดิรนเทรด ทั้งที
งโดยการจัดรวม
งานโรดโชวเพื่อ
นายตรงแกองคก
ๆ ที่มีความตองก
ทางการจําหนายอื
และการจําหนา
 ซ่ึงใหสวนลดเป
5 สํานักพิมพ“เน
ายตรงผานบูธ โ
บริษัทฯ )  

ขัน 
ทฯ จะดําเนินการ
กกลุมอายุ เพศ 
ษัทฯ สามารถเป
จากบริษัทฯ มีคว
นักพิมพอื่นๆ ดัง
ดบัโลกโดยมียอด
วนของหนังสือพ็
ตรงกับตนฉบับม
สรางความพึงพ

การจําหนาย 
ดจําหนายหนังสื
ทางจัดจําหนายห
หนังสือของตนเอ
กนั้น บริษัทฯ ยัง
า และการจัดการ
2 ของประเทศ ใ
ารวางจําหนาย
วอร รานบุคสไม
บุคสไมลเปนตลา
ายใตแนวคิด “ห
ปนการเปดบูธจํ
สมเหตุสมผล ผา
จากสมาคมผูจัดพิ
บครัวหนังสือ ง
ที่จัดเอง และจัดร
มกับงานสัปดาห
อใหความรูและแ
กร เปนการจําห
ารหนังสือพ็อคเ
อ่ืนๆ เชน การจําห
ายผานทางไปร
ปนพิเศษแกผูส่ังซื
ชั่นบุคส” ไดจัด
รงเรียน และองค

รผลิตและจําหนา
และอาชีพ โดยพ
นสวนหนึ่งในก
วามสัมพันธที่ดีกั
งกลาวในการคัด
ดขายในอันดับต
พ็อคเก็ตบุคสที่เป
มากที่สุด โดยไม
อใจใหแกผูอาน

สือพ็อคเก็ตบุคสผ
หนังสือพ็อคเก็ตบ
องที่มีจํานวนสา
ไดเร่ิมเปดชองท
รหนังสือเฉพาะก
ในกลุมหนังสือห
แบบเปดหนาบั
มล รานดีเอ็นเอ 
าดหลัก รานคาป
หนังสือดี ราคาปร
จําหนายหนังสือ
านรูปแบบงานต
พิมพและผูจําหน
านสัปดาหหนั
รวมกับหางสรรพ
หองสมุด สัปดา
แนะนําหนังสือไป
นายหนังสือแก
เก็ตบุคสของบริษ
หนายหนังสือให
รษณีย และอินเ
ซ้ือ และเปนการ
จําหนายหนังสือ
คกรตางๆ และช

ายหนังสือพ็อคเ
พิจารณาคัดเลือก
ารเสริมสรางคว
กบันักเขียนและส
ดเลือกผลงานขอ
ตนๆ (Bestseller)
ปนหนังสือแปลจ
มละทิ้งความสละ
มากที่สุด  

บ

ผานชองทางการ
บุคสที่ใหญที่สุด
ขามากที่สุดเปน

ทางการจัดจําหนา
กลุม อาทิ บริษัท 
หมวดนวนิยายแ
บัญชีเองโดยตรง

 ควบคูไปกับกา
ปลีกเครือขาย ( C
ระหยัด” อยางกว
แกผูอานโดยตร
ามสถานที่และข
นายหนังสือแหง
งสือภาคตะวัน
พสินคาตางๆ ภา
าหวิทยาศาสตร 
ปในตัวอีกดวยส
ผูบริโภคที่เปน
ษัทฯ 
หแกบริษัทในเครื
เตอรเน็ตผานเว็
เพิ่มชองทางการ
อพ็อคเก็ตบุคสผา
ชองทางการจําห

ก็ตบุคสที่มีคุณภ
กหนังสือทั้งในแ
ามบันเทิง และค
สํานักพิมพที่มีชื่อ
งนักเขียน และส

) มานําเสนอ 
จากภาษาตางปร
ะสลวยของบทค

บริษัท เนชั่น มัลติมี

จําหนายประเภท
ดของบริษัทฯ โด
นอันดับ 1 และก
ายและกระจายห
 อมรินทร บุค เซ็
ละวรรณกรรม 
งผานรานหนังสื
รผลิตหนังสือเล

Chain Store) อื่น
วางขวางตอเนื่อง
รง เพื่อผลในกา
ขนาดในการจัดง
ประเทศไทย อา
ออก งานสัปด
ายในพ้ืนที่หางส
 งานวาระพิเศษต
สวนหนึ่ง 
บริษัทเอกชน โ

รือเนชั่นเพื่อใชเป
ว็บไซต www.n
รจําหนายสําหรับ
านชองทางการจํ
นายอื่นๆ ตามลํ

ภาพและมีความห
แงของเนื้อหา คุ
ความรูของผูอาน
อเสียงทั้งในและ
สํานักพิมพที่เปน

ระเทศ บริษัทฯ ไ
ความ เพื่อเปนกา

มเีดีย กรุป จํากัด (

ทตางๆ ดังนี้ 
ดยสวนใหญผาน
ระจายหนังสือสู

หนังสือผานผูจัดจ
ซ็นเตอร จํากัด ผู
เพื่อเปนการเพิ่ม
สืออื่นๆ ที่เปนช
ลมพิเศษจําหนาย
นๆเปนตลาดรอง
งอีกดวย  
รอํานวยความส
งานแบบตางๆ โ
าทิ งานสัปดาหห
าหหนังสือและ
สรรพสินคานั้นๆ
ตางๆของโรงเรีย

โรงเรียน มหาวิท

ปนของขวัญปให
nationbook.com
บผูอานมากย่ิงข้ึน
จําหนายหลักคือร
าดับ รวมจุดจําห

หลากหลายครอบ
ณภาพ และควา
ใหทันตอยุคสมั
ะตางประเทศ ดัง
นที่ชื่นชอบของ

ไดมีการมุงเนนค
รเสริมสรางอรร
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น บมจ.ซีเอ็ด
สูรานคาและ
จําหนายราย
ผูบริหารราน
มโอกาสการ
ชองวางทาง
ยเฉพาะทาง
ง เพื่อมุงเนน

สะดวกในแง
โดยแบงเปน 
หนังสือ งาน
ะการเรียนรู
ๆ งานบูธโรง
ยนแลว ยังมี

ทยาลัย และ

หมหรือของ
m และ 
น  
รานหนังสือ 
หนายทั้งส้ิน

บคลุมความ
ามเหมาะสม 
ัย 
งนั้นบริษัทฯ 
นักอานชาว

คุณภาพการ
รถรสในการ



 

นอกจา
หนังสือ

เขารวม
ตน 

นักอาน
 
1.3  
1.3.1   
 
เนื้อหา
ดําเนิน

กลุมบริ
ส่ิงพิมพ
ประเภ
ลิขสิทธิ
ฯ เปนท
กลุมบริ
หลังจา
จะทําก

หลังจา
นักเขีย
ติดตอน
สํานักพิ
 

หนังสื
เลมตร

4) บริษัท
ากนั้น บริษัทฯ ยั
อบางหมวด เปน

5) บริษัท
มงานมหกรรมห

6) บริษทั
นผานส่ือตางๆอย

การจัดหา
  การผลิตสื

กลุมบริษั
าที่จะดําเนินการ
การ ดังตอไปนี้ 

(1) การคัด
ริษัทฯ จะจัดสงบ
พโลก และสรรห
ทหรือรายชื่อส่ิง
ธ์ิอาจทําการติดต
ที่ยอมรับในอุตส
ริษัทฯ   
ากนั้น คณะทํางา
การคัดเลือกส่ิงพิ

1.1 มีรูปแ

เปาหม

1.2 ไมมีเนื

1.3 มีตนท

และจั

(2) ติดตอ
ากที่ไดรายชื่อส่ิง
ยน หรือสํานักพิม
นักเขียนที่คาดว
พิมพผูเปนเจาขอ

(3) การจัด
3.1) การ

อเพื่อดําเนินการ
รวจสอบความถู

 

ทฯ มีนโยบายใน
ยังมีการสรางแรง
นตนอยางไรก็ตา
ทฯ ไดดําเนินการ
นังสือตางๆ การ

ทฯ ไดทําการโฆ
ยางตอเนื่อง  

ส่ือส่ิงพิมพประเ
ส่ือส่ิงพิมพประเภ
ทฯ จะทําการพิ
ผลิตในแตละป 
 
ดสรรส่ือส่ิงพิมพ
บรรณาธิการแล
หารายชื่อส่ิงพิม
งพิมพที่เปนที่ตอ
ตอขอจําหนายลิข
สาหกรรม โดยเฉ

านเพื่อคัดเลือกห
มพที่เหมาะสมใ
แบบและเนือ้หาที

มาย ซ่ึงเปนกลุม

นื้อหาที่แสดงคว

ทุนในการซ้ือลิข

ดัจําหนายส่ิงพมิ

อ เจรจา และทําสั
งพิมพที่เหมาะส
มพผูเปนเจาของ
าจะเปนที่นิยมใ
องลิขสิทธ์ิ 

ดเตรียมตนฉบับ
แปล  ในกรณีที่
รแปลเปนภาษาไ
ถูกตองของสําน

นการต้ังราคาจําห
งจูงใจในการซ้ือ
ม บริษัทฯ ไมมีน
รจัดกิจกรรมทา
รเปดตัวหนังสือ  

ษณาและประชา

เภทหนังสือ 
ภทหนังสือ 
จารณาแนวโนม
 หลังจากนั้น กล

พ 
ะทีมงานไปเย่ียม
พที่นาสนใจ นอ
องการของกลุม
ขสิทธ์ิในการผลิ
ฉพาะอยางย่ิงหน

หนังสือของกลุม
ในการผลิตและจั
ที่คาดวานาจะตร

ที่มีขนาดที่เหมา

วามรุนแรงและย่ัว

สิทธ์ิที่เหมาะสม

มพนั้นได 

สัญญาซ้ือลิขสิทธิ
สมแลว ทางกลุม
งลิขสิทธ์ิ สําหรับ
ในกลุมผูอานมา

ภาษาไทย 
เปนส่ิงพิมพภาษ
ไทย และติดตอผ
นวนแปล ซ่ึงภา

หนายหนังสือที่เ
หนังสือ เชน จัด
นโยบายทําการต
งการตลาดและก
 การพบปะนักเขี

าสัมพันธชื่อของ

มอุตสาหกรรมสิ
ลุมบริษัทฯ จะดํา

มชมงานเทศกาล
อกจากนี้ กลุมบริ
ผูอานเปาหมายโ
ตและจัดจําหนา
นังสือพ็อคเก็ตบุ

มบริษัทฯ ซ่ึงประ
จดัจําหนายซ่ึงมีคุ
งกับความตองก

าะสมในการจัดพิ

วยุทางเพศ 

ม และสามารถขา

ธ์ิ  
มบริษัทฯ จะดําเนิ
บหนังสือพ็อคเก็
เพื่อเขียนหนังสื

ษาตางประเทศ ก
ผูที่มีความเหมาะ
ายหลังจากที่ผูแ

บ

หมาะสมและสา
จําหนายหนังสือ
ตลาดดวยราคาต่าํ
การสงเสริมการ
ขียน การจัดสงห

งสํานักพิมพ “เน

ส่ิงพิมพ เพื่อวาง
าเนินการจัดหาแ

ลหนังสือในตาง
ริษัทฯ ยังมีการส
โดยตรง ในบาง
ยแกกลุมบริษัทฯ
บุคสในแนวธุรกิจ

ะกอบดวยผูบริห
คุณสมบัติเบื้องตน
ารและไดรับควา

พิมพส่ิงพิมพนั้นๆ

ายไดในราคาที่ก

นินการติดตอเจร
กตบุคสในหมวด
สือใหแกกลุมบริ

กลุมบริษัทฯ จะ
ะสมกับประเภท
แปลทําการลงน

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ามารถแขงขันกับ
อในราคาพิเศษ ห
ากวาคูแขง (Pric
ขายอยางตอเนื่อ
นังสือใหแกส่ือต

นชั่นบุคส” และห

งแผนกําหนดปร
และผลิตส่ิงพิมพ

ประเทศ (Book 
สํารวจตลาดเพื่อ
กรณีนักเขียนห
ฯ โดยตรง เนื่อง
จและการจัดการ

หาร บรรณาธิการ
นดังนี้ 
ามสนใจอยางตอ

ๆ 

ลุมบริษัทฯ สาม

รจาราคา และเง่ือ
ดทั่วไปบางเลม ก
ษัทฯ จากนั้นจึง

ติดตอผูแปลที่มี
ทหนังสือดังกลาว
นามในสัญญาแ

มเีดีย กรุป จํากัด (

บสํานักพิมพอื่น
หรือใหสวนลดพิ
ce War) 
องในรูปแบบตาง
ตางๆ รวมถึงนัก

หนังสือใหเปนที่

ระเภทส่ิงพิมพแ
พ โดยมีข้ันตอน

 Fairs) เพื่อดูแน
สอบถามหรือห
รือสํานักพิมพผู
งจากชื่อเสียงของ
ร และการพัฒนา

รฝายขาย และฝา

อเนื่องจากกลุมผู

มารถทํากาํไรจาก

อนไขในการซ้ือ
กลุมบริษัทฯ อาจ
งทําสัญญากับนัก

ความเหมาะสม
วเพื่อทําหนาที่บ
และไดรับตนฉบ
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นในตลาดได 
พิเศษสําหรับ

งๆ เชน การ
วิจารณ เปน

รูจักในกลุม

และรูปแบบ
หลักในการ

นวโนมของ
าขอมูลของ
เปนเจาของ
งกลุมบริษัท
าตนเองของ

ายการตลาด 

อาน

กการผลิต

อลิขสิทธ์ิกับ
จดําเนินการ
กเขียน หรือ

กับประเภท
บรรณาธิการ
บับส่ิงพิมพ



 
ภาษาต
ความย
ฉบับส
ตนฉบั
จะมีกา
 
จัดเรีย
รูปแบบ
กรณีที่
 

จัดพิมพ
จัดจําห

รูปแบบ
รูปแบบ
จก. ดับ

อีกคร้ัง
หรือจดั
 

กลุมบ
เรียบรอ
 
1.3.2  

นักเขีย
ประเท
ข้ันต่ําใ
ดานกา

ยอดขา

 
ตอรอง
 
 

ตางประเทศจาก
ยากงายของเนื้อห
สมบูรณใหแกกลุ
ับที่แปลเปนภาษ
ารนําตนฉบับหนั

3.2) การจั
งภาพ เนื้อหา แ
บใหเหมือนตนฉ
เจาของลิขสิทธ์ิมิ

(4) การจัด
4.1) การ

พในระหวางการ
หนายกระดาษภา

4.2) การ
บการพิมพ คาจ
บส่ิงพิมพที่กลุมบ
บบลิวพีเอส (ประ

4.3) การพิ
งหนึ่งในบางกรณ
ดจําหนาย 

(5) การพิ
ริษัทฯ จะจัดสง
อยแลว โรงพิมพ

สรุปสาระ
ในการผลิ

ยนหรือสํานักพิม
ศไทย ซ่ึงสวนให
ในการผลิตส่ิงพิม
ารเงิน และ/หรืออ

1) คาลิข
าย ชําระ ณ วันที่

2) คาลิข
ทั้งนี้ ประ

งระหวางกลุมบริ

 

กลุมบริษัทฯ เรี
หา และจํานวนห
มบริษัทฯ เพื่อส
ษาไทยสมบูรณแ
นังสือการตูนภาษ
จัดรูปเลมภายหลั
ละจัดรูปเลมให
ฉบับภาษาตางป
มิไดบังคับใหใช

ดเตรียมการพิมพ
รเตรียมกระดาษ
รจัดเตรียมตนฉบั
ยในประเทศในร
รจัดหาโรงพิมพ
างพิมพ และวัน
บริษัทฯ ตองการ
ะเทศไทย), บจก
พิมพทดสอบ จาก
ณี กลุมบริษัทฯ 

มพและจัดสง 
งไฟลอิเล็กทรอ
พจะจัดสงมาเพื่อ

ะสําคัญของสัญญ
ตและจัดจําหนา
มพทั้งในและตา
หญมีระยะเวลา 3
มพคร้ังแรก ทั้งนี
อยูในสถานะลม
สิทธ์ิข้ันตนซ่ึงเป
ลงนามในสัญญ
สิทธ์ิแปรผันที่คํ
เภทของคาลิขสิ
ริษัทฯ และเจาขอ

ยบรอยแลว ก็จ
หนา ซ่ึงสวนให
งตอเลมใหแกบ
แลว ก็จะดําเนินก
ษาตางประเทศมา
ลังจากที่กลุมบริ
หเหมาะสม ในบ
ระเทศ นอกจาก
ปกหนังสือของต

พ 
ษ กลุมบริษัทฯ จ
บบัโดยปจจุบัน ก
ราคาตลาด 
พ ในระหวางการ
นกําหนดสงของ
ปจจุบัน กลุมบริ
ก. เอช-เอ็น กรุปแ
กนั้นกลุมบริษัทฯ
 ตองจัดสงตนแบ

อนิกสตนฉบับสิ
จัดเก็บที่คลังสิน

ญาลิขสิทธส่ิงพิม
ยส่ิงพิมพประเภ
างประเทศจํานว
3 – 5 ป และมีสิท
นี้ เจาของลิขสิทธิ
มละลาย เปนตน 
ปนจํานวนคงที่ (
า หรือภายในระ
านวณจากยอดจํ
ทธ์ิ รวมทั้งจํานว
องลิขสิทธ์ิ 

ะดําเนินการแป
ญมีระยะเวลาไม
รรณาธิการดําเนิ
การสงใหแกกลุ
าทําการสแกนเพื
ิษัทฯ ไดรับตนฉ
บางกรณีที่เปนส่ิ
กนั้น กลุมบริษัท
ตนฉบับ หรือใน

จะดําเนินการติด
กลุมบริษัทฯ ซ้ือ

รจัดเตรียมตนฉบ
 โดยมีการเปรีย
ริษัทฯ ใชบริการโ
และบจก. พร้ินต
ฯ จะดําเนินการส
บบของส่ิงพิมพใ

ส่ิงพิมพใหแกโร
นคาของกลุมบริษั

พประเภทหนังสื
ทหนังสือ กลุมบ
วนหลายราย เพื่
ทธิตออายุสัญญา
ธ์ิสามารถยกเลิกส
โดยมีคาลิขสิทธิ
(minimum guara
ยะเวลาที่กําหนด
าหนายส่ิงพิมพห
วน และกําหนดเ

บ

ล โดยระยะเวล
มเกิน 1-2 เดือน 
ินการตรวจสอบ
มบริษัทฯ ในกร
พื่อนําคําแปลลงป
ฉบับส่ิงพิมพภา
ส่ิงพิมพจากตางป
ฯ จะทําการออก
กรณีที่กลุมบริษั

ตอผูคากระดาษ
อกระดาษเพื่อใช

บับ กลุมบริษัทฯ
บเทียบและเจรจ
โรงพิมพจํานวน 
โพร  
สงพิมพทดสอบ 
ใหแกเจาของลิข

รงพิมพเพื่อดําเนิ
ษทัฯ 

สือ 
บริษัทฯ จะซ้ือลิข
ือนํามาผลิตและ
าไดในราคาและ
สัญญาได หากก
ธ์ิที่สามารถแบงอ
antee) กําหนดจา
ดไว 
หรือยอดพิมพ ซ่ึ
เวลาการชําระคา

บริษัท เนชั่น มัลติมี

าในการแปลนั้น
 จากน้ันผูแปลจ
บและแกไข  ภาย
รณีส่ิงพิมพเปนห
ประกอบภาพการ
าษาไทยฉบับสม
ประเทศ อาจถูก
กแบบปกหนังสือ
ษทัฯ พิจารณาแล

ษเพื่อดําเนินการ
ผลิตส่ิงพิมพจาก

ฯ จะดําเนินการ
จาตอรองเพื่อให
 4 แหง ไดแก บจ

 (proof printing)
ขสิทธ์ิเพื่อขออนุ

นินการพิมพเม่ือ

ขสิทธ์ิส่ิงพิมพม
ะจัดจําหนายเพี
ะเง่ือนไขเดิม สว
ลุมบริษัทฯ ทําผิ
ออกเปน 2 ประเภ
ากยอดพิมพเร่ิม

งสวนใหญมีการ
าลิขสิทธ์ิของแต

มเีดีย กรุป จํากัด (

นข้ึนอยูกับประเ
ะดําเนินการสง
ยหลังจากบรรณา
หนังสือการตูน ก
รตูน 
มบูรณ ก็จะนํามา
กจํากัดใหจัดเรีย
อ และจัดทําปกขึ
วเห็นวาปกเดิมไ

ส่ังจองกระดาษ
กบริษัทในเครือเ

ติดตอโรงพิมพ
หคาจางพิมพต่ํา
จก. เนชั่น พร้ินติ้ง

) และตรวจดูคว
นุมัติกอนดําเนินก

อโรงพิมพดําเนิ

าจากเจาของลิข
ยงรายเดียว (Ex
นใหญมีการกําห
ผิดสัญญา และ/ห
ภทหลัก ดังนี้ 
ตนข้ันต่ํา หรือป

รชําระทุกคร่ึงป ห
ตละสัญญานั้น ข้ึ

 
(มหาชน) 
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เภทส่ิงพิมพ 
ผลงานแปล
าธิการตรวจ
กลุมบริษัทฯ 

าดําเนินการ
งและจัดทํา
ข้ึนมาเองใน
ไมเหมาะสม 

ที่ใชในการ
เนชั่น และผู

เพื่อกําหนด
ที่สุดภายใต
ง เซอรวิส,บ

ามเรียบรอย
การจัดพิมพ

นินการพิมพ

สิทธ์ิซ่ึงเปน
xclusive) ใน
หนดจํานวน
หรือมีปญหา

ประมาณการ

หรือหนึ่งป   
้นอยูกับการ



 
1.4   ภ
1.4.1 ภ

เติบโต
มาส 1 
ปลายป
ระหวา
จําหนา

อานขอ
เม่ือเทีย
อัตราก
68.6 
วิธีการ
มากที่ส
อินเตอ
 
จํานวน
ใชส่ืออ
ที่สงตร
หรือบริ
และจา
นาสนใ
เฟนหา
การเพิ่
สํานักพิ
บริษัท
บริษัท
ดิจิตอล
 
ก)  หม

ประชุม
ความนิ
แนวป
เรียนรู
การตูน
กวาเดิม
การขย

ภาวะอุตสาหกรรม
ภาพรวมอุตสาห

สมาคมผูจั
ประมาณรอยละ
 ของป 2555 
ป 2554 ทําใหเกิ
างวันที่ 29 มีนาค
ายหนังสือแหงป

จากผลกา
องเด็กเล็กอายุต่ํา
ยบกับป 2551 โ
การอานหนังสือข
ในป 2554 โดย

รใชชีวิตที่มีกิจกร
สุดรองลงมาจา
อรเนชั่นแนล เอ็ด

แตละปกา
นมาก (แตก็มีสําน
ออนไลนในการโ
รงถึงผูอาน  ซ่ึงนั
ริษัทผูจัดจําหนา
ากการแขงขันที่
ใจ การออกแบบ
านักเขียนที่ไดรับ
ิมเครือขายการ
พิมพขนาดใหญจ
 NINE นั้น นอ
 ฯ มีการดําเนิน
ล โดยซ้ือสิทธิคา

มวดหนังสือที่ไดร
จากการจัด

มแหงชาติสิริกิติ์
นิยมมาเปนอันดับ
ระสบการณชีวิต
ชีวิตดวยทางลัด
นสําหรับเด็กผูชา
ม คือ เยาวชนระ
ยายตัวอยางชัดเจ

 

มและการแขงขัน
กรรมธุรกิจสํานั
จัดพิมพและผูจํา
ะ 5-6  เม่ือเทียบกั
ธุรกิจหนังสือเล
กิดแรงซ้ือในตน
คม -8 เมษายน 25
ระเทศไทย) 
รสํารวจของสําน
กวา 6 ปจํานวน
ดยเด็กเล็กที่อาศั
ของประชากรที่อ
ยเฉพาะเยาวชน
รรมอยางอื่นที่ใ
กหนังสือเรียนคื
ดดูเทนเมนท จํากั
ารแขงขันของอุต
นักพิมพขนาดเล็
โฆษณาประชาสั
นักอานมีแนวโน
ยเหมือนอยางใน
สูงข้ึนนี้เอง สําน
บหนาปกใหโดด
บความนิยม การท
ขายไปยังแหลง
จะไดเปรียบกวา
อกจากจะใชกลยุ
นธุรกิจที่หลากห
ารแรคเตอรการตู

รับความนิยม 
ดงานมหกรรมห
ิ์ ซ่ึงมีผูเขาชมปร
บแรกคือ นวนิย
ตก็มียอดขายที่น
ด ไมตองเรียนรู
ายที่มีการนําเสน
ะดับมัธยมตนก็เ ิ
น สอดคลองกับ

นในธุรกิจสํานักพ
ักพิมพ 
าหนายหนังสือแ
กบัป 2554 โดยภ
ลมมีการขยายตัว
นป 2555 โดยสั
555 ที่มีมากถึง 1

นักงานสถิติแหง
เกินคร่ึงหนึ่ง (รอ
ศัยในเขตเทศบา
อายุมากกวา  6 ป
นที่มีอายุ ระหวา
หความสนใจมา
คือ หนังสือนวน
กดั (มหาชน) จัด
ตสาหกรรมหนัง
ล็กยกเลิกกิจการ
สัมพันธ ซ่ึงไมจํา
มที่จะติดตามนกั
นอดีต อยางไรกต็
นักพิมพตางๆพ
ดเดนกวาคูแขงเม
ทุมประชาสัมพัน
งใหมๆ และกา
สํานักพิมพขนา
ยุทธดังกลาวขาง
หลาย คือธุรกิจสํ
ตนูที่นําไปเปนผ

หนังสือระดับชา
ระมาณ 1.95 ลา
าย ถัดมาคือหนัง
นาสนใจ โดยเฉพ
ดวยตัวเอง ปรา
นอที่นาสนใจจา
ร่ิมอานแลว แสด
บตัวเลขสถิติการ

พิมพ 

แหงประเทศไทย
ภาพรวมของตลา
วคอนขางดี อาจส
สังเกตเห็นไดจาก
1.7 ลานคน รายไ

งชาติ ในป 2554
อยละ 53.5) มีกา
ลและภาคกลาง
ป มีการเติบโตที่
ง 15-24 ป มีอัต
ากกวาการอานห
นิยาย การตูน แ
ทําเปนหลักในป
งสือมีแนวโนมสู
เชนกัน) แมแตนั
าเปนตองมีตนทุ
กเขียนที่ตนชอบ
ตาม ตลาดสวนใ
ยายามที่จะหาก
ม่ือวางบนชั้นหน
นธรวมถึงรายกา
รคัดเลือกผูจัดจํ
ดเล็กเนื่องจากมี
งตน ในป 2556 
สํานักพิมพ ธุรกิจ
ลิตภัณฑไดในทุ

ติคร้ังที่ 17 ซ่ึงจ
านคน มียอดขาย
งสือการตูน หมว
พาะอัตชีวประวั
ากฏการณที่นาส
กสํานักพิมพ สํา
ดงวาเด็กมีการเจ
อาน โดยผูปกค

บ

ยรายงานวา ป 25
ดหนังสือ มีมูลค
สืบเนื่องจากภาว
กปริมาณผูเขารว
ไดรวมมากกวา 4

4 (การสํารวจคร้ัง
ารอานหนังสือนอ
มีอัตราการอาน
นอยกวากันมาก
ตราการเติบโตใน
หนังสือ หนังสือ
และหนังสืออาน
ปจจุบัน   
สูงข้ึน เนื่องจากมี
นักเขียนเองก็มีแน
นสูงก็สามารถทํ
 เปนการทําตลาด
ใหญยังเปนของส
กลยุทธที่ไดผลใ
นังสือ การเพิ่มข
รสงเสริมการขา
จําหนายที่เหมา
อํานาจในการตอ
 บริษัท ฯ ยังมีแผ
จโทรทัศนดาวเ
ทกุชองทาง เปนก

จัดข้ึนระหวางวัน
ยหนังสือรวมมา
วดสุขภาพ หนัง
วัติหรือประสบก
สนใจคือการเติบ
าหรับนวนิยายนั้
จริญเติบโตที่รวด
รองใหความสน

บริษัท เนชั่น มัลติมี

555 อุตสาหกรร
คาประมาณ 22,6
วะการหยุดชะงัก
วมชมงานสัปดาห
400 ลานบาท (ที่

งสุดทายกอนหน
อกเวลาเรียนโดย
หนังสือเพิ่มข้ึน
ก คือจากรอยละ 
นการอานหนังสื
ที่ไดรับความสน
นเลนทั่วไป ซ่ึงเ

มีการกอตั้งสํานัก
นวโนมจะมีสําน
ทําได อีกทั้งการข
ดที่ตรงจุด ไมจาํ
สํานักพิมพขนาด
นการเพิ่มยอดข
ของแจกของแถม
ายตางๆ ทั้งกับรา
ะสมกับสินคาแ
อรองมากกวา 
ผนที่จะออกสิน
ทียม ธุรกิจการ
การเอื้อใหยอดขา

นที่ 18-28 ตุลา
กกวา 500 ลาน
สือธรรมมะยังค
การณของบุคคล
บโตของหนังสือ
นั้น พบวาเยาวชน
ดเร็ว ขณะที่ตลา
นใจมากข้ึน ดานผ

มเีดีย กรุป จํากัด (

รมสํานักพิมพจะ
600 ลานบาท โด
กของธุรกิจจากม
หหนังสือแหงช
มา : สมาคมผูจัด

นานี้ คือป 2551)
ยมีอัตราเพิ่มข้ึนร
มากกวาพื้นที่อื่น
 66.3 ในป 2551
สือคงที่ ซ่ึงแสด
นใจจากเยาวชน
เปนหนังสือที่บ

กพิมพใหมขนาด
นักพิมพเปนของ
ขายหนังสือทางอิ
าเปนตองพึ่งสํานั
ดใหญที่มีอยูเพียง
ขาย เชน การจัด
มที่ดึงดูดกลุมเป
านหนังสือและผู
แตละประเภท ซึ

คาแบบครบวงจ
บริหารลิขสิทธ์ิ
ายของหนังสือเพิ

คม พ.ศ. 2555 
นบาท พบวาหนัง
คงอยูในกระแส แ
ลที่มีชื่อเสียงที่คน
อในตลาดนิช ม
นที่อานนวนิยาย
าดหนังสือสําหรั
ผูผลิตเองก็มีควา
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ะมีอัตราการ
ยเฉพาะไตร
มหาอุทกภัย
ชาติคร้ังที่ 40 
ดพิมพและผู

) พบวา การ
รอยละ 17.5 
น ในขณะท่ี
 เปนรอยละ 
ดงใหเห็นถึง
นในการอาน
ริษัท เนชั่น 

ดเล็กเกิดข้ึน
งตนเอง โดย
อินเตอรเน็ต 
นักพิมพใหญ 
งไมกี่บริษัท
ทํารูปเลมที่
าหมาย การ
ผูอาน อีกทั้ง
ซ่ึงในการนี้

จร เนื่องจาก
์  และธุรกิจ
พิ่มข้ึน 

ณ ศูนยการ
งสือที่ไดรับ
และหนังสือ
นอานจะได
ารเก็ต อาทิ 
ยมีอายุลดลง
รับเยาวชนมี
ามเชี่ยวชาญ



 
มากข้ึน
จัดพิมพ
 
ข) จําน

ผูใหญซ
เฉลี่ยเดื
หนังสื
กรุงเทพ
สนับส
สวนผูอ
ในการ
ละ 201
 
ปจจัยที

การเตบิ

เศรษฐ

ของชา
คณะรัฐ
บังคับใ
กรุงเท
หนังสื
ไดแก 
ทิศทาง

สังเกต
1.7 ลาน

รานหน
รานหน
หนังสื
บริหาร
เติบโต
จะสงผ
 

น ถือเปนการยก
พและผูจัดจําหน

นวนการใชเงินซื้
สําหรับคา

ซ้ือหนังสือใหอา
ดอืนละไมเกิน 10
สือใหเด็กเล็กคอ
พมหานครสูงกว
สนุนเร่ืองการอาน
อานหนังสืออายุ
รซ้ือหนังสือเฉลี่ย
1 – 500 บาท แล

ที่สงเสริมการเติบ
ทิศทางอุต

บโตประมาณรอ
1. การเติบ

กิจการคลัง) 
2. มาตรก

าติ” เพื่อเพิ่มคา
ฐมนตรีไดอนุมัต
ใชในป 2554 กา
พฯ เปน World 
อเลมแรก การส
 หองสมุดวรรณ
งที่ดีข้ึนมาโดยตล

3. เนื่องจ
ไดจากมีผูเขารว
นคน รายไดรวม

4. การเพิม่
รานหนังสื

นังสือในประเทศ
นังสือควบคูกัน
อยังคงมีปริมาณ
รจัดการการคืนสิ
ข้ึนของรานหนั
ผลใหจํานวนผูอา

 

กระดับหนังสือสํ
นายหนังสือแหงป

อหนังสือตอคนต
าใชจายในการซ้ือ
านเพิ่มเติมจากห
00 บาท และมีเพี
อนขางสูงคือม
วาภาคอื่น ซ่ึงแส
นอยางจริงจังนอ
ยุตั้งแต 6 ปข้ึนไป
ยเดือนละ 1 – 20
ะมากกวา 500 บ

บโตของธุรกิจสํา
ตสาหกรรมสํานัก
อยละ 5-6 หรือมีม
บโตของเศรษฐกิ

ารการสนับสนุน
าเฉลี่ยการอานห
ติมาตรการทางภ
รรณรงคและการ
Book Capital 

สงเสริมพัฒนากา
กรรมและการท
ลอด (ที่มา : สําน
ากภาวะการหยุด
มชมงานสัปดาห
มมากกวา 400 ลา
มข้ึนของจํานวนร
สือและแผงหนัง
ศไทยมีการปรับ
ไป อยางไรก็ตา
ณไมมากเม่ือเทีย
สินคาอยางใกลชิ
งสือจึงยังมีอยาง
านหนังสือ รวมถึ

สําหรับเยาวชนข
ประเทศไทย) 

ตอเดือน 
อหนังสือใหเด็ก
หนังสือเรียนตาม
พียงรอยละ 3.3ที่
ากกวา 100 บา
ดงวาพื้นที่ที่มีกา
กเขตเทศบาล คา
ป ที่มีการซ้ือหนั

00 บาท มีสัดสวน
บาท มีเพียงรอยล

านักพิมพ 
กพิมพและแนวโ
มูลคาตลาดประม
ิจอัตราการเติบโ

นการอานจากรัฐ
หนังสือของคนไ
ภาษีเกี่ยวกับการ
รจัดกิจกรรมตาง
ในป 2013 ตาม
รเด็กผานการอา
ทองเที่ยว หองส
นักงานเศรษฐกิจ
ดชะงักของธุรกิจ
หหนังสือแหงชา
านบาท (ที่มา : ส
รานหนังสือและ
งสือเปนชองทาง
บตัวเพิ่มมากข้ึนอ
าม หากรวมพื้น
ยบกับจํานวนปร
ชิดมากย่ิงข้ึน เพื่อ
งตอเนื่อง ซ่ึงทาย
ถงึยอดจําหนายห

ของประเทศและ

กเล็กเฉลี่ยตอเดือ
หลักสูตรนั้น  ส
เสียคาใชจายเฉลี
าทตอเดือนนั้น
ารศึกษาที่ดี จะมี
าดวาอัตราการอา
นังสืออื่นเพิ่มเติม
นสูงที่สุด (รอยล
ละ 4.8และรอยละ

โนมป 2555 ยังเ
มาณ 22,600 ลาน
โตทางเศรษฐกิจ 

ฐ ไดแก การที่รัฐ
ไทยจาก 5 เลมต
รลดหยอนคาใช
งๆ เพื่อสงเสริม ส
มพันธกิจที่มีตอยู
าน ตลอดจนการ
สมุดการตูน รวม
อุตสาหกรรม) 
จจากมหาอุทกภั
าติคร้ังที่ 40  ที่จัด
สมาคมผูจัดพิมพ
ะแผงหนังสือ  
งการจําหนายหนั
อยางตอเนื่องตาม
ที่ชั้นวางในราน
ระชากรทั้งประเ
อการหมุนเวียนน
ยที่สุดแลวหากมี
หนังสือปรับตัวเพิ

บ

ะเปนการสงเสริ

นนั้น จากผลกา
สวนใหญรอยละ 
ลี่ยตอเดือนมากก
 ในเขตเทศบา
แนวโนมในการ
านหนังสือโดยร
มนอกจากหนังสื
ละ 29.7) สวนผูที่
ะ 1.8 ตามลําดับ 

ติบโตไดอยางต
นบาท จากปจจยั
 สําหรับป 2555 

ฐบาลกําหนดให
อป เปน 10 เลม
จายจากการบริจ
สนับสนุนใหปร
ยูเนสโก อาทิการ
รสรางเสริมวัฒน
ถึงพัฒนาการดา

ภัยปลายป 2554 
ดข้ึนระหวางวัน
พและผูจําหนายห

นังสือและส่ิงพิม
มการเติบโตของ
นหนังสือที่มีทั้งห
เทศ ซ่ึงสังเกตได
นําหนังสือใหมเ
มีการกระจายราน
พิ่มสูงข้ึนเทานัน้

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ิมการอานไปดว

รสํารวจพบวา เด
 63.2 เสียคาใชจ
กวา 300 บาท กลุ
ลคอนขางสูงก
รอานหนังสือมา
รวมของประเทศ
อเรียนตามหลัก
ทีเ่สียคาใชจายใน

 (ที่มา: สํานักงาน

อเนื่อง โดยอุตส
ยสนับสนุนที่สําคั
 อยูที่ประมาณร

ห ป 2552-2561 เ
มตอป ในป 2555
จาคหนังสือเพื่อส
ระชาชนสนใจแล
รอบรมเชิงปฏิบั
นธรรมการอาน โ
านคุณภาพของห

ทําใหเกิดแรงซ้ื
ที่ 29 มีนาคม -8
หนังสือแหงประเ

มพที่อยูใกลชิดกั
งธุรกิจคาปลีก ซึ
หมดในประเทศ
ดจากอัตราการคื
เขาไปวางจําหน
นหนังสือใหครอ
น 

มเีดีย กรุป จํากัด (

วยในตัว (ที่มา :

ด็กเล็กที่อานหนั
จายในการซ้ือหนั
ลุมที่เสียคาใชจาย
กวานอกเขตเท
กกวา ซ่ึงหากรัฐ
จะสูงข้ึนอยางแน
สูตรพบวา ผูที่เสี

นการซ้ือหนังสือฯ
นสถิติแหงชาติ) 

สาหกรรมสํานักพ
คัญคือ  
อยละ 5.5 (ที่มา 

เปน “ทศวรรษแ
5  และมาตรการ
สงเสริมการอาน
ละรักการอาน เพื่
ัติการพัฒนาเด็ก
โดยการเปดหอง
หนังสือที่มีการป

้อหนังสือมากใน
8 เมษายน พ.ศ. 2
เทศไทย) 

ับผูอานมากที่สุ
ซ่ึงเปนทําเล หลัก
ศไทย รานหนังส
คืนจากรานคาที่
ายอยางตอเนื่อง
อบคลุมพื้นที่มาก
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 สมาคมผู

นังสือได ที่มี
นังสือเหลานี้ 
ยสําหรับซ้ือ
ศบาล และ
ฐบาลใหการ
นนอน 
สียคาใชจาย
ฯเฉลี่ยเดือน
 

พิมพมีอัตรา

 : สํานักงาน

แหงการอาน
รทางภาษี ที่
น ซ่ึงจะมีผล
พื่อรองรับให
ปฐมวัยดวย
งสมุดเฉพาะ 
ปรับปรุงใน

นตนป 2555  
2555 มากถึง 

ดซ่ึงจํานวน
กในการเปด
สือและแผง
มุงพิจารณา
ง  ดังนั้นการ
กข้ึนเทาใดก็



 
1.4.2 
 
ผูสนใจ
ของผูป
อยางห

ความส
หลากห

สอดคล
อยางเห

สถานก
พันธมิ
ในการ
ประเท
สํานักพ
รานหน
ในการ
 
สํานักพิ
 
ลิชชิ่ง แ
 
2  ธุรกิ
2.1  ลัก

บริษัท
ภาษาต
รวมถึง
ไทย  ก
รวมถึง
ใหบริก
แกไขป
หลายสํ
ใหเปน
 
 
 

สภาพการ
ธุรกิจสํานั

จเขามาในธุรกิจ
ประกอบการที่แต
หลากหลายเชนกนั

ก) เนื้อหา
สําเร็จตองมีการ
หลายที่มีอยูในตล

ข) การบริ
ลองกับพฤติกรร
หมาะสมและทัน

ค) พันธมิ
การณอยางทันท
ตรธุรกิจดานตา
รผลิตและจัดจําห
ศไทย โดยสํานัก
พิมพบงกช พับลิ
นังสือเปนของตน
ผลิตและจัดจําห

ก) สํานักพ
พิมพสุขภาพใจ เ

ข) สํานักพิ
และ สํานักพิมพ

กิจบริการเปนตัว
กษณะของผลิตภั

กลุมบริษัท
ทฯ เองณ วันที่ 
ตางประเทศและ
งการเปนตัวแทน
การรับจางพิมพโ
ง การจัดสงใหแ
การดังกลาวของ
ปญหาตางๆที่เกิ
สํานักพิมพจึงได
นตัวแทนเปนบริษ

 

แขงขัน 
นักพิมพซ่ึงผลิตแ
สํานักพิมพโดย
ตกตางกันอยางห
นดังนั้น การประ
า เนื้อหาสาระข
รคัดเลือกเนื้อห
ลาด 
ริหารชองทางก
รมผูบริโภค เทค
นเวลา รวมทั้งควร
มิตรธุรกิจ การเป
วงที  โดยนอกเห
งๆ เชน สํานักพิ
หนายส่ือส่ิงพิมพ
กพิมพคูแขง 4 บ
ลิชชิ่ง ซ่ึงสํานักพิ
นเองยกเวนสํานั
นายหนังสือพ็อค
พิมพที่ไมมีราน
เปนตน 
พิมพที่มีรานหนัง
นานมีบุคส เปน

แทนจําหนายส่ิง
ภณัฑและบริการ
ทฯ ประกอบธุร
31 ธันวาค
ะนิตยสารภาษาต
นขายสมาชิกและ
โดยไมมีลิขสิทธ์ิ
แกหนังสือพิมพแ
งบริษัทฯ เปนแบ
กิดข้ึน สําหรับฐา
เร่ิมติดตอเพื่อเป
ษัทแรก 

และจัดจําหนาย
ยตลอดอีกทั้งธุรกิ
หลากหลายประก
ะสบความสําเร็จ
ของหนังสือเปน
าที่ตรงตอความ

การจัดจําหนาย
คโนโลยี และส่ิง
รบริหารระดับข
ปลี่ยนแปลงและ
หนือจากการพึ่งพิ
พิมพเจาของลิขสิ
พการตูนสําหรับเ
บริษัท ไดแก สํานั
พิมพดังกลาวผลิ
ักพิมพสยามอินเ
คเก็ตบุคส บริษัท
หนังสือเปนขอ

งสือของตนเองเช
นตน 

งพิมพจากตางปร
 
กิจบริการเปนตัว
คม  2555 ส่ิงพิ
ตางประเทศและ
ะเปนตัวแทนขาย
ธ์ิในส่ิงพิมพ อาทิ
และนิตยสารอีก
บบ One Stop Se
านขอมูลออนไล
นตัวแทนขายสม

ยหนังสือเปนธุร
กิจสํานักพิมพเป
กอบกับประเภทแ
ในการดําเนินธุร

นปจจัยสําคัญใน
มตองการของผู

และสินคาคงค
งแวดลอมที่เปลี่
องยอดคืนหนังสื
การแขงขันที่เพิ่
พิงความสามารถ
สิทธ์ิชั้นนําในตา
เยาวชน กลุมบริ
นักพิมพวิบูลยกิจ
ตและจัดจําหนา
เตอรคอมิกส  
ทฯ มีสํานักพิมพที
งตนเอง เชน สํ

ชน บมจ. ซีเอ็ดยู

ระเทศและบริกา

วแทนจําหนายสิ
มพที่บริษัทฯ ใ
ะฐานขอมูลออน
ยโฆษณาใหกับห
ทิ หนังสือพิมพ T
กหลายฉบับดวย
ervice เพื่อความ
ลนซ่ึงเปนผลิตภั
มาชิกฐานขอมูล

บ

กิจที่ยังคงมีการ
ปนประเภทธุรกิจ
และลักษณะของ
รกิจสํานักพิมพป
นการตัดสินใจซื
อานและสามาร

ลัง สํานักพิมพ
ยนแปลงไป เพื่อ
สือและสินคาคงค
พิ่มข้ึนทําใหสํานั
ถในการแขงขันข
งประเทศ และตั
ษัทฯ เปนหนึ่งใ
จสํานักพิมพสยา
ายหนังสือการตูน

ที่เปนคูแขงขันใน
านักพิมพโพสต

ยูเคชั่น สํานักพิม

ารที่เก่ียวของ 

ส่ิงพิมพจากตางป
ใหบริการมีทั้งห
นไลนดังรายชื่อที
หนังสือพิมพ The
The Wall Street 
ย  ดังรายละเอียด
มสะดวกของเจาข
ภัณฑในรูปแบบ
ออนไลนดวยเชน

บริษัท เนชั่น มัลติมี

รเจริญเติบโตได
จที่มีผูประกอบก
งผลิตภัณฑหรือห
ประกอบดวยกับ
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องส่ิงพิมพตางป

หัวตางๆ ของบรษิั

แผงหนังสือและ
รานหนังสือ 

 
x 
x 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 

x 
 
 
 
 

x 
 

x 
 
 

ดเพิ่มข้ึน บริษัท
หนายส่ิงพิมพตา
มๆ เชนการจําหน
การจําหนายผา

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ดยเม่ือบอกรับเ
ด 
หัวละหลายเลมใ
ประเทศน้ันๆ จ

ษทัฯ 

ะ สมาชิก

 
x 
x 
 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
 
 
 

x 

ทฯ จะไดรับคาค
งประเทศท่ีบริษั
นายแบบอิเล็กท
นศูนยบริการกา

มเีดีย กรุป จํากัด (

ปนสมาชิก บริษ

ใหแกผูซ้ือเพียงร
ะมีการกําหนดล

ก Bu

 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คอมมิชชั่นหรือ
ษัทฯ เปนตัวแทน
รอนิกสผานเว็บ
ารขายสมาชิก (S
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ษัทจะมีการ

ายเดียว เชน 
ลักษณะการ

lk 

 
x 

 

x 

 

 

อสวนลดใน
นจําหนายอยู
บไซตซ่ึงเปน
Subscription 



 
Center
อํานวย

ส่ิงพิมพ
ไดแบง
ดังนั้นพ

เม่ือบริ
ติดตอส
จัดจําห

บริษัทฯ
กลุมลูก

บริษัทฯ
ราคาที่
ชักชวน
การโป

บริษัท
ซ้ือส่ิงพิ
 
2.5  บริ

ใหดําเน
จํากัดใ
ตามชอ
ให  ใน
ฯ หรือ

ในการ
ตางปร
ในราค
สามาร
เม่ือมีก
การขา
 
2.6 ภา

r) ซ่ึงบริษัทฯ มีแ
ยความสะดวกให

อยางไรก็ต
พดานธุรกิจ และ
งการขายส่ิงพิมพ
พนักงานของบริ

บริษัทฯ จ
ริษัทฯ เห็นแนวโ
สํานักพิมพเจาขอ
หนายดังนี้ 

ก) รานห
ฯ มุงเนนการติด
กคาไดมากกวาร

ข) สมาชิ
ฯ มีการจัดกิจกร
จําหนาย ณ แผง
นใหผูอานสมัคร
ปรโมทผานเว็บไ

ค) สมาชิ
ฯ มีทีมการขายที
พิมพตางประเทศ

รกิารจัดพิมพ จัด
ปจจุบัน สํ

นินการจัดพิมพห
นการจัดพิมพหน
องทางการจําหน
นสวนของนิตยส
ผูจัดสงรายอื่น   

สรุปสาร
รเปนตัวแทนจําห
ระเทศจํานวนหล
คาและเง่ือนไขเดิ
ถยกเลิกสัญญาไ
การแจงอีกฝายลว
ยสมาชิก  

าวะอุตสาหกรรม

 

ผนที่จะจัดตั้งข้ึน
หแกผูอาน เปนต
ตาม บริษัทฯ มี
ะเพื่อตอบสนองค
พออกเปน 2 ประ
ริษัทสามารถเจาะ
ะพิจารณาความ
โนมความเปนไ
องส่ิงพิมพเพื่อข

หนังสือ และแผงห
ตอ และสรางคว
รานหนังสือ หรือ
ชกิแกบุคคลทั่วไป
รรมการตลาดโด
งหนังสือ รวมถึง
รสมาชิกกับบริษั
ซต และการสงอี
ชกิแกโรงแรม อง
ที่ติดตอกับสายก
ศแบบ Bulk จาก

ดสงและกระจาย
สํานักพิมพเจาขอ
หนังสือพิมพโด
นังสือพิมพดังกล
นายตางๆ โดยบริ
ารตางประเทศนั้
 
ระสําคัญของสัญ
หนายส่ิงพิมพตา
ลายราย โดยสวน
ดิม สําหรับสัญญ
ได หากกลุมบริษั
วงหนา เปนตน โ

มและการแขงขัน

นโดยรวบรวมส่ิง
น  
เปาหมายในการ
ความตองการขอ
ะเภทคือหนังสือ
ะตลาดตามลูกคา
มตองการของผูบ
ไปไดในการทํากํ
ขอเปนตัวแทนจํา

หนังสือ (Newss
วามสัมพันธที่ดีกั
อแผงหนังสือที่มี
ป (Subscription)
ยจําหนายส่ิงพิม
งมีการมอบของส
ัทฯ โดยผานชอง
อเีมลและเอกสาร
งคกรทั่วไป (Bul
การบิน โรงแรม 
กบริษัทฯ 

ยสินคา 
งหนังสือพิมพ T

ดยบริษัทฯ ไดใช
ลาว  หลังจากนั้น
ริษัทฯ ไดวาจางบ
นั้น สํานักพิมพเจ

ญญาตัวแทนจําห
างประเทศ บริษั
นใหญมีระยะเวล
ญาตัวแทนจําหน
ษทัฯ ทําผิดสัญญ
โดยบริษัทฯ จะไ

นในธุรกิจตัวแทน

งพิมพของบริษัท

รเพิ่มการเปนตัว
องผูอานทุกกลุม 
อพิมพและนิตยส
าใหตรงกลุมได 
บริโภคในประเท
กําไรจากการเปน
าหนายตอไป นอ

tands) 
กบัรานหนังสือข
ขนาดเล็ก 
) 
มพตางประเทศอื่
สมนาคุณในกรณ
งทางหลักคือ กา
รไปยังผูอานที่เป
lk) 
 สถาบันการศึกษ

The Yomiuri Sh
ชบริการโรงพิมพ
นสํานักพิมพเจาข
บริษัทในเครือเน
จาของส่ิงพิมพจะ

นายส่ิงพิมพตาง
ัทฯ จะทําสัญญา
ลา 1 ปสําหรับสั
นายหนังสือพิมพ
า และ/หรือมีปญ
ไดรับคาตอบแท

นจําหนายส่ิงพิมพ

บ

ทฯ เองและพันธ

วแทนจัดจําหนา
 และเพิ่มความห
สาร โดยในสวนข

ศไทยจากปริมา
นตัวแทนจําหน
อกจากนั้น บริษั

นาดใหญเปนหล

ืนๆ ใหแกสมาชิ
ณีสมัครเปนสมา
ารชักชวนทางโท
ปนกลุมเปาหมาย

ษา และ องคกรอื

imbun และ The
พในเครือเนชั่น ไ
ของส่ิงพิมพทั้งส
นชั่น ไดแก บริษั
ะผลิตในตางประ

งประเทศ 
าเปนตัวแทนจําห
สัญญาตัวแทนจํา
พจะหมดอายุเม่ือ
ญหาดานการเงิน 
ทนเปนสัดสวนข

พตางประเทศ 

บริษัท เนชั่น มัลติมี

มิตรทั้งภายในป

ายส่ิงพิมพตางป
หลากหลายของส่ิ
ของนิตยสารไดแ

าณการขายตามแ
ายส่ิงพิมพดังกล
ัทฯ ยังมีกลยุทธเ

ลัก เนื่องจากมีส

ชิกในราคาที่ต่ําก
าชิกส่ิงพิมพกับบ
ทรศัพท การออก
ยโดยตรง เปนตน

อื่นๆ โดยตรงเพื่อ

e Wall Street Jou
ไดแก บริษัท ดับ
สอง ไดวาจางบริ
ัท เอ็นเอ็มแอล จ
ะเทศ และจัดสงใ

หนายกับเจาของ
หนายนิตยสาร แ
อมีการยกเลิกสัญ
 และ/หรืออยูใน
ของปริมาณที่จําห

มเีดีย กรุป จํากัด (

ประเทศและตางป

ประเทศหัวใหม 
ส่ิงพิมพ ในป 255
แบงสินคาออกเป

แผงหนังสือและร
ลาวแลว บริษัทฯ
เฉพาะในแตละช

สาขามาก และสา

กวาราคาหนาปก 
บริษัทฯ ทั้งนี้ บริ
กรานในงานสัปด
น 

อชักชวนใหองค

urnal Asia ไดวา
บบลิวพีเอส  (ป
ริษัทฯ กระจายห
จํากัด เปนผูกระ
ใหแกลูกคาโดยว

งส่ิงพิมพซ่ึงเปน
และมีสิทธิตออา
ญญา  ทั้งนี้ เจาข
สถานะลมละลา
หนายและคาคอม
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ประเทศเพื่อ

 โดยมุงเนน
55 บริษัทจึง
ปน 14 กลุม 

รานหนังสือ 
ฯ จะทําการ
ชองทางการ

ามารถเขาถึง

 หรือต่ํากวา
ริษัทฯ มีการ
ดาหหนังสือ 

คกรเหลานั้น

จางบริษัทฯ 
ระเทศไทย) 
หนังสือพิมพ
จายหนังสือ
วาจางบริษัท

นสํานักพิมพ
ายุสัญญาได
ของส่ิงพิมพ
าย และ/หรือ
มมิชชั่นจาก



 

ส่ิงพิมพ

นักทอ

นิตยสา

ประเท

ชาวตา
ตางปร
ในประ
คนจาก

คนไท

ตางปร

เร่ือยๆ 

สถาบัน
ฐานขอ
ไดมีกา
ใชงาน
โอกาส
ในสวน
โดยมีคู
นิวสเป
ที่เปนร
 
3  สาย
ลักษณ
3.1 ลัก
 
ละไลฟ
การบริ
หนังสือ
และกฎ
ภาษา (
หนังสือ
ศาสนา
หนังสือ

ยอดการจํา
พตางประเทศ ซ่ึ

ก) กลุมนั
งเที่ยวตางชาติที

ารตางประเทศข

ศไทยจํานวน 21

ข) กลุมช
างชาติที่อาศัยใน
ระเทศ จากขอมูล
ะเทศไทย ผูที่เขา
กป 2554 โดยมีอั

ค) กลุมค
ยกลุมวัยทํางาน

ระเทศ ถือเปนกล

 

ง) กลุมส
นการศึกษาระดั
อมูลเพื่อการสืบค
ารนําเทคโนโลยี
นบนกระดานอัจฉ
สที่ดีในการเติบโ
นสภาวะการแขง
คูแขงหลักจํานวน
ปเปอรไดเร็คทสว
รานหนังสือขนา

ธุรกิจดิจิตอล   
ณะของการใหบริก
กษณะของผลิตภั

1. ดําเนินธ
ฟสไตล ดังนี้ 
รหิารและการจัดก
ออิเล็กทรอนิกส
ฎหมายที่เกีย่วขอ
(Language)  
ออิเล็กทรอนิกส
าและปรัชญา (R
ออิเล็กทรอนิกส

 

าหนายส่ิงพิมพจ
งสามารถแบงได
นักทองเที่ยวชาวต
ที่เดินทางมาพักใ

ของบริษัทฯจากข

1.6 ลานคน ซ่ึงเพิ

ชาวตางชาติที่อาศ
นประเทศไทยเป
ลสํานักตรวจคน
ามาประกอบธุรกิ
ัตราเติบโตที่รอย
คนไทยที่สนใจส่ิ
นและนักธุรกิจ ซึ

ลุมลูกคาสําคัญที

สถาบันการศึกษา
ดับอุดมศึกษาโด
คนในสาขาวิชาต
ทันสมัยอยางกร
ฉริยะมีมากข้ึนต
ต ในขณะท่ีไมมี
งขันของธุรกิจบริ
น 3 ราย ไดแก บ
วนตัวแทนจําหน
ดใหญที่มีจํานวน

การ  
ัณฑ 
ธุรกิจการผลิตแล

การ (Business a
สที่มีเนื้อหาเกีย่วข
องกับธุรกิจ  

สที่มีเนื้อหาเกีย่วข
eligion and Phi
สที่มีเนื้อหาเกีย่วข

จากตางประเทศร
ดเปน 4 กลุมหลกั
ตางชาติ 
ในโรงแรมตางๆ

ขอมูลของการท

พิ่มข้ึน 2.5 ลานค

ศัยในประเทศไท
ปนเวลา 1 เดือน
เขาเมือง พบวาใ
กจิ นักการทูต แล
ยละ 24 
สงพิมพจากตางป
ซ่ึงเปนกลุมที่มีกํ

ที่สนใจอานนิตย

า 
ดยทั่วไปเร่ิมแบ
ตางๆ จํานวนสถ
ะดานอัจฉริยะ (
ตามไปดวยโรงเรี
มีคาใชจายดานกา
ริการเปนตัวแทน
บจก.  แมกกาซีน
นายส่ิงพิมพประเ
นหลายสาขา เชน

ละจัดจําหนายส่ิง

and Manageme
ของกับการบริหา

ของกับการพัฒน
ilosophy) 
ของกับความเชือ่

รวมถึงฐานขอมูล
ก ไดแก 

ๆ ทั่วประเทศไท

ทองเที่ยวแหงปร

คนจากป 2554 โด

ทย  
ข้ึนไปถือเปนกล
ในป 2555 ชาวต
ละขาราชการ เปน

ระเทศ 
กําลังซ้ือสูง และ

สารและหนังสือ

บงงบประมาณเ
าบันทั้งในสังกดั

(Smart Board) ม
รียนสองภาษาก็เ
ารจัดเก็บ หรือลอ
นจําหนายส่ิงพิมพ
น อินเตอรเนชั่น
เภทแผงหนังสือ
น บริษัท เอเซียบุ

งพิมพอิเล็กทรอ

nt)   
ารและการจัดกา

นาทักษะดานภาษ

อ คําสอนทางศาส

บ

ลออนไลนมีควา

ทย ถือเปนกลุมลู

ะเทศไทย คาดว

ดยมีอัตราเติบโต

ลุมลูกคาสําคัญที
ตางชาติที่อาศัยชั่
นตน มีจํานวนร

ะนักศึกษาระดับ

อพิมพจากตางป

พื่อการซ้ือส่ิงพิ
ดรัฐและเอกชนมี
มาใชในหองเรียน
เร่ิมมีแนวทางที่ค
อจิสติกส 
พจากตางประเท
แนล (ประเทศไ
หรือรานคา มีคูแ
บุคส จํากัด และคู

นิกสหลากหลา

ร รวมถึงเศรษฐ

ษา 

สนา และปรัชญา

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ามสัมพันธกับกา

ลูกคาหลักในการ

วาป 2555 มีนักท

ตที่รอยละ 13 

ที่สนใจอานนิต
ัวคราวในประเท
วมประมาณ 2,3

ปริญญาตรีข้ึนไ

ระเทศ ซ่ึงลูกคา

พิมพอิเล็กทรอนิ
มีทั้งส้ิน 146 แหง
น ซ่ึงทําใหความต
คลายกัน ตลาดดิ

ทศประเภทสมาชิ
ไทย)บมจ. โพสต
แขงจํานวนหลาย
คูแขงรายยอยอื่น

ยแนวที่สอดคลอ

ฐศาสตร การเงิน

า 

มเีดีย กรุป จํากัด (

ารเติบโตของกลุ

รจําหนายหนังสื

ทองเที่ยวตางชาติ

ยสารและหนังสื
ทศไทยซ่ึงรวมถึง
74,584 คน เพิ่มขึ

ไปที่ใหความสน

กลุมนี้มีแนวโน

นิกสมากข้ึน รว
ง สําหรับโรงเรีย
ตองการดิจิตอลค
ดิจิตอลคอนเทน

ชกินั้น นับวามีคูแ
ต พับลิชชิ่ง  และ
ยราย ซ่ึงประกอ
ๆ เปนตน 

องกับรสนิยมกา

น การบัญชี การ
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ลุมลูกคาของ

สือพิมพและ

ติที่เขามาใน

สือพิมพจาก
งผูมีถิ่นที่อยู
ข้ึน 454,390 

นใจขาวสาร

มเติบโตข้ึน

มถึงการรับ
นนานาชาติ
คอนเทนทที่
ทจึงนับวามี

แขงนอยราย 
ะกลุม บจก. 
บดวยคูแขง

ารอานในแต

รตลาด ภาษี



 
นวนิยา
หนังสือ
การตูน
หนังสือ
นิทาน 
หนังสือ
หมวดท
หนังสือ
ไลฟสไ

พัฒนา
 
3.2 ลูก
กลุมลูก
หนังสือ
 
3.3 การ
ปจจุบนั
แอพพ
แอพพ
 
เว็บไซ
บูธจําห
สัปดาห
3.4 กล

 

 

 
 
3.5 ภา
 
ผูบริโภ
ข้ึนเร่ือ
และโท
โทรศัพ

าย และวรรณกร
ออิเล็กทรอนิกส
น (Comics) 
ออิเล็กทรอนิกส
 (Story Book) 
ออิเล็กทรอนิกส
ทั่วไป (General
ออิเล็กทรอนิกส
ไตล ทองเที่ยว แ

2.ดําเนินธุ
ภาษา 

กคากลุมเปาหมาย
กคาเปาหมายหลั
อในรูปแบบอิเล็

รจําหนายและชอ
นบริษทัฯ ทําการ
ลิเคช่ันของบริษั
ลิเคช่ันของพันธ

ต - เปนชองทาง
หนายหนังสืออิเล็
หหนังสือแหงชา
ลยุทธการแขงขัน

1)  พัฒน
และไ

2)  ดําเนนิ
3)  ดําเนนิ

ตอเนื่อ
4)  ดําเนิ

อิเล็กท

วะอุตสาหกรรม
อุตสาหกร

ภคมีพฤติกรรมก
อยๆ รวมถึงการสื
ทรศัพทมือถือต
พทมือถือ อุปกรณ

 

รม(Fiction & L
สแนวนวนิยายแล

สแนวการตูนที่ให

สแนวนิทานที่ให
l Interest)  
สที่มีเนื้อหาหลาก
และชีวติคนดัง 
ธุรกิจการผลิตแล

ย 
ลกัคือผูที่มีอายุ 1
กทรอนิกสและซื

องทางการจําหน
รจดัจําหนายผาน
ษทัฯ - เปนชองท
ธมิตร - เปนชองท

งจัดจําหนายผาน
ล็กทรอนิกส - เป
าติ และงานมหก
น 
า คัดเลือกส่ิงพิ
ลฟสไตลของผูบ
นการทํารายการส
นการทําการโฆษ
อง 
นการทํากิจกร
ทรอนิกส 

มการแขงขันธุรกิ
รรมส่ิงพิมพอิเล็ก
การใชอินเทอรเน็
ส่ือสารในเครือข
างแขงขันกันล
ณแบบพกพารุน

Literature)  
ละวรรณกรรมขอ

หความบันเทิง คว

ความบันเทิง คว

กหลาย ครอบคลุ

ละจัดจําหนายแอ

15-35 ป เปนผูร
ซ้ือสินคาผานส่ือ

นาย 
นชองทางการจาํห
างจัดจําหนายผา
ทางจัดจําหนายผ

เว็บไซตของพนั
ปนการจัดบูธจําห
รรมหนังสือระดั

ิมพอิเล็กทรอนิ
บริโภค 
สงเสริมการขายอ
ษณาและประชาส

รมการตลาดเพื

กจดิจิตอล 
กทรอนิกสของป
น็ตผานคอมพิวเต
ขายสังคมออนไ
งทุนในการพัฒ
ใหม และระบบ

องนักเขียนไทย แ

วามเพลิดเพลินใ

วามเพลิดเพลินใน

มความสนใจดา

อพพลิเคชั่นในรูป

รักการอานหนังส
ออิเล็กทรอนิกส 

หนายประเภทตา
านระบบปฏิบัติก
ผานระบบปฏิบตัิ

นธมิตร 
หนายหนังสืออิเล็
ดบัชาติเปนตน  

นิกสที่มีคุณภาพ

อยางตอเนื่อง แล
สัมพันธส่ิงพิมพ

พื่อส่ือสารไปถึ

ประเทศไทยอยูใน
ตอร โทรศัพทมื
ลน และการอาน

ฒนาเครือขายเพื่อ
ปฏิบัติการที่รอง

บ

และนักเขียนตาง

ในการอานสําหรั

นการอานสําหรับ

นตางๆ อาทิ สุข

ปแบบมัลติมีเดีย

สือในแนวตางๆ
 

างๆ ดังนี้ 
การของ Apple แ
ตกิารของ Apple 

ลก็ทรอนิกสแกผู

 โดยใหมีความ

ละทํากิจกรรมสง
อิเล็กทรอนิกสผ

ึงลูกคาในการ

นชวงเร่ิมตน สภ
ือถือ และอุปกร
นหนังสือผานอุป
อใหผูบริโภคส
งรับการใชงานกั

บริษัท เนชั่น มัลติมี

งประเทศที่แปลเ

รับเด็กและเยาวช

บเด็กและเยาวชน

ภาพและความงา

ย อาทิการสอนทํ

 เปนคนรุนใหม

และ Android 
 และ Android 

ผูอานโดยตรงใน

มหลากหลาย ส

งเสริมการขายรว
ผานส่ือตางๆเพื่อ

สรางการรับรู 

ภาวะการแขงขันท
รณแบบพกพาตา
ปกรณตางๆ อีก
ามารถใชงานไ
ับส่ิงพิมพอิเล็กท

มเีดีย กรุป จํากัด (

ปนภาษาไทย 

ชน 

น 

าม อาหาร การพั

ทําอาหาร, ฝกโย

มทีมี่ไลฟสไตลช

งานตางๆ ที่สําคั

อดคลองกับคว

วมกับพันธมิตร 
ใหเขาถึงกลุมเป

และการจําหน

ทางธุรกิจยังไมสู
างๆ ในการคนห
ทั้งผูใหบริการอิ
ดอยางรวดเร็ว 
ทรอนิกสมากข้ึน
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พัฒนาตนเอง 

ยคะและการ

ชอบการอาน

คัญ เชน งาน

ามตองการ

าหมายอยาง

นายส่ิงพิมพ

สูง แนวโนม
หาขอมูลมาก
อินเทอรเน็ต
และเปดตัว

น  



 
แตละส
สอดคล
ศาสนา
ชองทา
แอพพ
เร่ิมให
ของมห

ตางๆทั
องคกร
 
4  ธุรกิ
4.1 ลัก

จึงรุกเข
แนวท
สําหรับ
better T
ใหเกิด
ความบั
 
4.2 ภา

โทรทศั
จะเปน
ยอมสง
จากกา
มากถึง
เขาถึงค
ทีวีดาว

ประมา
ปริมณ
เปนปที

ครัวเรือ
สถานก
มองเห็
ทั้งดาน

สํานักพิมพใหคว
ลองกับความตอ
า, จิตวิทยา, ชีวป
างการจําหนายสิ
ลิเคชั่นไดลงทุน
ความสนใจในก
หาวิทยาลัยและสํ

โดยภาพร
ทั้งพฤติกรรมของ
รตางๆ ซ่ึงจะทําใ

จโทรทัศนดาวเที
กษณะของผลิตภั

พื้นฐานขอ
ขามาในธุรกิจโ
างธุรกิจในอนา
บเยาวชนอายุ 4-
TV for a better w
ความหลากหลา
บนัเทิงและสาระ

วะตลาดอุตสาห
สําหรับป 

ศนเดียวกัน แตยัง
นฟรีทีวี โทรทัศน
งผลถึงภาพการแ
รสํารวจของบริษ
งรอยละ 50 ขอ
คนดูมากกวา 38
วเทียม มีฐานผูชม

อัตราการเ
าณเดือนละ 150
ฑล 2.2 ลานครวั
ที่มีอัตราการเพิ่ม

สําหรับใน
อนทั้งหมด หรือ
การณดังกลาวจึง
นโอกาสในการ
นคอนเทนทและ

 

วามสนใจในการ
งการของผูบริโภ

ประวัติ, วรรณกร
ส่ิงพิมพอิเล็กทร
นพัฒนาจําหนายส
การทําแอพพลิเค
สํานักพิมพตางๆ 
วม อุตสาหกรรม
งผูบริโภคเอง  ก
ใหผูบริโภคเขาถึ

ทยีมสําหรับเยาว
ัณฑ 
องกลุมบริษัทฯ 
ทรทัศน เพื่อกา
คตเพื่อใหสามา
-12 ปโดยเนนก
world tomorrow
ายดวยวิธีการนํา
ความรูมาอยูดวย

หกรรมและการแข
 2555 นับเปนป
งรวมไปถึงการแ
นดาวเทียม และเค
แขงขันของธุรกจิ
ษัท เอจีบี นีลเส็น
องจํานวนครัวเรือ
.5 ลานคน (1 ค
มที่ไมแตกตางกนั
เพิ่มของเคเบิลที
0,000-200,000 
วเรือนคิดเปนรอ
สูงข้ึนมากกวาป
นเขตเทศบาลหรื
คือเพิ่มข้ึนรอยล
งทําใหผูเปนเจาข
แขงขัน  ลงทุนเป
ะการตลาด เพื่อเ

รทําส่ิงพิมพอิเล็
ภคในแตละไลฟ
รม, รถยนต, คอ
รอนิกสเร่ิมขยา
ส่ิงพิมพอิเล็กทร
คชั่นส่ิงพิมพอิเล็
 เพื่อการศึกษา 
มส่ิงพิมพอิเล็กท
ารพัฒนาเทคโน
งส่ิงพิมพอิเล็กท

ชน 

 เปนบริษัทที่อยูใ
วทันผูบริโภค ร
รถแขงขันไดอย
การทํารายการให

w” ประกอบกับค
เสนอและส่ือสา
ยกันอยางลงตัว 

ขงขันในธุรกิจโท
ปที่ตลาดอุตสาหก
แขงขันกันอยางรุ
คเบิลทีวี ซ่ึงรวม
จโทรทัศนดาวเที
น (ประเทศไทย)
อนทั้งหมด ซ่ึงใ
รอบครัวมีจํานว
น  
วีดาวเทียมและจ
ครัวเรือนหรือ
ยละ 56 ของครัว

ปกอนหนา 
รืออําเภอเมืองขอ
ละ 4 โดยสวนให
ของคอนเทนทร
ปดชองทีวีดาวเที
ขาสูการเปนผูนํ

กทรอนิกสอยาง
ฟสไตล อาทิแนว
อมพิวเตอร. ตกแ
ยตัวมากข้ึน ทั้ง
รอนิกสผานแอพ
กทรอนิกสของ

ทรอนิกสของประ
นโลยี การพัฒนา
ทรอนิกสไดสะดว

ในธุรกิจส่ิงพิมพ
รวมถึงยังเปนชอ
ยางครบวงจรโด
หมีความสนุกได
ความเชื่อที่วาทีวเี
ารกับเด็ก ทั้งนี้ยัง

ทรทัศนดาวเทียม
กรรมโทรทัศนไ
รุนแรงและรวมมื
มถึงไปกระแสขอ
ทยีมในป 2556  
) จํากัด พบวาอัต
นประเทศไทยมี
วนสมาชิกเฉลี่ย 3

จานดาวเทียมใน
ปละประมาณ 2
วเรือนที่มีเคเบิลที

องทุกจังหวัด มีจ
หญเปนการติดตั้ง
รายใหญ ไมวาจะ
ทยีมอยางตอเนื่อ
าในอุตสาหกรร

บ

งมาก โดยผลิตสิ
วบริหารและการ
ตงบาน, การตูน 
รานหนังสือ สํา

พพลิเคชั่นและเว็
ตนเอง เพื่อใหนั

ะเทศไทยมีแนวโ
อุปกรณพกพา ก
วกสบายและมีค

พ ในขณะท่ีพฤติ
องทางในการส
ดยมีแผนจัดทําช
ดสาระอยางสรา
เปนผูปกครองคน
งมีการคัดกรองร

ม 
ไมไดจํากัดอยูแค
มือกันขามแพลต
องทีวีดิจิตอล ซ่ึง

ตราสวนของผูชม
มีจํานวนครัวเรือ
3.5 คน) ซ่ึงทําให

นป 2555 มีปร
2-2.4 ลานครัว
ทวีีและจานดาวเ

จํานวนเพิ่มข้ึน 3
งเคเบิลทีวี 
ะเปนในกลุมเอ็น
งในชวง 3 ปที่ผ
รมนี้ การแขงขัน

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ส่ิงพิมพอิเล็กทรอ
รจัดการ, สุขภาพ
 และอื่นๆ  
านักพิมพ ผูใหบ
บไซต สถาบันก
นักศึกษาดาวนโห

โนมที่จะเติบโตส
การลงทุนพัฒนา
วามหลากหลาย

ติกรรมของผูบริโ
งเสริมธุรกิจส่ิง
ชองโทรทัศนดาว
างสรรค โดยต้ังพ
นที่สามของเด็กร
รายการที่เหมาะ

คการแขงขันระห
ฟอรมระหวางผู
งกําลังจะเขามามี

มโทรทัศนผานจ
นประมาณ 11 
หการรับชมโทร

ะมาณรอยละ 0
วเรือนโดยอยูใน
ทียม หมายความ

3.5 ลานครัวเรือ

นเทอรเทนเมนต
านมา โดยตางพ

นที่รุนแรงและกา

มเีดีย กรุป จํากัด (

อนิกสหลากหล
พ, อาหาร, ทองเ

บริการมือถือ บ
การศึกษาระดับม
หลดส่ิงพิมพอิเล็

สูงมากในอนาคต
าส่ิงพิมพอิเล็กทร
มากกวาเดิม 

โภคเปลี่ยนไป ก
พิมพที่มีอยู รวม
วเทียมผานระบบ
พันธกิจไววาจะ
รองจากพอแม แ
สมกับเด็กวัยตา

หวางแพลตฟอร
ประกอบการทั้ง
มีบทบาทเปนอีก

านดาวเทียมและ
ลานครัวเรือน ห
ทัศน 6 ชองฟรีที

0.7-1 ตอเดือน ห
นเขตกรุงเทพมห
มวาเพิ่มข้ึนถึงรอ

อน คิดเปนรอยล

ต หรือกลุมหนังสื
พยายามสรางควา
ารเพิ่มข้ึนของชอ
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ายแนว เพื่อ
ที่ยว, ภาษา, 

ริษัทพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ล็กทรอนิกส

ต ดวยปจจัย
รอนิกสของ

กลุมบริษัทฯ 
มถึงการวาง
บ C Band 
เปน “Kid’s 

และครู จึงทํา
งๆที่รวมทั้ง

มการรับชม
งหลาย ไมวา
ทางเลือก ที่

ะเคเบิลทีวีมี
หรือสามารถ
ทีวี และชอง

หรือเพิ่มข้ึน
หานครและ
อยละ 15  ถือ

ละ 57 ของ

สือพิมพตาง
ามแข็งแกรง
องโทรทัศน



 
ดาวเที
ตองกา

งบประ
เพิ่มข้ึน
ปกอน 

ประมา
โทรทัศ
เนื่องจ
ใชส่ือเ
งบประ

โฆษณ
เด็กแล
งบประ
 
5 ธุรกิจ
5.1 ลัก

ตางปร
สําหรับ
นอกจา
นิยมอย
ยอดขา
เตอรก

 
เอง แล
คารแร
สวยงา
การตูน
สนทน
กวาง แ
 

ตุกตาผ
ยังไดพั

ยมและเคเบิลทีวี
ารของตัวเองมาก

สําหรับภา
ะมาณโฆษณาผา
น ประกอบดวยสื
 

สําหรับส่ือ
าณ 9,600 ลาน
ศนดาวเทียม เค
ากจะทําใหเกิดสื
เพื่อสรางแบรน
ะมาณดานการส่ือ

โดยภาพร
ณาในส่ือโทรทัศน
ละผูปกครอง  รว
ะมาณเงินโฆษณ

จการบริหารลิขสิ
กษณะของผลิตภั

กลุมบริษทั
ระเทศ เพือ่มาบริ
บจัดจําหนายภาย
ากนี้ยังรวมถึงกา
ยางแพรหลายมา
ายที่ด ี และเติบโ
ารตูนลิขสิทธ์ิที่บ

1) CANI
CANIMA

ละประเทศตางๆใ
คเตอรการตูนอื่น
ม  ที่ย่ิงชวยสงเส
นไปในแพลตฟอ
นาทางโทรศัพท 
และมีจํานวนมาก

2) YooH
YooHoo 

ผาขน ที่ปจจุบันมี
พัฒนาในสวนขอ

 

วีในตลาดปจจุบั
กที่สุด เลือกชมช
าพรวมของอุตส
านส่ือตางๆ วามี
ส่ือโทรทัศน มูลค

อเคเบิลทีวีและโ
นบาท สวนในป 
เบิลทีวี ทีวีดิจิต
ส่ือทางเลือกที่มา
ด เพื่อเตรียมตัว
อสารและการโฆ
รวมจะเห็นไดชัด
นยังคงเพิ่มข้ึนอ
วมถึงการพัฒนา
าจากลูกคาเอเจน

สิทธ์ิ (Character
ัณฑ 
ทฯ ประกอบธุร
ิหารสิทธิของคา
ยในประเทศไทย
ารทําการตลาดเพื่
ากย่ิงข้ึนในประเท
ตข้ึนตามลําดบั 
บริษัทฯ ไดรับสิท
IMALS (แคนนิ

ALS เปนคารแรค
ในแถบยุโรป รว
นๆที่มีอยูในตลา
สริมให CANIM
อรมตางๆ เชน เ
LINE เปนตน 
กข้ึน 

Hoo & Friends(ย
& Friends เป
มีการจําหนายที่ก
องแอนิเมชั่นเพื่อ

บัน ทําใหผูบริโภ
ชองรายการที่มีคุณ
สาหกรรมโฆษณ
มีมูลคา 135,428 
คา 68,105 ลานบ

โทรทัศนดาวเทีย
 2556 คาดการ
อล ที่เพิ่มข้ึนอย
กข้ึน ประกอบกั
วรับการเปดประ
ฆษณาเพิ่มข้ึนใน 
ดเจนวาอัตราการ
ยางตอเนื่อง  จึง
าในสวนของคอ
นซ่ีที่ตองการส่ือ

r  Management

รกิจเปนตวัแทนลิ
ารแรคเตอรการตู
ย รวมถึงเจาของผ
พื่อสงเสริมใหคาร
ทศไทย เพือ่เปน
ซ่ึงบริษัทฯ จะไ
ทธิในการเปนตัว
มอลส) 
คเตอรการตูนที่มี
วมถึงตะวันออกก
าดปจจุบัน รวมถึ

MALS เปนที่รูจัก
เกมแอพพลิเคชั่น
ซ่ึงกิจกรรมดังก

ยูฮูแอนดเฟรนด
นคารแรคเตอรก
กระจายไปมากก
อตอบสนองควา

ภคซ่ึงเปนผูชม มี
ณภาพสรางสรรค
ณาป 2555 บริ
ลานบาท ซ่ึงเติ

บาท เติบโตรอยล

ยม ในป 2555 มี
รณวาจะมีเงินโฆ
ยางรวดเร็ว สงผ
กับลูกคาซ่ึงเปนเจ
ะชาคมเศรษฐกิจ
ปนี้ 
รเติบโตของตลา
เปนโอกาสในก
อนเทนทใหมีคุณ
สารประชาสัมพั

t) 

ลขิสิทธ์ิของคาร
ตนูนั้นๆ ใหกับผู
ผลิตภัณฑ และห
รแรคเตอรการตู
นการสนบัสนุน
ไดรับผลตอบแท
วแทนสําหรับปร

มีตนกําเนิดจากป
กลาง เนื่องจากค
ถึงมีแอนิเมชั่นที่มี
ก และไดรับการ
นบนเฟซบุค CA
ลาวมีสวนชวยใ

ด) 
การตูนที่มีตนกํา
กวา 50 ประเทศท
มตองการของก

บ

มีอํานาจในการต
ค และปฏิเสธชอ
ิษัท เอจีบี นีลเส็
บโตจากปกอนร
ละ 9.43 หรือมีมูล

มีการใชเงินโฆษ
ฆษณาเพิ่มข้ึนรอ
ผลตอภาพรวมอุ
จาของสินคาในท
จอาเซียน (เออี

าดอุตสาหกรรม
การทําการตลาดท
ณภาพตอบโจท
พันธสินคาและบริ

แรคเตอรการตูน
ผลิตสินคาที่สน
หางคาปลีก ที่สน
นตางๆ ทีบ่ริษั
ใหสินคาลิขสิทธิ
ทนกลับคืนมาใน
ระเทศไทย มีดังนี

ประเทศเกาหลีใ
วามนารัก และโ
มีความสนุกสนา
รตอบรับจากกลุม
ANTASIA, สติ
ใหคารแรคเตอร

าเนิดจากประเทศ
ทั่วโลกรวมถึงป
ลุมผูที่ชื่นชอบ แ

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ตัดสินใจเลือกรับ
องรายการที่ไมมี
ส็น (ประเทศไท
รอยละ 12.42 โ
ลคาเพิ่มข้ึนกวา 

ษณาตอเดือนราว
ยละ 25-30 แล
ตสาหกรรมโฆ
ทองถิ่นตางๆ ก็ห
อีซี) ในป 2558 

มโทรทัศนดาวเที
ที่ชัดเจน แมนยํา
ยความตองการ
ริการไปยังกลุมเ

นตางๆ ที่มีชือ่เสี
ใจซ้ือลิขสิทธ์ิเพื่
นใจซ้ือลิขสิทธ์ิเ
ทัฯ ดูแลอยูใหเ
ธ์ิตางๆ เกิดการ
รูปแบบของคาลิ
นี ้ 

ต ไดรับความนิย
โดดเดนดวยรูปแ
าน  รวมถึงสินค
มเปาหมายเปนอ
ติ๊กเกอรลายแคน
การตูนแคนนิมอ

ศเกาหลีใต ซ่ึงได
ประเทศไทย  นอ
และหลงรักตัวก

มเีดีย กรุป จํากัด (

บชมรายการที่ต
คุณภาพออกไป 
ย) จํากัด ไดราย
โดยทุกส่ือมีอัตร
5,860 ลานบาทเ

ว 800 ลานบา
ละจากการขยาย
ษณาป 2556 
หันมาใหความสํ
ซ่ึงคาดวาจะมี

ทียม และการจัด
าไปยังกลุมเปาห
ของผูชม รวมไ
เปาหมายดังกลาว

สียงและไดรับคว
ือนําไปผลิตเปน
พื่อกิจกรรมสงเส
เปนที่รูจัก และ
รบริโภคมากข้ึน 
ลขิสิทธ์ิ ณ ปจจุ

ยมมากในประเท
แบบตัวการตูนทีแ่
าลิขสิทธ์ิที่มีคุณ
อยางดี  รวมถึงกา
นนิมอลสที่ใชใน
อลสเขาถึงกลุมเ

ดรับความนิยมม
กจากนี้ YooHoo
ารตูนฯดังกลาว
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รงกับความ
  
ยงานการใช
าการเติบโต
ม่ือเทียบกับ

ท หรือทั้งป
ยตัวของชอง
ในทางบวก 
สําคัญในการ
มีการจัดสรร

สรรเม็ดเงิน
หมายซ่ึงเปน
ไปถึงการดึง
ว 

วามนิยมจาก
นสินคาตางๆ 
สริมการขาย 
ะไดรับความ
 สงผลใหมี
จบุันคารแรค

ทศเกาหลีใต
แตกตางจาก
ณภาพ ดีไซน
ารพัฒนาตัว
นโปรแกรม
เปาหมายได

มาจากสินคา
o & Friends  
 โดยเนื้อหา



 
ในการ
ประเภ
ละตัว มี
แรคเต
หนังสือ
 
5.2. ลูก
ลูกคาก

โดยกลุ
ลิขสิทธิ
ยอดขา
 
5.3. กา
 
บริษัท
 
5.4. กล

 

 

 

 

5.5. ภา

เติบโต
เตอรก
และกา

สหรัฐอ
แมน, อ

รตูนแอนิเมชั่นไ
ทตางๆ โดยใชเป
มีที่มาจากสัตวป
อรการตูน YooH
อเสริมทักษะภาย

กคากลุมเปาหมา
กลุมเปาหมายขอ

 กลุมบ
 กลุมบ
 กลุมห

ลุมเปาหมายเหลา
ธ์ิไปเพื่อเพิ่มมูลค
ายของตนเองเติบ

ารจําหนายและช
สําหรับชอ

ผูผลิต, เจาของผ

ลยุทธการแขงขัน
1) คัดเลอื
2) คัดเลอื

ที่รูจัก
3) ใชส่ือ
4) สรางส

การตูน
5) หาคูค

ทางกา
6) จัดกิจ

การเป
 

าวะอุตสาหกรรม
ธุรกิจการบ

ตอยางตอเนื่องทุ
ารตูนที่คูแขงได
ารแขงขัน ดังนี้คื

1) คารแ
อเมริกา และประ
อาราเล, นารุโตะ

 

ไดสอดแทรกแง
ปนคารแรคเตอร
ประเภทใด  ซ่ึงเป
Hoo & Friends เ
ยในคร่ึงแรกของ

ย 
งธุรกิจลิขสิทธ์ิแ
บริษัทผูผลิตสินค
บริษัทเจาของผลิต
หางสรรพสินคา 
านี้ มีความตองก
คาใหกับสินคา ห
บโตมากย่ิงข้ึน 

ชองทางการจําหน
องทางการจัดจําห
ผลิตภัณฑ และหา

น 
อกคารแรคเตอร
อกคารแรคเตอร
ในวงกวางอยาง
จากกลุมบริษัทใ
สรรคกิจกรรมท
นใหมากข้ึน 
าที่มีศักยภาพ เพื
ารตลาดอื่นๆ 
กรรมและ Scho
ปดโอกาสใหผูบริ

มและการแขงขัน
บริหารลิขสิทธ์ิเ
กป ปจจุบันมีคูแ
รับสิทธิใหดูแลเ
อ 
รคเตอรการตูน
ะเทศญ่ีปุน อาทิเ
ะ และอื่นๆ  

งคิดในเร่ืองของ
รการตูน YooHo
ปนประโยชนสําห
เพื่อที่จะเปดตัวลิ
งป 2556 นี้ 

แบงออกเปน 3 ก
คาประเภทตางๆ 
ตภัณฑ 
และหางคาปลีก 
การที่จะนําลิขสิท
หรือผลิตภัณฑข

นาย 
หนายลิขสิทธ์ิคา
างคาปลีกโดยตร

การตูนลิขสิทธ์ิที
การตูนลิขสิทธ์ิที
รวดเร็ว  
ในเครือเผยแพรแ
ทางการตลาดท่ีโ

พื่อชวยประชาสัม

ool Tour เพื่อแน
ริโภคไดสัมผัสตั

นในธุรกิจการบริ
เปนธุรกิจที่มีคว
แขงที่มีความได
เปนที่รูจักและได

นที่ไดรับความนิ
เชน วอลต ดิสนี

งมิตรภาพ ความ
oo & Friends ใน
หรับผูชม ในสว
ลิขสิทธ์ิ โดยการ

กลุมหลัก คือ  
 

 
ทธ์ิคารแรคเตอรก
องตนเอง ใหมีค

รแรคเตอรการตู
รง เพราะลักษณะ

ที่โดงดัง และไดร
ที่มีแอนิเมชั่น เพ

และประชาสัมพั
โดดเดน และแต

มพันธคารแรคเต

นะนําและประช
ตวัการตูนอยางใก

หารลิขสิทธ์ิ 
ามนาสนใจ เนื่อ
ดเปรียบในการดํ
ดรับความนิยมใน

นิยมในประเทศ
ย, วอรเนอร บร

บ

มสามัคคี ความเสี
นการดําเนินเร่ือง
วนประเทศไทยนั
ออกอากาศการต

การตูนไปใชในวั
ความโดดเดนแล

ตนูนั้น บริษัทฯ มุ
ะของธุรกิจลิขสิท

รับความนิยมใน
ราะเปนตัวชวยส

ันธคารแรคเตอร
ตกตางเพ่ือใหผูบ

ตอรการตูนผานก

ชาสัมพันธคารแร
กลชิด ทําใหเกิดก

องมาจากตัวเลขร
าเนินธุรกิจเปนต
นระดับนานาชา

ศไทยในปจจุบัน
อส, มารเวล, ซา

บริษัท เนชั่น มัลติมี

สียสละ รวมถึง
ง โดยจะมีการส
นั้น บริษัทฯ ไดเต
ตูนแอนิเมชั่นที่ช

 

วตัถุประสงคที่ค
ะแตกตางจากคูแ

มุงเนนที่จะเขาไป
ทธ์ิแตกตางจากสิ

ตางประเทศ 
สําคัญที่จะทําให

รการตูนลิขสิทธ์ิ
บริโภครูจัก และ

การทํารายการสง

รคเตอรการตูนกั
การยอมรับจากผู

รวมในตลาดท่ีมี
ตัวแทนลิขสิทธ์ิ
ติ โดยมีประเด็น

น สวนใหญมา
านริโอ, โดราเอม

มเีดีย กรุป จํากัด (

การใหความรูเกี
รุปทายเร่ืองวาตั
ตรียมความพรอ
ชอง KidZone แล

คลายคลึงกัน คือ 
แขงในตลาด ซ่ึง

ปนําเสนอลิขสิท
สินคาอุปโภคบริ

ตัวการตูนลิขสิท

์ 
ะเกิดการจดจําคา

งเสริมการขาย แ

กับผูบริโภคโดย
ผูบริโภค 

มูลคาสูง และยัง
ธ์ิจํานวนมาก เพร
นหลักของสถาน

จากคายยักษให
มอน, ดรากอนบ
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กี่ยวกับสัตว
ตัวการตูนแต
มใหกับคาร
ละวางตลาด

 ตองการซ้ือ
งคาดหวังให

ธ์ิใหกับ 
ริโภคทั่วไป 

ทธ์ินั้นๆ เปน

ารแรคเตอร

และกิจกรรม

ตรง ซ่ึงเปน

งมีอัตราการ
ราะคารแรค
การณตลาด

หญประเทศ
บอล, อุลตรา



 

ปจจุบั
ออกอา
ส่ิงเหล

เพราะ
โจทยไ
ธุรกิจจ

เม็ดเงิน
ปอนด

โทรศัพ
ดวยกา
เปนกา

หาราย
เผยแพ
จากกลุ
การตูน
 
4.5 สา
1. ธุรกิ

รูปแบบ
โทรทศั
 
ลักษณ
1. สถา
บริษัท
และกา
ในป 2
 

1.สถ
เร่ิมอ

2) คารแร
น บวกกับความ
ากาศแอนิเมชั่นท
านี้ย่ิงตอกยํ้าภาพ

3) ในเชิง
คายการตูนยักษ
ไดทุกกลุมเปาหม
จากการซ้ือสิทธิเพ

4) เนื่องจ
นที่ไดจากคาลิข
, เชลลดอน, เบริ

5) นอกจ
พทมือถืออาทิ A
ารนําคารแรคเตอ
รเขามาสูธุรกิจลิ

โดยภาพร
ยไดจากธุรกิจลิข
รประชาสัมพันธ

ลุมลูกคาที่เปนผูผ
นเปนที่รูจักและนิ

ยธุรกิจดานส่ือก
กิจส่ือโทรทัศน 

บริษัทฯ  เ
บเพื่อใหเขาถึงก
ศน อาทิเชน ขอม
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แผนการตลาดที
รือมีภาพยนตรแ
งคารแรคเตอรก
สิทธ์ิคารแรคเตอ
มีการพัฒนากรา
กิด จนถึงวัยทํางา
คา และทํารายกา
องตลาดลิขสิทธิ
นมาก ไมเวนแม
้ บันนี และอื่นๆ
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55 ดังนี้ 

ันและเวลาในการ
ทุกวันจันทร 

เวลา 17.30 –

ทุกวันอัง
เวลา 09.10 – 0

มิวสิคัลเร่ืองแรก 
นตรีและคํารองภ

ความนิยมจากผูช
ออุปกรณ  และชื
วมทั้ง ยังเปนการ
งมากข้ึน โดยลัก

 
(มหาชน) 

52 

ศ 

 C-Band 
นดาวเทียม 

et และ  

hone 

ตางๆ  โดยมี

รออกอากาศ 
 – วันศุกร  

– 18.30 น. 

คาร 
09..35 น. 

 “เรยา เดอะ
ภาษาอังกฤษ

ชม  บริษัทฯ  
ชื่อเสียงของ
รสรางเสริม
กษณะสินคา  



 

การผลิ

การจัด

การจัด

การจัด

 
 
 
 

พบวา 
ทั่วประ
ที่บริษั
ความแ
ขาวขน
 
ไปยังร
ในการ
 
 
ในกลุม

ลักษณะสินคาห
ลติและจําหนาย V

อบรมสัมมนา 

กิจกรรมนําเที่ยว

กิจกรรมพิเศษ 

การตลาดแ
กลยุทธกา
บริษัทฯ  มี
 สรางค
จากประส

 เนชั่นแชนแนลไ
ะเทศ  จุดแข็งขอ
ัทฯหยุดผลิตราย
แข็งแกรงใหกับส
นรับอรุณ  ซ่ึงสาม

การควบร
ระดับรากหญาแล
รเปนสถานีขาวเพื

-   การพฒั
 บริษัทฯ  

มขาวเศรษฐกิจข

 

หรอืบริการ 
VCD และ DVD

ว 

และการแขงขันข
ารดําเนินธุรกิจส่ือ
มีกลยุทธการดําเน
ความเปนผูนําใน
สบการณในการเป
ไดรับความนิยม
องสถานีคือมีบุคค
ยการขาวขนคน
สถานีมากย่ิงข้ึน 
มารถเรียกกลุมผู
วมชองระหวางแ
ละกลุมผูชมในช
พื่อชุมชน  ที่มีทั้ง
ฒนาคุณภาพรายก
มีนโยบายพัฒน
ขยายชั่วโมงการอ

 VCD และ
ซีดีเพลง แ
ขงจ้ือ  
นําเนื้อหาร
นิยมจากผู
หลักสูตรก
ในป 2555
ดิจิตอล  ก
ตน  
จัดกิจกรร
โอกาสให
โทรทัศนข
ชมโครงก
ประเทศจีน
บริการรับ
สังคม  กิจ
กิจกรรม  
บริษัทฯได
มีเดีย แลน
บางจาก ป
ระดับมัธย

ของธุรกิจส่ือโทร
อโทรทัศน 
นินธุรกิจและกล
นการเปนสถานีข
ปนสถานีขาวเคเ
มเปนอันดับ 1 ขอ
คลากรที่เชี่ยวชา
นขาว และเชาขา

  ดวยการจัดผังร
ผูชมที่พลาดจากก
แมงโกทีวีและระ
ชนบท ซ่ึงเปนกลุ
งความบันเทิง แล
การอยางตอเนื่อง
าคุณภาพรายการ
ออกอากาศเพิ่มขึ

ะ DVD ที่บริษัทฯ
และบันทึกเทปก

รายการโทรทัศน
ชม หรือเหตุการ
การอบรมสัมมน
5 เชน การจัดอบ
การอบรมสานฝน

มนําเที่ยวเพื่อกา
หกลุมผูชมไดรว
ของบริษัทฯ  โดย
ารพระราชดําริท
นหลังจากซีรีสดั
บจัดกิจกรรมทา
จกรรมสันทนา
 ดําเนินการจัดกิ
ดดําเนินการในป
นดสเคป  โครงก
ปโตรเลียม จํากัด
มในการเตรียมพ

รทัศน 

ลยุทธการแขงขัน
ขาวอันดับ 1 ในทุ
บิลและดาวเทียม
องสถานีขาวเคเบิ
ญมีประสบการณ
วขนในฟรีทีวี  เ
รายการเพิ่มเวลา
การรับขมในฟรีท
ะวังภัย  เปนชอง
ลุมผูอานของหนงั
ละกีฬาซ่ึงเปนส่ิง
ง  
ร โดยสรางรายก
ข้ึนในภาคบายแ

บ

รูป
ฯผลิตในชวงป 2
ารแสดงละครเว

นที่แพรภาพทาง
รณหรือส่ิงที่อยูใ
นาใหกับประชา
บรมดิจิตอลมาร
นผูประกาศ  กา

ารเรียนรูเชิงวิชาก
วมเดินทางกับผู
ยกิจกรรมนําเที่ย
ทั่วประเทศ   โค
ังกลาวออกอากา
งการตลาดอยา
การ  กิจกรรมวิ
ิจกรรม  ผลิตแล
ป 2555 เชนงาน
การเยาวชนไทยส
 (มหาชน)  เดินส
พรอมเมื่อเผชิญกั

นสําหรับธุรกิจส่ือ
ทกุกลุมเปาหมาย
มยาวนานมาถึง 1
บิลและดาวเทียม
ณ และไดรับการ
เปนโอกาสในก
นําเสนอขาวโด
ทวีใหติดตามรับ
งคมชัดลึกทีวี เป
งสือพิมพคมชัดลึ
งที่อยูในกระแส

การรูปแบบใหม
ละเพิ่มเวลาใหกั

บริษัท เนชั่น มัลติมี

แบบ 
2555เชน สารคดี
วทีเร่ือง เรยา เดอ

งสถานีโทรทัศน
ในความสนใจข
ชนทั่วไปที่สนใ
รเก็ตติ้ง  ใหควา
รอบรมโครงกา

การและศึกษาดูง
ผูดําเนินรายการ
วในป 2555 เชน
ครงการตามรอย
าศ  
งครบวงจรในท
วิชาการ  ตั้งแตก
ละเผยแพรส่ือโฆ
นนิทรรศการ 12
สรางภูมิคุมกันรั
สายเขาไปยังโรง
กบัภัยพิบัติรูปแบ

อโทรทัศนและธุ
และทุกพ้ืนที่การ
12 ป  ในป 2555
มทั้งหมดในพ้ืนที
รยอมรับจากกลุม
การนําบุคคลากร
ยทีมพิธีกรชุดให
ชมทางเนช่ันแช
นอีกแนวทางหน
ลกึ  เพื่อสรางคว
ความสนใจของ

ๆ ในชองเนชั่นแ
กับรายการในกลุ

มเีดีย กรุป จํากัด (

ดีชุด 500 ป สยาม
อะ มิวสิคัล ภาพย

นของบริษัทฯ  ที่
องกระแสสังคม
ใจโดยการจัดอบ
มรูการตลาดดว
รอพารทเมนทไ

งานดานธุรกิจกา
รและทีมงานผูผ
น โครงการตามร
ยขงจ้ือไปยังมณ

ทุกรูปแบบทั้งกิ
การคิดสรางสร
ฆษณา  ซ่ึงกิจก
2 ปเนชั่นแชนแ
รับมือภัยพิบัติรว
งเรียนใหความรู
บบตางๆ  

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
รรับชม   
5 จากการสํารวจ
ที่ กรุงเทพและหั
มผูชมทุกวัย  ในป
รของบริษัทฯ ม
หญคือขาวขนคน
ชนแนลเพิ่มข้ึน   
นึ่งที่จะขยายตล
วามเปนผูนํา 
มหาชน      

แชนแนลโดยเฉ
ลุมไอที  การตลา
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ม-โปรตุเกส  
ยนตรจีนชุด 

ไดรับความ
ม  มาจัดเปน
บรมสัมมนา 
วยการใชส่ือ
ไมบาน เปน

รคาเพื่อเปด
ผลิตรายการ
อยพอ เย่ียม
ฑลหูหนาน

จกรรมเพื่อ
รรครูปแบบ
รรมพิเศษที่
นล ดิจิตอล
วมกับบริษัท 
รูกับนักเรียน

ง  ดังนี้ 

ของนีลเส็น 
หัวเมืองใหญ
ป 2555 การ
าเสริมสราง
นเนชั่น และ
 
าดกลุมผูชม

พาะรายการ
าด  และการ



 
เตรียม
จริง เมื
แหงแผ
 
แปลกใ
ตอบส
มากข้ึน

หนาจอ
สนใจข
ของสถ

 
คือ คุม
ในธุรกิ
เทียบเคี
เกี่ยวเนื

 
โฆษณ
สวนลด
ตอควา
มากนัก
 
และขา

 
เคเบิลที
ทางกา
เดียวกัน
โฆษณ
โฆษณ

โดยตร
ตอควา
กิจกรร

ตัวสูประชาคมอ
มืองไทย 77 จังห
ผนดิน เปนอีกมิติ

นอกจากก
ใหมบนหนาจอ
นองความตองก
น  
 การเป
บริษัทฯ  

อโทรทัศนและใ
ของผูชมเละเชิญ
ถานีมีแฟนคลับใ
 การกํา
บริษัทฯ  มี

มคาตอลูกคาผูลง
กิจได  ซ่ึงการกํา
คียงกับอัตราคาโ
นื่อง  

 การขา
บริษัทฯ  

ณาไมสูง (Non-Pr
ดราคาที่ดึงดูดใจ
ามตองการของก
กไดดวย  

ป 2555 บ
าวขนรับอรุณ ซ่ึง
 การให
จากขอได

ทีวี ทีวีดาวเทียม
รตลาดในลักษณ
นเพิ่มข้ึน  โดยบ

ณาที่มีคุณภาพนา
ณาสูสาธารณชนผ

นอกจากนี
รง และหนวยงาน
ามตองการของลู
รมพิเศษดังกลาว
 การมีท

 

อาเซียน   สวนใน
วัด แทนคุณแผน
ตหินึ่งของการพัฒ
การพัฒนาดานเน
โทรทัศน  มีภาพ
การของลูกคาใน

ปนผูนําดานโซเชี
ใหความสําคัญต
ในเว็บไซต  เปน
ญชวนใหผูชมแส
ในโลกโซเชียลมี
าหนดอัตราคาโฆ
มีนโยบายกําหน
โฆษณา เพื่อรัก
าหนดอัตราคาโ
โฆษณาของผูปร

ายเวลาโฆษณาใ
มีการขายเวลาโ
rimetime) ไปพ
จกลุมลูกคาผูลงโ
ลุมลูกคาผูลงโฆ

บริษัทฯไดริเร่ิมก
งสามารถเพิ่มราค
หบริการทางการ
ดเปรียบของบริษั
ม เว็บไซต โทรศั
ณะการส่ือสารกา
บริษัทฯ มีความพ
สนใจ   การวาง
ผานส่ือตางๆ ขอ
นี้ บริษัทฯ ไดเพิ่ม
นองคกรภาครัฐแ
ลูกคาแตละราย  
นี้  นับเปนการแ
ทีมขายโฆษณาที

นชองคมชัดลึกเ
นดิน โรงพักระวั
ฒนาการคุณภาพ
นื้อหาแลวในท
พกราฟฟคประก
การนําเสนอภาพ

ชยีลมีเดีย เพื่อสร
ตอการนําโซเชีย
นผูบุกเบิกและริเ
สดงความคิดเห็น
มีเดียรวมกันสูงสุ
ฆษณาที่เหมาะส
นดอัตราคาโฆษณ
ษาความสัมพันธ
ฆษณา บริษัทฯ
ะกอบการอื่นใน

นลักษณะเปนชดุ
โฆษณาของสถา
พรอมกับชวงเวล
โฆษณา  ซ่ึงเปน
ฆษณาไดมากข้ึน 

การขายแบบเจาะ
คาขายโฆษณาใน
รตลาดในลักษณะ
ษัทฯ  ที่มีชองทา
ศัพทเคลื่อนที่ ปร
ารตลาดเชิงบูรณ
พรอมทั้งดานเคร่ื
แผนการใชส่ือใ
งบริษัทฯ   
มการดําเนินกิจก
และรัฐวิสาหกิจต
 อาทิเชน  กิจกร
แสวงหาโอกาสให
ที่มีประสบการณ

พิ่มการผลิตราย
วังภัย เปนตน  รว
พรายการที่ใหทัง้
างเทคนิคยังไดมี
กอบการนําเสนอ
พลักษณของสิน

างการมีสวนรวม
ยลมีเดียรูปแบบ
เร่ิมการใชทวิตเต
นผานทางโซเชียล
ดในกลุมขาว 

สม  
ณาชองรายการห
ธอันดีในระยะยา
  จะพิจารณาจา

นธุรกิจเดียวกัน  เ

ด (Package) 
านีโทรทัศน ซ่ึง
ลาที่มีความตอง
กลยุทธที่ชวยให
  อีกทั้ง ชวยเพิ่ม

ะชวงเวลาเพื่อย
นชวงเวลาดังกลา
ะการส่ือสารการ
างในการแพรภา
ระกอบกับส่ือปร
ณาการ  ดวยการท
ร่ืองมืออุปกรณแ
ใหเหมาะสมกับง

กรรมทางการตล
ตางๆ  ดวยการคิ
รรมอบรมสัมมน
หมๆ ทางธุรกิจ 
ณ  

บ

การที่เจาะลึกถึง
วมถึงการนําเสน
งสาระและความบ
มีการลงทุนในร
อขาวและรายกา
นคาผานทางเวอร

มของผูชม  
บใหมๆมาใชใน
ตอร เฟซบุค แล
ลมีเดียรูปแบบต

หรือรายการโทร
าว รวมถึงเปนอั
ากความนิยมขอ
เชนเดียวกันกับก

เปนการขายเวล
การลงโฆษณาส
หการกําหนดอัต
รายไดจากการข

กระดับราคาใน
าวไดถึง 100% 
รตลาดเชิงบูรณา
าพรายการโทรทั
ระเภทอื่นๆ ที่บ ิ
ทําการตลาดสิน
และทีมงานที่จะใ
งบประมาณและ

ลาดรวมกับกลุม
ิดสรางสรรครูป
นา  กิจกรรมสันท
เพื่อเพิ่มรายไดข

บริษัท เนชั่น มัลติมี

งเร่ืองของชุมชน
นอภาพยนตรจีน
บันเทิงไปพรอม
ระบบเวอรชวลส
ารที่มีมิติ มีความ
รชวลสตูดิโอได

การสรางการมี
ะแฮชแทก โดย

ตางๆ จนเปนที่ยอ

รทัศนตางๆ  ใหมี
ัตราที่บริษัทฯ  ส
งรายการ ชวงเว
การกําหนดราคา

ลาโฆษณาในชว
สูง (Primetime) 
ราคาโฆษณามีค
ายโฆษณาในชว

ชวงไพรมไทมก

การ 
ทัศนที่หลากหลา
ริษัทฯ มี ทําใหบ
คาหรือบริการผ
ใหบริการอยางค
ตรงกลุมเปาหม

ลูกคาที่เปนบริษั
แบบกิจกรรมพิ
ทนาการ  กิจกรร
องบริษัทฯ  ในอ

มเีดีย กรุป จํากัด (

เชน ชุมชนระวัง
ซีรีส ชุด ขงจ้ือ จ
มกัน 
สตูดิโอ  เพื่อสร
มเคลื่อนไหวเพิ่ม
ดอยางนาชมและ

สวนรวมของผูช
กําหนดหัวขอที่
อมรับวาพิธีกรแ

มีความเปนธรรม
สามารถดํารงอยู
วลาในการออกอ
สินคาหรือบริกา

วงเวลาที่มีความ
 โดยกําหนดรา
ความยืดหยุนและ
วงเวลาที่มีผูชมรา

กับรายการขาวข

าย ทั้งสถานีโทร
บริษัทฯ  สามาร
านส่ือหลายรูปแ
ครบวงจร  ตั้งแต
าย  รวมถึงการน

ษัทเจาของสินคา
เศษข้ึนเฉพาะให
รมการประกวด
อนาคต   
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งภัย ผูนําทํา
จอมปราชญ

รางมิติความ
มข้ึน รวมถึง
ะสนุกสนาน

ชมผานทาง
ที่อยูในความ
และผูส่ือขาว

มกับทุกฝาย 
และแขงขัน
อากาศ และ
ารของธุรกิจ

มตองการลง
าคาขายใหมี
ะสนองตอบ
ายการไมสูง

ขนคนเนช่ัน 

รทัศนฟรีทีวี 
ถใหบริการ
แบบในเวลา
การผลิตส่ือ
นําเสนองาน

หรือบริการ
หสนองตอบ
แขงขัน  ซ่ึง



 
 
ทีวีในรู
 
 
 

ใหกับล
ในลักษ
นาน ตั้
 
บริษัทเ

 

สถานี

สถานี

สถานี

รายก
อาเซี

 
 
โทรทศั
 
 
บริษัท
การจําห
ดวยรูป
ประชา
 
บริษัท
บางคร้ั
ซีเอ็ดบุ
ไดกวา
 

บริษัทฯ  มี
รูปแบบโฆษณาที

กลุมเปาห
สถานีโทร
 กลุมลู
-   บริษัทต

ลูกคาที่เปนเจาข
ษณะเปนชุด (Pa
ั้งแต 1 เดือน  3 เ

-   บริษัท
เหลานี้จะติดตอซ
 กลุมผู

ชองรา
สถานีโทรทัศ

นีขาว Nation Ch

นี คมชัดลึก ทีวี  

นี RAMA Chann

การ TOWARD 
ยน  

สําหรับก
ศนของบริษัทฯ ร

การจัดจําห
ฯ มีฝายขายโฆษ
หนายมีทั้งการข
ปแบบตางๆ  เชน
าสัมพันธในรายก

สําหรับธุร
ฯ  และพันธมิตร
ร้ัง บริษัทฯ  อาจพ
บุค และเครือขาย
างขวางมากที่สุด 

 

มีทีมขายโฆษณา
ที่ออกอากาศในช

มายทางธุรกิจขอ
รทัศนของบริษทั
ลกูคาเปาหมายแบ
ตัวแทนโฆษณา 
ของผลิตภัณฑห ื
ackage) หลายรูป
เดือน  6 เดือน ห
ทที่เปนเจาของสิ
ซ้ือเวลาโฆษณาก
ผูชมเปาหมาย 
ายการและรายก
น/ รายการโทรทั

hannel 

 

nel  

2015 เดินหนาส

ลุมลูกคาเปาหม
รวมทั้ง ประชาช

หนายและชองทา
ษณาของตนเอง 
ายเวลาโฆษณา (
น  การข้ึนโลโกสิ
การ  หรือตั้งสินค
รกิจเกี่ยวเนื่อง   
รทางธุรกิจเปนช
พิจารณาเลือกใช
ส่ือสังคมออนไล
 

าที่มีความเชี่ยวช
ชวงค่ันตอรายกา

องธุรกิจส่ือโทรท
ทฯ และรายการโ
บงออกเปน 2 กล
 (Advertising A
รือบริการตางๆ 
ปแบบในหลายร
หรือ 1 ป  
สินคาโดยตรง ได
กับบริษัทฯ โดย

ารโทรทัศนของ
ทศัน 

สูประชาคม

มายของธุรกิจเกี
ชนทั่วไปที่มีความ

างการจัดหนายข
ซ่ึงทําหนาที่ติดต
(Air Time) และ
สินคาบนจอพลา
คาบนโตะผูประ
 บริษัทฯ เปนผูจั
ชองทางหลักในก
ชชองทางการจําห
ลนของกลุม FO

ชาญและประสบ
าร (Loose Spot) 

ทัศน 
ทรทัศนที่รวมผลิ
ลุม ไดแก 

Agency) คือ บริษ
 โดยลูกคาในกล
ายการ และหลา

ดแก บริษัททั่วไป
ตรง 

บริษัทฯ ในป 25

ประชาชนทัว่
วิเคราะ
ประชา

ตอการปอ
และทรัพ

ประชาชนทัว่ไป
ดูแลรัก

นักธุรกิจ นักบ

กี่ยวเน่ืองของบริ
มตองการใชสิน

ของธุรกิจส่ือโทร
ตอกับบริษัทตัวแ
การเปนผูสนับส
าสมาบริเวณฉาก
กาศ  หรือนําสิน
จัดจําหนายสินค
การประชาสัมพั
หนายผานพันธมิ

OM  เปนตน  เพื่อ

บ

บการณในการขา
 และ ในระหวาง

ลติกับสถานีโทร

ษัทที่ใหบริการว
ลุมนี้จะซ้ือเวลาโ
ายชวงเวลา โดยเ

ปที่กําหนดแนวท

555 มีกลุมผูชมเป
กลุมผ

วไปที่ตองการรับ
หเชิงลึก เพื่อใหท
ชนทัว่ไปที่ตองก
องกนัอนัตรายใน
พยสิน  ผูนําชุมช
ปที่ตองการรับรูข
กษาสุขภาพ และ
บริหาร และประ

เศรษ

ริษัทฯ คือ กลุม
คาหรือรับบริกา

รทัศน 
แทนโฆษณาแล
สนุนรายการเพื่อป
กหลังของผูประก
นคามาแจกผานร
าและบริการตาง

พันธขาวสารใหก
มิตรทางธุรกิจที่มี
อกระจายสินคาแ

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ยโฆษณาทั้งโฆ
งรายการ (Tie-in

รทัศนฟรีทีวี มีกล

างแผนการโฆษ
โฆษณาและการ
เปนการซ้ือลวงห

ทางโฆษณาและ

ปาหมายที่แตกต
ผูชมเปาหมาย 
บรูขาวสารประจํ
ทันตอสถานการ
การรับรูขาวสาร
นทุกรูปแบบทีอ่า
น และประชาชน
ขอมูลสาระความ
ะแนวทางในการ
ชาชนทั่วไปที่เต
ษฐกิจอาเซียน  

มผูชมประจําขอ
รของบริษัทฯ  

ะบริษัทเจาของส
ประชาสัมพันธสิ
กาศ   การ  Tie-i
ายการ  เปนตน 
งๆดวยตนเองเป
กลุมลูกคาเปาหม
มีความชํานาญเฉ
และบริการของบ

มเีดีย กรุป จํากัด (

ษณาทางสถานีโ
n ) ที่มีรูปแบบหล

ลุมเปาหมาย 2 ก

ณาและจัดสรรเว
รประชาสัมพันธ
หนาและมีระยะ

ะประชาสัมพันธ

างกัน ดังนี้ 

จาํวันหรือสนใจข
รณที่กําลังเกดิข้ึน
ที่เปนประโยชน
าจจะเกิดข้ึนกับชี
นทั่วไปในภมิูภา
มรูที่เปนประโยช
รรักษาโรคตางๆ 
ตรียมตัวเขาสูประ

องชองรายการห

สินคาโดยตรง  โ
สินคาและบริกา
in  โดยการใหผู

ปนสวนใหญ โด
มายทราบ  อยางไ
ฉพาะดาน  เชน ร
บริษัทฯ  ใหเขาถึ
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โทรทัศนฟรี
ลากหลาย 

กลุม ดังนี้ 

วลาโฆษณา
ธกับบริษัทฯ  
เวลาการซ้ือ

ไดเอง  โดย

ขอมูล 
น 
น 
ชวิต 
าค 
ชนตอการ
  
ะชาคม

หรือรายการ

โดยรูปแบบ
รในรายการ
ประกาศพูด

ยใชส่ือของ 
ไรก็ตาม ใน
รานหนังสือ
ถึงกลุมลูกคา



 
 
 
 
ปจจัยก
ผลิตแล
1.1 รา

 
ตางปร
ขาว  เป
นํามาผ
ละสาย

 
เกี่ยวขอ
(Filler)
กําหนด
 
1.2 รา
 
บริษัท
ภายนอ
ไฮเทค
สอดคล
บริษัทฯ
ขายโฆ
สองฝา
 
1.3 ราย
 
ออกอา
ทั้งหม
บันทึก
 
1.4 รา
 
เติบโต
จะมีสถ
เปนปแ

การจัดหา
สถานีโทร
สถานีโทร

การผลิตที่สําคัญ 
ละจัดหารายการ
ยการที่บริษัทฯ  
 รายกา
ฝายขาวทํา

ระเทศ  บันเทิง ภู
ปนตน  ซ่ึงจะมีบ
ผลิตออกอากาศ  
ยขาว จะประกอบ

 รายกา
บริษัทฯ มี

องกับขาว ซ่ึงสว
) ซ่ึงแตละรายก
ดไว 

  
ยการที่รวมผลิต

บริษัทฯ  
ผูผลิตภายนอกที
อกสวนใหญเปน
 เปนตน  โดยบริ
ลองกับนโยบาย
ฯ  รวมผลิตกับผู
ฆษณาตามสัดสว
ายรวมกันขายโฆ

ยการที่ใหผูผลิตภ
เปนรายกา

ากาศเปนผูลงทุน
ด  ซ่ึงสวนใหญ
จากรอยลอ  มัน

ยการที่รวมผลิต
จากประส

อยางรุงเรืองในช
ถานีหรือชองราย
แรกที่บริษัทฯ รับ

 

ผลิตภัณฑและบ
ทัศนและรายกา
รทัศนของบริษัท
 ไดแก บุคลากร 
ออก เปน 3 ประ
 เปนผูผลิตเอง 
ารขาวและรายกา
าหนาที่เปนผูจัด
ภูมิภาค  เพื่อนําเส
บรรณาธิการขาว
 พิจารณาคัดเลือ
บดวยทีมขาว ซ่ึง
ารอื่นๆ  
มีฝายรายการทําห
วนใหญจะเปนรา
การ จะมีผูควบค

กับผูผลิตภายนอ
มีการตกลงรวม
ที่มีความเชี่ยวชา
นรายการประเภ
ริษัทฯ  สามารถมี
ยสถานี รวมถึงเป
ผูผลิตภายนอกมี
นที่ตกลงกัน แล
ฆษณามาแบงกัน

ภายนอกเชาเวลา
ารที่ผูเชาเวลาออ
นและดําเนินการ
จะเปนรายการป
นี่ทอลค โลกรถ

กับสถาบันและห
สบการณในการจั
ชวง 2-3 ปที่ผาน
ยการของหนวยง
บผลิตรายการแล

บริการของธุรกิจส
รโทรทัศนที่รวม
ทและรายการโท
ฐานขอมูลขาว ส
เภท ดังนี้ 

ารที่เกี่ยวของกับ
หาและผลิตขาว
สนอในรูปแบบต
วแตละสายขาวทํ
กขาวที่มีคุณคาน
งประกอบดวย ผู

หนาที่เปนผูผลิต
ายการสาระความ
คุมรายการ (Prod

อก 
มผลิตรายการกับ
ญเฉพาะดานแล
ทสาระความรูแ
มีสวนรวมในกา
ปนผูพิจารณาตร
ทั้งลักษณะการร
ละการรวมผลิตใน
ตามสัดสวนที่ตก

าออกอากาศ 
อกอากาศจายคา
รผลิต และขายเว
ประเภทสาระคว
ยนต  เปนตน 

หนวยงานราชกา
จดัตั้งสถานีโทรทั
นมา สถาบันการศึ
งานตนเองออกอ
ละบริหารสถานีใ

ส่ือโทรทัศน 
มผลิตกับสถานีโท
ทรทัศนที่รวมผ
สถานที่ และเครื่อ

บขาว 
วทั้งดานการเมือง
ตางๆ เชน รายกา
ทําหนาที่เปนผูดูแ
นาสนใจออกอาก
ส่ือขาว ชางภาพ

ตรายการโทรทัศ
มรู รายการวาไรตี
ducer) ทําหนา

บพันธมิตรทางธ
ละมีชื่อเสียงเปน
และวาไรตี้ไลฟส
รวางแนวคิดขอ
วจสอบคุณภาพ
รวมผลิตในลักษ
นลักษณะแบงรา
กลงกันไว  

าตอบแทนการเช
วลาโฆษณาของ
วามรู และวาไรตี

ารตางๆ  
ทศันที่เติบโตมาอ
ศึกษา หนวยงาน
อากาศผานทางเค
ใหกับชองรามาแ

บ

ทรทัศนฟรีทีวี 
ลิตกับสถานีโท
องมืออุปกรณที่ใ

ง เศรษฐกิจ สังค
ารขาว  รายการสั
แลงานขาว  ตั้งแ
กาศ  และตรวจส
พ และผูชวยชางภ

ศนประเภทอื่นๆ
ตี้ไลฟสไตล และ
ที่ควบคุมดูแลให

ธุรกิจที่เปนผูผลิ
ที่ยอมรับในวงก
สไตล เชน รายก
งรายการ เพื่อให
พรายการกอนนํา
ณะแบงเวลาโฆ
ายไดโฆษณา (R

ชาเวลาใหกับบริ
งรายการนั้น แล
ตี้ ไลฟสไตล  เช

อยางตอเนื่องในช
นกรม กอง กระท
คเบิล ดาวเทียม ห
แชนแนล ของคณ

บริษัท เนชั่น มัลติมี

รทัศนฟรีทีวีหรื
ชในการผลิต ทั้ง

คม ศิลปวัฒนธรร
สัมภาษณขาว  รา
แตกําหนดงานขา
สอบความถูกตอง
ภาพ   

 ที่นอกเหนือจา
ะรายการสารคดี
หการผลิตรายกา

ลิตอิสระมืออาชี
การตางๆ  ทั้งนี้ ร
การรูเร่ืองรถกับ
หรายการมีเนื้อห
าแพรภาพออกอา
ษณา (Time Sha

Revenue Sharing

ริษัทฯ  ตามอัตร
ะรับรายไดจากก
ชน รายการฮอตไ

ชวงที่ธุรกิจทีวีด
ทรวงตางๆของท
หรือเว็บไซต เกิด
ณะแพทยศาสตร

มเีดีย กรุป จํากัด (

รือผูผลิตรายการ
งนี้ บริษัทฯ แบง

รม เทคโนโลยี  
ายการสนทนาแล
าวใหผูส่ือขาวไป
งของเนื้อหาขาว

กรายการขาวแล
ส้ันในเร่ืองที่เปน
ารเปนไปตามแผ

ชีพ ซ่ึงบริษัทฯ  
รายการที่รวมผลิ
พัฒนเดช  อยูส
าและรูปแบบกา
ากาศตอไป  ทั้ง
aring) ซ่ึงจะแบง
) ที่จะนํารายไดท

ราที่ตกลงกัน โด
การขายโฆษณา
ไลนสายสุขภาพ

าวเทียม 
ทางราชการมีแน
ดข้ึนจํานวนมาก
รโรงพยาบาลรา
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รภายนอก มี
รูปแบบการ

ส่ิงแวดลอม  
ละวิเคราะห
ปทําขาวเพื่อ
ว  โดยในแต

ละรายการที่
นประโยชน 
ผนงานที่ได

 จะคัดเลือก
ลิตกับผูผลิต
บาย  แบไต
ารนําเสนอท่ี
นี้ รายการที่
งเวลาในการ
ทั้งหมดที่ทั้ง

ดยผูเชาเวลา
ดังกลาวเอง
พ  บุควาไรต้ี   

วนโยบายที่
  ในป 2554 
มาธิบดี  ใน



 
 
ทุกวันจ
เปนรา
วันละ 
 
2. ธุรกิ
ลักษณ
 
รายได
และ F
MHz. 
กทม.A
จังหวดั
 

สถ

F.M. 9
 

F.M.10
 

สถานวีิ
มหาวิท
เกษตร
A.M. 1
สถานวีิ

ป 2555 ท
จันทร-ศุกร  และ
ยการสดออกอาก
1 ชั่วโมง  และยั

กิจส่ือวิทยุ  
ณะผลิตภัณฑหรือ

บริษัทฯ  ร
จากการขายเวลา
.M. 102.0 MHz
รวมถึงสถานีวิท

A.M. 1107 KHz
ดตางๆ ทั่วประเท

ถานีวิทยุ 

90.5 MHz 

เ

02.0 MHz 

วทิยุ
ทยาลัย 
ศาสตร 

1107 KHz   
วทิยุชุมชน

 

างบริษัทฯ ไดรับ
ะ ผลิตรายการสถ
กาศทางชองคมช
ังมีหนวยงานราช

อบริการของธุรกิ
รวมกับพันธมิตร
าโฆษณา  โดยป
z. นอกจากนี้ บริ
ทยุในเครือขาย บ
., เชียงใหม A.M
ทศดวย โดยมีมีร

วันและเวลา
รัศมีพ้ืนที่
วันจันทร 
เวลา 8.00 

 และ 18.30
กรุงเทพฯ แล
พระนครศรีอ

เพชรบุรี, สุพรรณ
สมุทรส

วันจันท
เวลา 03.30
และ 21.00

วันเสาร 13.0
วันอาทิตย 03
กรุงเทพฯ แ

ทุกวัน/ ออกอาก
ทั่วปร

ทุกวัน/ ออกอาก

บผลิตรายการป
ถานีประกันสังค
ชัดลึกทีวี และเผ
ชการอีกหลายแห

กิจส่ือวิทยุ 
รทางธุรกิจผลิตร
ป 2555 บริษัทฯ เ
ริษัทฯ ยังเปนผูร
บริษัท สมารทบอ
M. 612 KHz.,ขอ
ายละเอียดดังนี้ .

าออกอากาศ / 
ออกอากาศ 
 – วันศุกร/ 
 – 15.00 น. 

0 – 20.00 น./ 
ละปริมณฑล, 
อยุธยา, ราชบุรี, 
ณบุรี, ฉะเชิงเทร
สงคราม  

ทร – ศุกร  
0 – 06.30 น. 
0 – 22.30 น. 
00 – 05.00 น. 
.30 – 22.30 น.  
ละปริมณฑล 
กาศทุกตนชั่วโมง
ระเทศ 

กาศทุกตนชั่วโมง

อนใหกับชองมห
คมใหกับสํานักงา
ยแพรผานเวบไซ
หงที่อยูระหวางเ

รายการวิทยุเพื่อ
เปนผูรวมผลิตร
วมผลิตรายงานข
อมบ จํากัด / สถ
นแกน A.M. 13
. 

า,  

- รายงานข
เหตุการณที
เศรษฐกิจ ส
รวมทั้งวิเค
และสัมภาษ
ดําเนนิรายก
วิทยุเนชั่น ส
และผูเชี่ยวช
-  รายงานข
นาสนใจ 
-  รายงานข
นาสนใจ 
-  รายการข
วาไรตีไ้ลฟ
การดําเนินชี
ดําเนนิรายก
สถานีขาว N
ผูเชี่ยวชาญ

ง/ รายงานขาว
ที่นาสนใจ 

ง/ รายงานขาว

บ

หาดไทยแชนแน
านประกันสังคม
ซตของสํานักงาน
เตรียมการซ่ึงคาด

อออกอากาศทาง
ายการวิทยุ เพื่ออ
ขาวส้ันตนชั่วโม
านีวิทยุ มหาวิทย

314 KHz.,สงขลา

ลักษณะรายการ

าวความเคลื่อนไ
ที่นาสนใจ ทั้งดา
สังคม การตลาด 
ราะหขาวสําคัญ
ษณบุคคลในขาว
การ โดยผูดําเนิน
สถานีขาว Nation
ชาญเฉพาะดาน 
ขาวส้ันเหตุการณ

ขาวส้ันทันธุรกิจก

าว และสาระควา
สไตล ที่เปนประ
ชวีิตประจําวัน 
การ โดยผูดําเนิน
Nation Channel แ
เฉพาะดาน 
วส้ันเหตุการณสํ
 

วส้ันเหตุการณสํ

บริษัท เนชั่น มัลติมี

นลของกระทรว
 
นประกันสังคม ท
ดวาจะออกอากา

สถานีวิทยุกระจ
ออกอากาศทางส
มง เพื่อออกอากา
ยาลัยเกษตรศาส
า A.M. 1269 KH

ร 

ไหวของ
นการเมือง 
 ตางประเทศ 
อยางเจาะลึก 
วใหญสําคัญ 
รายการจาก
n Channel 

ณสําคัญที่

กลางชั่วโมง

ามรู แบบ 
ะโยชนตอ

รายการจาก
และ

สาคัญ 

สาคัญ 

มเีดีย กรุป จํากัด (

งมหาดไทยวันล

ทุกวันจันทร-ศกุ
ศไดในป 2556 

จายเสียงระบบ F
สถานีวิทยุ F.M. 
าศทางสถานีวิทย
สตร (ออกอากาศ
Hz.และสถานีวิท

กลุมเปาห

กลุมนักธุรกิจ ผู
คนทํางาน นักศึ
ประชาชนทัว่ไป
ขาวสาร อายุ 25

กลุมคนทาํงา
 อายุ 25 ป

ประชาชน
ที่สนใจขา

ประชาชน
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ละ 1 ชั่วโมง 

กร 

F.M. โดยมี
 90.5 MHz.  
ยุ F.M. 90.5 
ศทั่วประเทศ 
ทยุชุมชนใน

หมาย 

บริหาร 
ศกษา และ
ปที่สนใจ
5 ปข้ึนไป 

านทัว่ไป 
ข้ึนไป 

นทัว่ไป 
าวสาร 

นทัว่ไป 



 

สถ

ทั่วประ
จํานวน
สถาน ี
 
นอกจา
ผานส่ือ

Phone 

โดย FM
 
การตล
1.) ภา
 
7.28 %
ทรุดตั
นอกจา
ส่ือวิท
สงผลใ
ส่ือโรง
 
ยุคปจจ
แยงชิง
อื่นๆ ที
ความส
สังคมอ
 
ไดรับก
ใหมีผูป
รูปแบบ
ไทยมีโ
2.) กา
กลยุทธ
 

บริษัท
ติดตาม

ถานีวิทยุ 

ะเทศ 
นกวา 30 
  

  
ากการออกอากา
อรูปแบบใหมใน
 ออกอ

 และผานส่ือสังค
 การส

M 90.5 MHz กร

ลาดและการแขงข
าวะอุตสาหกรรม

ในป 2555
% เม่ือเทียบกับป 
ัวสืบเนื่องจากส
ากนี้ ยังเกิดจากก
ยุไดรับผลกระท
ใหในป 2554 มูล
งภาพยนตร ตามล

ดวยการเติ
จุบัน สงผลใหส่ือ
งสวนแบงการตล
ที่มีแนวโนมได
สามารถในการแ
ออนไลน ผานแอ

ทั้งนี้ ภาวะ
การแตงตั้งไดดํา
ประกอบการราย
บใหมเพิ่มข้ึนมา
โครงขายระบบก
รตลาด 
ธการดําเนินธุรกิ

บริษัทฯ  มี
 การกํา

ฯ กําหนดตําแห
มรับฟงรายการต

 

วันและเวลา
รัศมีพ้ืนที่

กรุงเทพฯ ป ิ
ตางจังหวดั

ศทางคลื่นวิทยุ บ
นรูปแบบตางๆ เพื
อากาศทางอินเตอ
คมออนไลน เชน
งสัญญาณรายก
ระจายเสียงผานร

ขันของธุรกิจส่ือ
มและการแขงขัน
5 ผลสํารวจของ N
 2554 ที่มีมูลคา 
สถานการณอุท
กรณีความกาวห
ทบจากการเติบโ
ลคางบประมาณ
ลําดับ 
ตบิโตของส่ือประ
อวิทยุตองเผชิญ
ลาดและงบประม
ดรับความนิยมเ
แขงขันหลายดาน
อพพลิเคชั่น ในโ
ะการแขงขันในธ
เนินเร่ืองการออ
ยใหมเขาสูธุรกิจเ
ากข้ึน หากมีการ
การส่ือสารแบบไ

จส่ือวิทยุ 
มีกลยุทธการดําเน
าหนดบุคลิกของ
นงรายการวิทยุที
อเนื่องในระยะย

าออกอากาศ / 
ออกอากาศ 
ริมณฑล และ
ด ทุกภมิูภาค 

บริษัทฯ ยังไดเผ
พื่อเพิ่มชองทางใ
อรเน็ต ผานเว็บ
น ทวิตเตอร www
ารวิทยุข้ึนดาวเที
ะบบ C-Band (จ

วิทยุ 
น 

Nielsen พบวา ง
 5,928 ลานบาท
กภัย ในชวงไต

หนาของเทคโนยี
โตของส่ือประเภ
ผานส่ือวิทยุ แม

ะเภทอื่นๆ ตามก
การแขงขันที่รุน
มาณโฆษณาผาน
เพิ่มมากข้ึน ทํา
น เชน การเพิ่มช
โทรศัพทมือถือ เ
ธุรกิจส่ือวิทยุดังก
กใบอนุญาตแก
เพิ่มข้ึน นอกจาก
เปดประมูลใบอ
ไรสายความเร็วสู

นินธุรกิจ และกล
งรายการวิทยุแตล
ที่บริษัทฯ รวมผ
ยาวและใหลูกคา

ที่นาสนใจ 

ยแพรรายการวทิ
ใหผูฟงสามารถรั
ไซตwww.nation
w.twitter.com/N
ทียม เพื่อเผยแพ
จานดํา) และ FM

งบประมาณโฆษ
  โดยสาเหตุสวน
ตรมาสสุดทายข
ยี ทําใหผูบริโภค
ภทอื่นๆ เชน ส่ือ
จะสูงข้ึน แตยังอ

การเปลี่ยนแปลงข
นแรงเพิ่มข้ึน ทั้ง
นส่ือวิทยุที่มีแน
าใหในป 2555 
ชองทางในรับฟง
เพื่อเพิ่มความสะ
กลาว ที่เกิดข้ึนใน
ผูประกอบกิจกา
กนี้ ธุรกิจส่ือวิทยุ
อนุญาต 3G บนค
สูงครอบคลุมพื้น

ลยุทธการแขงขัน
ละสถานีที่ชัดเจน
ลิตแตละสถานีใ
โฆษณาตัดสินใ

บ

ลักษณะรายการ

 

ทยุ F.M. 90.5 MH
รับฟงรายการวิท
nradio.co.th   โ

NTRadio_NBC  เ
พรไปยังครัวเรือน
M 102 MHz กระจ

ษณาผานส่ือวิทยุก
นหนึ่ง มาจากกา
ของป 2553 ทํา
คมีทางเลือกในก
อรูปแบบใหม  ร
อยูในอับดับที่ 4 

ของพฤติกรรม แ
การแขงขันภายใ
วโนมลดลง  แล
 ผูประกอบการ
งรายการวิทยุไป
ะดวกในการรับฟ
นป 2555 อาจเพิ่
ารกระจายเสียง ซึ
ยุมีแนวโนมปรับ
คลื่นความถี่ใหม
นที่สวนใหญของ

นสําหรับธุรกิจวิ
น  
ใหมีบุคลิกรายกา
จเลือกซ้ือเวลาโฆ

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ร 

Hz.และ F.M. 10
ยุของบริษัทฯ ได
โทรศัพทเคลื่อน
เฟซบุค  www.fa
นที่มีการติดตั้งเ
จายเสียงผานระบ

กระจายเสียง มีมู
ารกระเตื้องข้ึนข
ใหสินคาชะลอ
ารรับฟงวิทยุได
รวมถึงส่ือโรงภ
 รองจากส่ือโทร

และรูปแบบการ
ในธุรกิจระหวาง
ละการแขงขันภา
รสถานีวิทยุตา
ปยังส่ือรูปแบบใ
ฟงรายการของกล
มความรุนแรงข้ึ
ซ่ึงจะสงผลใหเป
บเปลี่ยนรูปแบบ
ยาน 2.1 กิกะเฮิร
ประเทศ  

ทยุ ดังนี้ 

ารที่ชัดเจน  เพื่อ
ฆษณาไดงายข้ึน

มเีดีย กรุป จํากัด (

กลุมเปาห

ที่สนใจขา

02.0 MHz . 
ดสะดวกมากข้ึน
นที่Smart Phon
acebook.com/rad
คร่ืองรับสัญญา
บบ KU-Band (จ

มูลคา 6,300 ลาน
ของภาวะเศรษฐกิ
อการใชงบโฆษ
ดมากข้ึนดวย  อย
าพยนตร ส่ือภา
รทัศน ส่ือหนังสื

ดําเนินชีวิตของ
งผูประกอบการร
ายนอกธุรกิจกับ
งๆ ไดปรับตัวเ
ใหมอื่นๆ  อาทิ เ
ลุมผูฟง  
ึ้นในอนาคต หา
ปนการเปดเสรีธุร
การนําเสนอราย
รตซ ซ่ึงจะสงผล

อดึงดูดกลุมผูฟงเ
น  
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หมาย 

าวสาร 

นไดแก 
e Window 
dio.nbc 
ณดาวเทียม 
จานเหลือง)   

บาท เติบโต 
กิจไทย หลัง
ษณาผานส่ือ 
ยางไรก็ตาม 
ายในรานคา  
สือพิมพ และ

ผูบริโภคใน
รายเดิม เพื่อ
ส่ือประเภท
เพื่อเพิ่มขีด
เว็บไซต ส่ือ

ก กสทช. ที่
รกิจวิทยุ ทํา
ยการผานส่ือ
ลใหประเทศ

เปาหมายให



 

บริษัท
และกา
รายกา
นําเสน

บริษัท
เทียบเคี
(Packa
ชุดการ
การกํา

บริษัท
สังคมอ
 
 

 

F.M. 

F.M.
รายง

 
 
บริษัทฯ
 
 
 
บุคลาก
ควบคุม
ตั้งอยูที
ดวยตน

 
และภูมิ
ประมา

 การผลิ
ฯ ใหความสําคัญ
าวทันเทคโนโล ี
ร ซ่ึงเปนปจจัยที

นอ  เปนที่ยอมรับ
 การกํา

ฯ  กําหนดอัตร
คียงกับอัตราคาโ
age) เพื่อกระจาย
รขายอยางหลาก
หนดอัตราคาโฆ
 การเพิ

ฯ ขยายชองทาง
ออนไลน การรับ

กลุมเปาห
รายการวทิ
 กลุมลู
 กลุมผู

ร
 90.5 MHz 

102.0 MHz 
านขาวส้ันตนชัว่

การจัดจําห
ฯ มีฝายขายโฆษ

การจัดหา
ปจจัยหลัก

กรสวนงานส่ือวิ
มการผลิต และก
ที่สํานักงานใหญ
นเองทั้งหมด  ซ่ึง
 รายงา
ฝายขาววิท

มิภาค เพื่อนํามาอ
าณ 3 นาที/คร้ัง 
 รายกา

 

ลติผลงานที่มีคุณ
ญในการพัฒนา
ยีสมัยใหม  ดวย
ที่ลวนมีสวนชว
บของลูกคาผูฟง แ
าหนดอัตราคาโฆ
าคาโฆษณาขอ
โฆษณาของผูปร
ยการลงโฆษณา ท
หลายในราคาที่

ฆษณามีความยืดห
พิ่มศักยภาพในกา
การรับฟงรายกา
บสัญญาณผานจา
มายทางธุรกิจขอ
ทยุและรายงานข
ลกูคาเปาหมายได
ผูฟงเปาหมาย ซ่ึง

รายการ 

วโมง 

หนาย และชองท
ษณาเฉพาะส่ือวิท

ผลิตภัณฑ และบ
กสําคัญในการผ
วิทยุ แบงเปน 1)
การออกอากาศ โ
ของบริษัทฯ  ซ่ึง
งแบงรูปแบบราย
านขาวส้ันตนชั่วโ
ทยุทําหนาที่เปน
ออกอากาศเปนข

ารวิทยุ  

ณภาพ 
คุณภาพของราย
ยการพัฒนาทักษ
ยพัฒนาใหรายก
และลูกคาโฆษณ
ฆษณาที่เหมาะส
งรายการวิทยุ โ
ระกอบการอื่นใน
ทั้งในรายการที่ไ
มีสวนลดอยางค
หยุน และสนองต
ารรับฟง 
ารวิทยุไปยังส่ืออื
านดาวเทียม เพื่อ
องธุรกิจส่ือวิทยุ 
าวส้ันตนชั่วโมง
ดแก บริษัทตัวแท
งมีความแตกตาง

ทางการจัดหนายข
ทยุของตัวเอง เพื่อ

บริการของธุรกิจ
ลิตรายการวิทยุ 
) ฝายขาวรับหน
โดยมีหองจัดราย
งดวยความพรอม
ยการเปนดังนี้  
โมง และกลางชั่
ผูจัดหาขาวจากแ
ขาวส้ันตนชั่วโม

ยการอยางตอเนื่อ
ษะความรูของบุค
การวิทยุของบริษ
ณา  
สม และมีความยืด
โดยพิจารณาจาก
นธุรกิจเดียวกัน 
ไดรับความนิยมจ
คุมคา เพื่อใหสอ
ตอบตอความตอ

อื่นๆ ซ่ึงเปนเทค
ชวยขยายฐานผูฟ

 
งที่บริษัทฯ รวมผ
ทนโฆษณา และ
กันตามแนวคิดห

กลุมนักธุรกิ

ของธุรกิจส่ือวิท
อทําหนาที่ติดตอ

จส่ือวิทยุ 
 คือ บุคลากร แล
นาที่ในการผลิตข
ยการจํานวน 3 ห
มของปจจัยหลักท

ัวโมง 
แหลงขาวตางๆ แ
มงภายในระยะเว

บ

อง เพื่อใหสอดรั
คลากร ระบบขอ
ษัทฯ มีคุณภาพโ

ดหยุน  
กความนิยมของ
 นอกจากนี้ บริษ
จากผูฟงในระดับ
อดคลองกับงบป
องการของกลุมลู

คโนโลยีที่เปนที่น
ฟงรายการวิทยุข

ผลิต มีกลุมเปาห
บริษัทที่เปนเจาข
หลักของรายการ

กลุม
กจิ ผูบริหาร คนท

ที่สนใจข
กลุมคนทาํงาน
ประชาชนท

ยุ 
อกับบริษัทตัวแท

ละสถานที่เครื่อง
ขาว  อานขาว แ
หอง และหองคว
ทั้ง 2 ดาน ทําให

และผลิตขาว ทั้ง
วลาประมาณ 5 น

บริษัท เนชั่น มัลติมี

รับกับความตอง
อมูลขาว และเค
โดดเดนทั้งในด

รายการ  ชวงเว
ษัทฯ  ยังขายเวล
บสูง และระดับป
ประมาณของลูกค
กคาโฆษณาไดม

นิยมของสังคมใ
ของบริษัทฯ ใหก

มาย ดังนี้ 
ของสินคาโดยตร
ร ดังนี้  

มผูฟงเปาหมาย 
ทํางาน นักศึกษา
าวสาร อายุ 25 ป
นทัว่ไป อายุ 25 
ทัว่ไปที่สนใจขา

ทนโฆษณา และบ

งมืออุปกรณที่ใช
ละรวมจัดรายก
วบคุมหลัก (Mas
ในปจจุบัน บริษั

งดานการเมือง เศ
นาที/คร้ัง และขา

มเีดีย กรุป จํากัด (

งการของกลุมผูฟ
ร่ืองมืออุปกรณ
านเนื้อหา และรู

วลาในการออกอ
าโฆษณาในลักษ
ปานกลางไปพรอ
คา  ซ่ึงเปนกลยุท
มากข้ึน 

ในขณะนั้น เชน 
กวางขวางข้ึน  

รง  

า และประชาชน
ปข้ึน 
 ปข้ึนไป 
าวสาร 

บริษัทเจาของสิน

ชในการผลิต  ป
าร 2) ฝายเทคนิ

ster Control Ro
ษัทฯ  เปนผูผลิตร

ศรษฐกิจ สังคม ต
าวส้ันกลางชั่วโม

 
(มหาชน) 

59 

ฟงเปาหมาย 
ในการผลิต
รูปแบบการ

อากาศ และ
ษณะเปนชุด 
อมกัน โดยมี
ทธที่ชวยให

 เว็บไซตส่ือ

ทั่วไป 

นคาโดยตรง   

ปจจุบัน โดย
ิค ทําหนาที่

oom) 1 หอง 
รายการวิทยุ

ตางประเทศ  
มงระยะเวลา



 
 
รายการ
การสัม
รวมกัน
เพื่อให
 
3.   ธุร
 
เผยแพ
การเปลี
 
ลักษณ
1.) ธุรกิ
 
ขาวสา
 

www.n
www.o
http://r

http://7
http://b
 
www.2
 
 
 
รวมทั้ง
โฆษณ
บริษัทฯ

รายการวิท
รสาระความรู วา
มภาษณแหลงขาว
นกําหนดประเด็น
รายการดําเนินไป

รกิจส่ือรูปแบบให
บริษัทฯ นํ

รผานส่ือรูปแบบ
ลี่ยนแปลงรูปแบ

ณะผลิตภัณฑหรือ
กิจเว็บไซต 

บริษัทฯ จั
รและสาระความ

ช่ือเว็
nationchannel.co
oknation.net  
radio.nationchan

77.nationchanne
breakingnews.na

247friend.net 

นอกจากนี
ง เปนตัวแทนจํา
ณาในสัดสวนที่แ
ฯ  คือ  
 www.
 www.
 www.
 www.
 www.
 www.
 
 

 

ทยุที่ออกอากาศท
าไรตี้ไลฟสไตล 
ว หรือวิทยากรผู
นหลักในการนํา
ปดวยความราบร่ื

หม 
นําขอไดเปรียบที่
บใหม อันไดแก 
บบการรับขอมูลข

อบริการของธุรกิ

ัดทําเว็บไซตเพือ่
มรู โดยบริษัทฯ 

บไซต 
om 

nnel.com/ 

el.com 
ationchannel.com

นี้ ในป 2556  บ
าหนายพื้นที่โฆ
แตกตางกันตามข

.nationmultimed

.komchadluek.n

.pantip.com  

.exteen.com  

.beartai.com  

.eduzone.com 

ทาง F.M. 90.5 
 โดยสวนใหญมี
ผูเชี่ยวชาญภายน
าเสนอ รวบรวมข
ืน 

ที่มีความพรอมดา
 เว็บไซต และอปุ
ขาวสารของคนยุ

กิจส่ือรูปแบบใหม

อนําเสนอผลิตภณั
มีรายไดจากการ

เว็บไ
บล็อก
เว็บไ
F.M. 
ศูนยร

m นําเส
เว็บไ
กิจก
มหาวิ

บริษัทฯ ยังเปนผู
ษณาบนเว็บไซ
ขอตกลงที่ไดทํา

dia.com  
net  

 MHz และ F.M
รูปแบบการนําเส
อกที่รับเชิญพิเศ
ขอมูล นัดหมายแ

านเนื้อหามาพัฒ
ปกรณเคลื่อนที่ เช
ยุคใหมผานส่ือต

ม 

ณฑและบริการต
ขายพื้นที่โฆษณ

ไซตที่นําเสนอรา
กที่ใหประชาชน
ไซตที่นําเสนอรา
 90.5 MHz และ F
รวมคลิปวิดีโอภ
สนอขาวส้ันจาก
ไซตในเครือเนชั่น
รรมทบทวนค
วทิยาลัย 

ผูใหบริการในกา
ตของกลุม NMG
ากันไว  ซ่ึงในป

:  เว็บไซตขาว
:  เว็บไซตหนั
:    เว็บไซตบล็
:   บล็อกที่ใหป
:    เว็บไซตและ
:    เว็บไซตและ

บ

M.102.0 MHz ป
สนอในลักษณะก
ศษในแตละตอน ซ
แหลงขาวที่เกี่ยว

นาตอยอดเปนผ
ชน โทรศัพทเคลื
างๆ ที่มีความหล

ตางๆ ของบริษัท
ณาบนเว็บไซต  ซ่ึ

รู
ยการโทรทัศนข

นทั่วไปเขามามีส
ยการวิทยุที่บริษั
F.M.102.0 MHz 
าพขาวเหตุการณ
กสถานีขาว Nati
นฯและเว็บไซตอื
วามรูดานวิชา

ารดูแลและพัฒน
G และบริษัทภา
ปจจุบัน มีเว็บไซ

วภาษาอังกฤษใน
นังสือพิมพและโท
อกที่เปนแหลงข
ประชาชนเขามา
ะบล็อกที่นําเสน
ะบล็อกการศึกษ

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ระกอบดวย ราย
การพูดคุยสนทน
ซ่ึงแตละรายการ
วของในการใหสั

ผลิตภัณฑและบริ
ลื่อนที่ Smart Ph
ลากหลายมากข้ึน

ฯ  โดยทั้งหมดเป
ซ่ึงในป 2555   บริ

รปูแบบ 
ของสถานีขาว Na
วนรวมในการเส
ษทัฯ  รวมผลิต ซ่ึ
 
ณจาก 77 จังหวดั
ion Channel 
อื่นๆ ที่เปนพันธ
การสําหรับเยา

นาระบบตางๆ ข
ายนอกทั่วไป โด
ซตของบริษัทภา

นเครือเนชั่น 
ทรทัศนดาวเทียม
ขอมูลใหญที่สุดใ
มีสวนรวมในกา

นอขอมูลดานไอที
า 

มเีดีย กรุป จํากัด (

ยการที่เกี่ยวของก
นาระหวางผูจัดร
 ฝายขาวและผูจัด
สัมภาษณ  และดู

ริการดานขอมูลข
hone แท็ปเล็ต เพื่
น   

ปนเว็บไซตที่นาํ
ริษัทฯ  มีเว็บไซ

ation Channel 
สนอขอมูลขาวส
ซ่ึงออกอากาศทา

ดทั่วประเทศ 
 และสํานักขาวเ
มิตรธุรกิจ 
าวชนที่ เตรียมต

ของเว็บไซตของ
ดยมีรายไดจากส
ายนอกที่อยูในก

มคมชัดลึก 
ในประเทศไทย 
ารเสนอขอมูลขา
ท ี
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กับขาว และ
รายการ และ
ดรายการ จะ
ดูแลการผลิต 

ขาวสารเพื่อ
พื่อรองรับตอ

เสนอขอมูล
ต ดังนี้ 

าร 
งสถานีวิทยุ 

เนชั่นสงให

ตัวสอบเขา

งกลุม NMG
สวนแบงคา
การดูแลของ

าวสาร 



 
2.)  ธุร
 
รูปแบบ
เพิ่มมา
เล็ต ดงั
 

Service
โทรศัพ
ทั่วไป 
ไดรับส

Smart 
เปนผูพั

คิดคาใ
ตอการ
 
การตล
1.) ภา
 
(สวทช
วา จาก
เปนสัด
99%  น
ใชเฟซ
 
ความส
ประชา
โฆษณ
ผานมา
เปอรเซ็
 
สหรัฐ 
มากกว
คาดกา
แอปพ
ของผูบ
หันมาใ

รกิจบริการขอมูล
บริษัทฯ  น

บการนําเสนอที่
กข้ึน โดยในป 2
งนี้ 

 บริกา
e) และภาพเคลื
พทเคลื่อนทีทุ่กเค
 เปนตน  ทั้งนี้ 
สวนแบงรายไดค
 บริการ

 Phone แท็บเล็
พัฒนาและนําเสน

- Appli
ใชจาย เพื่อเปนก
รขายโฆษณาในส

ลาดและการแขงข
าวะอุตสาหกรรม

บริษัทศูนย
ช.) ผูใหบริการต
กสถิติภาพรวมกา
ดสวน 39% ของ
นอกจากนี้การใช
ซบุกมากถึง 18 ล

จากการเติ
สนใจจากบริษัท
าสัมพันธสินคาแ
ณาออนไลนอยูที่ 
า โฆษณาออนไ
ซ็นต หรือมีมูลค

"เดอะ วอ
 และขอมูลการส
วา 1,400,000 ตั
ารณวา ตลาดแอ
ลิเคชั่นมากข้ึน ส
บริโภค การทําโฆ
ใชส่ือโฆษณาผา

 

ลผานอุปกรณเคลื
นําขอมูลขาวสาร
สามารถตอบรับ

2555 บริษัทฯ ให

รสงขาวหรือราย
ลื่อนไหวพรอมเสี
ครือขาย และทุก
บริษัทฯ มีรายไ
คาสมาชิก SMS แ
ร Application สําห
ต โดยบริษัทฯ มี
นอแกลูกคาในป
cation สําหรับรั
การเพิ่มชองในก
สถานีโทรทัศนดั

ขันของธุรกิจส่ือ
มและการแขงขัน
ยวิจัยนวัตกรรมอิ
รวจสอบและปร
ารเย่ียมชมเว็บไซ
งประชากรทั้งปร
ชโซเชี่ยลมีเดียยัง
านคน ติดอันดบั
ิบโตอยางตอเนื่อ
ทตัวแทนโฆษณ
และบริการเพิ่มม
 2.74 เปอรเซ็นต
ไลนมีมูลคามาก
าราว 4 พันลานบ
ลลสตรีต เจอรนั
สํารวจวิจัย จากบ
ัว  สถิติการดาว
อปพลิเคชั่น จะข
สงผลใหบริษัทผู
ฆษณา โปรโมชัน่
านทางโมบายแล

ล่ือนที่ 
รจากส่ือโทรทัศน
บกับวิถีการใชชีวิ
หบริการขอมูลผา

ยงานเหตุการณต
สียง (MMS: M
กประเภทขาวตาม
ไดจากคาสมาชกิ
และ MMS ของพ
หรับใชในการรับ
มีรายไดจากคาบ
 2554 มีดังนี้ 
ับชมรายการของ
ารเผยแพรสถานี
ดงักลาวมากข้ึน 

รูปแบบใหม 
น 
อนิเทอรเน็ตไทย
ระมวลผลสถิติก
ซตประเทศไทย 
ระเทศ  โดยเสิร
งมีอัตราการเติบโ
บ 13 ของโลก แล
องของจํานวนผูใ
ณา (Advertising
มากข้ึน โดยพบ
ต หรือราว 3 พัน
ข้ึนเฉลี่ย 30-40
บาท  
นัล" รายงานวา ใ
บริษัทการทเนอ
วนโหลดรวมทั่ว
ขยายตัวตอเนื่อง
ผูจําหนายสินคา
น หรือกิจกรรมส
ละนําไปสูการใช

นและส่ือวิทยุขอ
วิตที่ทันสมัยของ
านอุปกรณเคลื่อน

ตางๆ ผานโทรศพั
Multimedia Me
มความตองการข
กรายเดือนของผูใ
พันธมิตรทางธุร
บชมขอมูลขาวสา
บริการในการดาว

งสถานีขาว Nati
นีโทรทัศนของบ

ย จํากัด บริษัทรว
การเย่ียมชมเว็บไ
ในป 2555 พบว
ชเอ็นจิน (Searc
โตที่สูงมาก จาก
ละกรุงเทพมหาน
ใชงานอินเตอรเ
g Agency) แ
วา ในป 2555  ง
นลานบาท โตข้ึน
0 เปอรเซ็นตทุกป

ในป 2556 ธุรกิจ
ร ระบุวา ปจจุบั
วโลกมีมากกวา 
งไปอยางนอยอีก
และบริการจะต
สงเสริมการขาย 
ชอีคอมเมิรซอยาง

บ

องบริษัทฯ และพั
งคนยุคใหม ซ่ึงนิ
นที่ประเภทตางๆ

พทเคลือ่นทีใ่นรู
essaging Servi
ของลูกคา เชน ข
ใชบริการ SMS 
กิจ  
ารผานอุปกรณเค
วนโหลด Appic

ion Channel ใหบ
บริษัทฯ ใหเขาถึ

วมทุนสํานักงาน
ซตประเทศไทย
าประเทศไทยมี
h Engine) ที่คน
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และบริษัทเจาข
งบโฆษณาทั้งหม
นจากป 2554 ถึง 
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ตางๆ เชน โทรศัพ
ยาง Application

ion ดังกลาวแกลู
วางข้ึน ซ่ึงจะเอื้อ
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ส่ือสาร
ดังกลา
มากย่ิง
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บริการเสริมดาน
กข้ึน รวมทั้ง รา
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ารของกลุมลูกคา
 การใช

วา 2 ลานคน 
 การแส

ฯ ไดขยายขอบเ
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ะการขายในลักษ
บไซตตางๆ ซ่ึง
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มข้ึนเปนไมต่ํากว
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ยไมเสียคาใชจา

าและกิจกรรมเกี่
มีการสัมนาเกี่ยวก
ital Marketing 
กนี้ยังจัดใหมีการ
กเกอรตางๆ พัฒน
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ที่สุดในประเทศ
า โดยเจาหนาที่จ
เขาถึงลูกคาในก
พันธมิตรกับเว็บ
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S) ทําให WPS ถือ

จการดวยวิธีการโ
อปรับโครงสรา
ตุลาคม 2554 บ
ดรับเงินคืนจากเงิ

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ลตางๆ ภายในเว็

 บนเว็บไซต เพื่อ
บแบบสอบถาม

ลากร ฐานขอมูล
อหาในรูปแบบต
ฟลดิจิตอลใหพร
ปกรณเคลื่อนที่ข
ตางๆ 
หความสําคัญใน
อสารใหมๆ  เพื่
จัดทําดิจิทัลแม็ก
ที่สุด 
 แอลจีและพานา
ร การจัดตั้งทีมง
รวดเร็ว แตดวยก

 เนชั่น มัลติมีเดี
  โดยการพิมพห

จากประเทศญ่ีป
 ถือหุน 49% มีทุ

Mic จํานวน 51%
อหุนใน NPS จํา

โอนทรัพยสินแล
างการดําเนินงาน
ริษัทไดชําระคา
งินลงทุนในบริษั

มเีดีย กรุป จํากัด (

ว็บไซตใหมีความ

อสนับสนุนใหเว็
เพื่อชิงรางวัล  ด

ลหรือเนื้อหา  แล
ตางๆ เชน สัญญา
รอมจัดสงไปยังร
ของคายผูผลิตต

นธุรกิจนิวมีเดียม
ือรองรับความต
กาซีน และการ

าโซนิค ในการพั
านพัฒนา ศึกษา
การเตรียมความพ

ย กรุป จํากัด (ม
หลักจะรับพิมพห

ปุน และ San-Mi
ทุนจดทะเบียน 35

% ในมูลคา 8.3 ลา
นวน 99.99%เปลี

ละหนี้สินทั้งหม
นของบริษัท โดย
าตอบแทนจากก
ษัทยอยดังกลาวบ
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มถูกตองทัน

ว็บไซตของ
ดาวนโหลด 

ละเคร่ืองมือ
าณภาพและ
ระบบของผู
างๆ รวมทั้ง 

มาโดยตลอด 
ตองการของ
เขารวมเปน

พัฒนาแอพลิ
าคนควาวิจัย 
พรอมในทุก

หาชน) ถือ
หนังสือพิมพ

ic Trading 
50 ลานบาท

านบาท และ
ลี่ยนสถานะ

มดกับบริษัท 
ยกําหนดให
การรับโอน
บางสวนเปน



 
จํานวน
ขาดทนุ
 
การบริ
1. ดําเนิ
 
Offsetซ
ไดแก ห
และแบ
Wall 
ดําเนิน
(ประเท
สิทธิแล
-ไมมี- 
กลยุทธ
 
ทันสมั
การพมิ
 
ตางปร
มวน –
เคร่ืองพ
ไดรับค
Medal 
นอกจา
(มหาช
ตามบา

ลักษณ
 
นอกจา

ภาวะก
 
การแข

เครื่องจ
 
นิตยสา

 

นเงินเดียวกัน บริ
นสําหรับปส้ินสุด

รกิารงานพิมพขอ
นินธุรกิจดวยเครื

บริษัท ดับ
ซ่ึงรับงานพิมพจ
หนังสือพิมพ คม
บบการเรียนการ
Street Journal 
นการจัดพิมพ จัด
ทศไทย) จํากัด เป
ละขอจํากัดในกา
 
ธทางการตลาด 

ใหบริการ
มัย และระบบบริ
มพ 

ในป 255
ระเทศ   จากงาน 
– กระดาษเคลือบ
พิมพปอนมวน –
คัดเลือกใหสงผล
 จากประเภท W
ากนี้ บริษัทยังรว
ชน) ถือหุนอยู 99
านหรือสงถึงเอเย

ณะของลูกคา 
ในป 2555

ากนี้มีการขยายต

การแขงขัน 
เนื่องจากบ

ขงขันในสวนนี้ น

จักรที่ใชในการผ
บริษัท ดับ

าร โดยใชกระดา

 

ริษัทบันทึกผลข
ดวันที่ 31 ธันวาค

อง บริษัท ดับบลิ
รื่องพิมพปอนมว
บบลิวพีเอส (ประ
จากบริษัท คมชัด
มชัดลึก, กรุงเทพ
สอนจากลูกคาภ
 Asia  และ Y
ดจําหนาย และ
ปนผูจัดพิมพหนั
ารประกอบธุรกิจ

รงานดานการพิม
ริหารคุณภาพ เพื่

5 บริษัท ดับบลิ
 7thThai Print A
บผิว (Web offset
– กระดาษเคลือบ
ลงานเขาประกว

Web offset – Coat
วมกับบริษัทใน
9.99%) ใหบริกา
ยนตหนังสือ เพื่อ

5ลูกคาสวนใหญ
ตลาดงานดานการ

บริษัท ดับบลิวพี
นอกจากมีชวงเวล

ผลิต 
บบลิวพีเอส (ประ
าษที่เปนมวน 

าดทุนจากการรับ
คม 2554 

ลิวพีเอส (ประเท
วน 
ะเทศไทย) จํากัด
ดลึก มีเดีย จํากัด
พธุรกิจ ,The Nat
ภายนอกเชน อักษ
Yomiuri Shimb
ขนสง ตามลําดั
ังสือพิมพดังกลา
จ 

มพที่มีคุณภาพอ
ือการพัฒนาคุณ

ลิวพีเอส (ประ
Award 2012ไดรั
t – Coated Pape
บผิวเบากวา 70 แ
ดที่ประเทศสิงค
ted Stockless tha
กลุมเนชั่นคือ บ
ารเพิ่มเติมที่โรงพ
อบริการลูกคาอย

ญประมาณ 96%
รพิมพไปยังลูกค

เอส (ประเทศไท
ลาที่วางจากงาน

ะเทศไทย) จํากัด

บคืนเงินลงทุนใ

ศไทย ) จํากัด 

ดดําเนินธุรกิจให
ด, บริษัท กรุงเท
ion  หนังสือราย
ษรเจริญทัศนรว
un   ซ่ึงไดวาจ
ดับ และ NINEไ
าว 

อยางครบวงจร โ
ณภาพบริการการ

เทศไทย) จํากัด
ับรางวัลเหรียญท

erless than 65 g
แกรม (Web offs
คโปรในงาน 10th

an 65 gsm. 
บริษัท เอ็มเอ็มแอ
พิมพอื่นไมสามา
ยางครบวงจร 

% คือบริษัท เนชั่
คาภายนอกเครือ 

ทย) จํากัด ใหบริ
หลักจะรับพิมพ

ดมีเคร่ืองจักร Co

บ

ในบริษัทยอยเปน

หบริการงานพิมพ
พธุรกิจ มีเดีย จํา
ยปกษและรายสัป
มทั้งสํานักพิมพ
จางบมจ. เนชั่น 
ดใชบริการโรง

โดยการใชเคร่ือ
รพิมพใหดีย่ิงๆข้ึ

ด  ไดรับรางวัล
ทองจากประเภท
sm.)  และเหรียญ
et – Coated Pap
h Asian Print 

อล จํากัด  (บริษั
ารถทําได คือบริ

ชัน มัลติมีเดีย กร
 อาทิเชน อักษรเ

ริการพิมพส่ิงหนั
งานประเภทหนั

old-set Web O

บริษัท เนชั่น มัลติมี

นจํานวนเงิน 82

พหนังสือพิมพ ใ
ากัด และบริษัท 
ปดาห – NJ Mag
เจาของหนังสือพ
อินเตอรเนชั่นแ
พิมพในเครือ ไ

องจักร,อุปกรณ 
ึ้น โดยทีมงานที่

คุณภาพการพิม
ท ส่ิงพิมพระบบ
ญเงิน จากประเภ
perless than 70 g
Award Year 2

ัทยอยที่บริษัท เ
ริการดานการจัด

รุป จํากัด (มหา
จริญทัศน ซ่ึงเปน

ังสือพิมพของเน
ังสือแบบเรียนไ

Offset ใชสําหรับ

มเีดีย กรุป จํากัด (

.91 ลานบาท ไว

ใชเคร่ืองจักรCo
 เนชั่น นิวส เน็ต
gazine และเนช่ัน
พิมพตางประเท
นล เอ็ดดูเทนเม
ไดแก บริษัท ดับ

 และเทคโนโลยี
ที่มีประสบการณ

มพจากทั้งในป
 offset จากเคร่ือ
ภทส่ิงพิมพระบบ
gsm.) และจากกา
2012 โดยไดรับร

เนชั่น มัลติมีเดีย
สง (Logistic) ต

ชน) และบริ
นลูกคาประเภท 

นชั่น กรุปเปนหล
ด 

บการพิมพหนังสื
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วในงบกําไร

ld-set Web 
ตเวิรค จํากัด
นสุดสัปดาห 
ศไดแก The 
นท (NINE) 
บบลิวพีเอส 

ยีการพิมพที่
ณสูงทางดาน

ระเทศและ
องพิมพปอน
บ offset จาก
ารที่บริษัทฯ
รางวัล Gold 

ย กรุป จํากัด 
ตรงถึงลูกคา

ษัทในเครือ 
 Web Offset 

ลัก จึงมิไดมี

สือพิมพและ



 
กําลังก
 
 
Newsp
พิมพไ
ทั้งหมด
เปนชว

 
ตารางเ

 

           

 
 
จัดหา 
ไทย) จํ
 
แหลงที

 
เชน NP
ประเท
เปนตน
พิจารณ
ทําใหมี
กระดา

  
ในป 2

ผลกระ

 
ที่เหลือ

การผลิต แยกตาม
กําลังการผ
ในการผลิ

print ที่เปนมวน
ดตลอด 24 ชั่วโม
ด  คือใชเวลาใน
วงกลางวัน 

อัตรากําลัง
ปจจุบันโด

เวลาสลับการทํา
วัตถุดิบแล
วัตถุดิบทีส่

    หนวย : รอ

กระด
หมึกพิ
เพลท
อื่นๆ 

ในป 2555
เพื่อจัดสงใหบริ
จาํกัดเปนผูรับผิด

ที่มาของวัตถุดิบ 

 วัตถุดิบที่
P Trading, Pape
ทศ เชน  บริษัท ผ
น   โดยผูจําหนา
ณาเลือกซ้ือจากก
มีการแขงขันสูง บ
าษหนังสือพิมพใ

สวนวัตถุดิ
555บริษัทไดส่ัง

ะทบตอส่ิงแวดล

เนื่องจากก
อเปนวัสดุส้ินเปลื

 

มประเภทการผลิ
ผลิตหนังสือพิมพ
ตหนังสือพิมพจ

น โดยปจจุบันบริ
มงโดยแบงเปน 
นการพิมพประมา

งคนในดานการผ
ดยเฉลี่ยการทํางา
งานของเคร่ืองพิ
ละผูจําหนายวัตถุ
สําคัญในการผลิต

อยละของมูลคาวั
วัต

าษหนังสือพิมพ
พิมพ 
 
( เชน น้ํายาลางเ

ร

5 วัตถุดิบสวนใ
ริษัท ดับบลิวพีเอ
ดชอบในการจัดห

 

สําคัญ คือ กระด
er Right และ Foc
ผลิตภัณฑกระดา
ายกระดาษดังกล
ารเปรียบเทียบร
บริษัทฯ จึงไมป
ในปที่ผานมา บริ

ดิบอื่นๆ ไดแก ห
ซ้ือจากบริษัทตวั

อม 

การผลิตหนังสือพ
ลืองไดแก เพลท

ตสินคาและเคร่ือ
พ 
จะใชเคร่ืองจักรที
ริษัทมีเคร่ืองจักร
3 กะ  แตในปจจุ
าณ 12 – 15 ชั่วโ

ผลิตหนังสือพิมพ
านเปน 2 กะ จํา
พิมพ ณ 31 ธันวา
ถดุิบ 
ตหนังสือพิมพแ

วตัถุดิบรวม 
ตถุดิบ 
 

พลท) 
รวม 

หญ คือ กระดาษ
อส (ประเทศไท
หาวัตถุดิบ 

ดาษหนังสือพิมพ
cus Corporation
าษไทย จํากัด, บ
ลาว ไมมีความสั
าคาและความตอ
ระสบกับปญหา
ริษัทฯไมมีการส่ัง

หมึกพิมพ เพลท 
วแทนในประเทศ

พิมพของบริษัทฯ
ท, หมึก, ฟลม, 

องจักรที่เกี่ยวขอ

ที่ใชในการพิมพ
รดังกลาว 2 ชุด 
จบุันบริษัทใชกํา
โมง  โดยแบงเป

พ 
านวนกะละ 8 ชั่
าคม 2555 บริษัท

แบงไดดังตอไปนี

ษหนังสือพิมพ ซ
ย) จํากัด ดําเนิน

พ ซ่ึงในป 2555บ
n เปนตนคิดเปน 
บริษัท ฟนิคซ พัล
ัมพันธหรือเกี่ยว
องการใชงานเปน
ขาดแคลนวัตถุดิ
งซ้ือกับรายใดรา

 และน้ํายาตางๆ
ศทั้งหมดเพราะมี

ฯ ใชวัตถุดิบนอ
น้ํายาเคมี ซ่ึงเม่ือ

บ

องดังนี ้

เปนการเฉพาะเรี
 ซ่ึงตามกําลังกา
ลังการผลิตเพียง
ปน 2 กะๆ ละ 8 

ชัวโมง  และใชเว
ทฯมีพนักงานในส

นี้                    

ผลิตหนังสื

ซ่ึง บริษัท เนชั่น
นการผลิตสวนวั

บริษัทฯส่ังซ้ือกร
 65 % ของยอดก
ลพ แอนด เพเพอ
วของทั้งทางตรง
นสําคัญ โดยปจ
ดบิ หากสูญเสียแ
ายหนึ่งเกินกวารอ

 ซ่ึงมีสัดสวนรว
มีผูขายเปนจํานว

ยประเภทโดยรอ
อผานกระบวนก

บริษัท เนชั่น มัลติมี

รียกวา “Cold-se
รผลิตเต็มที่ของ
ง 2 กะหรือประม
ชั่วโมง  โดยกําล

วลาในการพิมพเ
สายธุรกิจการพิม

สือพิมพและนิตย
81% 
7% 

10% 
2% 

100% 

น มัลติมีเดีย กรุป
ัตถุดิบอื่นๆ บริษ

ะดาษหนังสือพมิ
การส่ังซ้ือทั้งหมด
อร จํากัด (มหาช
งและทางออมกับ
จุบันมีผูจัดจําหน
แหลงวัตถุดิบบาง
อยละ 50 

วมประมาณรอยล
วนมาก โดยไมผกู

อยละ 81 ของวัต
ารผลิตแลว บริษ

มเีดีย กรุป จํากัด (

et Web Offset” ที
เคร่ืองจักรที่มีอ
มาณ 70%  ของกํ
ลังการผลิตที่เหลื

เฉลี่ยวันละ 16 ชั่
มพรวมประมาณ

ยสาร 

ป จํากัด (มหาช
ษัท ดับบลิวพีเอ

มพจากตางประเ
ด ที่เหลือส่ังซ้ือจ
ชน) , บริษัท นอ
บบริษัทหรือผูบ
นายกระดาษเปน
งแหลงไป สําหรั

ละ19 ของมูลคา
กพันกับรายใดร

ถุดิบหลัก คือ กร
ษัทฯ จะนํามาจํา
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ที่ใชกระดาษ 
ยูจะสามารถ
าลังการผลิต
ลือสวนใหญ

ชั่วโมง โดยมี  
ณ  125  คน 

น) จะเปนผู
ส (ประเทศ

ทศเปนหลัก 
จากผูผลิตใน
อรสเก จํากัด 
ริหาร แตจะ
นจํานวนมาก
รับการส่ังซ้ือ

วัตถุดิบรวม
ายหนึ่ง 

ระดาษ สวน
หนายใหแก



 
ผูรับซ้ื
อุตสาห

 
ซ่ึงในท
ผลกระ

งานท่ียั
-ไมมี- 
 
1.ดําเนิ
 
จํากัด (
มัลติมีเ
ประเท
พิมพห
และนิต
 
บริษัท 
แลว  
ลักษณ
งานพิม

เนชั่นแ
เปนตน

มีงานพิ
และโบ
ดับบลิ
 
สิทธิแล
 
กลยุทธ
 
ทันสมั
ทีมงาน

 
กรุป จํ
ถึงลูกค

้อสินคาเกา โด
หกรรมดวยดังนัน้

นอกจากนี
ทุกๆ ป หนวยงา
ะทบตอส่ิงแวดล

ยังไมไดสงมอบ 
 

นินธุรกิจงานพิมพ
ดําเนินธุร

(KNP) เปนบริษ
เดีย กรุป จํากัด (
ทศญ่ีปุน และ San
หนังสือทั้งในปร
ตยสาร รวมถึงงา

ตอมาในเดื
 เนชั่น พร้ินติ้ง เ

ณะของผลิตภัณฑ
มพภายในประเท

1. ลูกคาใน
แนล เอ็ดดูเทนเม
น โดยงานพิมพสํ

2. ลูกคาน
พิมพที่เนนดานคุ
บรชัวร โดยลูกคา
ว กรุป จํากัด, บริ

ละขอจํากัดในกา
รับงานพิม

ธทางการตลาด 
ใหบริการ

มัยจนถึงการบริก
นที่มีประสบการ

นอกจากนี
ากัด (มหาชน) ถื
คาตามบานหรือส

 

ยเฉพาะวัสดุส้ิ
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ปอนแผน(Comm
ดําเนินการโดย 
บลิวพีเอส (ประเ
 Co (S’Pore) P
สัดสวน 49:49:2 ต
ปน งานหนังสือ
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ง 
 มีอัตราการใชกํ
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รงานจัดสงสมาช
(Customer Serv
าพเปนที่พอใจผู

6 ธุรกิจโลจิสติกส
บโลจิสติกส และ
ขนสงสินคาใหมี
นนี้ NML ได

Services (LTS) 
อเนื่อง โดยเฉพาะ
วน ถูกตอง ไมเสี
การขนสงและสา
อจากนั้น ในป 25
ลา 4 - 7 โมงเชา 
มาชิกดวยตนเอง
คลากร 
วาคม 2555 บริษั
งตามสัญญาราย 

า 
รโดย บริษัท เน
ตัง้แตเดือนพฤศจิ
านอนัมุงม่ันที่จะ
รียนการสอนที่มี
ย กรุป จํากดั (ม
ธ การส่ือสารอยา
สอน ที่เนนการป
ll) และทักษะดา
ชน ดวยความพร
อสรางสังคมประ
ดยมหาวิทยาลัย 
รมีสวนรวมของ
งตนเองไดในสภ

กของเอ็นเอ็มแอ
คาเพื่อความเปนห
อไดในการใหบริ
องลูกคาที่มีตอกา
า ทีมงานมีประส
ชิกที่มีประสิทธิ
vice)รับฟงขอมูล
ใชบริการกับ NM

ส ไดมีการพัฒน
ะพัฒนาบุคลากร
มีประสิทธิภาพเป
ดเล็งเห็นถึงประ
 มาใช ทําให NM
ะดานประสิทธิภ
สียหาย ใชเชื้อเพ
ามารถประหยัดค
556 ไดปรับเปลี่ย
 (คลอบคลุมพื้น
งภายใตชื่อ “โคร

ษัท เอ็นเอ็มแอล 
ป 300 คน และร

ช่ันยู จํากัด (NU
จกิายน 2554 
สรางบณัฑิตคุณ

มีความรวมมือกบั
มหาชน) ครอบค
างมีประสิทธิภาพ
ปฎิบัติจริงและ อั
านภาษาอังกฤษ 
รอมทั้งดานวิชาชี
ะเทศชาติใหเปนส
 ยังมีนโยบายส
ชุมชนในการพฒั
ภาวะการเปลี่ยน

อลในการส่ือกับ
หนึ่งเดียวและทํา
ริการกับลูกคา โ
ารใหบริการ (KP
สบการณในดาน
ภาพ สามารถกร
ลและดูแลลูกคา
ML ทุกราย 

นาและแขงขันกนั
รใหมีประสิทธิภ
ปนที่พึงพอใจขอ
ะโยชนในงานก
ML ไดรับความ
ภาพการขนสงสิ
พลิงที่เปนมิตรกับ
คาใชจายของลูกค
ยนสายสงสมาชิ
ที่กรุงเทพฯ และ
งการเถาแก สาย

 จํากัด มีบุคลาก
รถขนสง (Out so

U) บริษทัยอยขอ

ณภาพสูสังคมไท
บพันธมิตรทางธุร
คลุมในสายงานด
พ สอดรับกบัเอก
อตัลกัษณ : ทัก
(English Skill)
ชพี สภาพจิต ทีมี่
สังคมคุณภาพ 
สงเสริมการสรา
ฒนา อนุรักษศิ
แปลงของสภาพ

บ

ลูกคา สรางภาพ
างานกันเปนทีม 
ดยมีเกณฑวัด ดั

PI) บริษัทสามาร
นงานขนสงส่ิงพิม
ระจายสงสินคาไ
ทุกราย เพื่อนําข

นสูง NML จึงมุง
าพสูง รวมถึงพัฒ
องผูใชบริการ 
ารใหบริการ เพื
เชื่อม่ันและ ควา
นคาและบริการ
บส่ิงแวดลอมมา
คาไดมากกวา 
ชก จํานวน 300 ค
ะปริมณฑล)มาเป
ยสง” 

กร ทั้งหมดประม
ource) ประมาณ 

อง บริษทั เนชั่น

ยดวยการเรียนก
รกิจ ที่มีทั้งผู
ดานตางๆที่สําคัญ
กลักษณ : “การเรี
ษะดานวิชาชีพ 

) บัณฑติที่สําเร็จ
มีคุณธรรม จริยธ

งผลงานดานวิชา
ศลิปวัฒนธรรม 
พสังคมและเศรษ

บริษัท เนชั่น มัลติมี

พลักษณของแบร
 
ัชนีชี้วัดขอกําหน
ถจัดสงสินคาให
มพมากกวา 30 ป
ไดทั่วถึงทุกพื้นที
ขอมูลจากผูใชบริ

เนนใหบริการดา
ฒนาการนําส่ือเท

พื่อความสะดวก
ามไววางใจจากล
ตรงตอเวลา รวม
ากข้ึน เพื่อลดตน

คน จากเดิมเปนเพ
ปนตัวแทนขายข

มาณ 600 คน แบ
 82 คน 

 มัลติมิเดีย กรุป

ารสอนที่เนนผล
ผูทรงคุณวุฒิจากท
ญ เชน การบริหา
รียนกับมืออาชพี
(Professional S
จการศึกษา จะเป
ธรรม และจิตสํา

าการ ผลงานก
และภูมิปญญาข
ฐกิจ 

มเีดีย กรุป จํากัด (

รนดและใหเคร่ือ

นด เปาหมายของ
หถึงผูรับปลายทา
ป และสนับสนุน
ที่และใชเวลานอ
ริการมาปรับปรุง

านโลจิสติกสคร
ทคโนโลยีที่ทันส

กแกลูกคา จึงนํา
ลูกคาที่ใชบริการ
มทั้งการตรวจสอ
นทุนการขนสงทํ

พียงผูจัดสงหนัง
ของเครือ Nation

บงเปน พนักงาน

ป จํากัด ดําเนินธุ

ล (outcome-base
ทั้งในและนอกเค
ารธุรกิจ การบริห
พ” และ”บัณฑิตจิ
Skill) ทักษะดาน
ปนที่พึงพอใจขอ
นกึสาธารณะ ใน

การวจิยัที่พัฒนาท
ของทองถิน่ เพื
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องแบบของ

งการบริการ
างไดเร็วกวา
นการทํางาน 
อยกวาทั่วไป 
งการทํางาน 

บวงจร โดย
สมัยมาใชใน

เทคโนโลยี 
รของบริษัท 
อบเวลาและ
ทําใหลูกคามี

งสือพิมพใน
 Group โดย

นประจํา 218 

ธุรกิจบริหาร 

ed learning) 
ครือขายของ 
หารส่ือ การ
จติอาสา” ซ่ึง
นการส่ือสาร 
องหนวยงาน 
นการปฎิบัต

ทองถิ่นรอบ
พือ่ใหชุมชน



 
มหาวิท
ปริญญ
เนชั่นท
(EX M
 
หลักสู
มหาวิท
ระดับป

ระดับป

มหาวิท
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ทยาลัยเนช่ันทําก
ญาโท และแบงสถ
ทาวเวอร โดยใน

MBA) มีนักศึกษา

ตรที่มหาวทิยาลั
ทยาลัยเนช่ัน ลําป
ปริญญาตรี  

 หลักสู
 หลักสู
 หลักสู
 หลักสู
 หลักสู
 หลักสู
 หลักสู

ปริญญาโท  

 หลักสู
 หลักสู
 หลักสู
 หลักสู

ทยาลัยเนช่ัน วิท
ระดับปริญ

 หลักสู
 หลักสู

ระดับปริญ

 หลักสู

 

การเปดการเรียนก
ถานศึกษาออกเป
นป 2555 ไดเปดก
า 50 คน รวมนักศึ

ัยเนช่ันเปดสอน
ปาง    หลกัสูตรที

สูตรนิเทศศาสตร
สูตรบริหารธุรกิจ
สูตรบัญชีบณัฑิต
สูตรสาธารณสุขศ
สูตรวิทยาศาสตร
สูตรศิลปศาสตรบ
สูตรรัฐประศาสน

สูตรบริหารธุรกิจ
สูตรรัฐประศาสน
สูตรศึกษาศาสตร
สูตรนิเทศศาตรม

ยาเขตกรุงเทพ  
ญญาตรี    

สูตรนิเทศศาสตร
สูตรบริหารธุรกิจ

ญญาโท 
สูตรบริหารธุรกิจ

การสอนคร้ังแรก
ปน 2 วิทยาเขต คื
การเรียนการสอ
ศกึษาทั้งปริญญา

 มีดังนี ้
ที่เปดสอน 

รบัณฑิต (สาขาวิ
จบัณฑิต (สาขาวิ
ต (สาขาวิชาการบ
ศาสตรบัณฑิต (ส
รบัณฑิต (สาขาวิ
บัณฑิต (สาขาวิช
นศาสตรบณัฑติ 

จมหาบัณฑิต   
นศาสตรมหาบณั
รมหาบัณฑิต 
มหาบัณฑติ 

  หลักสูตรที่เปด

รบัณฑิต (สาขาวิ
จบัณฑิต (สาขาวิ

จมหาบัณฑิตสําห

กในปการศึกษา 
คือ 1.มหาวิทยาล
นหลักสูตรปริญ
าตรีและปริญญา

วชิานิเทศศาสตร)
วชิาการตลาด)  
บัญชี)  
สาขาวิชาสาธาร
ชาวทิยาการคอม
ชาการทองเที่ยว)
 (สาขาวิชารัฐปร

ณฑิต   

สอน 

วชิานิเทศศาสตร)
วชิาการตลาด)  

หรับนักบริหาร (

บ

 2554 โดยเปดกา
ลยัเนช่ัน ลําปาง 
ญญาโท หลักสูตร
โท รวมทุกชั้นป

)  

ณสุขศาสตร) 
มพิวเตอร) 
)  
ระศาสนศาสตร) 

)   

(Executive MBA

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ารเรียนการสอน
 และ2. มหาวทิย
รบริหารธุรกิจมห
ปทั้งสองวิทยาเขต

  

A ) 

มเีดีย กรุป จํากัด (

นทัง้หลักสูตรปริญ
ยาลยัเนช่ัน กรุงเท
หาบัณฑิตสําหรับ
ต 868 คน 
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ญญาตรีและ
ทพ ที่อาคาร
บนกับริหาร  



 
5. ทรัพ

5.1 ทรั

ตอไปนี
 
 
 

คําอธิบ

ตามบัญ
หลักป

โดยกลุ
ของบริ
 ยกเวน

ของ บ
อื่น 60

NBC 1
 

พยสินที่ใชในการ

รพัยสินที่ใชในกา

5.1.1 สิ
นี ้

มูลคาทางบ
มูลคาทางบ

ประเ

 
ที่ดินและสวนป
อาคาร และสว
สวนปรับปรุงสิ
เคร่ืองจักรและ

เคร่ืองตกแตงแ
ยานพาหนะ 
สินทรัพยระหว
ติดตั้ง 

รวมที่ดินอ

บายเพิ่มเติม :  
 ที่ดินแ

ญชี 367.13 ลาน
ระกันตามสัญญ

 อาคาร

 บริษทั
ลุมบริษทัไดทําสั
ริษทั   สัญญาจะห
น บริษัท ดบับลวิ

 เครื่อง

 เครื่อง
ริษทั  เนชัน่ บร
.65 ลานบาท 

 สินทรั
1.65 ลานบาท 

 

รประกอบธุรกิจ 

ารประกอบธรุกิจ

สินทรัพยหลักขอ

บัญชีของสินทรั
บัญชีของที่ดิน อ

ภททรัพยสิน 

ปรับปรุงทีด่ิน 
นปรับปรุง 
สินทรัพยที่เชา 
อุปกรณ 

และอุปกรณสํานั

วางกอสรางและ

อาคารและอุปกรณ

และสวนปรับปรุ
นบาท  และของ 
ารวมใหกู 
รสํานักงาน  เปน
ทและบริษัทยอย 
สัญญาเชาเปนเวล
หมดอายุในเดือน
วพีเอส (ประเทศไ
งจักรและอุปกรณ

งตกแตงติดตั้ง แ
อดแคสติ้ง คอร

รพัยระหวางกอส

 

จ 

องบริษัทและบริษ

ัพยหลักของบริษ
อาคาร และอปุกร

มูลคาต

(ล
6
3

6

ักงาน 2

ณ 1

รุงที่ดินที่ดินของ
 WPS ประมา

อาคารสํานักงาน
 ไดเชาพื้นทีสํ่าน
ลา 2+1  ป  โดยวั
นธันวาคม 2557 
ไทย) จํากัด ใชพื้
ณเปนคร่ืองจักรข
และอุปกรณสํานกั
ปอเรชัน่ จํากดั (

สรางและติดตัง้  

ษทัยอย คือ ที่ดนิ

ษทัและบริษัทยอ
รณของบริษัทแล

ตามบัญชีสุทธิ  

ลานบาท) 
605.34 
329.71 
93.35 
607.69 

257.08 
16.37 
39.42 

,948.96 

กลุมบริษัทมีทั้ง
ณ  23  ไร มูลค

นโรงพิมพของ W
นักงานจาก กอง
วตัถุประสงคของ
 
พื้นที่ซ่ึงเปนของบ
ของ WPS มูลคาส
กงาน เปนของ N
(มหาชน) ซ่ึงมีมู

เปนสวนของการ

บ

น อาคารและเคร่ือ

อย 
ละบริษทัยอย ณ 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ 

 
เปนเจาของ 
เปนเจาของ 
ตามสัญญาเชา 
เปนเจาของ 

เปนเจาของ 
เปนเจาของ 
เปนเจาของ 

 

หมดประมาณ 6
าตามบัญชี 103

WPS ที่ กม. 29 ใ
งทุนรวมอสังหา
งการเชาพื้นที่สํา

บริษัทเอง  
สุทธิ  606.44  ลา
NMG มูลคาสุท
ลคาทางบัญชีปร

รปรับปรุงพื้นที่โ

บริษัท เนชั่น มัลติมี

องจกัรตาง ๆ ทีใ่

 วันที่ 31 ธันวาค

คํ้าประกัน
คํ้าประกัน

 
คํ้าประกันเงิ
ยอย และคํ้า

61ไร แบงเปนสว
.93 ลานบาท ซ่ึง

ชเปนหลักประกั
ริมทรัพย ไทยค
นกังานเพื่อประโ

านบาท และ NM
ธิ 58.20 ลานบา
ระมาณ 138.23 ล

โรงพิมพเปนขอ

มเีดีย กรุป จํากัด (

ใชในการผลิต ดงั

ม 2555 

ภาระผูกผัน 

 
นตามสัญญารวม
นตามสัญญารวม

 
งินกูระยะยาวขอ
าประกนัตามสัญ

ใหกู 
ไมมี 
ไมมี 
ไมมี 

 

วนของ NMG 3
งที่ดินจํานวน 5

กนัตามสัญญาเงิน
คอมเมอรเชียล 
โยชนในการประ

MG 1.25 ลานบาท
าท และ อปุกรณ
ลานบาท และขอ

ง NMG  37.77ล
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งรายละเอียด

มใหกู 
มใหกู 

งบริษทั
ญารวม

8 ไร มีมูลคา
8 ไร ใชเปน

นกูระยะยาว 
อนิเวสเมนท 
ะกอบกิจการ

ท 
ณ Electronic 
องบริษัทยอย

ลานบาท และ 



 

 

โปรแก

คาลิขสิ

โปรแก

คําอธิบ

สารสน
บุคคล 
บัญชีเป

บริษัท
ตางปร

ประเภ
ยอดขา
ในการ
วิธีการ

5.2 เงิน
 
ลานบา
 

บริษัทย
ธุรกิจสิ
ธุรกิจสื
ธุรกิจสื
ธุรกิจบ
ธุรกิจด
บริษัทร
ธุรกิจตั
รวม 

    

5.1.2  สิ

มีมูลคาตา

ป

กรมคอมพิวเตอร

สิทธ์ิ 

กรมคอมพิวเตอร

บายเพิ่มเติม 
 โปรแ

นเทศ  ไดแก กา
 เปนตนสวนโปร
ปนตน 

 คาลิข
 เนชั่น อินเตอร
ระเทศ เขาไปถือห

 ลิขสิท
ท Roll-Over 
ายที่เกิดข้ึนจริง โ
รแปลและพมิพ P
คํานวณทั่วไปใน

นลงทุนในบริษทั
ณ 31 ธันว

าท   ดังนี้ 

ปร

ยอย 
ส่ิงพิมพและโฆษ
ส่ือกระจายภาพแ
ส่ือการศึกษาและ
บริการดานการพิ
ดานการขนสง แล
รวม 
ตวัแทนขายหนังส

บริษัทฯ มี

 

สินทรัพยไมมีตัว

มบัญชี ณ 31 ธัน

ประเภททรัพยสิ

ร 

รระหวางติดตัง้ 

รวม 

กรมคอมพิวเตอ
ารพัฒนาระบบโ
รแกรมคอมพิวเต

สิทธ์ิ เปนคาลิข
เนชั่นแนล เอ็ดด
หุนในบริษัท เนช
ทธ์ิดังกลาว เปน
หรือมีผลบังคับใ
โดยสัดสวนของแ
Pocket Book ซึ
นธุรกิจ Pocket B

ทยอยและบริษทัร
วาคม  2555 บริ

ะเภทธุรกิจ 

ษณา 
และเสียงและส่ือส
ะบันเทิง 
พิมพ 
ละอื่น ๆ 

สือพิมพภาษาญ่ีป

มีนโยบายในการ

ตนของบรษิัทแล

นวาคม 2555 ดังต
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ร เปนสวนของ
ฆษณา , การพฒั
ตอรระหวางตดิตั

สิทธ์ิหนังสือขอ
ดูเทนเมนท จํากั
ชั่น เอ็ดดูเทนเมน
สัญญาลิขสิทธ์ิใ
ใชตราบเทาทียั่งไ
แตละสัญญาจะแ
ซ่ึงจะตกลงอัตรา
Book 

รวมของบริษัท 
ริษัทฯ มีเงินลงทุ

สมัยใหม 

ปุน  

ลงทุนและเขาบริ

ละบริษัทยอย คือ

ตอไปน้ี 

 NMG มีมูลคา
ฒนาระบบบัญช ี
ตั้งเปนของ NMG

องกลุมบริษัทยอ
กัด (มหาชน) (N
นท จํากัด (NED
นลักษณะการให
ไมมีการยกเลิกจ
แตกตางกันข้ึนอ
คาลิขสิทธ์ิจากร

ทุนตามวิธีราคาทุ

จํานวนเงิ

7
1
7
42
5
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ริหารบริษัทดังก

บ

อ โปรแกรมคอม

มูลคา

ตามบัญช ี 48.19
 , การพัฒนาระ
G ไดแก  การพฒั

อยที่ดําเนินธุรกิจ
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าคาปกตามปริม

ทุนในบริษัทยอย

งิน (ลานบาท) 
 

78.60 
13.94 

70.06 
22.50 

55.00 
 

1.80 
41.90 

ลาว   โดยสงตัว

บริษัท เนชั่น มัลติมี

มพิวเตอร และคา

าตามบัญชีสุทธิ 

48.19 

42.09 

14.00 

104.28 

9 ลานบาท  สว
บบจัดจําหนาย, 
ฒนาระบบ Digita

จดานเอ็ดดูเทนเม
ทแมของกลุมธุร
นชั่น เอ็กมอนท เ
พและเปนตัวแทน
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ของแตละผลติภณั
าณการพิมพหรือ

ยและบริษัทรวม

แทนในฐานะผูถื

มเีดีย กรุป จํากัด (

าลิขสิทธ์ิ   

 (ลานบาท) 

วนใหญเปนการ
 การพัฒนาระบบ
al Library , การพ
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รกิจดานเอ็ดดูเท
เอ็ดดูเทนเมนท จ
นจาํหนาย  โดย
ทธ์ิจะคํานวณจาก
ณฑนอกจากนี้สัญ
อยอดขายที่ตกลง

ในธุรกิจตาง ๆ 

สัดสวน % 
 

11.59% 
16.80% 
10.33% 
53.08% 
7.93% 

 
0.27% 

100.00% 

ถอืหุนเขารวมเปน

 
(มหาชน) 
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พัฒนาระบบ
บบริหารงาน
พัฒนาระบบ

ระเทศ โดยมี 
ทนเมนทและ
จํากัด (NEE)  
ยเปนลิขสิทธ์ิ
กสัดสวนตาม
ญญาลิขสิทธ์ิ
งกนั ซ่ึงเปน

รวม 678.03 

นกรรมการ  



 
นโยบา
 
ขาวสา
เทานั้น

กรุงเทพ

ดําเนิน

ดําเนิน

 
จัดหาแ
สวนขอ
ใหควา
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รายการ
ในป 2
ไดแก  
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ที่นําเส
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ออกอา
รวมมือ
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ทางกา

กอตั้งแ
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บริษัท 
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โดยบริษทั
1. สายธุ

พธุรกิจ มีเดีย จํา

2. สายธุร
งานโดย บริษัท 

3. สายธุ
งานโดย บริษัท 

4. ธุรกิจ
ดําเนินงาน
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องสถานีขาว 24
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ent Provider) โด
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สนอขาวสารของ
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รรักษาแกประช
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ะหวางสถานีบนั
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 เนชั่น นิวส เนต็

ส่ือกระจายภาพแ
นภายใตบริษัทยอ
าวสารในรูปแบบ
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นําเสนอขาวทีท่นั
ดยผลิตรายการแ
บสถานีโทรทัศน
จัดตั้งสถานีบันเทิ
น ทีวีดาวเทียม  
ายการ และคาเชา
4 NBC ไดจัดต
ามรวมมือระหวา
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นชุมชนเพือ่ขาวส
ทุกพืน้ทีท่ั่วประเ
โรงพยาบาลราม
ขภาพที่ตอบสนอ
าชนทัว่ไปโดยค
ันวาคม 2555 ท
หลือ จํานวน 3 ส
นเทิงแมงโกทวีี , 
ดําเนินธุรกิจที่เกี่
เลือกในการรับ
การทาง  Internet
m, www.eduzon
าว โดยสามารถ

นในสินทรัพยถ
สามารถใหบริก
ทนุขยายเครือขาย

ยบายและเขาไป
กิจภาษาไทย เป
ดําเนินการในไต

ไปภาษาไทย เปน
 จํากัด (KMM)  เ

ษาอังกฤษ เปนผ
ตเวิรค จํากัด (NN

และเสียงและส่ือ
อย คือ บริษัท เน
บตาง ๆ (Conte

n Channel ที่เผยแ
นตอเหตุการณ เ
และรวมผลิตรายก
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ทิงสายพันธุใหม
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าเวลา 
ตั้งชองรายการข
าง NBC และบริ
าชิกอาเซียนในทุ
สาร สวัสดภิาพ
เทศ ผานดาวเทยี
มาธิบดบีริษทั ทรู
องความตองการ
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สถานี คือ สถานี
 สถานีขาวระวงัภ
กี่ยวเนื่องอื่น ๆ เช
ขอมูลขาวสารใ
t , Mobile รวมท

ne.com, www.yo
ถแสดงความคิด

าวร (Hardware)
การไดในทุกๆ สื
ยธุรกิจหลักใหคร

มีสวนรวมในกา
ปนผูผลิตและจํา
ตรมาส 4 ป 2553

นผูผลิตและจําห
เร่ิมดําเนินการใน

ผูผลิตและจําหน
NN)  ตั้งแตป 255

อสมัยใหม 
นชัน่ บรอดแคส
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แพรสัญญาณผาน
เจาะลึก และวิเค
การเพื่อใหกับสถ
นินงานในการผลิ
ม 24 ชั่วโมงแหง
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าวและสาระบัน
ริษัทอสมทจํากดั
ทกุมิต ิ สถานขี
พ ความปลอดภั
ยมไทยคม สถา
รู วิชั่นส จํากัด (
รของประชาชนโ
วชาญในโรคตาง
การปรับเปลี่ยนช
นีขาว เนชั่น แชน
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ชน ธุรกิจอบรมส
ใหกับผูชมรายก
ทั้งการรวมมือกับ
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เห็นไดที่ www.

บ
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ส่ือ และจะพิจาร
รบวงจร 

ารบริหาร   โดยป
หนาย หนังสือพิ
 NMG ถือหุน 9

หนายหนังสือพิม
นไตรมาส 4 ป 2

นายหนังสือพิมพ
52 

สติ้ง คอรปอเรชัน่
พื่อเผยแพรผานส่ื
นทางระบบดาวเ
คราะหเนื้อหาอยา
ถานีโทรทัศนชอ
ิตรายการวทิยุให
แรกของประเทศ

ส  และโทรศัพทเ

เทิงอีก 3 สถานี
 (มหาชน)เพือ่ร
ขาวระวังภยั 2
ภัย การจราจร 
นีสุขภาพด ี 24 
(มหาชน)และบริ
โดยการใหความร
งๆ ไดตลอด 24 ช
ชองรายการใหม 
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พิมพคมชัดลึก ม
สัมมนา ธุรกิจผลิ
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อกจากนี้ยังไดจัด
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บริษัท เนชั่น มัลติมี

ารใหบริการในฐ
ณาลงทุนในธุรกิ
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น จํากัด  (มหาช
สือกระจายภาพแล
เทียม และเคเบิล้
างเปนกลาง  แล
องตาง ๆ ไดแก 
หกับสถาน ีF.M. 
ศ ภายใตชื่อ Ma
เคลื่อนที่  โดยมีร
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4 ชั่วโมงชื่อ 
บรรเทาภัยพิบตัิ
ชั่วโมง ชื่อ “R
ริษัทดาตาโปร ค
รูความเขาใจปญ
ชั่วโมง  
ดังนั้นจึงมีสถาน

Channel  และ ค
มาเปนสถานีขาว
ลิตและจัดจําหน
รูปแบบใหม ให
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ดทํา BLOG เพื่อ
งบริษัทไดผลิต 

มเีดีย กรุป จํากัด (

ฐานะเปนผูใหบ
กิจที่เกี่ยวของกับ

 8 สายธุรกิจ ดังน
รกิจ ดําเนินงาน

ะ นิตยสารเนช่ัน
น 99.99% 

ละ นิตยสาร Nat

ชน) (NBC)  ปร
ละเสียงทางโทร
ลทวีีทองถิ่น โดย
ละเปนผูใหบริกา
 ชอง 3 , ชอง 

 90.5 และ F.M. 
ango TV ผานชอ
รายไดหลักจากก

ย สถานีขาวภาษ
หารสถานีโทรทศั

“ระวังภัยแชแน
ต ิ และประโยช

Rama Channel” 
คอมพิวเตอร ซิส
ญหาสุขภาพพรอม

นีโทรทัศนทีบ่ริษ
คมชัดลึกทีวี ซ่ึงเป
คมชัดลึกทีว ี
าย VCD และ D
เชื่อมโยงกับสถ

ntip.com , www.
อสรางชุมชนใหเ
 Content เพื่อ

 
(มหาชน) 
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ริการขอมูล    
บธุรกิจหลัก

นี้ 
นโดย บริษัท 

นสุดสัปดาห

tion Junior 

ระกอบธุรกิจ
ทัศน ทั้งใน
ยมุงเนนและ
ารขอมูลขาว 
 5 และผลิต
 102 
องทางตางๆ  
การขายเวลา

ษาอังกฤษชื่อ 
ศนดาวเทียม 
นล” สถาน ี
ชนสาธารณะ
  เปนความ
เต็มส จํากัด
มแนว

ษัทฯ เปนผู
ปนการผนกึ

DVD เปนตน
ถานีขาวของ
.exteen.com
เขามามีสวน
อรองรับการ



 
เปลี่ยน
ผลิตได

5. ธุร

นามขอ
บริษัท
แนล จํ
เปนบริ
(IPO)  

ตัวการ

6. ธุร

           
84.50%
คุณภาพ
 
เนชั่น พ
ละ 9
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ยังคงดํ

7. ธุร

 
โดยรับ
บริการ

8. ธุร

 
มหาวิท
บริษัทม

การคว

จํานวน
อนุมัติ
เขาไปเ
 
 
 

นแปลงของการบ
ดตลอดเวลา  

รกิจดานเอ็ดดูเทน
ดําเนินธุรกิ
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คือ บริษัท เนชั่น
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ในป 2554
ทยาลัยโยนก แล
มีสัดสวนการถือ
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บริโภคขาวสารใน

นเมนทและตางป
กจิผลิตและจําหน
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นายส่ิงพิมพสําห
ไดรับลิขสิทธ์ิทั้ง
นแนล เอ็ดดูเทน
มนท จํากัด (NED
NE ไดเขาจดทะ
รอยแลวเม่ือวันที
รกิจโทรทัศนดา
ooHoo & Friend

ายใตบริษทัยอย 
พิมพ และหนงัสื

ยน 2553WPS ได
หุนเดิม 2 ราย  มี
ริษทัรวมมาเปนบ
Magazines และ

 (Logistic) ภายใ
และหนังสือ Pock
แจกใบปลิว  โบช

ริษัทยอย คือ บริ
น มหาวิทยาลัยเ
 90 

รวม 

าหนดนโยบายขอ
มีการดําเนินธุรกิ
งบริษัทกอน   สํ
ดสวนการถือหุน

ชมสามารถชมรา

หรับเด็กและเยาว
งในประเทศและ
เมนท จํากัด (มห
D) และ บริษัท เ
ะเบียนพรอมกับเ
ที่ 17 พฤศจิกายน
าวเทียมสําหรับเย
d  เพื่อเปนชองท

 คือ บริษทั ดบั
สืออื่น ๆ ไดแก

ดซ้ือหุนของ เน
มีผลทําให WPS 
บริษทัยอย โดย
ะ Pocket  Book

ใตบริษัทยอย คือ
ket book และส่ิง
ชัวรสินคาฯ เพื่อ

ริษัท เนชั่นยู จํากั
เนชั่น ตั้งอยูจังห

องบริษัทยอยโด
กิจที่กระทบตอบ
สาหรับกรณีที่เปน
น  

บ

ายการสดและยอ

วชน โดยไดรับลิ
ะตางประเทศ โด
หาชน) (NINE) 
นชั่นเอ็กมอนท 
เสนอขายหุนให
น 2553 
ยาวชน ในนาม 
ทางธุรกิจสําหรับ

บบลวิพีเอส (ป
 การตูน พ็อคเ

ชั่น พร้ินติ้ง เซอ
 มีสัดสวนการถอื
ย NPS  ดําเน

k เฉพาะในประเท

อ บริษัท เอ็นเอ็ม
งพิมพตาง ๆ ใหก
สงเสริมการขาย

กัด โดย NMG ถื
หวัดลําปางตอม

ยจะสงกรรมการ
บริษัทอยางมีนัยส
นบริษัทรวม, บริ

บริษัท เนชั่น มัลติมี

อนหลังที่เว็ปไซด

ิขสิทธ์ิจากตางป
ดยอยูภายใตการบ
  (เดิมชื่อ บริษัท
 เอ็ดดูเทนเมนท 
แกประชาชน แล

KIDZONE และ
กลุมเปาหมายเด็

ระเทศไทย) จํา
ก็ตบุคส และนิต

อรวิส จํากัด (NP
อหุนใน NPS เพิ่
นนิธุรกิจดานบริ
ทศ แตไมรวมกา

มแอล จํากัด (NM
กับ NMG และบ
ยใหกับลูกคา ภาย

ถือหุน รอยละ 5
า บริษัทไดซ้ือห

รของ NMG ไปเ
สําคัญ  บริษัทยอ
ริษัทที่เกี่ยวของก

มเีดีย กรุป จํากัด (

ดของสถานีขาว

ประเทศ, ผลิตหนั
บริหารงานของบ
ท เนชั่น บุคส อิน
 จํากัด  (NEE)  โ
ละบุคคลทั่วไปเ

ะมีธุรกิจการบริห
ดก็และเยาวชนเพิ่

กัด (WPS) (NM
ตยสาร รวมถึงง

PS) (เดิมชื่อ บริ
มจากรอยละ 48
ริการรับพิมพงาน
ารพมิพหนังสือพิ

ML) NMG ถือห
ริษัทในเครือ รว
ยนอกดวย  

5 โดยจะรับโอน
หุนเพิ่มอีกรอยล

เปนกรรมการ ใน
อยจะตองเสนอเ
กัน  บริษัทฯจะส
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แตละสถานี

นังสือเลมใน
บริษัทยอย 3 
นเตอรเนชั่น
โดยมี NINE  
ปนคร้ังแรก 

หารลิขสิทธ์ิ 
พิ่มข้ึนดวย 

MG ถือหุน 
งานพิมพที่มี

ษัท เกียวโด 
.99 เปนรอย
นในลกัษณะ 
พิมพ (ซ่ึงจะ

หุน 99.99% 
วมทั้งรับงาน

นใบอนุญาต
ละ 35 ทําให

นบริษัทยอย
เร่ืองและขอ
สงกรรมการ

 



 
6. ขอพิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิพาททางกฎหม
-ไมมี 

 

มาย 

บบริษัท เนชั่น มัลติมมีเีดีย กรุป จํากัด (
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7. โครง

7.1 หลั
(1) ทนุ
บริษัท
คาที่ตร
1,647,7

(2) พัน
-ไมมี- 

7.2 ผูถื

รายชื่อ

1. นา

2. นา

3. DO

4. นา

5. น.

6. นา

7. นา

8. นา

9. นา

10. บ

อื่นๆ 

หมายเ
1.) กลุม
-นายสุ
-นายเส
-Dow J
ผานมา
 
2.) ประ

งสรางเงินทุน 

ลักทรัพยของบรษิ
น 
มีทุนจดทะเบียน
ราไวหุนละ 0.53
740,300  หุนมูล

นธะผูกพันในการ
 

ถือหุน 

ผูถอืหุน 10 ราย

ายสุทธิชัย แซหยุ

ายเสริมสิน สมะล

OW JONES & C

ายจีรเดช จงวฒัน

ส.วารุณ ีตันตสุร

างศุภศรี คุณประ

ายพิชิต ชินวทิยา

ายชยานนท วรียุท

ายภมร พลเทพ  

บริษทักรีนสยาม 

 

หต ุ
มผูถือหุนทีจ่ัดอย
สทธิชัย แซหยุน ผ
สริมสิน สมะลาภ
Jones & Compa
าไดมอบอํานาจใ

ะเภทผูถอืหุน 
ผูถือหุนแบ
สัญชาติไท
ผูถือหุนตา
รวมทั้งส้ิน

 

ษัท  

น ณ วันที่ 31 ธั
3 บาท ทุนที่เรียก
คาที่ตราไวหุนล

รออกหุนในอนา

แรก และสัดสวน

ยุน  

ลาภา   

COMPANY, INC

นาศลิปกลุ  

รฤกษ  

ภากร 

กุล 

ทธโกศล 

 จํากัด  

ยูในกลุมเดียวกนั
ผูถือหุนรายใหญ
ภาผูถอืหุนรายให
any, Inc., New Y
ใหนายสุทธิชัย แ

บงตามสัญชาติ 
ทย 
างชาติ 
น 

ันวาคม 2555 จํา
กชําระแลว ณ วัน
ละ 0.53 บาท 

คต 

นการถอืหุน ณ วั

กลุมผูถือหุน 

C., NEW YORK

รวม 

นและออกเสียงไ
ญของบริษัท และ
หญของบริษัท แล
York เปน Strateg
แซหยุนเปนผูมีอาํ

จํานวน
3

3

านวน 873,302,3
นที่ 31 ธันวาคม

วนัปดสมุดทะเบี

K  

ปในทางเดียวกนั
ะดาํรงตําแหนงเป
ละดํารงตําแหนง
gic Partner ที่มีค
านาจในการออก

นราย 
,121 1,5

28 1
,149 1,6

บ

359 บาท แบงเป
ม 2555 จํานวน 8

ยน  28ธันวาคม 

น ไดแก  
ปนประธานกรรม
งเปนรองประธา
ความสัมพันธกับ
กเสียงลงคะแนน

จํานวนหุน 
16,777,580 
30,962,720 

647,740,300 

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ปนหุนสามัญจําน
873,302,359 บาท

 

 2555 

จํานว

16

16

12

7

5

4

4

3

3

3

89

1,64

มการของบริษทั 
นกรรมการของบ
บบริษัทมายาวนา
น 

รอยละ 
92.05 

7.95 
100.00 

มเีดีย กรุป จํากัด (

นวน 1,647,740,
ท แบงเปนหุนสา

วนหุนที่ถือ 

65,480,540 

65,000,000 

20,000,000 

70,000,000 

50,000,000 

49,092,280 

40,000,000 

3,530,900 

2,000,000 

1,847,790 

90,788,790 

47,740,300 

 
บริษัท 
าน ในการประชุ
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300  หุนมูล
ามัญจํานวน 

รอยละ 

10.043 

10.014 

7.283 

4.248 

3.034 

2.979 

2.428 

2.035 

1.942 

1.933 

54.061 

100.00 

ชุมผูถือหุนที่



 
7.3 นโ
บมจ.เน

บมจ.เน

บมจ.เน
(NINE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยบายจายเงินปน
นชั่น มัลติมีเดีย ก

นชั่น บรอดแคส

นชั่น อนิเตอรเน
E) 

 

นผลของบรษิทัแ
กรุป (NMG) 

ติ้ง คอรปอเรชัน่

ชั่นแนล เอ็ดดูเท

และบริษัทยอย 
: 

น (NBC) : 

ทนเมนท : 

ไมเกินรอยล
เงินไดนิตบิคุ
ข้ึนอยูกับแผ
มติของคณะ
อนุมัติจากที่
คณะกรรมก
ใหรายงานให
ไมนอยกวาร
หักสํารองตา
อัตราการจาย
การดําเนินงา
อนาคตตามที
ของคณะกรร
จากทีป่ระชุม
คณะกรรมก
รายงานใหที่
ไมนอยกวาร
ภาษีเงินไดนิ
เหมาะสมภา
สูงสุดตอผูถื
ผลจะตองถูก
จายเงินปนผ
ปนผลระหว
ประชุมคราว

บ

ละ 65 ของกําไรส
คคล และหลังหัก
นการลงทุน ควา
กรรมการบริษทั
ประชุมผูถือหุน 
ารบริษัทมีอํานา
หที่ประชุมผูถอืห
รอยละ 40  ของกํ
ามกฎหมาย และ
ยเงินปลผลดังกล
าน แผนการลงทุ
ที่คณะกรรมการ
รมการบริษัททีอ่
มผูถอืหุน เวนแต
ารบริษัทมีอํานา

ทปีระชุมผูถอืหุน
รอยละ 30 ของกํ
นิตบิุคคล สํารองต
ายใตเง่ือนไขที่กา
อหุน ทั้งนี้ มติขอ
กตองนําเสนอเพื่
ลระหวางกาลซ่ึง
างกาลได แลวให
วตอไป 

บริษัท เนชั่น มัลติมี

สุทธิ (ตามงบการ
กสํารองตามกฎห
ามจําเปน ความเ
ททีอ่นุมัติใหจายเ ิ
 เวนแตเปนการจ
จอนุมัติใหจายเงิ
หุนทราบในการ
กาํไรสุทธิหลังหัก
เงินสํารองอื่นๆ 
ลาว อาจเปล่ียนแ
ทนุ ความจําเปนแ
บริษัทฯ และ/หรื
อนุมัติใหจายเงินป
ตเปนการจายเงิน
จอนุมัติใหจายเงิ
ทราบในการปร
าไรสุทธิ (ตามงบ
ตามกฎหมาย แล
ารดาํเนินการดังก
องคณะกรรมกา
อืขออนุมัติจากที
งคณะกรรมการบ
หรายงานใหที่ปร

มเีดีย กรุป จํากัด (

รเงินเฉพาะบริษทั
หมาย และเงินสํา
หมาะสมอื่นๆ ใ
เงินปนผลจะตอง
จายเงินปนผลระ
งินปนผลระหวา
ประชุมคราวตอ
กภาษีเงินไดนิตบิ
 ที่จําเปนและเหม
แปลงข้ึนอยูกับฐา
และความเหมาะส
รือผูถอืหุนเห็นส
ปนผลจะตองได
นปนผลระหวางก
งินปนผลระหวา
ะชุมคราวตอไป
บการเงินเฉพาะบ
ละสํารองอื่นๆ ที่
กลาวจะตองกอใ
รบริษทัทีอ่นุมัติ
ที่ประชมุผูถือหุน
บริษทัมีอํานาจอ
ระชุมผูถือหุนทร
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ท)หลังหักภาษี
ารองอื่นๆ ทั้งนี้
นอนาคตทัง้นี้ 
งไดรับการ
หวางกาลซ่ึง
งกาลได แลว 
ไป 
บุคคล และหลัง
มาะสม ทั้งนี้
านะการเงิน ผล
สมอื่นๆ ใน
สมควร ทั้งนี้ มติ
ดรับการอนุมัติ
กาลซ่ึง
งกาลได แลวให
 
บริษัท) หลงัหัก
ทีจ่ําเปนและ
ใหเกิดประโยชน
ใหจายเงินปน
น เวนแตเปนการ
อนุมัติใหจายเงิน
ราบในการ



น

ร



 
8. โครง

 

งสรางการจัดกา

 

ร 

บ

 

บริษัท เนชั่น มัลติมี

 

มเีดีย กรุป จํากัด (

ณ เดือนกุมภ
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าพันธ 2556 



 
คําอธิบ
ปจจุบนั

กรุงเทธ
เพื่อปร

ดําเนิน

บริษัท 
จํากัด เ

ปอเรชั่
เปน ส
และ S
ทีเอส, 
ใหบริก
ชองทา
ภาพเค
ไดแก 
และบริ
รูปแบบ

โดยได
ตางปร
(Chara
อยูภาย
เนชั่น 
บริษัท 
ประกอ

จํากัด  

สวนให
บริษัทภ

ใบอนุญ
 
สายธุร
 

บายเพ่ิมเติมของโ
นกลุมบริษทัไดแ

1. สายธรุ
ธุรกิจ มีเดีย จํากั
ระกอบธุรกจิและ

2.  สายธรุ
งานโดย บริษัท 

3.  สายธุ
 เนชั่น นวิส เน็ต
เพือ่ประกอบธุรกิ

4.  ประเภ
ชนั จาํกัด (มหาชน
ถานีคมชดัลึกทวีี
atellite หรือเคเบิ
 โทรศพัทเคลื่อน
การขาวสารผาน
างคือ ทางอินเท
ลื่อนไหวพรอมเ
บริษัท เอ็นบีซี เน
ริษทั เอน็บซีี เนก็
บใหม  

5. สายธุร
ดรับลิขสิทธ์ิจากต
ระเทศ, ตัวแทนโ
acter Manageme
ยใตการบริหารงา
บุคส อินเตอรเน
 เนชั่น เอ็กมอนท
อบธุรกิจและผลิต

6. ประเภ
 โดยการพมิพหลั

7.  ประเภ
หญใหบริการขน
ภายนอก 

8.  ประเภ
ญาตมหาวิทยาลั

โดยแตละ
รกิจบรรณาธิการ

1.  สายธุร

 

โครงสรางการจัด
แบงสายธุรกิจออ
รกิจดานขาวธุรกิ
กดัและเมื่อเดอืนพ
ะผลิตรายการใน
รกิจดานขาวทั่วไ
 คมชดัลึก มีเดีย 
รกิจดานขาวภาษ
ตเวิรค จํากัดและ
กจิและผลิตรายก
ภทธุรกิจดานส่ือ
น)  เจาของและผู
ว)ี, รามาแชนแน
บลิทีวทีองถิน่ ที
นที่, Application
ส่ือรูปแบบใหม(
ทอรเน็ต และผ
เสียง (MMS) แล
น็กซมีเดีย จํากัด
กซ สกรีน จาํกดั

รกิจดานเอ็ดดูเทน
ตางประเทศ, ผ
โฆษณาและจัดจํ
ent), ธุรกิจโทรท
านของบริษทัยอ
นชั่นแนล จํากดั) 
ท เอ็ดดูเทนเมนท
ตรายการในรูปแ
ภทธุรกิจดานการ
ลกัจะรับพิมพหน
ภทธุรกิจดานขน
นสงหนังสือพิมพ

ภทธุรกิจดานการ
ยโยนก และเปลี่
สายธุรกิจประกอ
 (Editor)  ฝายขา
รกิจทั้ง 8 สาย ดแู

ดการ 
อกเปน 8 สายธุร
กิจภาษาไทย: เป
พฤศจิกายน 255
รูปแบบตางๆ เพื่
ไปภาษาไทย:ผูผ
จํากัด 
ษาอังกฤษ:ผูผลติ
เม่ือเดอืนพฤศจกิ
การในรูปแบบตา
อกระจายภาพแล
ผูดาํเนินงานสถา
นล ,  ผลิตรายการ
วดีาวเทียม  เว็บ

n ผานIPad, IPho
(New Media) โ
านอุปกรณเคลือ่
ละการดาวนโหล
ด และเม่ือเดือนพ
ด เพือ่ประกอบธุ

นเมนทและตางป
ผลิตหนังสือเลมใ
จาํหนายใหกับส่ิง
ทัศนดาวเทียม, แ
ย ไดแก บริษัท 
 ซ่ึงมีบริษัทยอย
ท จํากดัและเมือ่เ
แบบตางๆ เพือ่เผ
รพิมพ:ดําเนนิธุร
นังสือพิมพของเค
นสง : ดําเนินธุรกิ
พ, พอ็คเก็ตบุคส

รศึกษา :ดําเนนิธุ
ยนชื่อเปน มหาวิ
อบดวยกรรมการ
ายฝายการตลาดแ
แลภาพรวมโดย

กิจ ประกอบดวย
ปนผูผลิตและจํา
5 ไดจัดตั้งบริษทั
พื่อเผยแพรผานส่ื
ผลิตและจําหนาย

ตและจําหนาย ห
กายน 2555 ไดจั
างๆ เพื่อเผยแพร
ะเสียง :ดาํเนินง
านีขาวเนชั่นแชน
รและรวมผลติรา
บไซต www.nati
oneและผลิตราย
ดยนําเสนอผานส
นที ่ โทรศพัทมื

ลด Application ต
พฤศจิกายน 2555
ธุรกิจและผลิตรา

ประเทศ: ผลิตแ
ในนามของสํานกั
งพิมพตางประเท
และธุรกิจดิจิตอล
 เนชั่น อินเตอร
และกิจการควบ
เดือนพฤศจิกายน
ผยแพรผานส่ือโท
รกิจรับจางพิมพภ
ครือเนชั่น กรุป  
กจิใหบริการรับจ
, การตูน และนิ

รกิจโดยบริษทั เ
วทิยาลัยเนช่ัน ตั้
รผูอํานวยการของ
และฝายจัดจําหน
กรรมการผูอํานว

บ

ย 
หนาย หนังสือพ
ทยอย ไดแก บริ
สือโทรทศัน และ
ย หนังสือพิมพ 

หนังสือพิมพ เดอ
ัดตั้งบริษทัยอย ไ
รผานส่ือโทรทศัน
งานภายใตบริษทั
นแนล, Mango T
ายการเพื่อออกอ
onchannel.com,
การวิทยุใหกับส
ส่ือใหมที่ไดรับค
มือถอื, Smart 
ตาง ๆในเดือนมีน
5 ไดจดัตั้งบริษัท
ยการในรูปแบบ

และจําหนายส่ิงพิ
กพิมพเนชัน่บุคส
ทศ และประกอบ
ล ในการผลิตแล
เนชั่นแนล เอ็ดดู
คุมรวมกัน ไดแ
น 2555 ไดจัดตัง้
ทรทัศน และส่ือรู
ภายใตบริษทัยอ
 และรับจางพิมพ
จางขนสงภายใต
นิตยสาร ของเนชั

เนชั่นยู จํากดั โด
ั้งอยูจังหวัดลําปา
งบริษัทยอย (Pre
นาย 
วยการ  (Presiden

บริษัท เนชั่น มัลติมี

พิมพ กรุงเทพธุ
ษทั แบงคอก บสิ
ส่ือรูปแบบใหม 
คมชัดลึก และ

อะเนช่ัน และ เ
ไดแก บริษทั เอ็น
น และส่ือรูปแบบ
ทยอย คือ บริษทั
TV/ระวังภัย(เม่ือเ
ากาศในทีวีสถาน

,จอโทรทศันภาย
สถานี F.M 90.5แ
ความนิยม โดยแ

Phone , แท็
นาคม 2555 ไดจั
ยอย ไดแก บริษั
ตางๆ เพื่อเผยแพ

พิมพสําหรับเด็ก 
ส โดยไดรับลิข
บกิจการอื่น เชน
ละจัดจําหนายส่ือ
ดเูทน เมนท จํากั
ก บริษัท เนชั่น 
งบริษัทยอย คือ บ
รูปแบบใหม  
ย คือ บริษทั ดั
พหนังสือใหกับลู
ตบริษทัยอย คือ 
ชัน่ฯ และบริษทั

ดย NMG ถือหุน 
าง 
esident)  ซ่ึงเปนผู

nt) 

มเีดีย กรุป จํากัด (

ธุรกิจดําเนินงานโ
สสิเนส บรอดแค
  
ะ นิตยสารเนช่ัน

เนชั่นจูเนียร ดาํเ
นเอ็นเอ็น เน็กซ 
บใหม  
ท เนชั่น บรอดแ
เดือนธันวาคม 2
นตีางๆ ไดแก ช
ยในสถานีและบน
และ FM 102เปน
แบงการใหบริการ
บเล็ตผานทาง 
ดัตั้งบริษัทยอย 

ษทั เอ็นบีซี เน็กซ
พรผานส่ือโทรทั

 เพื่อการศกึษา 
ขสิทธ์ิจากทั้งในป
น ธุรกิจการบริ
อส่ิงพิมพอิเลก็ท
กดั (มหาชน) (เดิ
 เอด็ดูเทนเมนท 
บริษัท เนชั่น คิด

ดบับลิวพีเอส (ป
ลกูคาภายนอก    
บริษัท เอน็ เอ็ม

ทในเครือ รวมทัง้

 90% โดยจะรับโ

ผูบริหารสูงสุดขอ
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โดย บริษัท 
คสติ้ง จํากดั

นสุดสัปดาห

เนินงานโดย 
 ฟรอนเทียร 

แคสติ้ง คอร
555 ไดปรับ
ชอง 3 ชอง 5
นรถไฟฟาบี
นตนรวมทั้ง
รออกเปน 2 
SMS และ 

ซ วชิัน่ จํากดั
ทศัน และส่ือ

และบันเทิง
ประเทศและ
หารลิขสิทธ์ิ
รอนกิสโดย
ดมิชื่อบริษทั 
 จาํกดั  และ
ส จํากัดเพือ่

ประเทศไทย) 
 
 แอล จํากดั 
งรับงานของ

โอน

องแตละ



 

นโยบา

IT  Ce
ตรงกบั
 
กรรมก
 
8.1 โคร
โครงส
คณะกร
 
1. คณะ
ณ เดือน
           
1. นาย
2. นาย
3. นาง
4.นายป
5. นาย
6. นาย
7.นายนิ
8.  นาย
9.  นาย
10.นาย
11.นาง
หมายเ

1

2

3

4

5

 

2. กองบ
ายการนําเสนอขา

3. หนวยง
enter, พัฒนาธุรกิ
บกรรมการผูอําน

โดยมี นาง
การบริษทั แตงตั้

รงสรางกรรมกา
สรางกรรมการบริ
รรมการบริหารโ

ะกรรมการบริษทั
นมีนาคม 2556 ค
 ช่ือ-นามสกุล 
สุทธิชัย(*1)       แ
เสริมสิน(*2)     ส
สาวดวงกมล โช
ปกรณ            บริ
เชวง              จริ
โยธิน            เนื่
นิสสัย (*3)       เวช
ยนิวัตน          แจ
ยอดศิักดิ์ (*4)   ลมิ
ยพนา (*5)       จัน
งคริสติน       ดไี
หต:ุ - 
. เม่ือวันที ่6 มี

กรรมการบริ
. เม่ือวันที ่17 

รองประธาน
. นายนิสสัย เ

ระหวางการ
. วันทีด่ํารงตาํ

วันที่ 26 เมษ
นิสสัย  เวชช

. เม่ือวันที ่ 11
กรรมการบริ

 

บรรณาธิการแยกต
าวจะปรึกษากับบ
านสนับสนุนสว
กจิและนักลงทนุ
นวยการ  (Preside
งสาวนนทิชา ศอ
ั้ง นางสาวมัธยา 

รบริษัท 
ริษทัประกอบดว
โดยมีรายละเอียด

ท 
คณะกรรมการบ

แซหยุน 
สมะลาภา 
ชตะนา 
ริมาสพร  
ริยะพิสุทธ์ิ 
อืงจํานงค 
ชชาชีวะ  
จงอริยวงศ 
มปรุงพฒันกจิ  
นทรวิโรจน 
บยเอส เบรนเดลิ

มีนาคม 2555  ทีป่
ริษทัแทนนายธน
  เมษายน 2555 ท
นกรรมการบริษทั
เวชชาชีวะ ลาออ
รสรรหาบุคลากร
าแหนงของกรรม
ษายน 2555 มีมติ
ชาชีวะ และมีมติ
1 พฤษภาคม  25
ริษทั แทนนายธน

ตามบริษัทยอยข้ึ
บรรณาธิการอําน
วนกลางของทั้งก
นสัมพันธ, ทรัพย
ent) 
อศนัสนีย ทําหนา
 โอสถานนท ดํา

วยกรรมการทั้งห
ดดังนี ้

ริษัทประกอบดว
     ตําแ
ประธา
รองปร
กรรมก
ประธา
กรรมก
กรรมก
กรรมก
กรรมก
กรรมก
กรรมก

ล กรรมก

ประชุมคณะกรร
นาชัย  ธีรพัฒนวง
ที่ประชมุคณะกร
ท แทน นายธนะ
อกจากการเปนก
รที่มีคุณสมบัติเห
มการทั้งคณะตาม
ิใหดาํรงตําแหน

ตแิตงตั้งกรรมการ
55  ที่ประชุมคณ
นะชัย  สันติชัยกู

ข้ึนตรงกับ กรร
นวยการ (Editor in
กลุมบริษทัประก
ยากรบุคคล, ธุรก

าที่ เลขานกุารบริ
รงตําแหนงเลขา

หมด 3ชุดคือคณะ

วยกรรมการทั้งสิ
แหนง 
านกรรมการ 
ระธานกรรมการ
การ/กรรมการผูอ
านกรรมการตรว
การตรวจสอบ 
การตรวจสอบ 
การ 
การ 
การ 
การ 
การ 

รมการบริษัท คร้ั
งศ  ประธานกรร
รรมการบริษัท ค
ะชัย  สันติชัยกูล 
กรรมการอสิระข
หมาะสมเพ่ือทดแ
มวาระทีก่าํหนด
งตออีกวาระ ได
รเพิ่ม 1 ทาน ไดแ
ณะกรรมการบริษั
กลูชัย กรรมการที

บ

รมการผูอํานวยก
n Chief) 
อบดวยกองบรร
การ,  จัดจําหนา

ริษทั  (ลาออกมีผ
านุการ มีผลตั้งแต

ะกรรมการบริษทั

ส้ิน  11 คน ดังนี ้

 
อาํนวยการ 
วจสอบ 

ั้งที่ 2/2555  มีมติ
รมการที่ลาออก  
คร้ังที่  3/2555  มี
 กรรมการที่ลาออ
องบริษทั  เม่ือวั
แทนตําแหนงกรร
ตามขอบังคับบริ
แก นายเชวง จริ
แก นายอดศิักดิ์  
ษทั คร้ังที่  4/255
ที่ลาออก 

บริษัท เนชั่น มัลติมี

การของบริษัทยอ

รณาธิการกลาง,แ
ย,  จัดซ้ือ, ทะเบ

ผล 15 กุมภาพนัธ
ตวันที่ 1 5กุมภาพ

ทคณะกรรมการต

 
          ปร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ตแิตงตั้ง นายสุท
 
มติแตงตั้ง นายเส
อก 
วนัที่ 19 มีนาคม
รมการที่วางอยูดั
ริษทั และที่ประช
ยะพิสุทธ์ิ, นายโ
 ลิมปรุงพัฒนกจิ
5  มีมติแตงตัง้ น

มเีดีย กรุป จํากัด (

อย(President) 

แผนกการเงิน, บั
บียน และธุรการ

ธ 2556 และมีมติ
พันธ 2556 เปนต

ตรวจสอบและ

ระเภท 
รที่เปนผูบริหาร 
รที่เปนผูบริหาร 
รที่เปนผูบริหาร 
รอิสระ  
รอิสระ 
รอิสระ 
รอิสระ 
รอิสระ 
รที่เปนผูบริหาร 
รที่เปนผูบริหาร 
รที่ไมเปนผูบริห

ธิชัย  แซหยุน เป

สริมสิน  สมะลา

ม 2556  ทั้งนี้บริ
ดงักลาว 
ชุมสามัญประจําป
โยธิน เนื่องจํานง
จ 
นายพนา จันทรวิ
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สําหรับดาน

ัญช,ี เครดิต,  
รโฆษณาข้ึน

ตจิากคณะ 
ตนไป) 

 
 
 

  
 
าร 

ปนประธาน

าภา  เปน

ริษัทกําลังอยู

ป 2555 เม่ือ
ค และนาย

โรจน  เปน



 
โครงส
 
ไมนอย
เปนกร
 กรรมก
มีความ
อิสระข
 
ที่มีควา
กลต.ห
กรรมก
และปร
ขอกําห

ประสบ
ธุรกิจ 
พยายา
 
 
กรรมก
เห็นชอ
 
ประเภ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรางคณะกรรมก
1. คณะก

ยกวาหนึ่งในสาม
รรมการที่เปนผูบ
การอิสระ (Indep
มเปนอิสระจากผู
ของตน 

กรรมการท
ามรูความเขาใจใ
หรือตลาดหลักทร
การที่ไมเปนผูบริ
ระสบการณ 
หนดของสํานักงา

2. คณะก
บการณ ความส
สนใจในกจิการข
มในการปฏิบัตหิ

3.  คณะก
4.  ประธ

การบริษทัจดทะเ
อบ 

5.  กรรม
ทของธุรกิจ และ

6. ประธ
 
 

 

การ 
กรรมการของบริ
มของคณะกรรม
บริหาร(Executiv
pendent Directo
ผูถอืหุนใหญ แล

ที่เปนผูบริหาร (
ในธุรกิจของบริษั
รัพยฯ 
ริหาร (Non-Exec
เฉพาะดานที่เป
าน กลต.หรือตล
กรรมการจะพิจา
สามารถเฉพาะดา
ของบริษัทอยางแ
หนาที่  
กรรมการทีพ่นจา
านกรรมการบริห
เบียน ไดไมเกิน 

การของบริษัทจ
ะตําแหนงทีก่รรม
านกรรมการไมด

ริษัทมีจาํนวนไมน
การทั้งคณะและ
e Director) และ
or) หมายถึง กรร
ละ ผูบริหารของ

(Executive Direc
ษทั ไมเปนบคุ

cutive Director) 
นประโยชนกบับ
ลาดหลกัทรัพยฯ 
รณาคัดสรรคุณส
นที่หลากหลาย 
แทจริง และมีคว

ากตําแหนงตามว
หาร รองประธาน
 5 บริษทัโดยการ

ะไมเปนกรรมก
มการของบริษัท
ดํารงตําแหนงกร

นอยกวา 5 คน ป
ะไมนอยกวา 3 ค
กรรมการทีไ่มเป
รมการบริษทัทีไ่
งบริษทั ไมมีคว

ctor) หมายถึง ผู
คคลตองหามเปน

 หมายถึงกรรมก
บริษทั และไ
 
สมบัติ ขอ
เปนประโยชนก

วามต้ังใจที่จะดําเ

วาระ อาจไดรับก
นกรรมการบริห
รดํารงตําแหนงก

ารในบริษทัที่เป
ไปดาํรงตําแหน
รรมการผูอํานวย

บ

ประกอบดวยกรร
คนตองมีกรรมก
ปนผูบริหาร (No
มไดบริหารจดัก
วามสัมพันธอนัอ

บริหารที่ไดรับก
นกรรมการบริษทั

การบริษทัทีไ่มได
ไมเปนบุคคลตอ

องผูที่จะดํารงตํา
กับบริษัท มีควา
เนินธุรกิจอยางต

การแตงตั้งกลับเข
าร กรรมการบริ
กรรมการดังกลาว

นคูแขงของบริษั
งกรรมการในบริ
ยการ 

บริษัท เนชั่น มัลติมี

รมการอิสระ (In
ารตรวจสอบอยา
n-Executive Dir
การกิจการของบริ
อาจเปนการขัดขว

การแตงตั้งเปนกร
ทตามกฎหมายห ื

ดเปนผูบริหาร มี
งหามเปนกรรมก

าแหนงกรรมการ
ามซ่ือสัตย สุจริต
ตอเนื่อง รวมทั้งส

ขาดํารงตําแหนง
หาร กรรมการผู
ว ตองแจงใหคณ

ษทัฯ และ บริษัท
ริษัทอื่นไวในทะ

มเีดีย กรุป จํากัด (

ndependent Direc
างนอย 3 คนจํา
rector) 
ริษัท บริษทัยอย 
วางการใชวิจารณ

รรมการของบริษ
รือขอกําหนดขอ

ความรูความสาม
การบริษัทตามก

รของบริษทัตามเ
ต มีจริยธรรมใน
สามารถอทุิศเวล

งใหมได 
ผูอาํนวยการ  สาม
ณะกรรมการรับท

ฯ ไดเปดเผยราย
ะเบียนประวัติกร
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ctor)จํานวน
นวนที่เหลือ

 บริษทัรวม 
ณญาณอยาง

ษัท ซ่ึงเปนผู
องสํานักงาน 

มารถ ทักษะ 
ฎหมายหรือ

เกณฑทักษะ 
นการดําเนิน
า และความ

มารถเปน
ทราบและ

ยชือ่ บริษัท
รมการ  



 

หลักท
 
 

1. นาย
2.นายเ
3. นาย
4. นาย
5. นาย
6. นาย
7.นายนิ
8.นางส
9. นาง
10. นา
11. นา
 
 
โชตะน
 
บทบาท
 
ถือหุน 

กลยุทธ
จัดการ
กิจการ

ทบทว

มาตรฐ

ผลประ
เสียจะไ
เปดเผย

การถือครอ
รัพยและตลาดห

ชื่อ-นามส

สุทธิชัย    แซหย
เสริมสิน  สมะลา
ปกรณ     บริมาส
เชวง        จริยะพิ
โยธิน      เนื่องจํ
นิสสัย     เวชชา
นวิัตน     แจงอริ
สาวดวงกมล  โช
คริสติน  ดไีบยเอ
ยอดิศักดิ์  ลิมปรุ
ยพนา       จันทร

กรรมการผ
นา   โดยกรรมกา

ทหนาที่และควา
1.   กรรม

 ดวยความซ่ือสัต
2. ทําหน

ธ เปาหมายทางก
รดําเนนิงานตามน
และความม่ังค่ังส

3.  จัดให
นนโยบายและก

4.  สงเสริ
ฐานดานจริยธรรม

5. พิจารณ
ะโยชน โดยมีแ
ไมมีสวนรวมใน
ยขอมูลของรายก

 

องหลักทรัพยขอ
หลักทรัพย พ.ศ. 2

กุล 

ยุน 
าภา 
สพร 
พิสุทธ์ิ 
จาํนงค 
ชวีะ 
ยวงศ 
ชตะนา 
อส เบรนเดลิ 
รุงพัฒนกิจ 
รวิโรจน 

ผูมีอํานาจผูกพัน
ารสองในสามคน

มรับผิดชอบของ
การตองปฏิบัตหิ
ตย สุจริต และระ
นาที่พิจารณาใหค
การเงิน ความเส่ีย
นโยบายและแผน
สูงสุดใหแกผูถอื
มีนโยบายการกํา
การปฏิบัติตามนโ
ริมใหจัดทําจริยธ
ม ที่บริษัทใชใน
ณาเร่ืองความขัด
แนวทางที่ชดัเจน
นการตัดสินใจพร
การที่อาจมีความ

องคณะกรรมการ
2535 และผูถอืหุ

 
31 ธ.ค. 255

165,480,5
165,000,0

269,0

1,000,0

10,044,1

10,000,0
10,124,5

ตามหนังสือรับร
นนี้ลงลายมอืชือ่ร

งคณะกรรมการ 
หนาที่ใหเปนไปต
ะมัดระวังรักษาผ
ความเห็นชอบใน
ยง แผนงาน และ
นงานที่กําหนดไ
อหุน (Maximize
ากับดูแลกิจการ 
โยบายดังกลาวอ
ธรรมธุรกิจเปนล
การดําเนนิธุรกิจ
ดแยงของผลประ
และเปนไปเพือ่ผ
รอมทั้งกํากบัดแูล
ขัดแยงของผลป

รบริษทัฯ ในป  2
นที่อยูภายใตมาต

จํานวนห
5 31 ธ.ค. 2

40 146,000
000 140,000
00 269

- 
000 1,000

- 
- 49,092

00 44
- 

000 700
00 124

รองบริษัท นายสุ
รวมกันและประ

 
ตามกฎหมาย วตั
ผลประโยชนของ
นเร่ืองที่สําคัญเกี่
ะงบประมาณ รวม
วอยางมีประสิท

e Economic Val
 ของบริษทัเปนล
ยางสม่ําเสมอ 
ลายลักษณอักษร 
จ พรอมทั้งติดตา
โยชนอยางรอบ
ผลประโยชนขอ
ลใหมีการปฏิบตัิ
ระโยชน อยางถู

บ

2555 และ  2554 
ตราดังกลาวดังนี

หุน 
2554 จํานวน

ระหว
0,540 
0,000 
9,000 

- 
0,000 

- 
2,280 
4,100 

- 
0,000 
4,500 

ทธิชัย แซหยุน  น
ะทับตราสําคัญขอ

ตถุประสงค และ
งบริษัท  
ยวกับการดาํเนนิ
มทั้งกํากับควบคุ
ธิภาพและประสิ
lue and Shareh
ลายลักษณอกัษร

 เพื่อใหกรรมการ
ามใหมีการปฏิบัติ
คอบ พจิา
งบริษัทและผูถอื
ตติามขอกําหนดเ
กตอง ครบถวน

บริษัท เนชั่น มัลติมี

  ตามมาตรา 258
นี ้

 
นหุน เพิ่ม(ลด) 
วางป (หุน) 

19,480,000 
25,000,000 

- 
- 
- 
- 

(49,092,280) 
10,000,000 

- 
9,300,000 

10,000,000 

นายเสริมสิน  สม
องบริษัท 

ขอบังคับของบริ

นงานของบริษัทเ
คุมดูแล (Monito
สิทธิผลเพือ่เพิ่มมู
olders’ Wealth
 ใหความเห็นชอ

ร ผูบริหาร และพ
ตติามจริยธรรมดั
ารณาการทํารายก
อหุนโดยรวมเปน
เกีย่วกับข้ันตอน
มีมาตรฐาน และ

มเีดีย กรุป จํากัด (

8 แหงพระราชบั

 
หมายเ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมการถอืหุนข
รวมการถอืหุนข

มะลาภา  นางสาว

ริษัทตลอดจนมติ

เชนวิสัยทัศนแล
ring and Super
มูลคาทางเศรษฐกิ
h) 
อบนโยบาย ดังก

พนักงานทกุคนเ
ดงักลาวอยางจริง
การที่อาจมีความ
นสําคัญ สําหรับ
การดําเนินการแ
ะโปรงใส  
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ญัญัติ

เหตุ 

ของคูสมรส 
ของคูสมรส 

วดวงกมล  

ตทิีป่ระชุมผู

ะภารกิจ 
rvision)ใหฝาย
กจิสูงสุดใหแก

ลาวพรอม

ขาใจถึง
งจัง 
มขัดแยงของ
บผูมีสวนได
และการ



 

นโยบา
ดังกลา

จัดการ
ประสิท
ทิศทาง
 
เร่ืองที่เ
คณะอน
เห็นสม
อํานาจ
 
อนุกรร
บุคคลอ
ยอย ร
ซ่ึงทรัพ
ในกรณี
หลักท
หรืออํา
 
ทําธุรก
ระดับอ
 
การเงิน
 
กิจการ
 
การอบ
หลักสู
Comm
 
การปร
 
เปนกา
 
คณะกร
 
เสนอผ

6.  จัดให
าย และจัดใหมีบุ
าว และมีการทบท

7.  กําหน
รเปนผูปฏิบตัิตาม
ทธิภาพของการจั
งที่กาํหนด ตลอด

8.  แตงตั้
เปนสาระสําคัญภ
นุกรรมการหรือบ
มควร และภายใ
นั้นๆได 

ทั้งนี้การม
รมการหรอืบุคคล
อาจมีความขัดแย
รวมทั้งกําหนดให
พยสินที่สําคัญขอ
ณทีี่การดําเนินกา
รัพยฯ) มีสวนไ
านาจอนุมัตกิารด

นอกจากนี
กรรมที่เกี่ยวกับก
อยางชัดเจน ทั้งนี

9.  จัดทํา
นและผลการดําเน

บริษัทฯ ไ
ทีด่ ี(Good Corp

นอกจากนี
บรมหลักสูตรที่ส
ตร Director C

mittee(ACP)  เปน

ระชุมคณะกรรมก
-   บริษทัฯ

รลวงหนา แกกร
-  ประธาน

รรมการ 
-   บริษทัเ 

ผานประธานกรร

 

มีระบบการควบ
คคลหรือหนวยง
ทวนระบบตางๆ
นดนโยบายดานก
มนโยบายและรา
จดัการความเส่ียง
ดจนใหความสําค
ั้งคณะอนุกรรมก
ภายใตการควบค
บุคคลดังกลาว 
ในระยะเวลาที่คณ

มอบอํานาจแกคณ
ลดังกลาว หรือผ
ยง มีสวนไดเสีย 
หตองขอความเห็
องบริษัทฯ เพื่อใ
ารเร่ืองใดที่กรรม
ไดเสียหรือมีควา
ดําเนินการในเร่ือ
นี้ คณะกรรมกา
การดาํเนินงานแล
นี้ ไมมีการมอบอํ
รายงานคณะกรร
นินงานในรอบป
ดมีการทบทวนข

porate Governan
นี ้บริษัทฯ ไดเล็ง
สงเสริมการทําหน

ertification Pro
นตน ซ่ึงจัดโดย ส

การ 
ฯกําหนดใหมีการ
รรมการทกุทานเ
นกรรมการและก

ปดโอกาสใหกร
รมการ 

บคุมดานการดาํเนิ
งานที่เปนอิสระใ
อยางสม่ําเสมอ 
การบริหารความ
ายงานใหคณะกร
งอยางสม่ําเสมอ 
คัญกับสัญญาณเ
การหรือบุคคลใด
คุมของคณะกรรม

หรือมอบอําน
ณะกรรมการเห็น

ณะอนกุรรมการห
ผูรับมอบอํานาจ
 หรืออาจมีความ
ห็นชอบจากทีป่ร
ใหสอดคลองตาม
มการทานใดหรือ
ามขัดแยงทางผล
องดังกลาว  
ารบริษทัไดพิจาร
ละการลงทนุตาม
อาํนาจในลักษณะ
รมการประจําป 
ปที่ผานมา เพือ่นาํ
ขอบเขตอํานาจห
nce Policy)  
งเห็นถึงความสํา
นาที่คณะกรรมก
ogram (DCP) ,ห
สมาคมสงเสริมส

รประชุมคณะกร
เพื่อสามารถจัดเว
กรรมการผูอํานว

รรมการแตละคน

นินงาน ดานรายง
ในการปฏิบัติหน

เส่ียง (Risk M
รรมการทราบเปน
 และในทุกๆ
ตือนภัยลวงหนา
ด เพื่อทําหนาทีช่
มการบริษทั รว
นาจเพื่อใหคณะอ
นสมควร ซ่ึงคณ

หรือบุคคลใดดัง
จากคณะ อนกุร
มขัดแยงทางผลป
ะชุมผูถอืหุนใน
มขอกําหนดของ
อบุคคลที่อาจมีค
ลประโยชน กรร

รณามอบอาํนาจ
มปกติธุรกิจของบ
ะไมจาํกัดวงเงินแ
และรับผิดชอบต
าเสนอตอผูถอืหุ
หนาที่ของคณะก

คัญของการกํากั
การบริษทัฯ  อา
หลักสูตร Finan
สถาบันกรรมการ

รรมการบริษัทอย
วลาเขารวมประช
ยการรวมกนัพิจ

นสามารถเสนอเร่ื

บ

งานทางการเงิน 
นาที่ เปนผูรับผิด

Management Po
นประจํา 
ระยะเวลาที่พบว
าและรายการผิดป
ชวยดูแล ติดตาม
วมทั้งประเมินผล
อนุกรรมการหรือ
ณะกรรมการอาจ

กลาวขางตน จะ
รรมการหรือบุคค
ประโยชนในลักษ
การทํารายการที่
งคณะกรรมการกํ
วามขัดแยง (ตา
รมการและบุคค

ใหแกคณะอนุกร
บริษัทฯโดยไดมี
แตอยางใด  
ตอการจดัทําและ
น    
รรมการบริษัทฯ

ับดแูลกิจการทีด่ี
าทิ  หลักสูตร D
nce for Non F
รบริษัทไทย (Th

ยางนอยปละ 4 ค
ชมุได 
ารณาเลือกเรือ่งเ

ร่ืองเขาสูวาระกา

บริษัท เนชั่น มัลติมี

 และดานการปฏิ
ชอบในการตรว

olicy) ใหครอบ
จัดใหมีการ

วาระดับความเส่ี
ปกติตางๆ  
ม และควบคุมก
ลการปฏิบัติงานแ
อบุคคลดังกลาวมี
ยกเลิก เพิกถอน

ไมรวมถึงการมอ
คลดังกลาว สาม
ษณะอืน่ใดที่จะทํ
เกี่ยวโยงกัน แล
กาํกับตลาดทุน แ
มประกาศสํานัก
ลทีอ่าจมีความขั

รรมการหรือบคุค
การกําหนดขอบ

ะการเปดเผยงบก

ฯ  ใหสอดคลองกั

ด ี  กรรมการบริษั
Director Accred

Finance Directo
hai Institute of D

คร้ังโดยแจงกําหน

เขาบรรจุเปนวาร

รประชุมของคณ

มเีดีย กรุป จํากัด (

ฏิบัตติามกฎระเบี
วจสอบระบบการ

บคลมุทั้งองคกร 
รทบทวนระบบห
ยงมีการเปล่ียนแ

การบริหารงานขอ
และกําหนดคาตอ
มีอํานาจตามที่คณ
น เปลี่ยนแปลง 

อบอํานาจทีท่ําให
มารถอนุมัติรายก
ทาํข้ึนกับบริษัทฯ
ละการไดมาหรือ
และ/หรือ ตลาดห
กงาน กลต. และ
ัดแยงนั้นไมมีสิท

คลใดดังกลาวขา
บเขตและวงเงินใ

การเงินเพื่อแสดง

กบันโยบายการกํ

ษทั จํานวน  11ท
ditation Program
r (FND) ,หลัก

Directors) 

นดการประชุมต

ระการประชุม

ณะกรรมการได โ
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บยีบและ
รควบคุม

โดยใหฝาย
หรือประเมิน
แปลงภายใน

อบริษัท ใน
อบแทนของ
ณะกรรมการ
 หรือแกไข

หคณะ 
ารที่ตนหรือ
 หรือบริษทั
อจําหนายไป
หลกัทรัพยฯ 
ะ/หรือตลาด
ทธิออกเสียง

างตนในการ
นแตละ

ถึงฐานะ

กาํกับดแูล

ทาน ไดผาน
m (DAP) , 
กสูตร Audit 

ตลอดทั้งป

โดย 



 
 
เรงดวน
 
กรรมก
-บริษทั
จัดการ
 
กรรมก

ถือหุน

หลักท

เกี่ยวขอ
พระรา

ผลตอบ
ใหญ ห
ไมนอย
ที่ปรึกษ

ผลประ
หรือผูมี
ผูถือหุน
ใหญ ห

บิดา ม
การเสน

ใหญ ห

หุนราย

ใหญ 
สํานักง
บริษัทส

-   หนังสือ
น ฉุกเฉิน  

-  บริษัทจ
การทานใดตองก
ทฯมีนโยบายใหก
รทีอ่ยูในความสน

การอิสระ (Indep
กรรมการอิ

ใหญ และ ผูบริห
ทั้งนี้นิยาม

รัพย ฯ 
คุณสมบตัิ
1. ถือหุน

องผูถือหุนรายให
าชบัญญัติหลักทร

2. ไมเปน
บแทนประจํา ห
หรือของผูมีอําน
ยกวา 2 ปกอนวนั
ษาของสวนราชก

3. กรรม
ะโยชนอืน่ๆ ในก
มีอาํนาจควบคุมข
นที่มีนัย หรือผูมี
หรือผูมีอํานาจคว

4. กรรม
ารดา คูสมรส พี่
นอชือ่เปนผูบริห

5. กรรม
หรือผูถือหุนใดซ่ึ

6. กรรม
ยใหญของบริษทั

7. กรรมก
หรือผูมีอาํนาจค
งานสอบบญัชี ซึ
สังกัดอยู เวนแต

8.   กรรมก

 

อเชิญประชุมพรอ

ะจัดสงเอกสารป
การขอมูลเพิม่เตมิ
กรรมการที่ไมได
นใจ โดยไมมีฝาย

pendent Directo
อสิระ  คือ  กรรม
หารของบริษทั ไ
มกรรมการอิสระ

ติกรรมการอิสระ 
นไมเกินรอยละ 1
หญหรือผูมีอาํนา
รัพยและตลาดห
นหรือเคยเปนกร
หรือผูมีอาํนาจคว
นาจควบคุมของบ
นทีไ่ดรับการแต
การซ่ึงเปนผูถือห
การอิสระจะตอง
การบริหารจดักา
ของบริษทั ในลั
มีอาํนาจควบคุมข
วบคุมของบริษทั
การอิสระจะตอง
 นองและบตุร ร
หารหรือผูมีอาํนา
การอิสระจะตอง

ซึงเปนผูเกี่ยวของ
การอิสระจะตอง
ทฯ รวมทั้งบคุคล
การอิสระจะตองไ
ควบคุมของบริษทั
ซ่ึงมีผูสอบบญัชีข
จะไดพนจากกา
การอิสระจะตอง

อมแจงวาระการ

ประกอบการประ
มสามารถขอไดที
ดเปนผูบริหารมโี
ยจัดการรวมอยูด

or) 
มการที่ไมไดบริห
ไมมีความสัมพนั
ะของบริษทัเทากั

  
1 ของจํานวนหุน
าจควบคุมของบ ิ
ลักทรัพยของกร
รรมการที่มีสวนร
บคุมของบริษทั 
บริษทั หรือนติบิุ
งตั้ง ทั้งนี้  ลักษณ
หุนรายใหญ หรือ
งไมมีหรือเคยมีค
าร ทั้งในทางตรง
ักษณะที่อาจเปน
ของผูที่มีความสั
ทเวนแตจะไดพน
งไมมีความสัมพั
วมทั้งคูสมรสขอ
าจควบคุมของบริ
งไมทําการเปนตั
งกับผูถือหุนรายใ
งทําหนาที่และใช
ลที่เกี่ยวของหรือญ
ไมเปนหรือเคยเป
ท และไมเปนผู
ของบริษทั บริษั
รมีลักษณะดังกล
งไมเปนหรือเคยเ

ประชุม จะสงให

ะชุมใหแกกรรมก
ที่เลขานุการบริษั
โอกาสที่จะประช
ดวย  

หารจดัการกิจกา
ธอันอาจเปนการ
บัขอกาํหนดข้ัน

นที่มีสิทธิออกเสี
ริษัท ทั้งนี้ให
รรมการอิสระราย
รวมในการบริหา
 บริษทัใหญ บริ
บคุคลทีอ่าจมีควา
ณะตองหามดังก
อผูมีอาํนาจควบค
ความสัมพันธทา
งหรือทางออมกบั
นการขัดขวางการ
สัมพันธทางธุรกิจ
นจากการมลีักษณ
พันธทางสายโลหิ
องบุตร กับผูบริห
ริษัทหรือบริษัทย
ตวัแทนอยางเปด
ใหญคนใดหรือก
ชวิจารณญาณขอ
ญาต ิ
ปน ผูสอบบัญชี
ผถือหุนที่มีนัย ผู
ัทใหญ บริษัทยอ
ลาวมาแลวไมนอ
เปนผูใหบริการท

บ

หแกกรรมการกอ

การเปนการลวง
ัท  
ชุมกันเองเพือ่อภิ

ารของบริษทั บริ
รขัดขวางการใช ิ
ต่ําของสํานกังาน

ยงทั้งของบริษัท
หนับรวมหุนที่ถอื
ยนั้น ๆ ดวย 
ารงาน พนักง
ริษัทยอย บริษทั
ามขัดแยง เวนแ
ลาวไมรวมถึงกร
คุมของบริษทั 
งการคา ท
บบริษทั บริษทัให
รใชวิจารณญาณ
จกับบริษัท บริษั
ณะดังกลาวมาแล
หิตหรือโดยการจ
หาร  ผูถอืหุนราย
ยอย  
เผยหรืออยางไม
กลุมผูถอืหุนใดข
องตน โดยไมได

ชของบริษัท บริษั
ผูมีอํานาจควบคุม
อย บริษทัรวม ผู
อยกวา 2 ปกอนวั
ทางวิชาชีพใดๆ 

บริษัท เนชั่น มัลติมี

อนวนัประชุมไม

หนา เพื่อประกอ

ภปิรายปญหาเกี่ย

ษิัทยอย บริษัทร
วจิารณญาณอยา
นคณะกรรมการ

 บริษทัใหญ บริ
อโดยผูที่เกี่ยวขอ

าน ลูกจาง 
ทรวม บริษัทยอย
แตจะไดพนจากก
รณีที่กรรมการอิ

ทางธุรกิจ 
หญ บริษัทยอย บ
อยางอิสระของต

ษทัใหญ บริษัทย
วไมนอยกวา 2 ป
ดทะเบียนตามก
ยใหญ ผูมีอํานาจ

เปดเผยของกรร
ของบริษทั 
รับอทิธิพลจากก

ษทัใหญ บริษทัย
ม หรือหุนสวนผ
ผูถือหุนรายใหญ
วนัที่ไดรับการแต
ซ่ึงรวมถึงการให

มเีดีย กรุป จํากัด (

มนอยกวา 7 วัน ย

อบการพิจารณา ห

ยวกับการ 

รวม มีความเปนอิ
างอสิระของตน 
กํากับตลาดทุนแ

ษทัยอย บริษทัร
งตามมาตรา 

ทีป่รึกษาดานอื่
ยลําดับเดียวกัน 
การมีลักษณะดังก
สระเคยเปนขาร

สวนไดเสียทาง
บริษัทรวม ผูถอืห
ตน หรือไมเปนห
อย บริษัทรวม 
ปกอนวันที่ไดรับ
ฎหมายในลักษณ
จควบคุม หรือบคุ

มการบริษทั 

กรรมการ ผูบริห

ยอย บริษทัรวม 
ผูจดัการของนิตบิ

ญ หรือผูมีอาํนาจ
ตงตัง้ 
หบริการเปนที่ปรึ
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ยกเวนกรณี

หาก

อสิระจากผู

และตลาด

วม บริษัทที่
258 ของ

นใดที่ไดรับ
ผูถือหุนราย
กลาวมาแลว
าชการ หรือ

การเงินหรือ
หุนรายใหญ 
หรือเคยเปน
ผูถอืหุนราย
บการแตงตั้ง 
ณะที่เปน
คคลที่ไดรับ

ผูถอืหุนราย

ารหรือผูถอื

ผูถือหุนราย
บุคคลที่เปน
ควบคุมของ

รึกษา 



 
กฎหม
บริษัท
รวมถึง
มีลักษณ

ของบริ
 
คณะกร
 
ชุดยอย
คณะกร
 
รับผิดช
กระบว
 
 
 
 
กิจการ
 
 
ตามขอ
ของงบ
 
องคปร
 
สามาร
กรรมก
เกี่ยวขอ
บัญชีภ
กรรมก

กรรมก
รายงาน

อาจได
คณะกร
ตามที่ค
เหลืออ

าย ที่ปรึกษาทาง
ยอย บริษทัรวม 
งการเปนผูถอืหุน
ณะดังกลาวมาแล

9.  กรรมก
ริษทั 

รรมการชุดยอย 
เพื่อใหการ

ยดังนี้  
รรมการตรวจสอ

คณะกรรม
ชอบในการสอดส
วนการรายงานท

คุณสมบัติ
1. กรรมก
2. กรรมก
3. กรรมก

ขอบริษัท บริษทั
4. ไมเปนก
5. มีกรรม

อกําหนดของตลา
บการเงินได  

ระกอบและการป
คณะกรรม

ถใชดุลพินจิของ
การตรวจสอบ   
องตามขอกาํหน
ภายนอก  ผูตรวจ
การตรวจสอบ    

คณะกรรม
การตรวจสอบมีห
นผลการประชุมใ

คณะกรรม
รับการแตงตั้งอีก
รรมการบริษัทแ
คณะกรรมการบริ
อยูของกรรมการต

 

งการเงิน หรือผู
 ผูถอืหุนรายใหญ
นที่มีนัย ผูมีอํานา
ลวไมนอยกวา 2
การอิสระจะตอง

 
รปฏิบัตหินาที่ขอ

อบ(Audit Comm
มการบริษัทเปนผู
สองดูแลคุณภาพ
างการเงินของบ ิ
ติกรรมการตรวจ
ารตรวจสอบทกุ
ารตรวจสอบตอ
ารตรวจสอบตอ
ทใหญ บริษทัยอ
กรรมการของบริ
การตรวจสอบอ
าดหลักทรัพยแห

ประชมุ 
มการตรวจสอบต
งตนอยางเปนอสิ
 กรรมการตรวจ
ดของตลาดหลัก
จสอบภายใน  แ
 
มการตรวจสอบต
หนาที่จดัการประ
ใหคณะกรรมกา
มการตรวจสอบมี
กก็ได ในกรณ
ตงตั้งบุคคลที่มีค
ริษทักําหนด 
ตรวจสอบซ่ึงตน

ประเมินราคาทรั
ญ หรือผูมีอํานาจ
าจควบคุม หรือห
 ปกอนวนัทีไ่ดรั
ไมมีลกัษณะอืน่

องคณะกรรมการ

mittee) 
ผูแตงตั้งคณะกรร
พและความนาศรั
ริษัท 
สอบ 
คนตองเปนกรร
งไดรับการแตงตั
งไมเปนกรรมกา
ย บริษัทรวม บริ
ริษัทใหญ บริษทั
ยางนอย 1 คน ที
หงประเทศไทย แ

ตองประกอบดวย
สระ และส
สอบอยางนอย 1
กทรัพยแหงประเ
และฝายจัดการข

ตองจัดใหมีการป
ะชุม  ทําหนาทีเ่
ารบริษทัทราบอย
มีวาระการดํารงต
ณีที่ตําแหนงกรร
คุณสมบัติครบถว
โดยบุคคลที่เขา

นทดแทน    

รัพยสิน ซ่ึงไดรับ
จควบคุมของบริษ
หุนสวนผูจัดการ
รับการแตงตั้ง 
ใดทีท่ําใหไมสา

รมีประสิทธิภาพ

รมการตรวจสอบ
ัทธาของระบบบั

มการอิสระ  
ตั้งจากคณะกรรม
ารที่ไดรับมอบห
ริษัทยอยลําดบัเดี
ทยอย และบริษัท
ที่มีความรูความชํ
และมีประสบกา

ยกรรมการอยาง
สามารถอานและเ
1 ทาน ตองมีคว
เทศไทย   คณะก
องบริษทั   คณ

ประชุมอยางนอย
เปนประธานในที
ยางสม่ําเสมอ 
ตําแหนงคราวละ
รมการตรวจสอบ
วนเปนกรรมการ
าเปนกรรมการต

บ

บคาบริการเกนิก
ษทั ทั้งนี้  ในกรณ
ของผูใหบริการ

มารถใหความเห็

พและประสิทธิผล

บเพือ่ชวยงานขอ
ัญชี  ระบบตรว

มการหรือผูถอืหุน
หมายจากคณะกร
ยวกันหรือนิติบคุ
ยอยลาํดับเดยีวกั
ชาํนาญทางการบั
รณเพียงพอที่จะ

นอย 3 ทาน   ก
เขาใจพื้นฐานขอ
วามรูความชํานาญ
กรรมการตรวจส
ณะกรรมการตรว

ยปละ 4 คร้ัง 
ที่ประชุม  ใหคว

ะ 3 ป โดยกรรม
บวางลงเพราะเหต
รตรวจสอบ เพื
ตรวจสอบแทนส

บริษัท เนชั่น มัลติมี

กวา 2 ลานบาท
ณีทีผู่ใหบริการท
ทางวิชาชพีนั้นด

ห็นอยางเปนอสิร

ล   คณะกรรมกา

องคณะกรรมการ
วจสอบ  ระบบ

น 
รรมการบริษทัให
คคลที่อาจมีความ
กนั  
ัญชีหรือการจดัก
ทาํหนาที่ในการ

กรรมการแตละท
องงบการเงินซ่ึงจํ
ญทางการบัญชีห
สอบสามารถตดิต
จสอบแตงตั้งกร

  หรือมากกว
วามเห็นชอบกับ

มการตรวจสอบซึ
ตุอื่น ที่นอกจ
พือ่ใหคณะกรรม
สามารถอยูในตําแ

มเีดีย กรุป จํากัด (

ตอปจากบริษัท 
ทางวชิาชีพเปนนิ
ดวย เวนแตจะได

ระเกี่ยวกับการดาํ

ารจึงจัดใหมีคณะ

รบริษัทในการปฏิ
บควบคุมภายใน 

หตัดสินใจในการ
มขัดแยงกัน  

การดานการเงินที
รสอบทานความน

ทานตองเปนกรร
จาํเปนตองมีในก
หรือการจัดการด
ตอส่ือสารโดยตร
รมการคนหนึ่งเป

วาหากจําเปน โ
วาระการประชมุ

ซ่ึงพนจากตําแหน
จากถึงคราวออกต
การตรวจสอบมี
แหนงไดเพียงเทา
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บริษัทใหญ 
นิตบิุคคล ให
ดพนจากการ

าเนินงาน

ะกรรมการ

ฏิบัติหนาที่
  ตลอดจน

รดําเนิน

ทีเ่กี่ยวของ
นาเชื่อถอื

รมการอิสระ  
การทาํหนาที่
านการเงินที่
รงกับผูสอบ
ปนประธาน

โดยประธาน
ม  ตลอดจน

นงตามวาระ
ตามวาระให
จาํนวนครบ
าทีว่าระที่ยัง



 
 
จํานวน
 

1.นาย
2.นาย
3. นา

 
 
บทบาท
คณะกร

บริษัทอ

รวมทั้ง
จาง หัว

หรือกฎ

ประสา
ระหวา
เขารวม

ใหเปน
ครบถว

ซ่ึงราย

ณ วันที่  3
น  3 ทาน  โดยกร

ยปกรณ บริมาสพ
ยเชวง จริยะพิสุท
ายโยธิน  เนื่องจํา

โดยมี นาง

ทและหนาที่ควา
รรมการตรวจสอ

1. สอบท
อยางเพียงพอกอ

2. สอบท
งพิจารณาความเป
วหนาหนวยงาน

3.   สอบท
4.   สอบท

ฎหมายที่เกีย่วขอ
5. พิจารณ

านงานกับผูสอบ
างการตรวจสอบ
มประชุมดวยอยา

6. พิจารณ
นไปตามกฎหมาย
วน ทั้งนี้เพือ่ใหมั

7. จัดทํา
งานดังกลาวตอง

 ความเห
 ความเห
 ความเห
     หลกัทร
 ความเห
 ความเห
 จํานวน
 ความเห
 รายการ
      มอบห

 

1 ธันวาคม  255
รรมการทั้ง  3 ทา

ช่ือ-นามสกุล 
พร 
ทธ์ิ 
านงค 
งสาวมัธยา  โอส

ามรับผิดชอบ 
อบมีหนาที่ความ
ทานใหบริษัทมีรา
อนเสนอตอคณะ
านใหบริษัทมีระ
ปนอิสระของหน
ตรวจสอบภายใน
ทานใหบริษทัมีร
ทานใหบริษทัปฏิ
องกับธุรกิจของบ
ณาคัดเลอืกเพื่อเ
บัญชีเกี่ยวกบัวัต
 และประเดน็ที่ผู
างนอยปละ  1 ค
ณารายการทีเ่กี่ย
ยและขอกําหนด
ม่ันใจวารายการดั
รายงานผลการกํ
งลงนามโดยประ
ห็นเกี่ยวกับความ
ห็นเกี่ยวกับความ
ห็นเกี่ยวกับการป
รัพย หรือกฎหม
ห็นเกี่ยวกับความ
ห็นเกี่ยวกับรายง
นการประชมุคณ
ห็นชอบหรือขอส
รอื่นที่เห็นวาผูถื
หมายจากคณะกร

5 คณะกรรมการ
าน เปนผูมีความ

 

ถานนท  ผูอํานว

มรับผดิชอบดังนี้ 
ายงานทางการเงิ
กรรมการบริษัท
ะบบควบคุมภาย
นวยงานตรวจสอ
น หรือหนวยงาน
ระบบการประเมิน
ฏิบตัิตามกฎหมา
บริษทั 
สนอแตงตั้งบคุค
ตถปุระสงคในกา
ผูสอบบัญชีเห็นว
ร้ัง   
วโยงกัน หรือร
ของตลาดหลกัท
ดงักลาวสมเหตสุ
กาํกับดูแลกิจการ
ะธานกรรมการต
มถูกตอง  ครบถว
มเพียงพอของระ
ปฏิบัตติามกฎหม
ายที่เกี่ยวของกับ
มเหมาะสมของผู
งานที่อาจมีความ
ะกรรมการตรวจ
สังเกตโดยรวมที
อหุนและผูลงทนุ
รรมการบริษัท 

รตรวจสอบของบ
รู  ความเขาใจ ห

ประธ
กรรม
กรรม

วยการอาวุโส ฝา

้ 
น (รายไตรมาส
 
ในและระบบตร
อบภายใน  ตลอด
นอืน่ใดที่รับผิดช
นความเส่ียงการ
ยวาดวยหลักทรั

คลซ่ึงมีความเปน
ารดําเนินการตรว
วาเปนสาระสําคั

 
รายการทีอ่าจมีค
ทรัพยฯ รว
สมผลและเปนปร
ของคณะกรรมก

ตรวจสอบประกอ
วน  เปนที่เชือ่ถอื
ะบบควบคุมภายใ
มายวาดวยหลักท
บธุรกิจของบริษัท
ผูสอบบัญช ี
มขัดแยงทางผลป
จสอบและการเข
ที่คณะกรรมการต
นทั่วไปควรทราบ

บ

บริษทั  มีจํานวน
หรือมีประสบการ

ธานกรรมการตร
มการตรวจสอบ 
มการตรวจสอบ 
ยการเงิน เปนเล

สและประจําป) 

รวจสอบภายในที
ดจนใหความเห็น
ชอบเกี่ยวกบัการ
บริหารความเส่ีย
ัพยและตลาดหลั

นอิสระและกาํหน
วจสอบ  ขอบเข
ัญ รวมทั้งเขารว

  
วามขัดแยงทางผ
วมทั้งเปดเผยขอมู
ระโยชนสูงสุดตอ
การตรวจสอบ โ
อบดวยขอมูลดังต
อไดของรายงาน
ในของบริษทั 
ทรัพยและตลาดห
ท 

ระโยชน 
ขารวมประชุมขอ
ตรวจสอบไดรับ
บ ภายใตขอบเข

บริษัท เนชั่น มัลติมี

น  3 ทาน ซ่ึงประ
รณดานบัญชีหรื

ตําแหนง 
วจสอบ 

ขานุการคณะกร

 ที่ถูกตองและเ 

ที่เหมาะสม  เพยี
นชอบในการพิจ
ตรวจสอบภายใน
ยงที่เหมาะสมเพี
ลกัทรัพย  ขอกําห

นดคาตอบแทนผู
ขต  แนวทาง  
มประชุมกบัผูส

 
ผลประโยชนใหม
มูลในการเขาทําร
อบริษัท 
โดยเปดเผยไวใน
ตอไปนี ้
ทางการเงินของ

หลักทรัพย ขอกาํ

องกรรมการตรวจ
จากการปฏิบัติห
ตหนาที่และควา

มเีดีย กรุป จํากัด (

กอบดวยกรรมก
อการเงิน  ประก

รรมการตรวจสอ

ปดเผยขอมูลที่เกี

ยงพอ  และมีป
จารณาแตงตั้ง  โ
น 
ยงพอ   และมีปร
หนดของตลาดห

ผูสอบบัญชีของบ
แผนงาน  และ
อบบัญชีโดยไมมี

มีความถูกตองแ
รายการดังกลาวอ

นรายงานประจาํป

บริษัท      

าหนดของตลาด 

จสอบแตละทาน
หนาที่ตามกฎบัตร
ามรับผิดชอบที่ไ
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การอิสระ
กอบดวย 

บ 

กี่ยวของของ

ระสิทธิภาพ  
ยกยาย  เลิก

ระสิทธิภาพ 
ลกัทรัพย 

บริษัท  
ปญหาที่พบ
มีฝายจัดการ

ละครบถวน 
อยางถูกตอง

ปของบริษทั 

   

น 
ร 
ดรับ 



 

ตรวจส

ของบริ

และผูส
รวมกัน
ตรวจส
บทบาท
ใหกับผ

ขอบเข
ตลาดห
 
คณะกร

ธุระแล
ของบริ
บริษัท 
และติด
 
คณะกร

1.นายส
2.นายเ
3.นางส
4. นาย
5. นาย
 

ของคณ
คณะกร

การฝก
จางพนั
ผูมีอําน

8. ปฏิบัติ
สอบ 

ในการปฏิ
ริษทัยังคงมีความ

คณะกรรม
สอบบัญชีภายนอ
นวา ฝายจัดการ  
สอบ ระบบควบค
ทการสอดสองดู
ผูถอืหุนและบุคค

ทั้งนี้ คณะ
ขตอํานาจหนาที่ แ
หลกัทรัพยฯ คณ

รรมการบรหิาร 
คณะกรรม

ละงานบริหารขอ
ริษทั หลกัเกณฑ
 เพื่อเสนอใหที่ป
ดตามผลการดําเนิ

รรมการบริหารข
ช่ือ

สุทธิชัย  แซหยุน
เสริมสิน  สมะลา
สาวดวงกมล  โช
อดศิักดิ ์ลิมปรุงพ
พนา จันทรวิโรจ

ขอบเขตอํ
โดยสรุปอํ
1. ควบคุ

ณะกรรมการบริษ
รรมการบริษัทอ

2. พิจารณ
กอบรม การแตงต
นักงานของบริษัท
นาจแทนบริษัทฯ

 

ตหินาทีอ่ื่นๆตาม

ฏิบตัิหนาที่ คณะก
มรับผิดชอบในก
มการตรวจสอบมี
อกมีหนาที่ตรวจ
 ผูตรวจสอบภาย
คุมภายใน   และ
แลของคณะกรร
คลอื่นๆ 
ะกรรมการบริษทั
และความรับผิด
ะกรรมการกํากบั

  
มการบริหารมีอาํ
องบริษทั กําหนด
ฑในการดําเนนิธุร
ประชุมคณะกรร
นินงานของบริษั

ของบริษทั ประก
อ-นามสกุล 
น 
าภา 
ชตะนา 
พัฒนกิจ 
จน 

อานาจ หนาที่ แล
อาํนาจหนาที่และ
คุมดูแลกิจการ แ
ษัท รวมทัง้นํา
นุมัต ิ

ณาโครงสรางองค
ตั้ง การวาจาง ก
ทฯ โดยอาจมอบ
ฯ ในการลงนามใ

มที่ไดรับมอบหม

กรรมการตรวจส
ารดําเนนิงานขอ
มีหนาที่สอดสอง
สอบงบการเงินด
ยในและผูสอบบั
กระบวนการจัด
รมการตรวจสอบ

ทมีอํานาจในการ
ชอบของคณะกร
บตลาดทุน และ/

านาจ หนาที่ แล
ดนโยบาย แผนธ
รกิจใหสอดคลอ
มการของบริษทั
ัทตามนโยบายที่

กอบดวย 

ละความรบัผิดชอ
ะความรับผิดชอบ
และกาํหนดนโย
าเสนอนโยบาย 

คกร มีอํานาจกําห
การโยกยาย การ
บหมายให กรรม
ในสัญญาจางแรง

มายจากคณะกรร

สอบมีความรับผดิ
องบริษทัตอบุคค
งดแูล   ฝายจัดก
ดังกลาว   
บญัชีภายนอกมที
ทํารายงานทางก
บไมไดใหประกัน

แกไข เปลีย่นแป
รรมการตรวจสอ
หรือ บทบัญญัติ

ะความรับผิดชอ
ธุรกิจ งบประมา
งกบัสภาพเศรษ

ทพจิารณาและอน
ทีค่ณะกรรมการกํ

ประธานกรรม
รองประธานก
กรรมการผูอาํน
กรรมการ 
กรรมการ 

อบ 
บที่สําคัญไดดังนี
ยบาย ทิศทางแล

แผนธุรกิจ 

หนดการบริหารจ
กําหนดเงินคาจา
การผูอํานวยการ
งงาน 

บ

มการบริษทัดวย

ดชอบตอคณะกร
ลภายนอก 
การมีหนาที่รับผิ
คณะกรรมการต

ทรัพยากรและเวล
การเงินของบริษทั
นเปนพิเศษในงบ

ปลง นิยามและคุ
อบ เพือ่ใหสอดค
ของกฎหมายอื่น

บในการบริหาร
าณ โครงสรางก
ฐกิจ และแนวน
นุมัติและ/หรือให
กาํหนด 

ตํ
การบริหาร 
รรมการบริหาร 
นวยการ 

นี้  
ละกลยุทธทางธุร
งบประมาณ 

จัดการ โครงสร
าง คาตอบแทน 
รของบริษัท หรือ

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ยความเห็นชอบจ

รรมการบริษัทโด

ดชอบตอการจัด
ตรวจสอบและคณ
ลา     ตลอดจนข
ทมากกวาคณะก
บการเงินและขอ

ณสมบัติของกรร
คลองกับกฎเกณฑ
นที่เกี่ยวของ 

งานในเร่ืองเกี่ยว
ารบริหารงาน แ
โยบายที่ไดรับม
หความเห็นชอบ 

าแหนง 

 

รกิจใหดําเนินกา
ทิศทางในการด

างเงินเดือนของบ
โบนัสพนักงาน
อ กรรมการผูอําน

มเีดีย กรุป จํากัด (

จากคณะกรรมกา

ดยตรงและคณะ

ดเตรียมงบการเงิน
ณะกรรมการบริษ
ขอมูลความรูเร่ือ
รรมการตรวจสอ
มูลการเงินที่บริษ

รมการอิสระ แล
ฑของสํานักงาน 

วกับการดาํเนินง
และอํานาจการบ ิ
มอบหมายจากคณ
รวมตลอดถึงกา

รตามนโยบายแล
ดําเนินธุรกิจและ

บริษทัฯ รวมถงึก
ระดับผูบริหาร 
นวยการของบริษ
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าร

กรรมการ

นของบริษทั   
ษทัรับทราบ
งบัญชี  การ
อบ    ฉะนัน้
ษทันาํเสนอ

ะคุณสมบัต ิ
 ก.ล.ต. 

านตามปกติ
ริหารตาง ๆ 
ณะกรรมการ
รตรวจสอบ

ละเปาหมาย
ะแผนงานให

การคัดเลือก 
และการเลิก
ษทัยอย เปน



 

การลง
การจัด
ดําเนิน
บริษัทอ

คณะกร
ทางธุร

กฎหม
หรือมีค
กรรมก
เปนไป

นําเสน

ตองไม
บริหาร
ตามที่ท
พิจารณ

ทรัพยฯ
ของบริ

ถือหุน
 
กรรมก
 

จากคณ

ระเบียบ
ประกา

และให
และ/ห
อํานาจ

3. พิจารณ
ทุนในสินทรัพย
หาวงเงินสินเชือ่
งานตามปกติธุร
อนุมัติแลว 

4. กําหน
รรมการบริษัท แ
กิจที่คณะกรรมก

5. มีอําน
าย  เง่ือนไข กฎร
ความขัดแยงทาง
การอิสระเขาประ
ปตามระเบียบวิธีป

6. พิจารณ
นอตอคณะกรรมก

7.พิจารณา
มมีลกัษณะเปนก
รสามารถอนุมัติร
ทางกลต. กําหน
ณาอนุมัตไิว   

อยางไรก็ดี
ฯ คณะกรรมการ
ริษทัจดทะเบียน 

ทั้งนี้ กรร
ของบริษทัฯ 

การผูอํานวยการ 
ขอบเขตอํ
1. ควบคุ
2. ดําเนนิ

ณะกรรมการและ
3. เปนผู

บขอกาํหนด 
าร 

4. มีอําน
หมีอาํนาจในการ
หรือการมอบหมา
อนุมัติและส่ังกา

 

ณาอนุมัตกิารดํา
ย การทําธุรกรรม
อ จํานํา จาํนอง
กิจภายในวงเงิน

นดแผนธุรกิจ งบ
และใหมีอํานาจค
การบริษทัไดอนุ
นาจดําเนนิการตา
ระเบียบและขอบ
งผลประโยชนกับ
ะชุมดวยเทานัน้ 
ปฏิบตัิตามทีต่ลา
ณาผลกําไรขาดท
การบริษทั 
าเร่ืองอืน่ๆ ตามที
ารมอบอํานาจ 
รายการที่ตนหรือ
นด กบับริษทัห

ด ี การอนุมัติรา
รกํากบัตลาดทุน
 
มการบริหารขอ

 
านาจหนาที่และ
คุมดูแลการดาํเนิน
นการหรือบริหาร
ะ/หรือคณะกรรม
รับมอบอํานาจข
คําส่ัง มติทีป่

นาจแตงตั้งและบริ
มอบอํานาจชวง
ายดังกลาวใหอยู
ารที่คณะกรรมก

เนินงานที่เปนธุร
มทางการเงินกบัธ
ง คํ้าประกัน แ
นสําหรับแตละรา

ประมาณและหล
ควบคุมดูแลการด
นุมัติแลวซ่ึงอยูภา
มนโยบายของค
บังคับของบริษทั
บบริษัทหรือบริษ
 สวนรายการทีเ่
าดหลกัทรัพย แล
ทุนของบริษทัฯ 

ทีไ่ดรับมอบหมา
หรือมอบอํานาจ
อบุคคลทีอ่าจมีค
รือบริษัทยอย ย

ายการที่มีความขั
 และ/หรือสํานัก

งบริษัทฯ อาจไ

ะความรับผิดชอบ
นกิจการและ/หรื
รงานใหเปนไปต
มการบริหารของ
ของบริษทัในการ
ประชุมผูถอืหุนแ

ริหารงานคณะทํ
 และ/หรือมอบ
ภายใตขอบเขตแ
ารของบริษทัอนุ

รกรรมตามปกติ
ธนาคาร/ สถาบนั
และอื่นๆ รวมถึ
ายการ เปนไ

ลักในการดําเนนิ
ดําเนินธุรกิจของ
ายใตกฎหมาย เง่ือ
คณะกรรมการบริ
ท เวนแตรายการที
ษัทยอย  ซ่ึงจะ
เกี่ยวโยงกันและ
ละ กลต.กําหนด
และการเสนอจา

ายจากคณะกรรม
จชวงทีท่ําใหคณ
วามขัดแยง มีส
ยกเวนเปนการอ

ขัดแยงทางผลประ
กงาน ก.ล.ต. เร่ือ

ดรับการแตงตั้ง 

บของกรรมการผู
รือบริหารงานปร
ตามนโยบาย เป
บริษทั 
รบริหารกิจการข
ละ/หรือมติทีป่ร

างานชุดตางๆ เ
บหมายใหบุคคล
แหงการมอบอาํน
นุมัติแลว 

บ

ธุรกิจของบริษัท
นการเงิน ในเร่ือ
งการซ้ือขายและ
ไปตามระเบียบอํ

นธุรกิจใหสอดคล
งบริษัทฯใหเปนไ
อนไข กฎระเบยี
ริษัทที่เกี่ยวกบักา
ที่คณะกรรมการ
กระทําไดตอเม่ือ
การไดมาหรือจาํ
 
ายเงินปนผลระห

มการบริษทั ทั้งนี้
ะกรรมการบริห
สวนไดเสีย หรือ
นุมัติรายการที่เป

ะโยชนดังกลาวจ
องหลักเกณฑ วิ

 หรือถอดถอนโ

ผูอาํนวยการ 
ระจําวันของบริษั
าหมาย แผนการ

องบริษทัใหเปน
ระชุมคณะกรรมก

พื่อประโยชนแล
อื่นปฏิบัติงานเฉ
นาจตามหนังสือม

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ทฯ เชน การจัดซื
งการเปดบัญชี  
ะจดทะเบียน กร
อาํนาจอนุมัติและ

ลองกบัเปาหมาย
ไปตามนโยบายธ
ยบ และขอบังคับ
ารดําเนินงานตาม
บริหาร อาจมีคว
อไดรับมติทีป่ระ
าหนายไปซ่ึงสิน

หวางกาล หรือเงิน

นี้ การไดรับมอบห
าร หรือผูรับมอ
ออาจมีความขัดแ
ปนไปตามหลักเก

จะตองดําเนินการ
วธีิการ และการเป

โดยที่ประชุมคณ

ษทั 
รดําเนินงาน แล

นตามวัตถปุระสง
การและคณะกรร

ละประสิทธิภาพ
ฉพาะอยางแทนไ
มอบอํานาจและ/

มเีดีย กรุป จํากัด (

ซ้ือสินคา การจัด
การใหกูยืมเงิน 
รรมสิทธ์ิที่ดินใด
ะส่ังการที่คณะกร

ยที่ไดรับมอบหม
ธุรกิจแผนธุรกิจแ
บของบริษัทฯ 
มธุรกิจ ซึ
วามขัดแยงหรือมี
ะชุมคณะกรรมกา
ทรัพยที่สําคัญขอ

นปนผลประจําป

หมายอํานาจดงัก
อบอํานาจจากคณ
แยงทางผลประ 
กณฑที่คณะกรร

รตามประกาศขอ
ปดเผยรายการที่

ะกรรมการ หรือ

ละงบประมาณทีไ่

งคขอบังคับนโย
รมการบริหารขอ

การจัดการทีด่ี แ
ได โดยการมอบ
/หรือใหเปนไปต
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ดซ้ือลิขสิทธ์ิ 
การกูยืมเงิน 
ดๆ เพื่อการ
รรมการของ

ายจาก
และกลยุทธ

ซ่ึงอยูภายใต
มีสวนไดเสีย 
ารบริษัทที่มี
องบริษัทให

ป เพื่อ

กลาวขางตน 
ณะกรรมการ 
โยชนอืน่ใด  
มการบริษทั

องตลาดหลัก 
เกี่ยวโยงกัน

อทีป่ระชุมผู

ไดรับอนมัุติ

บาย
องบริษัททุก

และโปรงใส 
บอํานาจชวง 
ตามระเบียบ 



 

โดยรว

บริหาร

ระเบียบ

ระเบียบ

จากกา
นโยบา

บริษัท 

ทั้งนี้กา
อํานาจ
อาจมีค
บริษัทห

ถือหุน

การปร
 
พิจารณ
หลักเก
คณะผูบ
ช่ือ-นา

1. นาย
2. นาย
3. นาง
4. นาย
5.นายพ
6. นาย
7. นาง
8. นาย
9. นาย
10. นา
11. นา

5. กําหน
วม เพื่อใหเกิดปร

6. ติดตา
รจัดการ ความคืบ

7. มีอําน
บอาํนาจอนุมัตแิ

8. พิจารณ
บอาํนาจอนุมัตแิ

9. มีอําน
รเปนพนักงาน ก
ายที่คณะกรรมก

10. มีอําน
 และเพือ่รักษาระ

11. ปฏิบตัิ
ารมอบหมายอําน
ชวงทีท่ําใหกรร
ความขัดแยง(ตาม
หรือบริษัทยอยเว

กรรมการผ
ของบริษทัฯ 

 
ระเมินตนเองของ

คณะกรรม
ณาผลงานและปญ
กณฑ  
บริหารระดับสูง
มสกุล 

สุทธิชัย  แซหยุน
เสริมสิน สมะลา
สาวดวงกมล โช
เทพชัย แซหยอง
พนาจันทรวิโรจน
วิฑูร พึงประเสริ
สาวณัฐวรา  แส
ตอบุญ พวงมหา
ทนง  ขันทอง 
ยธงชัย  บญุศฤง
งอรพิน  งามวงศ

 

นดภารกิจ วัตถุปร
ระโยชนสูงสุดใน
มและประเมินผ
บหนาในการดําเ
นาจพิจารณาอนุมั
และส่ังการทีค่ณะ
ณาอนุมัตกิารเขา
และส่ังการทีค่ณะ
นาจพิจารณาวาจา
กําหนดอัตราคาจ
ารบริหารและคณ

นาจ ออกคําส่ัง 
ะเบียบ วนิัย  การ
ตหินาทีอ่ื่น ๆ ตา
นาจหนาทีแ่ละค
มการผูอํานวยกา
มนิยามของหนว
วนแตเปนการอน
ผูอาํนวยการของ

งคณะกรรมการ 
มการจะทําการป
ญหา เพื่อการปรั

ของบริษทั ณ ป

น 
าภา 
ชตะนา 
ง 
น 
ริฐ 
งวารินทร 
า 

งคารนนท 
ศวาน 

ระสงค แนวทาง
นการบริหารงาน
ลการดําเนินงาน
นินงานตอคณะก
มัติการใชจายเงิน
ะกรรมการของบ
าทําสัญญาเกี่ยวกั
ะกรรมการของบ
างพนกังาน และบ
จาง คาตอบแทน
ณะกรรมการบริ
ระเบียบ ประกา
รทํางานภายในอ
มที่ไดรับมอบหม
วามรับผิดชอบข
ารหรือผูรับมอบ
ยงานที่เกี่ยวของ
นุมัติรายการที่เป
งบริษทัฯ อาจได

 
ระเมินผลการปฏิ
ับปรุงแกไขตอไ

จจุบนัมีรายชือ่ดั
ตําแ

ประ
รอง
กรร
บรร
กรร
ผูชว
ผูชว
กรร
บรร
กรร
ผูอาํ

ง นโยบายของบริ
 

นของบริษทัอยาง
กรรมการบริหาร
ในการดําเนินกา
บริษัทอนุมัตแิลว
กบัการดําเนินธุร
บริษัทอนุมัตแิลว
บรรจแุตงตั้ง ตล
 เงินเดือนโบนสั
ษัทกําหนด 
าศ บนัทึก เพือ่
องคกร 
มายจากคณะกรร
ของกรรมการผูอํ
บอํานาจจากกรรม
กําหนด) มีส

ปนไปตามปกติธุร
รับการแตงตั้ง ห

ฏิบัติงานดวยตน
ไป โดยกาํหนดบ

ังตอไปนี ้
แหนง 

ะธานกรรมการบ
งประธานกรรมก
รมการผูอาํนวยก
รณาธิการเครือเน
รมการผูอาํนวยก
วยกรรมการผูอํา
วยกรรมการผูอํา
รมการผูอาํนวยก
รณาธิการ - อาเซี
รมการผูอาํนวยก
านวยการอาวุโส 

บ

ริษัท รวมถึงการ

งสมํ่าเสมอ และมี
ร คณะกรรมการ
ารตามปกติธุรกิจ
ว 
กิจปกติของบริษ
ว 
ลอดจนการโอน โ
ส รวมถึงสวัสดิกา

ใหการปฏิบตัิงา

รมการบริษัทหรือ
านวยการนั้นจะ
มการผูอํานวยกา
สวนไดเสียหรืออ
รกิจที่มีการกาํหน
หรือถอดถอนโดย

เองโดยรวม และ
บรรทัดฐานที่จะใ

บริหาร 
การบริหาร 
าร  
นชั่น 
ารสายธุรกิจตาง
นวยการ สายธุร
นวยการ  ฝายขา
าร สายธุรกิจดาน

ซียน ทีวี   
าร สายธุรกิจโรง
  ฝายวางแผนส่ือ

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ส่ังการและกํากบั

มีหนาที่รายงานผ
ตรวจสอบ และ 
จของบริษทั แ

ษทั โดยแตละรา

โยกยายขามสาย
าร เกี่ยวกับพนัก

นเปนไปตามนโ

อคณะกรรมการบ
ไมมีลักษณะเปน
ารสามารถอนุมัติ
อาจมีความขัดแย
นดขอบเขตชัดเจ
ยที่ประชุมคณะก

ะ/หรือ เฉพาะเร่ือ
ใชเปรียบเทียบกบั

งประเทศ  
กิจดานขาวทั่วไป
ยโฆษณา 
นดิจิตอล   

งพิมพ 
อประชาสัมพนัธ

มเีดีย กรุป จํากัด (

บดแูลการดาํเนิน

ผลการดําเนนิงาน
  คณะกรรมการบ
แตละรายการที่กํ

ยการที่กําหนดไ

งาน/ฝาย/แผนกห
กงานของบริษทั ต

โยบายและผลปร

บริหารเปนคราว
นการมอบอํานาจ
ตริายการที่ตนหรื
งทางผลประโยช
จน 
กรรมการ หรือที่

อง เปนประจํา เพื
บผลการปฏิบัตงิ

ปภาษาไทย 

ธ 
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นงาน

น  การ
บริษทั 
กาหนดไวใน

วใน

หรือการพน
ตามกรอบ

ระโยชนของ

 ๆ ไป 
จหรือมอบ
รือบคุคลที่
ชนอืน่ใดกับ

ทีป่ระชุมผู

พื่อรวมกนั
านอยางมี



 
ช่ือ-นา

12. นา
13. นา
14.นาง
หมายเห

และตล

1. นาย
2.นายเ
3.นางส
4. นาย
5.นายพ
6. นาย
7. นาง
8. นาย
9. นาย
10. นา
11. นา
12. นา
13. นา
14.นาง
 
8.2.  ก

หรือกร
และจริ
คัดสรร
การทั้ง

หนาที่ส
จากนัน้
พิจารณ

มสกุล 

งสาวนนทชิา  ศ
ยสุพจน  เพียรศิ ิ
งสาวมัธยา  โอส
หตุ:-*  

1. นางส
2. นางส

การถือครอ
ลาดหลักทรัพย พ

 
ชื่อ-นามส

สุทธิชัย    แซหย
เสริมสิน  สมะลา
สาวดวงกมล โช
เทพชัย แซหยอง
พนาจันทรวิโรจน
วิฑูร พึงประเสริ
สาวณัฐวรา  แส
ตอบุญ พวงมหา
ทนง  ขันทอง 
ยธงชัย  บญุศฤง
งอรพิน  งามวงศ
งสาวนนทชิา  ศ
ยสุพจน  เพียรศิ ิ
งสาวมัธยา  โอส

ารสรรหากรรมก
บริษัทฯ ต

รรมการของบริษั
ริยธรรมทางธุรกิจ
รบุคคลเพื่อดํารง
งคณะ 

บริษัทฯ จึ
สรรหากรรมการ
นประธานกรรมก
ณา 

 

ศอศันสนีย*1 
ริ 

สถานนท*2 

าวนนทิชา ศอศนั
าวมัธยา  โอสถา

องหลักทรัพยขอ
พ.ศ. 2535 และผู

สกุล 

ยุน 
าภา 
ตะนา 
ง 
น 
ริฐ 
งวารินทร 
า 

งคารนนท 
ศวาน 
ศอศันสนีย 
ริ 

สถานนท 

การและผูบรหิาร
ตระหนกัวา ธุร
ษทั ตองเปนผูที่
จ เพื่อสามารถว
งตําแหนงกรรมก

ึงไมมีการแตงตั้ง
ร โดยจะเปนผูทํ
การเปนผูเสนอร

ตําแ

เลข
ผูอาํ
ผูอาํ

นสนีย ลาออกจา
านนท  ไดรับการ

องผูบริหารระดับ
ถอืหุนทีอ่ยูภายใ

31 ธ.ค
มูลคาหุน 

1
1

ร 
กิจส่ือของบริษัท
ทีมี่ความเขาใจบท
างแนวนโยบายใ
การและผูบริหาร

งคณะกรรมการส
ทาํหนาที่เสนอชือ่
ายชื่อบุคคลที่จะ

แหนง 

านุการบริษัท 
านวยการอาวุโส 
านวยการอาวุโส 

ากตําแหนงเลขาน
รแตงตั้งเปนเลขา

บสูง ในป  2555 
ใตมาตราดังกลาว
 
ค. 2555 
 0.53 บาท ม
65,480,540 
65,000,000 
10,044,100 

- 
10,124,500 

50,000 
100 

755,750 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ท มีความสําคัญ
ทบาทหนาที่ของ
ในการนําเสนอเน
ระดังสูงของบริษ

สรรหา(Nominat
อบุคคลที่มีคุณส
ะแตงตั้งเปนกรรม

บ

 ฝายบัญช ี
  ฝายการเงิน 

นุการ เม่ือวันที่ 1
านุการ มีผลวันที

และ  2554  ตาม
วดังนี้ 
จํานวนหุน 

31 ธ.ค. 2554 
มูลคาหุน 1 บาท

146,000,540
140,000,000

44,100

124,500
50,000
50,000

305,750

400

ญตอการชี้นาํความ
งการเปนส่ือที่มีจ
นื้อหาอยางเปนก
ษัทเปนเร่ืองสําคั

ting Committee)
มบัติเหมาะสมที่
มการบริษทั แ

บริษัท เนชั่น มัลติมี

15 กุมภาพันธ 25
ที่ 15 กุมภาพนัธ 

มมาตรา 258 แหง

 

 
จํานวนหุนเพ
ระหวางป

0 19,4
0 25,0
0 10,0
- 
0 10,0
0 
0 (
0 4
- 
- 
- 
0 
- 
- 

มคิดของสังคม 
จริยธรรมและยึด
กลาง  สรางสรร
คัญจึงควรเปนหน

) โดยกําหนดให
ทีจ่ะเปน กรรมก
และกรรมการอสิ

มเีดีย กรุป จํากัด (

556 
 2556 

งพระราชบัญญัติ

พิ่ม(ลด) 
 (หุน) 
480,000  
000,000  
000,000  

-  
000,000 รวมก

0  
(49,900)  
450,000  

-  
-  
-  

(400)  
-  
-  

ดังนัน้บุคคลทีจ่
ม่ันในจรรยาบร
รค ไมบดิเบือน 
นาที่โดยตรงของ

ห คณะกรรมการบ
การบริษัท และก
สระ ตอที่ประช
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ตหิลักทรัพย

 
หมายเหตุ 

การถอืหุนของคู

จะเปนผูบริหาร
รณทางวิชาชีพ  
 จึงเห็นวาการ
งคณะกรรม 

บริษัทเปนผูทํา
กรรมการอิสระ 
ชุมผูถือหุนเพือ่

สมรส 



 
 
เวลาไม
บุคคลเ
ถือหุน 
 

บริษัทโ
ใหญอ
อิสระแ
บริษัทท

ประชุม
ที่ผูถอืห
แบงคะ

พึงมีหรื
จะพึงมี
ทั้งนี้กา
ประชุม
 
8.3  กา
 
รับผิดช
กับบริษ
กรรมก
รูปแบบ
ที่เปนผู
ที่ประช

กําหนด
รูปธรร

สวัสดิก
ผูบริหา
 
 
 
 

นอกจากนี
มนอยกวา  1 ป  
เพื่อเขาดํารงตําแ
 พรอมขอมูลปร

การแตงตั้ง
คณะกรรม

โดยไดพิจารณาจ
ยางไรก็ตามการ
และคณะกรรมก
ทั้งนี้ขอบังคับขอ

1.  ผูถือหุ
2. การเลื

มผูถือหุนจะเห็น
หุนออกเสียงเลือ
ะแนนเสียงใหแก

3. บุคคล
รือจะพึงเลือกตั้ง
มีหรือจะพึงเลือก
ารพนวาระตําแห
มสามัญประจําป

ารกําหนดคาตอบ
หลักเกณฑ

ชอบของกรรมก
ษัทในธุรกจิอุตส
การอิสระทีท่ําหน
บอืน่  สําหรับป 
ผูบริหารจะไดรับ
ชุมสามัญผูถือหุน

คณะกรรม
ดคาตอบแทนขอ
รม ซ่ึงรวมถึงผลก

คาตอบแท
การ และผลตอ
ารแตละคน  

 

นีบ้ริษัทเปดโอกา
 และตองถอืหุนใ
แหนงกรรมการไ
ะกอบการพจิาร
ังกรรมการบรษิทั
มการบริษัทจะทํา
จากความรูความ
แตงตั้งกรรมการ
ารตรวจสอบรวม
องบริษทักําหนด
หุนคนหนึ่งมีคะแ
ลอืกตั้งกรรมการ
สมควรโดยในก
อกตั้งจะไดรับคะ
กผูหนึ่งผูใดมากห
ลซ่ึงไดรับคะแนน
งในคร้ังนั้น ในก
กตั้งในคร้ังนัน้ให
หนงของกรรมกา
ผูถอืหุนแตกรรม

บแทนกรรมการแ
ฑและรูปแบบใน
ารและผูบริหาร 
สาหกรรมเดยีวกนั
นาที่กรรมการตร
2555  ประธานก
บคาตอบแทนใน
นเปนประจําทุกป
มการบริษัทเปนผู
องกรรมการผูอําน
การปฏิบัติงานท
ทนของผูบริหารร
อบแทนจูงใจในร

าสใหผูถือหุนสว
ในวันที่เสนอชือ่
ได  โดยเสนอชือ่
ณาดานคุณสมบั
ท 
าหนาที่เปนคณะ
มสามารถและปร
รใหมจะตองผาน
มอยูดวยนอกจาก
ดใหที่ประชุมผูถอื
แนนเสียงเทากบั 
จะลงคะแนนเสีย
การออกเสียงลงค
ะแนนเสียงจากผูถ
หรือนอยเพียงใด
นเสียงสูงสุดตาม
รณีทีบุ่คคลซ่ึงไ
หผูเปนประธานอ
ารจะสลบัหมุนเวี
มการชุดเดิมอาจ

และผูบริหารระด
นการจายคาตอบแ
 ตามประสบการ
นและมีนโยบาย
รวจสอบ กรรมก
กรรมการจะไดรั
อัตราเดียวกนักบั
ป 
ผูประเมินผลงาน
นวยการโดยใชบ
ทางการเงิน ผลกา
ระดบัสูง เป
ระยะยาว บริษั

วนนอย  รายเดี
อกรรมการ  พรอ
อผานประธานกร
ัติและการใหคว

ะกรรมการสรรห
ะสบการณที่เกีย่
นการพิจารณาจา
กนี้การแตงตั้งกร
อหุนเลอืกตั้งกรร
  1 หุนตอ 1 เสียง
ยงเลือกตั้งเปนรา
คะแนนไมวาจะเป
ถือหุนตามจํานว
ดไมได 
มลําดบัลงมาเปน
ดรับการเลือกตั้ง
ออกเสียงชี้ขาด 
วยีนในอัตราสวน
ไดรับการแตงตัง้

ดับสูง 
แทนกรรมการแ
รณ ภาระหนาที่ ส
จายคาตอบแทน
การอิสระ และกร
ับคาตอบแทนใน
บกรรมการที่ไมเ

นของกรรมการผู
บรรทัดฐานที่ไดต
ารปฏิบัติงานตาม
นไปตามนโยบา
ัทฯจะพิจารณาใ

บ

ดยีวหรือหลายรา
มเอกสารรับรอง
รรมการ ลวงหน
ามยินยอมของผู

หาและคัดเลอืกบุ
ยวของกับธุรกิจข
กทีป่ระชุมคณะก
รรมการจะตองผ
รมการตามหลัก
ง 
ายบุคคลหรือหล
ปนการเลอืกตั้งเ
วนหุนที่ผูถือหุนมี

นผูไดรับการเลอืก
งในลําดบัถัดมามี

น 1 ใน 3 ของกร
งกลับเขามาใหม

ละผูบริหาร 
สภาพแวดลอม ส
นกรรมการอิสระ
รรมการที่ไมไดเ
นอัตราเดียวกนักั
เปนผูบริหาร อน

อาํนวยการ เป
ตกลงกันลวงหน
มวัตถุประสงคเชิ
ายที่คณะกรรมกา
ให สอดคลองกั

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ยรวมกัน ซ่ึงถอื
งการถือครองหลั
า 3 เดอืนกอนวนั
ไดรับการเสนอชื

คคลที่จะเขาดําร
ของบริษทัหรือพิ
กรรมการบริษัท
ผานมติทีป่ระชุมผ
เกณฑและวิธีกา

ลายคนเปนกรรม
ปนรายบุคคลหรื
มีอยูทั้งหมดตาม

กตั้งเปนกรรมกา
มีคะแนนเสียงเท

รรมการซ่ึงตองพ
มได 

บริษัทไดพิจา
สภาวะเศรษฐกิจ
ที่ทําหนาทีป่ระธ
ปนผูบริหาร เปน
กบัประธานกรรม
นึ่งคาตอบแทนก

ปนประจําทุกป 
นา กับกรรมกา
ชงิกลยุทธในระย
ารกําหนด ร
กบัผลงานของบริ

มเีดีย กรุป จํากัด (

อหุนของบริษัทฯ
ลกัทรัพยจากบริษ
นประชุมใหญสา
ชื่อ 

รงตําแหนงคณะก
จารณาจากกลุมผ
ซ่ึงประกอบดวย
ผูถอืหุนตามขอบ
รดังตอไปนี ้

มการก็ไดทั้งนี้ตา
รือหลายคนบุคค
ม (1) โดยผูถือหุน

ารเทาจํานวนกรร
ากันเกินจํานวนก

พนวาระทุกปตาม

ารณาความเหมา
 และสอดคลองเ
ธานกรรมการตร
นรายปโดยไมมีค
มการตรวจสอบ 
กรรมการไดผาน

เพือ่นําไปใชใ
ารผูอํานวยการต
ยะยาวและการพฒั
ระดับคาตอบแทน
ริษทัและผลการป
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ฯ ตอเนื่องเปน
ษัทฯ  เสนอช่ือ
ามัญประจําปผู

กรรมการ
ผูถอืหุนราย
ยกรรมการ
บังคับของ

มแตที่
ลแตละคน
นดังกลาวจะ

รมการที่จะ
กรรมการที่

มมติที่

ะสมและความ
เปรียบเทียบได
รวจสอบ
คาตอบแทนใน
และ กรรมการ
นการอนุมัติจาก

ในการพิจารณา
ามเกณฑที่เปน
ฒนาผูบริหาร  
นเปนเงินเดือน 
ปฏิบตัิงานของ



 
การพัฒ
 
ประธา
แนวทา
 
ตรวจส
เกี่ยวขอ
การปรั
 

กรรมก
และกร
กับประ
และกาํ
 

2
3
4
5
6
7

9

ร

 
หมายเ

1

2

3

ฒนากรรมการแล
ทุกคร้ังทีมี่

านกรรมการและ
างการดาํเนินธุรกิ

คณะกรรม
สอบ   ผูบริหาร
องจัดข้ึนเพือ่สงเ
รับปรุงการปฏิบัติ

8.3.1 คาต
(ก) คาตอบ

การบริษทัมีจํานว
รรมการภายนอก
ะธานกรรมการต
าหนดการจายเปน

ร
1. นายปกรณบริ
2. นายเชวงจริยะ
3. นายโยธิน  เนื่
4. นายนิสสัยเวช
5. นายนิวัตน แจ
6. นางคริสติน  ดี
7. นายสุทธิชัย   
8. นายเสริมสิน 
9. นางสาวดวงก
10. นายอดิศักดิ์ 
11. นายพนา  จนั
รวมเปนเงิน 

  
หต:ุ *ในป  2555
. เม่ือวันที ่6 มี

กรรมการบริ
. เม่ือวันที ่17 

รองประธาน
. วันทีด่ํารงตาํ

วันที่ 26 เมษ
นิสสัย  เวชช

 

ละผูบริหารระดับ
มีกรรมการและผู
ะกรรมการผูอําน
กจิของบริษทัให
มการจะสงเสริมแ
 เลขานุการบริษั
เสริมความรู ให
ตงิานอยางตอเนื่อ
อบแทนกรรมกา
บแทนกรรมการ
วนทั้งส้ิน 11  
กที่ไมใชผูบริหาร
ตรวจสอบ แล
นรายไตรมาส  โ

ายช่ือ 
ริมาสพร 
ะพิสุทธ์ิ 
นืองจํานงค 
ชชาชีวะ 
จงอริยวงศ 
ดไีบยเอส เบรนเ
 แซหยุน* 
 สมะลาภา* 
กมล  โชตะนา 
    ลิมปรุงพัฒนกิ
นทรวิโรจน* 

5   
มีนาคม 2555  ทีป่
ริษทัแทนนายธน
  เมษายน 2555 ท
นกรรมการบริษทั
าแหนงของกรรม
ษายน 2555 มีมติ
ชาชีวะ และมีมติ

บสูง 
ผูบริหารระดับสูง
วยการ ซ่ึงจะเป

หแกกรรมการแล
และอํานวยความ
ษทั  ตามทีท่างต
เปนไปตามระบ
อง 
ารของบรษิัทและ
บริษัททีเ่ปนตัวเ ิ
 คนแบงเปนกร
ร3คนโดยในป 2
ละกรรมการที่เป
โดยแยกการจายค

กรรมกา
กรรมกา
กรรมกา
กรรมกา
กรรมกา

เดลิ กรรมกา
กรรมกา
กรรมกา
กรรมกา

กจิ*   กรรมกา
กรรมกา

ประชุมคณะกรร
นาชัย  ธีรพัฒนวง
ที่ประชมุคณะกร
ท แทน นายธนะ
มการทั้งคณะตาม
ิใหดาํรงตําแหน

ตแิตงตั้งกรรมการ

งเขาใหม  คณะก
ปนประโยชน ต
ะผูบริหารระดบั
มสะดวกใหมีการ
ตลาดหลักทรัพย 
บการกํากบัดูแล

ะบริษัทยอยสําห
งิน 
รรมการที่มีฐานะ
555  บริษทัจายค
นผูบริหารไดรับ
คาตอบแทนกรร

ตํา
รอิสระและประ
รอิสระและกรรม
รอิสระและกรรม
รอิสระ 
รอิสระ 
รภายนอกที่ไมใ
รที่เปนผูบริหาร
รที่เปนผูบริหาร
รที่เปนผูบริหาร 
รที่เปนผูบริหาร 
รที่เปนผูบริหาร 

รมการบริษัท คร้ั
งศ  ประธานกรร
รรมการบริษัท ค
ะชัย  สันติชัยกูล 
มวาระทีก่าํหนด
งตออีกวาระ ได
รเพิ่ม 1 ทาน ไดแ

บ

กรรมการจะจัดใ
ตอการปฏิบัติงาน
สูงใหมไดรับทร
รฝกอบรมและก
  สมาคมสงเสริ
ลกิจการทีด่ี  แล

หรับป 2555 

ะเปนพนักงานบริ
คาตอบแทนใหกั
บคาตอบแทนใน
มการเปนรายบุค

าแหนง 
ธานกรรมการตร
มการตรวจสอบ 
มการตรวจสอบ 

ชผูบริหาร 
และประธานกร
และ รองประธา
 
 
 

ั้งที่ 2/2555  มีมติ
รมการที่ลาออก  
คร้ังที่  3/2555  มี
 กรรมการที่ลาออ
ตามขอบังคับบริ
แก นายเชวง จริ
แก นายอดศิักดิ์  

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ใหมีเอกสารขอมู
น  รวมถึงการ
ราบ 
ารใหความรูแกก
มสถาบันกรรมก
ะการบริหารควา

ริษัทและบริษทัย
กบัประธานกรรม
อัตราเดียวกบักร
คคลดังนี ้

รวจสอบ 
 
 

รมการ 
นกรรมการ 

ตแิตงตั้ง นายสุท
 
มติแตงตั้ง นายเส
อก 
ริษทั และที่ประช
ยะพิสุทธ์ิ, นายโ
 ลิมปรุงพัฒนกจิ

มเีดีย กรุป จํากัด (

มูล และการบรรย
แนะนําลักษณะ

กรรมการกรรมก
การบริษัทไทยแล
ามเส่ียงของบริษั

ยอย3คนกรรมกา
มการบริษทัในอั
รรมการที่ไมไดเป

จํานวนเงิน (บ
40
30
30
20
20
20
40
20
20
15
15

2,70

ธิชัย  แซหยุน เป

สริมสิน  สมะลา

ชุมสามัญประจําป
โยธิน เนื่องจํานง
จ 
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ยายสรุปจาก
ธุรกิจ และ

การ
ละสถาบนัที่
ษทั เพื่อใหมี

ารอสิระ5คน
ัตราเดียวกัน
ปนผูบริหาร 

บาท) 
00,000 
00,000 
00,000 
00,000 
00,000 
00,000 
00,000 
00,000 
00,000 
50,000 
50,000 
00,000 

ปนประธาน

าภา  เปน

ป 2555 เม่ือ
ค และนาย



 
4

กรรมก
เงินเดอื

บริษัทแ
 
8.4  กา

ใช ดังนี

ภายใน

ภายใน
ไดรับผ

บริษัทฯ
ความลั
ขอกําห
บริษัทฯ

การดํา
อื่นซ้ือ
ภายใน
เปลี่ยน
หรือกา
นั้นมีค

ของกลุ
 
 
 
 

. เม่ือวันที ่ 11
กรรมการบริ

 (ข) คาตอ
-ไมมี- 
 
8.3.2 คาต
(ก) คาตอ

การในฐานะพนัก
อนโบนัสและคา

(ข) คาตอบ
บริษัทใหเ

และบริษทัยอย ร

ารดูแลเรื่องการใช
บริษัทมีน

นี ้
1. กรรม

นกลุมบริษัทฯ เป
2. กรรม

นของกลุมบริษัทฯ
ผลประโยชนดังก

3. กรรม
ฯ   โดยขอมูลที่
ลบั และ/หรือ ข
หนดนี้ยังครอบค
ฯ 

4. ภายห
เนินงาน ผูสอบบ
 ขาย หรือ เสนอ
นของกลุมบริษัท
นแปลงในราคาห
ารเปดเผยขอมูล
วามผิดตามกฎห

ทั้งนี้   ก
ลุมบริษัทฯ จะไม

 

1 พฤษภาคม  25
ริษทั แทนนายธน
อบแทนอื่นๆ 

อบแทนกรรมกา
บแทนที่เปนเงิน
กงานบริษัทและ
พาหนะ ในป 25
บแทนอืน่ๆ 
เงินสมทบกองทุ
รวม45  ทานในป

ชขอมูลภายใน 
โยบายและวิธีกา

การ ผูบริหาร 
นความลับ เวนแ
การ ผูบริหาร 
ฯ โดยมีเปาหมา
กลาวหรือไม 
การ ผูบริหาร เ
เปนความลบั    
อมูลภายในกลุม
ลุมไปถึงคูสมรส

ลังเขาจดทะเบีย
บัญชี เจาหนาที่ ห
อซ้ือ หรือ เสนอ
ทฯ  ซ่ึงยังไมไดเป
หุนของบริษัทฯ
ดังกลาวจะทําให
หมาย ที่เกี่ยวของ
รรมการ ผูบริหา
มทําการซ้ือขายห

55  ที่ประชุมคณ
นะชัย  สันติชัยกู

ารทีเ่ปนผูบริหาร
เดือน โบนัสแล
ผูบริหารระดบัสู

555  เปนจํานวน 

นสํารองเลี้ยงชพี
ป 2555  รวม5,29

ารในการดแูลกร

เจาหนาที ่ และ
แตการเปดเผยขอ
เจาหนาที่ และ
ายเพื่อผลประโย

เจาหนาที่ และพ
และ/หรือขอมูล
มบริษัทฯ ในทาง
ส และบุตรที่ยังไ

นในตลาดหลักท
หรือพนักงานขอ
อขาย หุนของบริ
ปดเผยตอสาธาร
 ไมวาการกระท
หบุคคลผูนั้น     
กับการใชขอมูล
าร เจาหนาที่ แล
หลักทรัพยของบริ

ณะกรรมการบริษั
กลูชัย กรรมการที

รและผูบริหารระ
ะคาพาหนะแกก
สูงของบริษทัและ
  112,056,840 บ

พของกรรมการที่
99,237 บาท 

รรมการ ผูบริหาร

ะพนักงานของกล
อมูลนัน้เปนไปเพื
ะพนักงานของบริ
ยชนของตนเองห

พนักงานของกลุม
 ภายในของกลุม
งทีอ่าจกอใหเกิด
ไมบรรลุนิตภิาวะ

ทรัพยแหงประเท
องกลุมบริษัทฯที่
ริษัทฯ ในลักษณ
รณะ และเปนขอ
ทําดังกลาว จะทํ
  ไดรับการพิจาร
ลภายในอันเนื่องม
ละพนักงานของ
ริษัทฯ ในชวงระ

บ

ษทั คร้ังที่  4/255
ที่ลาออก 

ะดับสูงของบริษัท
กรรมการและผูบ
ะบริษัทยอยมีจําน
บาท   

ทีอ่ยูในฐานะเปน

ร พนักงานของบ

ลุมบริษทัฯ จะรั
พือ่ผลประโยชน
ริษัทฯ จะไมเป
หรือผูอืน่ ไมวาท

มบริษัทฯ จะไม
มบริษัทฯ  และ/ห
ความเสียหายตอ
ะของกรรมการ 

ทศไทย  กรรมก
ทีซ้ื่อหรือขาย เสน
ณะที่เปนการหาป
อมูลที่ไดมาจาก
ทําไปเพื่อประโย
รณาจากบุคคลผู
มาจากการละเมิด
กลุมบริษัทฯ ซ่ึง
ะยะ เวลา 1 เดอืน

บริษัท เนชั่น มัลติมี

5  มีมติแตงตัง้ น

ัทสําหรับป 2555
ริหารระดับสูงข
นวนรวม  45  ทา

พนักงานบริษทั

บริษัท  ในการนาํ

รักษาขอมูลที่เปน
 ในการดําเนนิธุ
ดเผยขอมูลที่เปน
ทางตรง  หรือท

มขาย ซ้ือ โอน 
หรือการเขาทํารา
อกลุมบริษัทฯ ไ
ผูบริหาร เจาหน

าร   ผูบริหาร  ผู
นอซ้ือ หรือ เสนอ
ประโยชนจากบุ
การใชตําแหนง
ยชนของบุคคลนั
ซ่ึงเกี่ยวของกับก
ดดังกลาว 
งอยูในหนวยงาน
นกอนการเปดเผย

มเีดีย กรุป จํากัด (

นายพนา จันทรวิ

5 
องบริษัทฯและบ
าน ไดรับคาตอบ

และผูบริหารระด

าขอมูลภายในขอ

นความลบั และ
รกิจของบริษทัฯ
นความลบั และ
ทางออม โดยไม

หรือรับโอนหลั
ายการใด ๆ โดย
มวาทางตรง หรื
นาที ่ และพนกัง

ผูจัดการ     ผูที่รับ
อขาย หรือเชื้อเชิ
บุคคลอ่ืน  โดยก
งหนาที่ในการทํ
นั้นเอง หรือบุคค
การกระทําดังกล

นที่ไดรับทราบข
ยงบการเงินตอส
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โรจน  เปน

บริษัทยอย 
บแทนที่เปน

ดับสูงของ

องบริษัทไป

ะ/หรือขอมูล
ฯ 
ะ/หรือขอมูล
มคํานึงวาจะ

ักทรัพยของ
ขอมูลที่เปน
รือ ทางออม 
งานของกลุม

บผิดชอบตอ
ชิญใหบุคคล
ารใชขอมูล
าใหเกิดการ
คลอื่นก็ตาม   
ลาว บุคคลผู

ขอมูลภายใน
สาธารณชน 



 
8.5 บคุ
 
และพน
แบงเป
ของบริ

 
นโยบา

ของงา
คุณสม
บริษัทท
กระบว

สวนงา
ลักษณ

คุณวฒิุ
บริษัท 

ลวงเวล
ทําราย
คาใชจ

ประสิท
ครอบค
ลักษณ

สวัสดิก
สันทน
ขอแนะ
ประจํา
เกี่ยวกับ

จัดสถา
ความส

ตามคว

คลากร 
ณวันที ่31

นักงานของบริษั
นเงินเดือนและโ
ริษทัและบริษัทย

บริษัทไมมี

ายในการบรหิารท
1. การจา

น โดยพนกังานท
มบัติตามระเบียบ
ที่มีอยูใหดํารงตํา
วนการสรรหาแล

2. โครงส
านของบริษทั โด
ะการดําเนนิธุรกิ

3. การบ ิ
3.1. เงินเดื

ฒิ ประสบการณ ร
  อัตราคาจางแรง

3.2. คาตอ
ลา คาทํางานวันห
การทีวี วทิยุ เพือ่
ายในการเดินทา

4.  สวัสดิ
ทธิภาพ รวมทั้งมี
ครัวพนักงานบาง
ะเดียวกัน หรือใ

นอกจากนี
การและเงินกูซ่ึง
นาการดานตางๆ  
ะนําของพนักงาน
า รวมถึงการจัดตั้
บสภาพการจางง

5.  สภาพ
านที่ทํางาน อุปก
สะดวกตางๆใหแ

6.  การพั
วามสามารถที่ตํา

 

 ธันวาคม 2555ก
ัทยอยจํานวน 1,7
โบนัสเทากบั 73
ยอยรวมเทากบั 3
มีขอพิพาทดานแ

ทรัพยากรบคุคล
างงานและบรรจุ
ทีไ่ดรับการวาจา
 ขอบังคับของบ ิ
าแหนงที่วางนั้น
ละวาจางบรรจุบคุ
สรางสายการบัง
ดยมีขอบขายควา
กจิของบริษทั แล
ริหารคาตอบแท
ดอืนและคาจาง บ
ระดบั ตําแหนง ห
งงานของตลาดใ
บแทนอื่น บริษทั
หยุด เงินชวยเหลื
อชดเชยการเสียโ
างไปปฏิบัตงิานน
ดกิาร บริษัทมีนโ
มีนโยบายแบงเบ
งสวน รวมทัง้สวั
ใกลเคียงกัน หรือ
นีบ้ริษัทสนับสนนุ
แบงตามหนวยง
 การมีคณะกรรม
น ในเร่ืองการจดั
ตัง้สหภาพแรงงา
งาน 
พแวดลอมในการ
กรณเคร่ืองมือเครื
แกพนักงาน เชน 
ัฒนาพนกังาน บ
แหนงงานน้ันๆต

กลุมบริษทัมีพนกั
788 คนโดยมีผล
5.75 ลานบาทแล
9.04 ลานบาท 
แรงงานทีสํ่าคัญใ

ล  
พนักงานบริษทัมี
างและบรรจุตอง
ริษัทฯ กรณทีี่ตาํ
เสียกอน หากไม
คคลภายนอก  
คับบัญชาและกา
ามรับผิดชอบขอ
ละมีการทบทวนเ
น  
บริษทับริหารเงิน
หนาที่ความรับผิ
ในประเทศ และส
ทจะใหเงินตอบแ
ลอืการปฏิบัติงาน
โอกาสหยุดพักใน
นอกเขตงานประ
โยบายที่จะดูแลใ
าภาระคาใชจายข
วสัดิการอื่นๆ ทั้ง
อตามที่กฎหมายก
นใหพนกังานมีส
งาน  การจัดต้ังสห
มการลูกจาง ซ่ึงจ
ดสวัสดิการ และ
นส่ือสารมวลชน

รทํางาน บริษัทมี
ร่ืองใช  เคร่ืองแบ
  ที่จอดรถ หองพ
บริษทัมีนโยบายส
ตองการ โดยมีแน

กงานรวมทั้งหม
ลตอบแทนของพ
ละ 49.39 ลานบา

ในระยะ 3 ปที่ผา

มีนโยบายจางงา
มีคุณวุฒิ ประสบ
าแหนงงานวาง บ
มสามารถสรรหา

ารแบงสวนงาน 
งสวนงาน และตํ
เปนระยะเพือ่คว

นเดือนและคาจาง
ผดิชอบ เทียบเคีย
สถานการณความ
แทนพิเศษสําหรั
นตามกะ เงินชวย
นวันหยุดปกต ิต
ะจําทั้งในประเทศ
หพนักงานมีสุข
ของพนักงานโด
งนี้สวัสดิการทีพ่
กําหนด  
สวนรวมในกิจก
หกรณออมทรัพ
จะเปนตัวแทนขอ
สถานประกอบก
นไทย  ตาม พ.ร.

นโยบายใหพนกั
บบในการปฏิบตัิ
พยาบาล    
สงเสริมพัฒนาพ
นวทางในการพฒั

บ

ด 2,258 คน แบ
พนักงานของบริษั
าทตามลําดบัในส

านมา 

นและบรรจุพนกั
บการณ และควา
บริษัทจะใหโอกา
าพนักงานจากภา

บริษทักําหนดโค
ตาํแหนงงานอยา
วามเหมาะสมกับ

งใหเปนไปอยาง
ยงกับอัตราเงินเดื
มจําเปนของบริษั
ับการปฏิบตัิงาน
ยเหลือปฏิบัติงาน
ามความเหมาะส
ศและตางประเท
ภาพอนามัยทีด่ี เ
ยจัดใหมีสวัสดิก
นักงานไดรับ บริ

รรมตางๆตามทีก่
ย เนชั่นมัลติมีเดี
องพนักงานเขาม
การ และนําเขาห
บ. แรงงานสัมพั

กงานทํางานในบ
ตงิาน ใหเหมาะส

นักงานใหมีควา
ฒนาที่หลากหลา

บริษัท เนชั่น มัลติมี

งเปนพนกังานข
ษทัและบริษทัยอ
สวนของเงินสมท

กงานตามความจํ
มสามารถเหมาะ
าส และพิจารณา
ายในบริษัทไดแล

ครงสรางสายการ
งชดัเจน และเหม
สถานการณ 

ยุติธรรม โดยคํา
อืนของบริษทัอืน่
ษทั  
นที่นอกเหนอืจาก
นเขาเวร เขาเวรก
สมกับกรณี รวมท
ทศ ในรูปเบี้ยเลี้ยง
เพื่อที่จะปฏิบัติง
การรักษาพยาบา
ริษัทจะเทียบเคีย

กฎหมายกําหนด
ดยี กรุป จาํกัด กา
มาชวยกลั่นกรอง
ารือในทีป่ระชุม
นัธ 2518 ได เพื่อ

บริษัทอยางมีควา
สมกับลักษณะงาน

มรู ทักษะ และทั
าย ไดแก สงเสริม

มเีดีย กรุป จํากัด (

องบริษัทจาํนวน
อย 10 บริษทัในป
ทบกองทุนสํารอ

จาํเปนและความเ
ะสมกับตําแหนง
คัดเลือกพนักงา
ลว จึงจะดําเนนิก

รบังคับบัญชา แ
มาะสมกับประเภ

นึงถึงปจจัยตางๆ
นๆที่มีลักษณะใ

กการทาํงานปกติ
กรณีฉุกเฉิน คาเขี
ทั้งเงินชวยเหลือเ
งเดินทาง และคา
านใหบริษัทไดอ
ลสําหรับพนักงา
ยงกับอุตสาหกรร

ด เชน กรรมการก
ารจัดตั้งชมรมกีฬ
งความตองการแล
มกบัผูบริหารของ
อคุมครองผลปร

มสุข ปลอดภัย ด
น อกีทั้งจัดหาส่ิง

ทศันคติเกี่ยวกับง
มใหพนักงานเพิ่
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น 470 คน
ป 2555  ซ่ึง
องเลี้ยงชีพ

เหมาะสม
งงาน และมี
นของ
การ

ละการแบง
ภทหรือ

ๆ ไดแก 
กลเคียงกับ

ต ิเชนคา
ขียนเร่ือง คา
เพือ่เปน
าที่พัก  
อยางมี
าน และ
รมใน

กองทุน
ฬา และ
ละ
งบริษัทเปน
ะโยชน

ดังนั้นจึงได
งอํานวย

งาน เปนไป
มพนู



 
ความรู
การฝก
Job Tr
ระหวา

ประสิท
สอดคล
 
รายงาน

ดี จะทํ
หุน ผูล
และบร

code o
อยางเค
หุนอยูต

ประกา
กํากับด
ทบทว
ใหพนั
 
การส่ือ

เปาหม
แจงพน
นอกเห
ตามนโ
หลักกา
ประสง
พรอมร

การตดิ

ดูแลกจิ
พัฒนา
ประเมิ
 การปฏ

รูใหตัวเองโดยผา
กอบรมจากผูมีปร
aining) การศึกษ
างผูบริหารและพ

นอกจากนี
ทธิภาพ  และจัดส
ลองกบัแผนการ

นการปฏิบัติตาม
คณะกรรม

าใหบริษัทมีระบ
ลงทุน ผูมีสวนได
รรลุเปาหมายที่สํ

คณะกรรม
f best practices 
ครงครัด และจะติ
ตลอดเวลา และใ

นโยบายก
าศใช คร้ังแรก เมื
ดูแลกิจการที่ดีสํ
นนโยบายฯ เม่ือ
ักงานทุกระดับท

อสารนโยบายการ
คณะกรรม

มายที่กําหนดไว  
นักงาน และมีกา
หนือจากการอาน
โยบายในทุกดาน
ารกํากับดูแลกิจ
งคจะขอรับนโย
รายงานประจําป

 
ดตามการปฏิบัตติ

จากความม
จการทีด่ีในป 254
ดีข้ึนทุกปอยางต
นการกาํกบัดูแล
ฏิบัติตามหลักกา

 

านส่ืออิเลคทรอนิ
ระสบการณในอ
ษาดูงานทั้งภายใน
พนักงานตามแนว
นีบ้ริษัทไดพยายา
สรรพนักงานให
สืบทอดงานในท

มหลักการกํากับดู
มการบริษัท  เนชั
บบการบริหารจดั
ดเสีย และผูที่เกี่ย
สําคัญที่สุดของบ
มการบริษัทฯ จึ
ของ ตลาดหลักท
ติดตามปรับปรุง
ใหเปนที่เชื่อม่ันข
การกํากับดูแลกิจ
ม่ือวันที่ 10 พฤ
สําหรับบริษัทจด
อวันที่ 20 กุมภาพ
ทราบและถือปฏิบ

รกํากับดูแลกิจกา
มการตระหนักดี
 ปจจัยหลักที่เปน
รประชาสัมพันธ
นจากเว็บไซตถือเ
นอยางใกลชิด น
การที่ดีดังกลาว
ยบายดังกลาวเป
  ทั้งนี้เพื่อเสริมส

ตามนโยบายการ
มุงม่ันในปรับปรุ
49 ผลการประเมิ
ตอเนื่อง ในป 255
ลกิจการที่ดีโดยส
ารกํากับดูแลกิจก

นิคสตางๆ  การจั
งคกร การสอนง
นและภายนอกป
วทาง Learning O
ามปรับกระบวน
หมีโอกาสปฏิบตัิง
ทุกสวนงาน 

ดูแลกิจการที่ดี    
ชั่น  มัลติมีเดีย  ก
ดการที่มีประสิท
ยวของทุกฝาย ยก
ริษัท ไดแกการเ
งไดกําหนดนโย
ทรัพยแหงประเท
งใหเหมาะสมกับ
ของผูถือหุนวาผ
จการของบริษัทท
ฤศจิกายน 2549
ดทะเบียนป  254
พันธ 2552  และ
บัติโดยเครงครัด

าร 
ดีวา การดําเนิน
นตัวขับเคลื่อนกา
ธผานเว็บไซตส่ือ
เปนแนวปฏิบัตใิ
นอกจากนั้นเพื่อส
ผานเว็บไซตขอ
นเอกสาร สามา
สรางความเขาใจ

รกํากับดูแลกิจกา
รุงเร่ืองธรรมาภิบ
มินการกํากบัดแูล
55 นี้ ผลการประ
สมาคมสงเสริมส
การที่ดี ในป  255

จดัอบรมสัมมนา
งานโดยหัวหนาง
ระเทศ การถายท

Organization 
นการทาํงานของแ
งานในสวนงานท

 
กรุป จํากัด (มหาช
ธิภาพ โปรงใส ต
กระดับการดําเนิ
เพิ่มมูลคาสูงสุดใ
ยบายการกํากับด
ทศไทยกําหนด  
บเวลาและสถาน
ผลประโยชนของ
ที่ใชปจจุบันเปน

9 และไดดําเนินก
49 ของตลาดหล
ะ ไดทบทวนนโย
ด 

นการเร่ืองการกํา
ารดําเนินงานคือ
อสารภายในองค
ในการดําเนินงาน
สรางความเขาใจ
งบริษัท เพื่อใหป
ารถติดตอไดที่ฝ
จเกี่ยวกับการกํากั

าร  
บาลของบริษัทอย
ลกิจการของบริษ
ะเมินการจัดการป
สถาบันกรรมการ
55  ของบริษัทฯ 

บ

โดยวิทยากรที่มี
งาน(Coaching)ก
ทอดความรูระหว

แตละสวนงาน เพ
ที่พนกังานมีควา

ชน) เชื่อม่ันเปนอ
ตรวจสอบได ชว
นงานอยางย่ังยืน
ใหแกผูถือหุน   
ดูแลกิจการ ที่สอ
และดูแลใหมีกา
การณ สอดคลอ
งผูถือหุนไดรับก
นฉบับที่ 3 โดยไ
การทบทวนเนื้อ
ลักทรัพยฯ  ในป
ยบายฯ อีกคร้ัง เ

ากับดูแลกิจการ
พนักงานทุกคน
กร และไดจัดพิม
นดวย รวมถึงฝาย
จกับผูมีสวนไดเสี
ประชาชนทั่วไป
ฝายเลขานุการบ
กบัดูแลกิจการทีด่ี

ยางตอเนือ่งนับตั
ษัทและการจัดกา
ประชุมสามัญปร
ไทยของบริษัทอ
 ไดครอบคลุมเนื

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ความรูความสาม
การเรียนรูจากกา
วางเพื่อนรวมงาน

พือ่ใหการทํางาน
ามรู  ความชํานาญ

อยางย่ิงวาระบบ
วยสรางความเชือ่
น และเปนหัวใจ

อดคลองตามหลั
รปฏิบัติตามนโย
องกับประโยชน 
ารดูแลอยางดี 
ไดรับความเห็นช
หาเปนประจําทุ
ป  2552  คณะก
ม่ือวันที่ 24 กุมภ

รนั้น เพื่อใหเปน
ของบริษัทและบ
มพ Nation’s wa
ยบริหารไดติดตา
สียทุกกลุมบริษัท
ปและผูลงทุนรับ
ริษัท โดยใชแบ
ดขีองบริษัท  

ตั้งแตไดมีการปร
ารประชุมสามัญ
ระจําป 2555 อยูใ
อยูในระดับดีมาก
นื้อหา 5 หมวด ไ

มเีดีย กรุป จํากัด (

มารถจากภายนอ
รปฏิบัติงานจริง
น และการเรียนรู

นมีความคลองตัว
ญในงานนั้น ๆ  

บและการกํากับดู
อม่ันและความม่ั
สําคัญที่นําไปสู

ลักการกํากับดูแ
ยบายและขอปฏิ
 และความคาดห

ชอบจากคณะกร
กป ใหเปนไปต
กรรมการบริษัท
ภาพันธ  2553  แ

นไปตามวัตถุปร
บริษัทในกลุม จงึ
ay เปนคูมือแจกใ
ามกํากับใหมีการ
ทไดเผยแพรประ
บทราบดวยและห
บบฟอรมขอรับเอ

ระกาศใช นโยบา
ผูถือหุนของบริษ
ในระดับดีเย่ียม 
ก (4 ดาว)  
ดแก  
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อกองคกร
 (On the 
รูรวมกัน

ว มี
เปนอยางดี 

ดูแลกิจการที่
ันใจตอผูถือ

สความสําเร็จ

ลกิจการที่ดี 
บัติที่ระบุไว
หวังของผูถือ

รรมการและ
ตามหลักการ
ไดพิจารณา
และประกาศ

ระสงคและ
งไดประกาศ
ใหพนักงาน
รดําเนินงาน
ะชาสัมพันธ
หากผูถือหุน
อกสารที่สง

ายการกํากบั
ษทัได
และผลการ



 

1. สิทธิ

แทนต
บริษัทไ

และทัน
หนาที่
www.n
สําคัญ
หลักท
 
การจัด

26 เมษ
บริษัทเ
ประชุม
กอนวนั

1) สิทธิขอ
2) การปฏิ
3) บทบาท
4) การเปด
5) ความรั
 

ธิของผูถือหุนแล
บริษัทตระ

นและมีสิทธิใน
ไดใหความสําคัญ

บริษัทมีน
นเวลา ไดใหการ
รับผิดชอบดูแล

nationgroup.com
ลาสุด จดหมาย
รัพยฯจัดเตรียม 

ดประชุมผูถือหุน
ในป 2555

ษายน 2555 ในกา
เปนผูจดัสงหนัง
มเผยแพรไวในเว็
นประชุม  

 ประธ
กรรม
ผูบริห
ใหผูถื

 บริษัท
ให ผู
เสนอเ
คณะก
พิจารณ
เพื่อเข

 บริษัท
บริษัท
วาระก

 ทั้งนีบ้
กรรม
1 กุมภ

 

องผูถือหุน   
ฏิบัติตอผูถือหุนอ
ทของผูมีสวนได
ดเผยขอมูลและค
รับผิดชอบของคณ

ะการปฏิบัติตอผู
ะหนักดีวา ผูถือห
การตัดสินใจเกี่ย
ญและเคารพสิท
โยบายปฏิบัติตอ
รดูแลผูถือหุนมา
ล ใหขอมูล ตอบ
m เพื่อใหขอมูลข
ยแจงขาวสารถึง
 รวมทั้งเปดโอก

น 
5 บริษัทฯจัดใหมี
ารนี้บริษัทไดมอ
สือเชิญประชุมใ
วป็ไซดของบริษั

านกรรมการและ
การผูอาํนวยการ
หาร ผูบริหาร แล
ถอืหุนซักถามเร่ือ
ทไดเผยแพรจดห
ผูถือหุนของบริษั
เร่ืองการพิจารณ
กรรมการบริษัทไ
ณาดานคุณสมบั
ขาดํารงตําแหนงก
ทเปดโอกาสใหผู
ท  ตั้งแตวนัที่ 26
การประชุม 
บริษัทฯ ไดรา
การบริษทั และ
ภาพันธ 2555 

อยางเทาเทียมกัน
ดเสีย   
ความโปรงใส   
ณะกรรมการ  

ผูถือหุนอยางเทา
หุนมีสิทธิในควา
ยวกับการเปลี่ยน
ธิของผูถือหุน โ
อผูถือหุนอยางเท
ากกวาสิทธิที่กฎ
บคําถามตางๆ แ
ของบริษัทตอผูถื
งผูลงทุน นัดพบ
กาสใหผูถือหุนได

มีการประชุมผูถอื
อบใหบริษัท ศนูย
ใหแกผูถอืหุนเปน
ัท ทั้งภาษาไทยแ

ะประธานกรรมก
ร ประธานคณะก
ละผูสอบบัญชีขอ
องที่เกี่ยวของได 
หมายถึงผูถอืหุนผ
ัทที่ถอืหุนในสัด
าเปนเวลาไมนอ
ไดตั้งแต วันที ่ 2
ัติและการใหควา
กรรมการ 
ผูถือหุนเสนอวาร
6 พฤศจิกายน 2

ายงานผลการใชสิ
สิทธิการเสนอวา

น   

าเทียมกัน 
ามเปนเจาของโด
นแปลงที่สําคัญข
ดยปฏิบัติตามหล
ทาเทียมกัน โดยต
หมายกําหนด จึง
และจัดใหมีการ
ถือหุนและนักลง
บปะนักลงทุนเ
ดแสดงความคิดเ

อหุน 1 คร้ัง เปน
ยรับฝากหลกัทรั
นการลวงหนาก
และอังกฤษ  ลวง

การบริหาร 
กรรมการตรวจส
องบริษทัจากบรษิ
 
ผานระบบของตล
ดสวน 1 หุนข้ึน
อยกวา  1 ป
26 พฤศจิกายน 2
ามยินยอมของผู

ระการประชุมสา
554 ถึงวันที ่ 31 

สิทธิผูถือหุนเสน
าระการประชมุส

บ

ดยควบคุมบริษัท
ของบริษัท โดยก
ลักเกณฑที่กฎหม
ตระหนักถึงสิทธิ
งจัดใหมีหนวยง
รเปดเผยขอมูลส
งทุนทั่วไปทั้งภ
ปนประจําอยาง
เห็น ขอคําอธิบา

การประชุมผูถือ
พัย(แหงประเทศ
อนวนัประชุมปร
งหนากอนวันปร

รองประธาน
สอบ กรรมการต
ษัท เคพีเอ็มจี ภมิุ

ลาดหลักทรัพยฯ
นไป และถอืหุน
ป  สามารถเส
2554 ถึงวันที่ 3
ไดรับการเสนอชื

ามัญผูถือหุนประ
 มกราคม 2555 

นอชือ่บุคคลเพือ่เ
สามัญผูถือหุนปร

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ทผานการแตงตั้ง
กําหนดไวในนโ
มายกําหนด  
ในการเขาถึงขอ
านผูลงทุนสัมพั
สารสนเทศตาง
าษาไทยและภา
งนอยปละ 4 ครั
าย หรือตั้งคําถาม

หุนสามัญประจํ
ศไทย)จํากดั ซ่ึงเป
ระมาณ 13 วัน แ
ระชุม 1 เดือน เพื่

กรรมการและรอ
ตรวจสอบ กรรม
มิไชย จํากัด เขา

ฯและทางเว็บไซต
นอยางตอเนือ่งนั
สนอชือ่บุคคลเขา
1 มกราคม 255
ชื่อ ปรากฏวา

ะจาํปคร้ังนี้โดยเส
  ผลปรากฏวาไม

เขารับการพิจารณ
ระจําป ผานทาง

มเีดีย กรุป จํากัด (

งคณะกรรมการใ
โยบายการกํากับ

มูลของบริษัทอย
ันธ (Investor R
งๆของบริษัทไว
ษาอังกฤษ ซ่ึงได
ร้ังตามกําหนดก
มใด ๆ ไดอยางเท

าป 2555 ซ่ึงจัดข้ึ
ปนนายทะเบียน
และไดนําหนังสือ
อืใหผูถือหุนไดศึ

องประธานกรรม
มการอิสระ กรร
รวมประชุม เพือ่

ตของบริษทั เพือ่
ับจากวันที่ถอืหุน
าเปนกรรมการบ
5 พรอมขอมูลป
าไมมีผูถือหุนเสน

สนอ ผานทางเ
มมีผูถือหุนทานใ

ณาเลือกตั้งเขาดํา
เว็บไซตของบริษ
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ใหทําหนาที่
บดูแลกิจการ 

ยางเพียงพอ
Relation) ทํา
วที่เว็บไซต
ดแก ขอมูล
การที่ตลาด
ทาเทียมกัน 

ข้ึน ในวันที่ 
หุนของ
อเชิญ
ศกึษาขอมูล

มการบริหาร 
รมการที่เปน
อเปดโอกาส

อเปดโอกาส
นจนถึงวันที่
บริษทั ผาน
ประกอบการ
นอชื่อบุคคล

เว็บไซตของ
ใดเสนอเพิ่ม

ารงตําแหนง
ษทั ในวันที ่



 

2. การป

ม่ันใจว
กระบว
ทราบถึ

 สําหรั
เว็บไซ
เพื่อให
หุน   ป

 หนังสื
เร่ืองที
รวมถึ

 ในการ
ประจํ
นโยบ

 สําหรั
ซ่ึงไม
บริษทั
ไดเอง

 ในการ
กรรม
เปนผู

 กอนเริ
ลงคะ
เปดเผ
ทุกคํา
ครบถ

 บริษัท
การป
รายบุค
และงด

 บริษัท
ซักถา
กําหน
บริษัท

 
ปฏิบัติตอผูถือหุ

คณะกรรม
วาการปฏิบตัิตอผู
วนการดแูลผูถือห
ถงึผลของการตดั

 ในการ
เปลี่ยน

 

ับการประชมุสา
ซต ของบริษัทห
หคณะกรรมการ
ปรากฏวาไมมีผูถื
สือเชิญประชุมมีก
ที่ตองตัดสินใจใน
งข้ันตอนการออ
ระประชุมสามัญ
าทุกป  โดย
บายและหลักเกณ
ับผูถือหุนทีไ่มส
มีสวนไดสวนเสี
ทฯไดแนบหนังสื
งในแตละวาระ ไ
รประชุมสามัญผู
การตรวจสอบเป
รับมอบอํานาจใ
ร่ิมการประชุม บ
แนน ใหทีป่ระช
ผย กวางขวาง พ
ถาม และไดบั
ถวน   
ทไดใชระบบสาร
ระชมุแตละวาระ
คคล และไดบัน
ดออกเสียง ในรา
ทไดจดัสงรายงาน
มของผูถอืหุนใน
นด 14 วัน  รวมถ
ท  

นอยางเทาเทยีม
มการดแูลและสอ
ผูถือหุนทุกราย 
หุนไมมีความยุง
ดสินใจของบริษทั
รประชุมผูถอืหุน
นแปลงขอมูลสํา

ามัญผูถือหุนประ
หรือทางโทรสาร 
และฝายบริหารไ
ถอืหุนเสนอคําถ
การใหขอมูล วนั
นที่ประชุมแกผูถื
อกเสียงลงมติ  
ญผูถอืหุนประจําป
ยนําเสนอขอมูลก
ณฑที่ชดัเจนเกีย่ว
สามารถเขารวมป
สียในเร่ืองที่ตองพ
สือมอบฉันทะ (
ไปพรอมหนังสือ
ผูถือหุนประจาํป
ปนผูรับมอบอําน
หออกเสียงแทน
บริษทัไดชี้แจงก
ชุมรับทราบ แล
รอมให กรรมกา
บนัทึกสาระสําคัญ

รสนเทศแบบบาร
ะ และในวา
นทึกวิธีลงคะแนน
ายงานการประชุ
นการประชุมผูถื
นแตละวาระอยา
ถึงเผยแพรวีดทีศั

มกัน 
อบทานกรอบโค

 ซ่ึงรวมถึงผูถื
ยากหรือมีตนทุน
ทสําหรับเหตุการ
น  บริษัทมีนโยบ
าคัญโดยไมไดแจ

ะจําป 2555 บ
 0-2338-3938  
ไดรวบรวมและเ
ามลวงหนาเขาม
น เวลา สถานที่ 
ถอืหุนอยางเพียงพ

ป บริษัทฯนํ
การจายคาตอบแ
กับการกาํหนดค
ประชุมดวยตนเอ
พิจารณาเปนผูรับ
แบบ ข.) ซ่ึงเป
อนัดเชิญประชมุ 
 2555 บริษทัได
นาจ มีผูถอืหุนจาํ

  
กฎเกณฑที่ใชในก
ละประธานฯไดเป
ารผูอาํนวยการ แ
ญของคําถาม ค

รโคด มาใชในก
าระการเลือกตัง้ก
น วิธีนบัคะแนน
ชมุอยางครบถวน
อหุน ซ่ึงจดบั
งละเอียดใหตลา
ศน  ภาพ และเสี

ครงสรางของการ
ถอืหุนรายยอยแล
นสูงโดยไมจําเป
รณที่สําคัญตามที
บายที่จะรักษาสิท
จงใหผูถือหุนทร

บ

บริษัทเปดโอกาส
ตั้งแตวันที่ 23  
เตรียมขอมูลเพื่อ
มาแตอยางใด   
 และวาระการป
พอ  พรอม

าเสนอคาตอบแท
แทนกรรมการเปน
คาตอบแทนกรรม
ง บริษทัไดเสน
บมอบอํานาจเขา
ปนแบบที่ผูถอืหุน
 
ดเสนอนายปกรณ
านวน 64 ราย ม

การประชุม วิธีก
ปดโอกาสใหผูถื
และ กรรมการบ
คําตอบ และข

การลงทะเบียนเข
กรรมการบริษทั
น มติทีป่ระชุม 
น 
บนัทกึรายงานกา
าดหลักทรัพยฯ 
สียงของการประ

รกํากบัดแูลกิจกา
ละผูถือหุนตางชา
น  ผูถอืหุนมี
ที่กําหนดไวในก
ทธิของผูถอืหุนทุ
าบลวงหนา แล

บริษัท เนชั่น มัลติมี

สใหผูถือหุนจัดส
 มีนาคม 2555 
ชีแ้จงตอผูถือหุน

ระชุม  ตลอดจน
มรับทราบกฎเกณ

ทนกรรมการให
นรายบุคคลเปรีย
มการใหผูถือหุน
อใหมอบอํานาจ
าประชุมและลงค
นสามารถกําหนด

ณ บริมาสพร  ก
อบฉนัทะใหกรร

การลงคะแนน ก
ือหุนไดซักถามแ
บริหาร บางทาน
ขอสรุปเร่ืองนั้นๆ

ขารวมประชุมแล
เปดโอกาสใหผูถื
โดยแยกเปนคะ

รประชุมและบัน
และคณะกรรม
ชุม และรายงาน

ารเปนประจํา 
าติมีความเทาเทยี
มีสิทธิที่จะเขารว
ฎหมายหรือขอบ
ทกุราย ไมเพิ่มระ
ละไมไดแจกเอก

มเีดีย กรุป จํากัด (

สงคําถามลวงหน
ถึงวันที่  12 เม
นในวันประชุมส

นขอมูลสําคัญที่เ
ณฑตางๆที่ใชใน

ทีป่ระชุมผูถือหุน
ยบเทียบกับปกอ
รับทราบและพิจ
จให กรรมการอิส
คะแนนเสียงแทน
ดทิศทางการลงค

กรรมการอิสระแ
รมการอิสระทีบ่

การนับคะแนน 
และแสดงความคิ
 ไดตอบคําถามข
ๆในรายงานการป

ละในการนับคะแ
ถอืหุนเลือกตั้งกร
แนนที่เห็นดวย 

นทึกการออกเสีย
มการตลาดหลกัท
นการประชุมบนเ

เพื่อใหสามารถ
ยมกันและยุติธรร
มในการตัดสินใ
บังคับของบริษทั
ะเบยีบวาระในทีป่
สารที่มีขอมูลสํา
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า ผานทาง
ษายน 2555  
สามัญผูถือ

เกี่ยวของกับ
นการประชุม 

นอนุมัติเปน
น รวมถึง
จารณา  
สระ 1 ทาน   
น โดย
คะแนนเสียง

และประธาน
ริษัทฯเสนอ

การใชบัตร
คิดเห็นอยาง
ของผูถือหุน
ประชมุอยาง

แนนเสียงใน
รรมการเปน
ไมเห็นดวย 

ยงรวมทั้งขอ
ทรัพยภายใน
เวบ็ไซตของ

ถสรางความ
รม และให
ใจและไดรับ
 ดังนี้ 
ประชุมหรือ
าคัญเพิ่มเติม



 

มิชอบ 

ของตน
โปรงใ
ถือครอ
หลักท
ขอมูลแ
ทจ. 2/2

ประจํา
ขอมูลน
กรรมก

เป

ภายใน

ในทีป่
มติ  

 ผูถือหุ
และไ

 เปดโอ
เสนอช
โดยป
โปรงใ
ถือหุน

 เปดโอ
กรรม
ประจํ
หุนสา

 ไมมีก
อยางเ

 
การปองกัน
บริษัทฯ กํ

  ซ่ึงเปนการเอาเ
1. หามก

หรือบุ
2. หามซ้ื
 
การเปดเผ
คณะกรรม

นและผูที่มีความ
ใสและปองกันปญ
องหลักทรัพยตอ
รัพยภายใน  3 วั
แบบรายงานการ
2552 ซ่ึงบริษัทไ

1.   กําหน
าทุกป    และเลข
นั้นเปนปจจุบันเ
การ และหรือ ผูบ

2. ในกร
ปลี่ยนแปลง 

3.  ใหเลข
น  7 วัน ทําการนั

 

ประชุมผูถอืหุนอ

หุนของบริษทัทกุ
มมีหุนใดมีสิทธิ
อกาสใหผูถอืหุน
ชื่อผูมีคุณสมบัติ
ระกาศใหทราบ
ใส สอดคลองกบั
นเสนอระเบยีบว
อกาสใหผูถอืหุน
การอิสระ 
าป เปนทางเลือ
ามารถดาวนโหล
การทาํรายการระ
ปนสาระสําคัญ 

ันการใชขอมูลภ
กาํหนดนโยบายก
เปรียบผูถือหุนรา
กรรมการ ผูบริห
บคุคลที่ไมมีหนา
ซ้ือขายหลักทรัพย

ผยขอมูลสวนไดเ
มการบริษัทกําห
มเกี่ยวของ ตาม
ญหาการขัดแยงท
อสํานักงานคณะ
วัน นับแตวันที่มี
รมีสวนไดเสียข
ไดประกาศใหมีผ
นดใหกรรมการแ
ขานุการบริษัท เ
สมอ พรอมสําห
บริหารที่มีสวนได
รณีที่มีการเปลี่ย

ขานุการบริษัทจั
ับแตวันที่บริษัท

อยางกระทันหัน 

กรายมีสิทธิออกเ
พิเศษ 
นตั้งแต  1 หุนข้ึน
ตเิหมาะสมเขาเป
โดยผานชองทาง
บแนวปฏิบัติเพิม่
าระการประชมุแ
นทีไ่มสามารถเขา

ซ่ึงไมมีประเดน็
กใหกับผูถือหุน
ลดหนังสือมอบฉั
หวางกันกบับริษั

ายใน 
การปองกันไมให
ายอื่น หรือกอให
ารและพนักงาน
าที่เกี่ยวของ  
ยของบริษัทในช

เสีย     
หนดแนวปฏิบัติใ
มาตรา 89/14 แ
ทางผลประโยชน
กรรมการกํากับห
มีการซ้ือขายหลัก
องกรรมการ ผูบ
ผลบังคับใชตั้งแต
และผูบริหาร จะ
เปนผูเก็บรวบรว
หรับการเปดเผยต
ดเสียหรือมีสวน
นแปลงขอมูลร

ัดสงสําเนารายง
ไดรับรายงานน้ัน

เพือ่ใหผูถือหุนไ

สียงตามจํานวนห

นไป สามารถเส
นกรรมการระห
งของ ตลท.และ
มเติมเร่ืองการให
และเสนอชื่อบุคค
ารวมประชุมดวย
นเร่ืองความขัดแ
สามารถมอบฉัน
ฉันทะผานเว็บไซ
ษทัรวม หรือบริษ

หกรรมการและผู
หเกิดความเสียหา
นของบริษัท ที่เกี่

ชวง 1 เดือนกอน

ใหกรรมการของ
แหงพระราชบัญ
น โดยกําหนดให
หลักทรัพยฯ แล
กทรัพยตอ ก.ล.
บริหาร และบุคค
ตวันที่ 1 กรกฎาค
ะตองจัดทํารายง
วมขอมูลสวนได
ตอคณะกรรมการ
เกี่ยวของ 
รายงานการเปลี่

านการมีสวนได
น 

บ

ไดมีโอกาสศกึษ

หุนที่ถอือยู  

นอระเบียบวาระ
วางวันที ่ 24 พฤ
บนเวบ็ไซตของ
หสิทธิแกผูถอืหุน
คลเพื่อเขาดํารงต
ยตนเอง สามารถ
แยงทางผลประโ
นทะใหลงคะแนน
ซตของบริษัทได
ษัทที่เกี่ยวของ ที่

ผูบริหารใชตําแห
ายตอผูถือหุนโด
กยวของกับขอมูล

ประกาศงบการเ ิ

งบริษัท บริษัทย
ญญัติหลักทรัพยแ
หกรรมการและผู
ะตลาดหลักทรัพ
ต.  อีกทั้งกําห
คลที่เกี่ยวของ ตา
คม  2552 ดังนี้ 
งานการมีสวนไ
ดเสียของ  กรรม
รเม่ือคณะกรรมก

ยนแปลงทันที 

ดเสียใหประธาน

บริษัท เนชั่น มัลติมี

าขอมูลของระเบี

โดยหุนแตละหุ

ะการประชุมผูถอื
ฤศจิกายน 2554 
บริษัท โดยมีข้ัน

นสวนนอย  อยาง
ตําแหนงกรรมกา
ถใชสิทธิออกเสยี
ยชนเกี่ยวกับวาร
นเสียงได  และ
 

ทอีาจทําใหเกิดคว

หนงหนาที่เพื่อป
ยรวม ดังนี้ 
ลภายในไปเปดเ

เงิน   

ยอย และผูบริหา
และตลาดหลักท
ผูบริหารจะตองร
พยทุกคร้ังที่มีกา
นดให คณะกรร
ามประกาศคณะ

ดเสียของตนเอง
มการ ผูบริหารแ
การตองพิจารณา

 และสงรายงาน

กรรมการและป

มเีดีย กรุป จํากัด (

บยีบวาระการปร

หุนมีสิทธิออกเสีย

อหุนประจําป  2
 ถึงวันที ่ 31 มก
นตอนและวิธีปฏิ
งไรก็ตามในป  
ารบริษัท 
ยงโดยการมอบฉ
ระการประชุมสา
ะอาํนวยความสะ

วามขัดแยงทางผ

ประโยชนแกตนเ

เผยขอมูลแกบุค

าร เปดเผยขอมูล
ทรัพย พ.ศ.255
รายงานการเปลี่ย
ารซ้ือขาย โอน ห
รมการและผูบริห
ะกรรมการกํากับ

งและบุคคลที่เกี่
และผูเกี่ยวของ แ
าธุรกรรมระหวา

นภายใน 7 วัน น

ประธานกรรมกา
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ะชมุกอนลง

ยงหนึ่งเสียง 

555 รวมทั้ง
กราคม 2555 
ิบัตทิี่ชัดเจน 
2555 ไมมีผู

ฉันทะใหกับ
ามัญผูถือหุน
ดวกใหผูถือ

ลประโยชน

เองในทางที่

คลภายนอก

ลสวนไดเสีย
1 เพื่อความ
ยนแปลงการ
หรือ รับโอน
หารรายงาน
บตลาดทุนที่ 

กี่ยวของเปน
และดูแลให
างบริษัท กับ

นับแตมีการ

รตรวจสอบ



 

คณะกร
ที่ประช

มีสวน
การดํา
พิจารณ
จําเปน

ตลาด 
ตรวจส
 
3.บทบ

กลุม  น
ตอสังค
ใหมีกร
และคว

คา เจา
ปฏิบัติ
สวนรว
เปดเผย
องคกร
การปรั
คูมือจริ
 
จริยธร

เครงครั
ตอเนื่อ
หลักกา

เปนรูป
เบื้องต

ในป  2555
การรายงา
ในป   255

รรมการ  และให
ชุมคณะกรรมกา

การเขาทํา
บริษัทฯ มี

ไดเสีย หรืออาจ
เนินการคาปกติ
ณาเพื่อกําหนดอัต
ในการเขาทําราย

ในป  2555
และสําหรับราย
สอบ  สามารถดูเพ

บาทของผูมีสวนไ
นอกเหนอื

นอกจากเร่ืองที่มี
คมสวนรวมดวย 
ระบวนการสงเส
วามย่ังยืนของกิจ

ในระบบก
หนี้ คูแขงทางก
ตอผูมีสวนไดเสี
วมของผูมีสวนไ
ยขอมูลสําคัญที่
รในดานตางๆเม่ือ
รับแกไขเพิ่มเติม
ริยธรรมของคณะ

รรมของคณะกรร
1. จริยธร
ตลอดระย

รัด ซ่ึงเปนเหตุผล
อง แมในยามคั
าร 

หลักปฏิบั
ปธรรมรวมกันสํ
ตนในการปฏิบัติ

 

5  มีการรายงานท
านการถือครองห
55   บริษัทไดกําห
หรายงานเปนประ
รบริษทัเม่ือวันที
ารายการระหวาง
นโยบายการทําร
มีความขัดแยงท
ซ่ึงเกิดกับบุคคล
ตราคาสินคาและ
ยการและความเห
5 บริษัทฯ และบ
ยการระหวางกัน
พิ่มเติมในหมาย

ไดเสีย 
อจากการดูแลแล
มีผลกระทบตอก
 ผูมีสวนไดเสียจ
สริมใหเกิดความ
การ 
การกํากับดูแลกิจ
ารคา สังคม ภาค
สียแตละกลุม โดย
ไดเสียในการเส
เกี่ยวของใหผูมี
อวันที่ 10 พฤศจิ
มเล็กนอย เกี่ยวกั
ะกรรมการผูบริห

รมการ ผูบริหาร
รรมวาดวยความ
ยะเวลากวา 40 ป
ลสําคัญที่ทําใหสื
คับขันหรือในชว

ัติกองบรรณาธิก
าหรับพนักงานท
ติหนาที่ของ ‘คน

ทั้งส้ิน 1 คร้ัง แล
หลักทรัพย  
หนดใหคณะกรร
ะจําทุกป อยางน
ที่ 15 กุมภาพันธ 
งกันของบริษัทฯ
รายการระหวางก
ทางผลประโยชน
ลภายนอก  ในกร
ะบริการที่เหมาะ
หมาะสมทางดาน
บริษัทยอย  มีการ
นอื่นๆ ไดผานกา
เหตุประกอบงบ

ละรักษาสิทธิของ
ารประกอบธุรกิ
จะไดรับการดูแล
มรวมมือ ระหวา

จการ ผูมีสวนได
ครัฐ ชุมชนที่บริ
ยคํานึงถึงสิทธิข
สริมสรางผลการ
มีสวนไดเสียไดรั
ิกายน 2549 และ
กับหลักปฏิบัติขอ
หาร และพนักงา

ร และพนักงาน เค
มรับผิดชอบในวชิ
ป ที่ผานมาบริษัท
ส่ือและผูปฏิบัติง
วงที่มีแรงกดดัน

การ (Nation Wa
ทุกระดับของกอ
นทําขาว’ ในทุก

ละมิไดมีการทําร

รมการและผูบริห
นอยปละ 1 คร้ัง  โ

2556   
  
กันของบริษัทแล
นในอนาคต โดย
รณีที่ไมสามารถ
ะสมตอไป  โดย
นราคา 
รทํารายการระห
ารพิจารณาความ
การเงิน  

งผูถือหุนแลว คณ
กิจโดยตรงแลว ยั
ลจากบริษัทตามส
งบริษัทกับผูมีส

ดเสียที่สําคัญมีห
ษัทตั้งอยู และผู
องผูมีสวนไดเสี
ดําเนินงานของ
รับทราบขอมูลอ
ะไดพิจารณาทบ
องกองบรรณาธิ
นเครือ เนชั่นกรุ

ครือเนช่ันกรุป ป
ชาชีพส่ือสารมว
ทได ยึดหลักจริย
งานของส่ือตางๆ
นทางการเมือง บ

ay) ถูกรางข้ึนมา
องบรรณาธิการข
ระดับ ตลอดจน

บ

ายการที่มีสวนไ

หาร รายงานการ
โดยกรรมการได

ละบริษัทยอยกับ
ยกําหนดการปฏิบ
เปรียบเทียบราค
มีคณะกรรมการ

วางกันกับกิจกา
มเหมาะสมและมู

ณะกรรมการมีน
ยังขยายไปสูเร่ือง
สิทธิที่มีตามกฎห
สวนไดเสีย ในกา

ลายกลุม ประกอ
สอบบัญชีอิสระ
ยตามกฎหมายห
บริษัท เพื่อสรา
อยางเพียงพอ ค
ทวนลาสุดเม่ือวั
ิการ เพื่อใหทันต
รป ไดที่เว็บไซตข

ประกอบดวย 
ลชน 
ยธรรมแหงวิชาชี
ๆ ในเครือฯ ไดรับ
บริษัทก็สามารถท

าเพื่อกําหนดหลั
ของทุกส่ือในเครื
นการวางตัวในสั

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ดเสียกับบริษทั  

ถอืครองหลกัทรั
ดรายงานการถอืค

บุคคลที่อาจมีคว
บัติในการทําราย
คากับบุคคลภายน
รตรวจสอบเปนผู

รอื่นที่เกี่ยวของ
มูลคาของการทํา

นโยบายที่จะดูแล
งที่คณะกรรมกา
หมายที่เกี่ยวของ
ารสรางความม่ัง

อบดวย  พนักงา
ะ เปนตน คณะก
หรือตามขอตกลง
งความม่ันคงอย
ณะกรรมการจึง
ันที่ 20  กุมภาพั
ตอสถานการณ 
ของบริษัท 

ชีพของส่ือมวลช
บความเชื่อถือแล
ทําหนาที่ของส่ือ

ักจริยธรรมแหง
รือฯ โดยมีเนื้อหา
สังคมและความป

มเีดีย กรุป จํากัด (

 

รัพยตอทีป่ระชมุ
ครองหลักทรัพย

วามขัดแยงทางผ
ยการใหเปนไปต
นอกไดทั้ง  2 ฝา
ผูใหความเห็นเกี่

กัน  โดยมีเง่ือนไ
ารายการจากคณ

ลสิทธิของผูมีสว
รเห็นวาเปนหน
ง คณะกรรมการ
งค่ัง ความม่ันคง

น ลูกคา ผูถือหุน
กรรมการมีนโยบ
งที่มีกับบริษัท ส
ยางย่ังยืนใหกับกิ
งกําหนดเปนจริ
ันธ  2552 สําหรั
(สามารถคนหา

ชน เปนประเพณี
ละศรัทธาจากสัง
ออยางแนวแนโ

วิชาชีพใหเปนแ
าครอบคลุมทั้งจ
ประพฤติทั้งระห
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ม
ของตนตอ

ลประโยชน 
ตามลักษณะ
ยจะรวมกัน

กี่ยวกับความ

ไขตามราคา
ณะกรรมการ

วนไดเสียทุก
าที่ที่ควรทํา
ไดพิจารณา
ทางการเงิน

น ผูลงทุน คู
บายใหมีการ
งเสริมการมี
กิจการ และ
ยธรรมของ
รับป 2553 มี
รายละเอียด

ปฏิบัติอยาง
งคมมาอยาง
ดยไมละทิ้ง

แนวปฏิบัติที่
จรรยาบรรณ
หวางปฏิบัติ



 
หนาที่แ

ชวยกัน

ฝายขา
ผูเกี่ยวข

อยางย่ั
หนวยง

2555 จํ
ปจจัยบ
สรางแ
โฆษณ
จายเงิน

การเงิน

บริการ
สัมพัน

และนอกเวลางา
 
พนักงานฝ

นธํารงไวซึ่งความ
หลักปฏิบั

3.1. ข
3.2. จริ
3.3. ค
3.4. ภ
3.5. ห
3.6. สิ
3.7. แ
3.8. ก
3.9. แ
3.10.แ
3.11.ก
3.12.ก
3.13.ห

บริษัทมีม
ว ใหทราบถึงแน
ของทุกคนปฏิบัติ

 
2. จริยธ
บริษัทมุงม

ังยืน และใหผลต
งานลงทุนสัมพัน

ในป  255
จํานวน 97.44 ลา
บวกการขยายชอ
แบรนด เพื่อเตรีย
ณาเพิ่มข้ึนในป 25
นปนผลสําหรับผ

ทั้งนี้การดํา
นของบริษัทปรับ

 
3. จริยธร
บริษัทมีคว

รที่ดี มีคุณภาพ
นธภาพที่ดีและย่ัง

 

น 

ฝายขาวของทุก
มนาเช่ือถือและศ
ัติกองบรรณาธิก
อบังคับวาดวยจริ
ริยธรรมของส่ือใ
วามรับผิดชอบต
าระผูกพันธที่มีต

หลักการทําขาวแล
สิทธิพิเศษและผล
นวทางปฏิบัติใน
ารปฏิบัติตอฝาย
นวทางปฏิบัติเร่ือ
แนวปฏิบัติสําหรั
การแกไขขอผิดพ
การรายงานขาวเกี
หลักปฎิบัติและจ
าตรการ ในทาง
นวทางการนําเส
ตอิยางเครงครัด 

ธรรมวาดวยความ
ม่ันที่จะรับผิดชอ
ตอบแทนท่ีเหมา
นธเพื่อเปนชองท
5   ผลการดําเนิน
านบาทในงบกา
องทีวีดาวเทียม เค
มรับการเปดประ
556 ดังนั้นบริษัท
ผลการดําเนินงาน
เนินงานของบริ
บตัวดีข้ึนกวาเดมิ

รรมวาดวยความ
วามมุงม่ันในกา
 ในระดับราคา
งยืน  

กส่ือในเครือฯ ต
ศรัทธาท่ีสังคมมี
การ (Nation Way
ริยธรรมของผูปร
ในเครือเนชั่น 
ตอผูอาน ผูฟงแล
ตอวิชาชีพส่ือมว
ละการปฏิบัติตน
ลประโยชนทับซ
นเร่ืองการมีสวน
โฆษณา ฝายการ
องลิขสิทธ์ิในชิน้
รับผูส่ือขาวดานต
พลาด 
กี่ยวกับกิจกรรม
จรรยาบรรณ Nat
ปฏิบัติเพื่อปองก
สนอขาว ขอควา
  

มรับผิดชอบตอผ
อบ และสรางค
าะสมอยางตอเนื่
ทางในการติดตอ
นงานบริษัทดีข้ึน
ารเงินเฉพาะกิจก
คเบิลทีวี ทีวีดิจิต
ะชาคมอาเซียน 
ทมีแผนที่จะประ
นในป 2555   
ริษัทยอยที่เคยข
มมาก  และจะมีแ

มสัมพันธกับลูกค
รสรางความพึง
าที่เหมาะสม โด

องยึดหลักปฏิบั
มีตอส่ือในเครือเน
y) แบงออกเปนห
ระกอบวิชาชีพส่ื

ละผูชม  
ลชนและองคกร
นตอแหลงขาว 
ซอน ( Conflict o
รวมทางการเมือ
รตลาดและฝายข
นงาน และการรับ
ตางๆ 

ของบริษัท 
tion Social Med
กันปญหาการละ
ามและรูปภาพที่

ผูถือหุน  
ความพึงพอใจสูง
นื่อง รวมทั้งจะดํ
ซักถาม ชี้แจงแล
น โดยมีกําไรสุท
การ และคาดวาภ
ตอล ที่จะทําใหเก
(AEC) ในป 255
ะมูลดิจิตอลทีวี ซึ

าดทุนอยูก็มีผล
นวโนมปรับตัวดี

คา 
พอใจและความ
ดยยกระดับมาต

บ

บัติตอไปนี้อยางเ
นช่ันฯ ตอไป  
หมวด 
ส่ือ 

ร 

f Interest) 
งและกิจกรรมชุ
ขาย 
บงานนอก 

dia 
ะเมิดและหมิ่นป
ที่ควรกระทําและ

งสุดใหกับผูถือห
ดําเนินการอยางโ
ละใหขอมูลแกผู
ทธิ 104.65 ลานบ
ภาพรวมอุตสาห
กิดส่ือทางเลือกม
58    คาดวาจะมี
ซ่ึงเปนธุรกิจที่เกี่

ประกอบการดี
ดข้ึีนตามลําดับ 

ม่ันใจใหกับลูกค
ตรฐานใหสูงข้ึน

บริษัท เนชั่น มัลติมี

เครงครัดโดยไม

มชน 

ประมาทจากการน
ะ ส่ิงที่ควรหลีกเ

หุนโดยคํานึงถึงก
โปรงใส  มีระบบ
ถือหุนและนักลง
บาทและมีกําไร
กรรมในป 2556
มากข้ึนรวมทั้งลู
การจัดสรรงบป
กยวเนื่องกับธุรกิ

ข้ึนอยางเห็นได

คาและประชาช
นอยางตอเนื่อง

มเีดีย กรุป จํากัด (

มมีขอยกเวนเพ่ือ

นําเสนอขาว โด
เลี่ยง  พรอมกําชั

การเจริญเติบโต
บบัญชีที่เชื่อถือไ
งทุนทั่วไป 
สะสม ณ วันที่ 3
6 จะดีข้ึนอยางต
ลูกคาทองถิ่น ตื่น
ระมาณดานการ
จเดิมของบริษัท

ดชัด แสดงใหเห็

น ที่จะไดรับผลิ
และจริงจัง  รว
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อที่เราจะได

ดยการอบรม
ชับพนักงาน

ตขององคกร
ได บริษัทมี

31 ธันวาคม 
ตอเนื่อง จาก
นตัวดานการ
ส่ือสารและ
 จึงไมมีการ

ห็นวา ฐานะ

ิตภัณฑและ
วมทั้งรักษา



 

ในเครื
ผลิตภัณ
ใหลูกค
รางวัล
และสม

ในการ
สงเสริ
พนักงา
พนักงา
เกี่ยวกับ
พนักงา
เชนคา

ตอเนือ่
สวนงา
ทันสมั
Media 

ฝายบริ
ประชุม
หรือเส
Facebo

ตลอด
บริหาร
จางงาน
2554 บ
ในงบก

ใหมีกอ
จายสม

บริษัทจัดกิ
ือ เนื่องจากลูกค
ณฑของลูกคา  มี
คาโดยเชิญลูกค
ฯ   การรวมงานป
มาชิกหนังสือพมิ

 
4.  จริยธร
บริษัท ตร

รพัฒนาคุณภาพข
ิมการทํางานเป
านใหมีสวนรวม
านสามารถจัดตั้ง
บสภาพการจางง
านไดแก กิจกรร
ยอาสาฯ ชมรมด

ในดานกา
องเชน จัดใหมีกา
านดานธุรกิจส่ิง
มัยมาใชประกอบ
 ทุกประเภท รวม

บริษัทเปด
ริหารไดหลายชอ
มรวมกับฝายบริ
สนอความเห็นโ
ook/Twitter/Yam

 
การบริหา
เพื่อใหเกดิ

จนนโยบายการ
รงานดานทรัพยา
นใหแกพนักงาน
บริษัทจึงไดจัดหา
การเงินป 2555 แ

เพื่อสรางห
องทุนสํารองเลี้ย
มทบ และผลประ

 
 

 

กิจกรรมเพื่อสรา
คาประเภทนี้มีจํ
มีการสงแบบสอบ
ามารวมในกิจก
ประกาศผลรางวั
มพ เขารวมโครง

รรมวาดวยความ
ะหนักดีวาทรัพย
ของพนักงาน เสริ
นทีม เพื่อสรางค
มในการบริหาร จั
ง “สหภาพแรงงา
งาน สงเสริมควา
รมที่ผูบริหารแล
ดนตรี ชมรมกีฬา
รพัฒนาคุณภาพ
ารอบรมเกี่ยวกับ
พิมพ ธุรกิจดาน
บในการทํางาน ก
มถึงการกลับมาม
ดโอกาสใหพนัก
องทาง ไดแก ผา
หารเปนประจําท
โดยตรงถึงผูบริ
mmer  ของบริษทั

รคาตอบแทนแล
ดความเปนธรรม
รสืบทอดตําแหน
ากรบุคคลเพื่อเพิ่
น ตามมาตรฐาน
าผูเชี่ยวชาญทาง
แลว 
หลักประกันทาง
ยงชีพใหกับพนัก
ะโยชนที่เกิดจาก

างสัมพันธกับลูก
านวนมาก หลา
บถามสํารวจควา
กรรมตางๆที่บริษ
วัลตางๆ  ที่บริษัท
การแขงขันกอล

มรับผิดชอบตอพ
ยากรมนุษยเปนสิ
ริมสรางวัฒนธรร
ความม่ันใจใหพ
จัดการสวัสดิการ
านส่ือสารมวลช
ามสัมพันธอันดีร
ะพนักงานทําบุญ
า   
พของพนักงานนั้
บการใชโปรแกร
นวิทยุโทรทัศน อ
การใหความรูเกี่ย
มุงเนนคุณภาพพื้
กงานสามารถ แส
นตัวแทนของพ
ทุกเดือน  แสดงค
ริหารผานทาง e
ทดวยอีกทางเชน

ละผลประโยชนต
ม โปรงใส และส
นงงาน บริษัทจึ
พิ่มประสิทธิการท
นการบัญชีใหม (
สถิติในการคําน

งการเงินใหแกพ
กงาน ซ่ึงเงินในก
เงินดังกลาว 

กคาทุกกลุมของบ
ากหลายตามประ
ามคิดเห็นดานต
ษัทจัดไมวาจะเป
ทฯ จัดข้ึน อาทิ  
ลฟ “เนชั่น โฮล -

นักงาน 
ส่ิงที่มีคุณคาที่สุด
รม สงเสริมสุขภ
พนักงาน สนับส
รตางๆ ตามที่กฏ
นไทย” ตามพรบ
ระหวางนายจางกั
ญใสบาตรรวมกั

ั้นบริษัทไดจัดส
มการทํางานดาน
อบรมพัฒนาศัก
ยวกับการใชงาน
พื้นฐานในการทํา
สดงความคิดเห็น
นักงานที่ไดรับก
ความคิดเห็น หรื
e-mail  
นกัน   

ตาง ๆ  
อดคลองกับแนว
จึงไดวาจางที่ปรึ
ทํางานใหแกองค
(IFRS) เร่ืองคา
นวณผลตอบแทน

พนักงานเม่ือตอง
กองทุนสํารองเลี

บ

บริษัทอยางตอเนื
ะเภทสินคา บริ
างๆไดแก เนื้อห
ปนสัมมนาทาง
 การจัดแขงแรล
อิน –วัน” ซ่ึงจัด

ด และเปนปจจัย
ภาพทั้งดานรางก
สนุนใหมีการเลือ
หมายกําหนด อี
บ.แรงงานสัมพัน
กบัลูกจางและระ
ันเดือนละคร้ัง  

สงพนักงานไปฝก
นการผลิตใหมๆ
ยภาพของนักขา
นและการพัฒนา
างานในฐานะส่ือ
น ขอเสนอแนะ 
การคัดเลือกเปน
รือตั้งคําถามผาน

 ซ่ึงผูบริ
  

วทางการพัฒนาแ
รึกษาดานทรัพย
คกร และสรางค
ตอบแทนพนักง
นพนักงานเมื่อเกษ

ออกจากงานหรื
ลี้ยงชีพจะมาจาก

บริษัท เนชั่น มัลติมี

นื่อง ตัวอยางเชน
ษัทไดใหความส
หา รูปเลม เปนตน
วิชาการ งานออ
ลี่ งานคมชัดลึกอ
ตอเนื่องมาเปนเ

สําคัญที่นําองคก
ายและจิตใจ สร
อกตั้งกรรมการล
กทั้งเปดโอกาส
นธ 2518 ได ทั้งน
ะหวางลูกจางดวย
กิจกรรมบรรยาย

กอบรมทั้งภายใน
 เพื่อนํามาปรับก
าวสายตางๆในก
ส่ือที่เกี่ยวของกั
อสารมวลชนที่ด ี
 ขอรองเรียน หรื
นกรรมการลูกจา
น Facebook/Twi
ริหารสามารถส่ื

และการเพิ่มศักย
ยากรมนุษย เขาม
วามมั่นคงอยางยั
งานเมื่อเกษียณอ
ษียณอายุ และได

รือเกษียณอายุจา
กเงินที่พนักงานจ

มเีดีย กรุป จํากัด (

น ลูกคากลุมสมา
สําคัญกับความพ
น รวมทั้งสมนาค
อกรานขายสินค
อวอรด   การเชิญ
วลากวา 7 ป  เป

กรไปสูความสําเ
างบรรยากาศกา
ลูกจางเพื่อเปนต
และอํานวยความ
นี้เพื่อคุมครองผ
ยกัน กิจกรรมที่เ
ยธรรม กิจกรรม

นและภายนอกส
กระบวนการในก
การใชงานอุปกร
ับ Social Media
 
รือแจงเบาะแสก
งตามที่กฏหมาย
tter/Yammer ภา
ส่ือสารกับพนัก

ยภาพของบุคลาก
มาดําเนินการป
ย่ังยืน และ เปนธ
อายุ ที่เร่ิมมีผลบัง
ดบันทึกรับรูรายก

กการทํางาน บริ
จายสะสม  เงินข
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าชิกส่ิงพิมพ
พึงพอใจใน
คุณคืนกําไร
า การสงชิง
ญชวนลูกคา
นตน  

ร็จ จึงมุงม่ัน
ารทํางานที่ดี 
ตัวแทนของ
มสะดวกให 
ลประโยชน
เกี่ยวของกับ
มชมรมตางๆ 

สถานท่ีอยาง
การผลิต ทั้ง
รณส่ือสารที่
a และ New 

การทุจริตถึง
ยกําหนด ซ่ึง
ายในองคกร 
งานไดจาก 

กรในองคกร 
รับปรุงการ
ธรรมในการ
งคับใชในป 
การดังกลาว

ริษัทฯ ไดจัด
ของบริษัทที่



 

ศักดิ์ศรี
ผูอื่นบ

ชวยปร

พึงปฏิ
แขงขัน
เจาหนี้

ธนาคา
ไดปฏิบ

ของคูค
ใหเกิด

ความสํ
พัฒนา
หนึ่งใน
หัวขอกิ

แลว บ
พบปะ
รับเร่ือ
ปรับปร

หรือ ค
บริษทั 
นา เขต

กรรมก
 
 

การเคารพ
บริษัทไดก

รีความเปนมนุษย
นพื้นฐานของเชื้

ในปที่ผาน
ระชาสัมพันธแล

 
4. จริยธร
บริษัทคํานึ

บัติตามกฎหมาย
น  เนชั่นกรุป จะ
้ และการชําระคื

บริษัทไดร
ารไทยพาณิชย  ซึ
บัติตามเง่ือนไขก

บริษัทฯ  ค
คากระจายตามจุด
ประโยชนสูงสุด

นอกจากนี
 
6. จริยธร
บริษัท ใน

สําคัญอยางย่ิงใน
สังคมไทยเพื่อค
นประเทศไทย   ใ
กจิกรรมเพื่อสังค

ในฐานะที่
ริษัทจึงมีโอกาส
ของผูบริหาร กร
งรองเรียนพรอม
รุงเร่ืองตางๆตาม

นอกจากนี้
ณะกรรมการตรว
 เนชั่น มัลตมีิเดีย
ตบางนา  กรุงเทพ

เลขานุการ
การที่เกี่ยวของแล

 

พสิทธิมนุษยชน 
กําหนดหลักการ
ย และพนักงานจ
ชือ้ชาติ เพศ ศาสน
นมา ไมมีขอพิพา
ะสรางความเขาใ

รรมวาดวยความ
นึงถึงความเสมอ
ยและกติกาตางๆ
ะยึดถือกติกาขอ
น  รวมทั้งการส
รับการสนับสนุน
ซ่ึงมีสัมพันธทาง
การชําระเงินอยา
คํานึงถึงความสัม
ดตาง ๆ  ที่ดําเนิน
ด     
นี้บริษัทไมมีขอพิ

รรมวาดวยความ
นฐานะของผูผลิ
เร่ืองของการเสน
ความเปนอยูที่ดีขึ
ในรอบป 2555  
ม) 

ที่บริษัททําธุรกิจด
ส การรับฟงความ
รมการ  ที่ไดมีโอ
มประสานแกไขป
มขอรองเรียนนั้น 
นี้ใน ป 2555 บริษั
วจสอบ หรือ กรร
ย กรุป จํากัด (มห
มหานคร 10260 
รบริษัทเปนผูรับผิ
ละจะสรุปขอเสน

ในจรรยาบรรณ
จะตองไมกระทํา
นา อายุ ความพิก
าทฟองรองระหว
ใจอันดีระหวางพ

มสัมพันธกับคูคา
ภาค และความซื
ๆ อยางเครงครัด
องการแขงขันที่ดี
รางพันธมิตรทา
น Syndicate L
การคากับบริษัท
างสมํ่าเสมอ    
มพันธกับคูคามา
นงานโดย บริษัท

พิพาทใดๆในเรื่อ

มรับผิดชอบตอสั
ตส่ือครบวงจร 
นอขาวสารที่มีคุ
ข้ึน นอกจากนั้น
 บริษัทมีกิจกรรม

ดานส่ือ กิจกรรม
มคิดเห็นและขอเ
อกาสพบปะกับผู
ปญหาดานบริกา
 อยางสม่ําเสมอ  
ทัไดเปดโอกาสใ
รมการอิสระ ไดท
าชน) เลขที ่ 1858
 
ผดิชอบในการรับ
อแนะและประเด็

ทางธุรกิจวาจะป
าการใดๆ ที่เปน
การทางรางการแ
วางบริษัทและพ
พนักงานกับองค

 คูแขงทางการค
ซ่ือสัตยในการดํา
ด และมีจรรยา
ดี และจะยึดถือ
งการคา 

Loan จาก 3 ธน
ทมายาวนาน และ

าโดยตลอด   อา
ท เอ็นเอ็มแอล จํ

งที่เกี่ยวกับคูคา 

สังคมและส่ิงแวด
 มีความหวงใยถึ
ณภาพและมีประ
ยังมีความหวงใย
มสงเสริมสังคมเกื

มทางธุรกิจ และสั
สนอแนะผานทา
ผูมีสวนไดเสีย กล
าร และประสาน
 
ใหผูมีสวนไดเสีย
ทาง website:natio
8/118 - 119, 121 

บเอกสารที่สงถึงค
ดน็ตางๆ ทั้งหมด

บ

ปฏิบัติตอพนักงา
การละเมิดหรือค
และจิตใจ 
นักงาน  และได
กร 

า เจาหนี้ทางการ
าเนินธุรกิจ และผ
บรรณที่ดีในการ
แนวทางการปฏิ

นาคารใหญ ไดแก
ะ จัดชั้นใหบริษทั

ทิ ความรวมมือ
ากัด  ซ่ึงเปนบริ

 คูแขงทางการคา

ลอม 
ถึงคุณภาพชีวิตแ
ะโยชนตอสังคม
ยและใสใจตอส่ิง
กอืบทุกดาน (ราย

สังคมของบริษัท 
างพนักงานที่ติด
ลุมตางๆ อยางตอ
งานดานอื่นๆภา

ยทกุกลุมสามารถ
ongroup.com  หรื
 - 122, 124 - 130 

คณะกรรมการแล
เพื่อนําเสนอตอค

บริษัท เนชั่น มัลติมี

านทุกคนดวยคว
คุกคามไมวาจะท

รับความรวมมือ

รคา   
ผลประโยชนรวม
รดําเนินธุรกิจ  ใ
ฏิบัติที่ดีและเปน

ก ธนาคารกรุงเท
ทเปนลูกคาชั้นดี

กับคูคาในดานก
ษัทยอย   ในการ

า เจาหนี้การคา แ

และการบริโภค
มและสวนรวม ร
งแวดลอมในฐา
ยละเอียดตามขอมู

 ตองติดตอพบป
ตอกับผูมีสวนไ
อเนื่อง และ บริษั
ายในบริษัท เปน

ถรองเรียนเร่ืองตา
ือสงทางไปรษณี
  ชัน้ 27 - 32 ถนน

ละดําเนินการสงใ
คณะกรรมการทร

มเีดีย กรุป จํากัด (

วามเคารพตอปจ
ทางวาจา หรือกา

จากสหภาพแรง

มกันกับคูคา โดย
ในสวนของธุรกิ
นธรรม  ในการกู

ทพ ธนาคารกสิก
 เปนเวลากวา  5

การรับบริการขน
รใชทรัพยากรขอ

และสถาบันการเ ิ

ขาวสารของคน
รวมถึงการมีสวน
นะที่เปนผูประก
มูลในรายงานประ

ะกับประชาชนก
ดเสียดานตางๆ 
ษัทมีระบบ call ce
ประจํา บริษัทได

างๆ ถึงประธานก
ณยีมายังทีอ่ยูบริษั
นบางนา -  ตราด  

ใหคณะกรรมการ
ราบและพิจารณาต
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เจกชน และ
ารกระทําตอ

งงาน ในการ

ย เนชั่นกรุป 
กิจที่เปนการ
กูยืมเงินจาก

กรไทย และ 
5  ป บริษัทฯ  

นสงส่ิงพิมพ
องแตละฝาย

งิน    

นไทย จึงให
นรวมในการ
กอบการราย
ะจําป (56-2) 

กลุมตางๆอยู
และจากการ
enter ในการ
ดดําเนินการ

กรรมการ 
ทั ไดแก 
 แขวงบาง

รชุดยอยหรอื
ตอไป 



 
4. การเ 

ทางกา

และผูบ
ใหเลข
ละครัง้
 
“การใ
บริษัท
หรือรับ
รายกา
ไมวาท

ถูกตอง
ขอมูลข
การเปด

เปดเผยขอมูลและ
คณะกรรม

รเงินอยางถูกตอ
บริษัทกําห

บริหารตองรายง
านุการบริษัทเก็
ง ในเดือนพฤศจิก

บริษัทเล็ง
ชขอมูลภายในข
ฯ เปนความลับ 
บโอนหลักทรัพ
รใดๆ โดยขอมูล
ทางตรง หรือ ทาง

ในรอบปที
ง ครบถวน ทันเว
ของตลาดหลักท
ดเผยขอมูลไมเป

ในรายงาน
1
2
  
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
1
  
1
1
1

 
 
 

 

ะความโปรงใส 
มการไดดูแลใหบ
อง ครบถวน ทันเ
หนดไวในนโยบ
งานการถือครอง
บรักษา เลขานุก
กายนของทุกป เ
งเห็นความสําคัญ
ของบริษัท กําหน
 เวนแตการเปดเ
พยของบริษัทฯ โ
ลที่เปนความลับ
งออม  
ที่ผานมา บริษัท
วลา โปรงใส แล
รัพยฯ และผานเ

ปนไปตามขอกําห
นประจําป 2555 
.   วิสัยทัศน พนั
.   รายชื่อกรรมก
    ผูบริหาร การ
.  โครงสรางผูถอื
.   ปจจัยความเส่ี
.   รายงานการป
.   นโยบายการกํ
.   คาตอบแทนก
.   การทําหนาที่
.   การทําหนาที่
0. นโยบายการจ
1. คาตอบแทนก
2. รายงานการดํ
3. รายการความ
    ซ่ึงมีประธาน
4. คําอธิบายและ
5. รายงานทางก
6. งบการเงินแล

บริษัทเปดเผยขอ
เวลา โปรงใส ผา
บายการกํากับดูแ
หลักทรัพยตอสํ
การบริษัทจะดําเ
พื่อรวบรวมสงร
ญของการรักษาข
นดใหกรรมการ ผู
ผยขอมูลนั้นเปน
โดยขอมูลที่เปน
 และ/หรือ ขอมู

ไดเปดเผยขอมูล
ละเปนไปตามเกณ
เว็บไซตของบริษ
หนด  
บริษัทไดเปดเผย
นธะกิจ และคุณค
การ พรอมประวั
ดํารงตําแหนงกร
อหุน  
ส่ียง  
ฏิบัติตามหลักกา
กาํกับดูแลกิจการ
กรรมการและ จาํ
ในปที่ผานมาขอ
ในปที่ผานมาขอ
จายคาตอบแทนก
การทําหนาที่กรร
าเนินงานประจํา
รับผิดชอบของค
กรรมการและกร
ะการวิเคราะหฐา
ารเงินที่มีขอมูลถ
ะผลการดําเนินง

อมูลสําคัญที่เกี่ยว
านชองทางที่เขา
แลกิจการ ทุกคร้ัง
สานักงานคณะกร
นินการใหกรรม
รายงานการถือคร
ขอมูลที่เปนควา
ผูบริหาร เจาหนา
นไปเพื่อผลประ
นความลับ และ/
มูลภายในกลุมบริ

ลของบริษัททั้งข
ณฑที่สํานักงานก
ษัท โดยไมถูก สํ

ยขอมูลดังตอไป
คาขององคกร 
ัติการทํางาน การ
รรมการในบริษัท

ารกํากับดูแลกิจก
รและการปฏิบัตติ
านวนคร้ังที่กรรม
องคณะกรรมการ
องคณะกรรมการ
กรรมการและผูบ
รมการ และการท
าปของคณะกรรม
คณะกรรมการตอ
รรมการผูอํานวย
านะทางการเงินข
ถูกตอง ครบถวน
งานของบริษัท 

บ

วของกับบริษัท ท
ถึงขอมูลไดงาย 
งที่มีการเปลี่ยนแ
รรมการกํากับหล
มการและผูบริหา
รองหลักทรัพย  ร
ามลับและหรือข
าที่ และพนักงาน
โยชน ในการดํา
/หรือขอมูล ภาย
ริษัทฯ ในทางที่อ

ขอมูลทางการเงิ
กลต.และตลาดห
านักงานกลต.แล

นี้  

รศึกษา ความสัม
ทจดทะเบียน  กา

การที่ดี  
ตามนโยบาย 
มการแตละคนเข
รและประวัติการ
รตรวจสอบ 
บริหารระดับสูง 
ทําหนาที่อื่นใหบ
มการตรวจสอบ 
อรายงานทางการ
ยการลงนามรับร
ของผูบริหาร  
น เปนจริงตามมา

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ทั้งขอมูลทางกา
 มีความเทาเทียม
แปลงการถือครอ
ลักทรัพยและตล
ารรายงานขอมูล
รายงานตอคณะก
ขอมูลภายในกลุม
นของกลุมบริษัท
าเนินธุรกิจของบ
ยในของกลุมบริ
อาจกอใหเกิดคว

นและขอมูลที่ไ
หลักทรัพยฯกําห
ละตลาดหลักทรั

มพันธทางครอบค
ารถือหุนในบริษั

ขารวมประชุมกร
รอบรมของกรรม

บริษัทและบริษัท
  
รเงินที่มีเนื้อหาต
อง 

าตรฐานบัญชี 

มเีดีย กรุป จํากัด (

รเงินและขอมูลที
มและเชื่อถือได 
อง หลักทรัพย ใ
ลาดหลักทรัพยฯ
ลปจจุบันของตน
กรรมการอยางน
มบริษัท จึงไดอ
ตองรักษาขอมูล
บริษัทฯ หาม ข
ริษัทฯ และ/หรือ
วามเสียหายตอก

มใชขอมูลทางก
นด ผานชองทาง
รัพยฯดําเนินการ

ครัวกับ 
ษทั  

รรมการ 
มการ  

ยอย  

ตามที่กําหนด  
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ที่มิใชขอมูล

ใหกรรมการ 
ฯ และสําเนา
นอยางนอยป
นอยปละครั้ง   
อกนโยบาย 
ลภายในกลุม
าย ซ้ือ โอน 
อการเขาทํา
กลุมบริษัทฯ 

การเงินอยาง
งการเปดเผย
เนื่องมาจาก



 

 
 
 
ธรรม 
โทรศัพ
Opport
 

 
ครบถว
การกํา
บทบาท
การปร
ใหเห็น
วิจารณ
จดหม
รายงาน
 
5.ความ

รับผิดช

ผูอํานว
รวมทั้ง
ธุรกิจที

คน กร
คณะกร

บริษัทไดเปด
1
2
3
4
5
6

 
สวนนักลง
สวนนักลง

 ตอบคําถามเกี่ย
พท หรือชองทา
tunity Day ที่ตล

 
ฝายเลขานุ
บริษัทฯให

วน โปรงใส โดย
กับดูแลใหการดํ
ทหนาที่ตามที่กฏ
ระชุมใหเพียงพอ
นวาคณะกรรมกา
ณญาณเย่ียงวิญชู
ายเชิญประชุม ร
นการถือครองหล

 
มรับผิดชอบของ

บทบาท ห
คณะกรร

ชอบตอผลการป
คณะกรรม

วยการไวอยางชัด
งมีกระบวนการใ
ที่คณะกรรมการก

 
การถวงดุล
ในป 2555

รมการที่เปนพนั
รรมการอิสระมา

 

ดเผยขอมูลเพิ่มเติ
.บทบาทอํานาจห
.รายการที่เกี่ยวโ
.จรรยาบรรณทา
.นโยบายการกํา
.กฎบัตรคณะกร
.งบการเงินรายไ

งทุนสัมพันธ 
งทุนสัมพันธทําห
ยวกับบริษัทและ
างอื่นๆ บริษัทฯ
ลาดหลักทรัพยฯจ

นุการบริษัท 
หความสําคัญกั
ยผานการพิจารณ
ดําเนินงานของค
ฏหมาย ขอบังคับ
อตอการพิจารณา
ารไดพิจารณาเร่ื
ชน ที่ประกอบธุ
รายงานการประ
ลักทรัพยของกร

งคณะกรรมการ  
หนาที่ และความรั
มการมีบทบาท
ฏิบัติหนาที่ตอผู
มการไดกําหนด
ดเจน เพื่อใหกรร
ในการติดตามแ
กําหนด  

ลของกรรมการที
5 องคประกอบข
นักงานของบริษัท
ากกวา 1 ใน 3 ข

ตมิตอไปนี้ในเว็บ
หนาที่ของกรรม
โยงกันหรือมีควา
างธุรกิจ 
กับดูแลกิจการข
รรมการตรวจสอ
ไตรมาสและงบก

หนาที่ติดตอส่ือส
ะการดําเนินงาน
ใหความสําคัญ
จัดข้ึนเปนประจํา

ับการปฏิบัติตา
ณาตรวจสอบตาม
คณะกรรมการบริ
บ และระเบียบที่เ
าและตัดสินใจข
ร่ืองตางๆที่นําเส
ธรกิจนั้นพึงกระท
ะชุมของการประ
รมการและผูบริ

 
รบัผิดชอบของค
ทสําคัญในการกํ
ผถือหุนและเปนอิ
ดบทบาทหนาที่ค
รมการมีความเปน
ละกํากับดูแลให

ที่ไมเปนผูบริหาร
องคณะกรรมกา
ทและบริษัทยอย
องกรรมการทัง้ค

บไซต www.nat
มการ  กรรมการบ
ามขัดแยงทางผล

องบริษัท  
บ 
การเงินประจําป  

สารกับนักลงทุน
นของบริษัท แกน
กับการเผยแพร
าอยางนอยปละ 

มขอกําหนดขอ
มข้ันตอน เลขา
ริษัท กรรมการช
เกี่ยวของกําหนด
ของคณะกรรมกา
นอ อยางรอบคอ
ทําในสถานการณ
ะชุมคณะกรรมก
หาร ซ่ึงเลขานุกา

คณะกรรมการ 
กํากับดูแลกิจกา
อสิระจากฝายจัด
ความรับผิดชอบ
นอิสระในการตั
หการดําเนินกิจก

ร 
ารบริษทัประกอบ
 จํานวน 5 คน แ
คณะ ทําใหเกิดก

บ

tiongroup.com 
บริหาร  กรรมกา
ลประโยชน  

  

นสถาบัน ผูถือหุน
นักลงทุนตามที่
รขอมูลที่สําคัญข
2 คร้ัง ในป 255

อง ตลท. และ ก
นุการบริษัทมีห
ชุดยอย และกรร
ดไว ตลอดจนมีห
าร บันทึกรายงา
อบ ระมัดระวัง ซ
ณเดียวกัน อีกทั้ง
การและการประ
ารบริษัทไดปฏิบั

รเพื่อประโยชน
ดการ 
บของคณะกรรม
ัดสินใจเพื่อประ
การของบริษัทเป

บดวยกรรมการจํ
ละกรรมการทีไ่ม
ารถวงดุลและกา

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ารชุดยอย  และ  

น รวมทั้งนักวิเคร
สงคําถามผานท
ของบริษัทโดยก
5 บริษัทรวมพบ

ลต. และกฏหม
นาที่ในการชวย
รมการบริษัททุก
หนาที่ในการจัดเ
นการประชุมอย
ซ่ือสัตยสุจริตแล
งมีหนาที่ในการเ
ะชุมผูถือหุน ราย
บตัิหนาที่ตามกร

นสูงสุดของบริ

มการ คณะกรรม
โยชนสูงสุดของ
ปนไปตามกฏหม

จาํนวน 11 คน เป
มใชผูบริหารจําน
ารสอบทาน   

มเีดีย กรุป จํากัด (

กรรมการผูอํานว

ราะหอยางเทาเที
ทางเว็บไซตของ
การพบปะนักลง
บปะนักลงทุนจําน

มายที่เกี่ยวของอ
เหลือประธานก
ทาน เปนไปตาม
ตรียมเอกสารปร
ยางรัดกุม ถูกตอ
ละมีความรับผิด
เก็บรักษาทะเบีย
ยงานการมีสวน
อบอยางครบถว

ษัท คณะกรรม

มการบริหาร แล
งบริษัทและผูถือ
มายและอยูบนจริ

ปนกรรมการอสิร
นวน 2 คน บริษัท
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วยการ  

ทยีมและเปน
งบริษัทหรือ
งทุนในงาน 
นวน 4 คร้ัง  

อยางถูกตอง 
รรมการ ใน
มกรอบของ
ระกอบวาระ
ง เพื่อแสดง
ชอบโดยใช
ยนกรรมการ 
ไดเสีย และ
น  

การมีความ

ละกรรมการ
หุนโดยรวม  
ริยธรรมทาง

ระจํานวน 4 
ทมี



 

คณะก
ประธา

กรรมก
วาระที่
ผูอํานว
กรรมก
กรรมก
ดํารงตํ

รายงาน

กําหนด
ปรับป
ตองทร
และผูเ ี

ธุรกิจ 
ติดตาม

ความรั
ตําแหน

ความส
คณะก
สวนเกี่
จึงไมไ
คณะก
ประธา
ปราศจ

กรรมการอิ
รรมการแลว แล
านกรรมการตรว

 
การดํารงต
ตามขอบัง

การที่ตองออกจา
ที่จะดํารงตําแหน
วยการของบริษทั
การในบริษัทที่เป
การของบริษัทไป
าแหนงกรรมกา

บริษัทไม
นการดํารงตําแห

 
บริษัทไดแ

ดในพ.ร.บ. กํากั
รุงใหม ของสํานั
ราบในการทําหน
กี่ยวของ ดูแลกจิ

คณะกรรม
งบประมาณการ
มการดําเนินงานต

 
คณะกรรม
คณะกรรม

รับผิดชอบไวใน
นงในคณะกรรม

เพื่อใหไดค
สามารถเฉพาะด
รรมการที่เขมแข็
กี่ยวของกับการเมื
ไดแตงตั้งคณะก
รรมการทั้งคณะ
านกรรมการเปน
จากการครอบงําข

ปจจุบันบริ
 
 

 

อสิระจํานวน 4 ค
ละเปนไปตามขอ
จสอบ 1 คน แล

ตําแหนงกรรมกา
งคับของบริษัท
ากตําแหนงตามว
นงติดตอกันไดน
ทดํารงตําแหนงใ
ปนคูแขงหรือมีผ
ปดํารงตําแหนง
รของบริษัทจดท
มีนโยบายใหผูบ

หนงกรรมการใน

แตงตั้งนางสาว 
กับหลักทรัพยแล
นักงาน กลต.และ
นาที่กรรมการข
จกรรมของคณะก
มการเปนผูพิจาร
รดําเนินงาน เปา
ตามนโยบายและ

มการชุดยอย 
มการบริษัทแตง
ระเบียบของแต
การชุดยอย และ
คณะกรรมการที่
านที่เปนประโย
ข็ง โดยเฉพาะบ
มือง มีความเขาใ
กรรมการชุดยอ
ะจะรวมกันเสน
นผูเสนอรายชื่อ
ของฝายบริหาร  
ริษัทมีคณะกรรม

คนนี้มีคุณสมบัติ
อกําหนดในป 25
ะคณะกรรมการ

ารบริษัทของกรร
ทกรรมการจํานว
วาระกลับเขาดํา
นานที่สุดของกร
นบริษัทที่จดทะ
ผลประโยชนขัด
ไวในทะเบียนป
ทะเบียนเกิน 5 บ ิ
บริหารระดับสูง
บริษัทอื่นของผูบ

 นนทิชา ศอศันส
ละตลาดหลักทร
ะตลาดหลักทรัพ
องบริษัท ใหคณ
กรรมการ ประส
รณาอนุมัติใหคว
าหมายทางการเ
ะแผนที่กําหนดไ

ตั้งคณะกรรมกา
ละคณะ สมาชิก
ะกําหนดใหกรรม
ทีท่รงคุณวุฒิ มีภา
ยชน รวมทั้งการ
บริษัทซ่ึงประกอ
ใจในวัฒนธรรม
อยข้ึนมาทําหนา
อชื่อ และพิจารณ
อบุคคลท่ีสมคว
 
มการชุดยอยเพีย

ตคิรบถวนตามนิ
551 ของสํานักงา
รตรวจสอบ จํานว

รมการและผูบริห
วน 1 ใน 3 ตอง
ารงตําแหนงตอไ
รมการไวตามข
เบียนในตลาดห

ดแยงทางธุรกิจกั
ประวัติกรรมการ
ริษัท  
งไปดํารงตําแหน
บริหารระดับสูง

สนีย เปนเลขานุ
รัพยฯ และทําห
ยฯ รวมถึงสรุปส
ณะกรรมการรับท
สานงานกับฝายบ
วามเห็นชอบในเ
เงินและกลยุทธ
ไว อยางสม่ําเสม

ารชุดยอยเพื่อชว
กของคณะกรรม
มการอิสระเปนป
าวะผูนํา วิสัยทัศ
อุทิศเวลาและคว
อบกิจการดานส่ือ

 และจรรยาบรร
าที่คณะกรรมก
ณาคุณสมบัติ คว
รเปนกรรมการ

งคณะเดียวคือคณ

บ

ยามกรรมการอิส
าน กลต.  กรรม
วน 2 คน    

หาร 
งออกจากตําแห
ไปอีกวาระหนึ่งไ
อกําหนดของสํา
ลักทรัพยไดไมเ
ับบริษัท  และเป
 ในป 2555 ไม

นงในบริษัทอื่น
ไวในแบบรายงา

นุการบริษัท ในป
นาที่สรุปสาระส
สาระสําคัญของ
ทราบ เปนผูจัดเก็
ริหารใหมีการป
เร่ืองที่สําคัญเกี่ย
ทางธุรกิจ ที่กรร
อ  

วยกลั่นกรองราย
การชุดยอยเปน
ประธานคณะกรร
ศนที่มีคุณสมบัติห
วามพยายามในก
อ กรรมการที่เขา
ณการดําเนินธุร
ารสรรหา และ
วามเหมาะสมข
ตอที่ประชุมผูถื

ณะกรรมการตรว

บริษัท เนชั่น มัลติมี

สระของบริษัทซ่ึ
การอิสระจํานวน

หนงตามวาระทุ
ได โดยบริษัทมิ
านักงาน กลต.  
กิน 5 บริษัท กร
ปดเผยรายชื่อ ปร
มีกรรมการหรือ

ยกเวนบริษัทยอ
าน56-1  

ป 2555 โดยมีหน
สําคัญเกี่ยวกับ แ
กฏหมายที่เพิ่งต
ก็บรวบรวม ขอม
ฏิบัติตามมติของ
ยวกับการดําเนิน
รมการผูอํานวย

ละเอียดโดยกําห
กรรมการอิสระ
รมการชุดยอย  
หลากหลาย ทั้งใ
การปฏิบัติหนาที
ามาทําหนาที่ตอ
กิจส่ือของบริษัท
คณะกรรมการ
องกรรมการที่จ
ถือหุน ดังนั้นจึง

วจสอบ  

มเีดีย กรุป จํากัด (

ซ่ึงไดผานความเห
น 3 ใน 4 คน ดํา

กป บริษัทสาม
ไดมีขอกําหนดเ
และมีนโยบายใ
รมการของบริษั
ระเภทธุรกิจ และ
อผูบริหารของบริ

อย และ บริษัทร

นาที่ความรับผิด
แนวปฏิบัติ และ
ราข้ึนใหม ที่คณ
มูล ที่เกี่ยวของกั
งคณะกรรมการ 
นงานของบริษัท 
การ เปนผูนําเส

หนดคุณสมบัติแ
 ประธานกรรมก

ในดานทักษะ ปร
ที่ เพื่อเสริมสราง
งมีความเปนกล
ทเปนอยางดี คณ
พิจารณาคาตอบ
ะเสนอแตงตั้ง แ
งม่ันใจไดในคว
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ห็นชอบจาก
ารงตําแหนง

ารถแตงตั้ง
เร่ืองจํานวน
ใหกรรมการ
ษัทจะไมเปน
ะตําแหนงที่
ริษัททานใด

รวม และให

ดชอบตามที่
ะขอบังคับที่
ณะกรรมการ
กับกรรมการ 
  
 ไดแก แผน
สนอ รวมทั้ง

และขอบเขต
การไมดํารง

ระสบการณ 
งใหบริษัทมี
าง ไมควรมี
ณะกรรมการ
บแทน โดย
และมอบให
ามโปรงใส 



 

และพน
ขัดแยง
โปรงใ
และพน
หลักท
คณะกร
รายการ

 

เพิ่มตา
เลขานุ
ผูอํานว
เพื่อให
ประชุม
ประธา

สามาร
ร่ัวไหล
รายงาน
ในการ
ตอฝาย

ลักษณ
บริษัท 

 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

ความขัดแ
บริษัทไดเ

นักงานของบริษั
งทางผลประโยช
ใส เที่ยงธรรม พจิ
นักงานที่มีสวนไ
รัพยฯอยางเครงค
รรมการตรวจสอ
ร คูสัญญา เหตผุ

 
การประชุ
การประชุ

มความจําเปน โ
นุการบริษัทจะจั
วยการ พรอมเอก
หคณะกรรมการไ
มหรือประสงค
านกรรมการ หรือ

โดยปกติก
รถอภิปรายแสด
ลโดยไมมีเจตนา
น กรรมการอิสร
รบริหารโดยไมมี
ยบริหารเพื่อดําเนิ

ในป 2555
อักษรซ่ึงประกอ
 พรอมใหกรรมก

การเขารว

รา

นายสุทธิชัย แซ
นายเสริมสิน  ส
นางสาวดวงกมล
นายปกรณ บริม
นายเชวง จริยะพิ
นายโยธิน  เนื่อง
นายนิสสัย เวชช
นายอดศิักดิ ์   ลิ

 

แยงทางผลประโย
ห็นความสําคัญใ
ัทประกอบธุรกจิ
ชนกับบริษทั หาก
จารณาความเหม
ไดเสีย ในรายการ
ครัด  สําหรับราย
อบและคณะกรร
ผล/ความจําเปน ไ

มคณะกรรมการ
มคณะกรรมการ
โดยมีการกําหนด
จัดสงหนังสือเชิ
กสารประกอบว
ไดศึกษาขอมูลอ
ใหฝายบริหารร
อเลขานุการบริษั
การประชุมกรรม
งความคิดเห็น แ
า จึงใหฝายบริห
ะและกรรมการท
มีฝายบริหารรวม
นินการปรับปรุงแ
5 มีการประชุมคณ
อบดวยขอมูลที่เป
การและผูเกี่ยวขอ
มประชมุของคณ

 
ายช่ือ 

ซหยุน 
สมะลาภา 
ล  โชตะนา 
มาสพร 
พสุิทธ์ิ 
งจาํนงค 
ชาชีวะ 
ลมิปรุงพัฒนกิจ(1)

ยชน 
ในเร่ืองนี้จึงไดป
จที่แขงขันกับบริ
กมีความจําเปนต
มาะสมอยางรอบค
รนั้นจะไมมีสวน
ยการระหวางกนั
มการบริษทัรับท
ไวในรายงานปร

ร 
รบริษัทจะกําหน
ดวาระการประชุ
ชิญประชุมตาม
วาระการประชุม
อยางเพียงพอกอน
รายงานความคืบ
ษทั  
มการแตละคร้ังใ
และขอสังเกตอ
หารรายงานผลกา
ที่ไมใชผูบริหาร
ดวยกันเปนประ
แกไขอยางตอเนื่
ณะกรรมการบริ
ปนสาระสําคัญอ
องตรวจสอบได
ณะกรรมการบริษ

ประธานก
รองประธา

กรรมการ 
กรรมการอิ
กรรมการอิ
กรรมการอิ
กรรมการอิ

) กรรมการ 

ประกาศใชนโยบ
ริษัท หลีกเลี่ยงกา
ตองทาํรายการดงั
คอบ เสมือนกบัก
นในการพิจารณา
นของบริษทั บริษั
ทราบแลว เม่ือเดื
ะจําป และแบบ 

ดไวลวงหนาใน
ชุมชัดเจน ลวงหน
วาระที่ผานการ
ใหคณะกรรมก
นเขารวมประชุม
บหนาเร่ืองใดเร่ื

ใชเวลา 3-4 ชั่ว
ยางอิสระ คณะ
ารดําเนินงานขอ
รไดมีการพบปะห
จํา หากมีประเด็
ือง  
ิษทัจํานวน 8 คร้ั
ยางครบถวน จดั
  
ษทั แตละคนในป

ตํา

รรมการและประ
นกรรมการและร

 
อสิระและประธา
อสิระและกรรมก
อสิระและกรรมก
อสิระ 
 

บ

ายความขัดแยงท
ารทํารายการที่เกี่
งกลาวคณะกรรม
การทํารายการกบั
าอนุมัต ิรวมทั้งจั
ษทัยอย และบริษั
ดอืนกุมภาพันธ 2
 (56-1) แลว 

นแตละปอยางนอ
นา และมีวาระก
รพิจารณารวมก
ารทุกทานทราบ
ม หากกรรมการ
ืองหนึ่งเปนการ

วโมง ประธานก
กรรมการเห็นว
องบริษัทในการ
หรือติดตอเพื่อแ
นที่เปนขอสังเกต

ร้ัง และบริษทัได
ดเก็บรายงานการ

ป 2555 สรุปไดด
 

แหนง 

ะธานกรรมการบ
องประธานกรรม

านกรรมการตรว
การตรวจสอบ 
การตรวจสอบ 

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ทางผลประโยชน
กีย่วโยงกับตนเอง
มการจะดูแลใหก
บบุคคลภายนอก
ดัใหมีการปฏิบตัิ

ษทัรวม  ในป  25
2556 และบริษัทไ

อยไตรมาสละ 1 
ารติดตามผลกา
กันของประธาน
บลวงหนากอนก
รทานใดตองการ
รเฉพาะ ก็สามา

กรรมการไดเปดโ
วาเพื่อปองกันขอ
ประชุมเดือนใด
ลกเปลี่ยนความ
ตหวงใย ก็จะแจ

มีการจดบันทึกร
รประชุมที่ผานกา

ดังนี ้  

บริหาร 
การบริหาร 

วจสอบ 

มเีดีย กรุป จํากัด (

น ที่หามกรรมกา
ง ทีอ่าจกอใหเกดิ
การทํารายการนัน้
ก ทัง้นี้กรรมการ 
ตติามหลักเกณฑ
555 ไดเสนอใหที
ไดเปดเผยรายละ

 คร้ังและมีการป
รดําเนินงานเปน
นกรรมการแล
ารประชุมเปนเว
รเสนอเร่ืองเขาเป
ารถแจงความปร

โอกาสใหกรรม
อมูลทางการเงิน
ดที่ไมมีการประช
คิดเห็นเกี่ยวกับป
งขอกังวลหรือข

รายงานการประช
ารรับรองจากคณ

การประชุม 
ทั้งหมด 
(ครั้ง) 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
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ร ผูบริหาร 
ดความ
นมีความ
 ผูบริหาร 

ฑของตลาด
ทีป่ระชุม
ะเอียดของ

ประชุมพิเศษ
นประจํา  ซ่ึง
ะกรรมการ
วลา 7 วัน 
ปนวาระการ
ระสงคไดที่

การทุกทาน
นของบริษัท
ชุมก็ไมตอง
ปญหาตางๆ
อหวงใยนั้น

ชุมเปนลาย
ณะกรรมการ

การเขา 
รวมประชุม 

8 
8 
8 
8 
7 
8 
3 
5 



 
9. 
10. 
11. 
 
หมาเย
 
 
 
 

การปร
ผลการ
ปรับป

อุตสาห
กรรมก
ที่ไดรับ

หลักกา
คน คณ
และผล
ระดับส
เหมาะ

นายพนา จันทร
นายนิวัตน  แจง
นางคริสติน ดิไบ

หตุ   1.   ที่ประ
    นายอ
2.  เม่ือวัน
      เปนกร

การประเมิ
คณะกรรม

ระเมินผลในชวง
รประเมินผลการป
รุงการปฏิบตัิงาน

 
คาตอบแท
บริษัทไดก

หกรรมสูงเพียงพ
การที่ไดรับมอบห
บมอบหมายเพิ่มขึ

สําหรับหล
ารและนโยบายที
ณะกรรมการเปน
ลการประเมนิตอ
สูงตามที่กรรมกา
สมใหแกกรรมก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วโิรจน(2) 
งอริยวงศ 
บยเอส เบรนเดลิ

ะชุมสามัญผูถือหุ
ดศิักดิ ์ ลิมปรุงพั
นที ่ 11 พฤษภาค
รรมการบริษัทแท

มินผลการปฏิบัติ
มการบริษัทจัดให
เดือนธันวาคม โ
ปฏิบัติงานในกา
นของคณะกรรม

ทนกรรมการ    
กาํหนดนโยบายค
พอทีจ่ะดึงดูดและ
หมายใหมีหนาที
ข้ึน  
ลักเกณฑในการพ
ที่คณะกรรมการก
นผูประเมินผลกา
อกรรมการผูอาํน
ารผูอํานวยการเส
การผูอํานวยการแ

กรรมการ 
กรรมการที

ล กรรมการที

หุนประจําป 2555
พัฒนกิจ 
คม  2555  ที่ประ
ทนนายธนะชัย ส

ติงานของคณะกร
หมีการประเมินผ
โดยใชแบบการป
ารประชุมคณะกร
มการบริษทัฯ  

คาตอบแทนกรร
ะรักษากรรมการ
ที่และความรับผิด

พิจารณาผลการด
กําหนด ซ่ึงเชื่อม
รดําเนนิงานของ
วยการ คณะกรร
สนอ คณะกรรมก
และผูบริหารระด

 
ที่ไมใชผูบริหาร 
ที่ไมใชผูบริหาร 

5 เม่ือวนัที่ 26 เม

ชุมคณะกรรมกา
สันติชัยกลู กรรม

รรมการ 
ผลการปฏิบตัิงาน
ประเมินแบบใหม
รรมการคร้ังที่ 1/

รมการไวอยางชัด
ที่มีคุณสมบัติตา
ดชอบมากข้ึน ได

ดาํเนินงานของก
มโยงกับการดําเนิ
งกรรมการผูอําน
รมการบริหารให
การไดมอบหมา
ดับสูง 

บ

 
 

ษายน 2555 มีมติ

ารบริษทั คร้ังที่  
มการทีล่าออก 

นดวยตนเองทั้งค
มตามแบบประเมิ
/2556 เม่ือวันที ่1

ดเจนโปรงใส โด
ามที่ตองการ และ
ดรับคาตอบแทน

กรรมการผูอาํนวย
นนิงานของบริษทั
วยการ และมอบ

หความเห็นชอบก
ยใหคณะกรรมก

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ตแิตงตั้งกรรมกา

 4/2555  มีมติแต

คณะเปนประจําท
มินของตลาดหลั
15 กุมภาพนัธ 25

ดยคาตอบแทนอ
ะไดขออนุมัติจา
ที่เหมาะสมกับห

ยการและผูบริหา
ทและผลการดาํเน
บหมายใหประธา
การประเมินผลก
การบริหารเปนผู

มเีดีย กรุป จํากัด (

8 
8 
8 

ารเพิ่ม 1 ทาน ได

ตงตัง้ นายพนา จั

ทุกป สําหรับป 2
กัทรัพยฯ พรอม
556 เพื่อเปนแนว

ยูในระดบัเดียวกั
กทีป่ระชุมผูถือห
หนาที่และความรั

ารระดับสูงเปนไ
นินงานของผูบริ
านกรรมการแจง
ารดําเนินงานขอ
พจิารณาคาตอบ

 
(มหาชน) 

111 

4 
7 
0 

ดแก  

ันทรวิโรจน

555 ไดทํา
รับทราบ
วทางในการ

กบั
หุนแลว 
รับผิดชอบ

ไปตาม
ริหารแตละ
หลักเกณฑ
องผูบริหาร
แทนที่



ประ
- นา
- นา
ประ
- นา
กรร
- นา
- นา
กรร
- นา
 กรร
-นา
-นา
-นา
กรร
- นา
- นา
- นา
-นา
-นา

 

กรรมการ / 

 

ะธานกรรมการ :
ายสุทธิชัย  แซห
ายธนาชัย  ธีรพัฒ
ะธานกรรมการต
ายปกรณ  บริมาส
รมการตรวจสอบ
ายเชวง  จริยะพสิ
ายโยธิน เนื่องจํา
รมการอิสระ: 
ายนิสสัย  เวชชา
รมการที่ไมเปนผู
ยนิวัตน  แจงอริ
ยเสริมสิน สมะล
งคริสติน ดไิบยเ
รมการทีเ่ปนผูบริ
ายเสริมสิน  สมะ
ายธนะชัย สันตชิั
างสาวดวงกมล  
ยอดิศักดิ์    ลมิป
ยพนา    จันทรวิ

รวม

หมายเ

 
 
 

จํานวนคา
 

 ตําแหนง 

: 
ยุน(*1) 
ฒนวงศ 
ตรวจสอบ: 
สพร 

บ: 
สุทธ์ิ 
นง 

ชีวะ 
ผูบริหาร: 
ยวงศ 
ลาภา(*2) 
เอส เบรนเดิล 
รหิาร : 
ะลาภา(*2) 
ชยักูล(*2) 
โชตะนา 

ปรุงพัฒนกิจ(*3) 
โรจน(*4) 
ม 

หตุ : ในป  2555

1. เม่ือวันที
ประธาน

2. เม่ือวันที
เปนรอง

3. วันทีด่ําร
เม่ือวันที
และนาย

4. เม่ือวันที
เปนกรร

 

 

ตอบแทนในป 2

คาตอบ แทน
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      200,000
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150,000
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2,700,000

5   

ที ่6 มีนาคม 2555
นกรรมการบริษทั
ที ่17  เมษายน 25
งประธานกรรมก
รงตําแหนงของก
ที ่26 เมษายน 25
ยนิสสัย  เวชชาชี
ที ่ 11 พฤษภาคม
รมการบริษัท แท

2554 และ 2555 ซึ

คาตอบแทน

น เบี้ยประชุม

 
0.- 
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-
-

 
0.- -
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0.- 

-
-
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0.- 

-
-
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0.- 

0.- 

5  ทีป่ระชุมคณะ
ทแทนนายธนาชั
555 ที่ประชมุคณ
การบริษทั แทน น
กรรมการทั้งคณะ
55 มีมติใหดํารง
ชวีะ และมีมติแตง

  2555  ที่ประชุม
ทนนายธนะชัย  สั

ซ่ึงบริษัทไดจายใ

นป  2555 

ม อ่ืนๆ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

      
      

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

  2,

ะกรรมการบริษทั
ชยั  ธีรพัฒนวงศ 
ณะกรรมการบริษั
นายธนะชัย  สัน
ะตามวาระท่ีกาํห
ตําแหนงตออีกว
งตั้งกรรมการเพิ่
มคณะกรรมการ
สันติชัยกูลชัย กร

บ

ใหแกกรรมการมี

รวม คา

 
400,000.- 

- 
 

400,000.- 
 

300,000.- 
300,000.- 

 
200,000.- 

 
200,000.- 

              - 
 200,000.- 

 

200,000.- 
- 

200,000.- 
150,000.- 
150,000.- 

,700,000.- 2

ท คร้ังที่ 2/2555  
 ประธานกรรมก
ษทั คร้ังที่  3/255
ติชัยกูล กรรมกา
หนดตามขอบังคับ
วาระ ไดแก นายเ
ม 1 ทาน ไดแก 
บริษทั คร้ังที่  4/
รรมการทีล่าออก

บริษัท เนชั่น มัลติมี

มีรายละเอียดดังนี

คา

าตอบ แทน เบี้

 
200,000.- 
400,000.- 

 
400,000.- 

 
300,000.- 
300,000.- 

 
200,000.- 

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

 
- 

200,000.- 
- 

200,000.- 
- 

2,800,000.- 

 มีมติแตงตั้ง นาย
การที่ลาออก  
5  มีมติแตงตั้ง น
ารที่ลาออก 
บับริษทั และทีป่
เชวง จริยะพิสุทธิ
นายอดิศักดิ์  ลมิ
/2555  มีมติแตงต
ก 

มเีดีย กรุป จํากัด (

นี้  

าตอบแทนป 255

บีย้ประชุม อ่ืน

 
- 
- 
 

- 
 

- 
- 
 

- 
 

- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 

ยสุทธิชัย  แซหยุ

นายเสริมสิน  สม

ประชุมสามัญปร
ธ์ิ, นายโยธิน เนื่อ
มปรุงพัฒนกิจ 
ตัง้ นายพนา จันท

 
(มหาชน) 
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54 

นๆ รวม 

 
- 
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200,00
400,00

 
- 400,00
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- 
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300,00
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- 
- 
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200,00
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200,00
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- 
- 
- 
- 

200,00

200,00

 2,800,00

ยน เปน

มะลาภา  

ะจําป 2555 
องจํานงค 

ทรวิโรจน  

 
00.- 
00.- 

 
00.- 

 
00.- 
00.- 

 
00.- 

 
00.- 
00.- 
00.- 

 
- 

00.- 
- 

00.- 
- 

00.- 



 

 
ประวัติ
เลขานุ
 
พัฒนา
 
เลขานุ
กรรมก
ตลาดห
เปนตน

 
ของบริ
ที่ดีงาม
บุคคล 
 
สามาร
ความสํ
เปนไป
เติบโต
ขณะเดี

การพัฒนา
กรรมการเ

ตแิละความเปนม
การบริษัท เกี่ยว

คณะกรรม
ความรูความสาม

บริษัทมีน
การบริษัท ผูบริห
การบริษทัไทย แ
หลกัทรัพยฉบับใ
น 

แผนการสื
คณะกรรม

ริษทั ข้ึนอยูกับกา
มขององคกร ตอไ
 อยางมีประสิทธิ

บริษัท ได
ถผานสถานการ
สําเร็จ การกระจา
ปตามแผน สืบทอ
ตามแนวทางขอ
ดยีวกันยังคงความ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ากรรมการและผู
เขาใหมทุกคนจะ
มาของบริษทั ทีต่ั้
กับโครงสรางอง
มการบริษัทและผ
มารถในการปฏิบ
โยบายใหความรู
หารระดบัสูง แล
และหนวยงานอื่น
ใหม ศึกษาหลักสู

สืบทอดงาน  
มการตระหนักวา
ารสรางบุคคลาก
ไปจากรุนสูรุน จึ
ธิภาพ มีทิศทาง เพ
ดําเนินการตามแ
ณวกิฤตของป 2
ายธุรกิจ มากถึง 8
อดการบริหาร ที่
งตน สามารถ บ
มโดดเดนในฐาน

ผูบริหาร 
ะไดรับการปฐมน
ตัง้สํานักงานและ
งคกร นโยบายกา
ผูบริหารระดับสู
บัติหนาที่ของกร
รูเพิ่มเติมในดาน
ละหนวยงานตรว
นๆ เชน สัมมนาเ
สูตรวิทยาการจัด

าคุณภาพขององค
กรที่มีความสามา
จงึไดมอบนโยบ
พื่อบรรลุเปาหม
แผนสืบทอดงาน
2555 ไปไดดวยผ
8 สายธุรกิจในป
ไมไดยึดตดิอยูกั
ริหารงานไดอสิร
นะ “ส่ือครบวงจ

นิเทศน เบือ้งตน
สาขา วัฒนธรรม
ารกํากบัดูแลกิจก
สง  ไดใหความสํา
รมการ (รายละเอี
ตางๆที่เกี่ยวของ
วจสอบภายในโด
เกี่ยวกับมาตรฐาน
ดการตลาดทุนไท

คกรจะสะทอนอ
ารถเพื่อสงตอภาร
ายใหฝายบริหาร
ายตามวิสัยทัศน

นมาเปนระยะ  บริ
ผลประกอบการที

 2555 พรอมกบั
กบักลุมผูกอตั้งเท
ระ คลองตัวเพือ่
ร” ดวยการผนึก

บ

นจากประธานกร
มองคกร พรอมรั
การ ระบบการค
าคัญตอการเขาอ
อยีดตามขอมูลใ
งกับการปฏิบตัิห
ดยการฝกอบรมแ
นบัญชฉีบบัใหม
ทย และการอบรม

ออกมาจาก พนัก
รกิจ และสืบทอด
ร ใหความสําคัญ
 พันธะกิจ และค
ริษัทมีความม่ันค
ที่เปนกําไร จะเห็
การกาวข้ึนมา ข
ทานั้น ผูบริหารรุ
กระจายอํานาจก
กพลังแบบบูรณา

บริษัท เนชั่น มัลติมี

รมการ เกี่ยวกบัล
รับคําชี้แจงจากก
วบคุมภายใน พร
อบรมสัมมนาหลั
นประวัติของแต
นาที่แก กรรมกา
และสัมมนากับส
ม และ พระราชบั
มใหความรูหลักส

งานผูปฏิบัตงิาน
ดเจตนารมณขอ
กับการบริหารแ
คานิยมขององคก
คงเพิ่มข้ึน มีการเ
นไดวานโยบายแ
ของ นักบริหารรุน
นใหมจะเปนผูดู
การตัดสินใจ อยา
การระหวางบริษั

มเีดีย กรุป จํากัด (

ลักษณะการดําเนิ
รรมการผูอาํนวย
รอมเอกสารประ
ักสูตรที่เกี่ยวขอ
ตละทาน) 
าร กรรมการตรว
สมาคมสงเสริมส
บญัญัติกํากับหลกั
สูตรตางๆเกี่ยวกั

น ความเจริญเติบ
งผูกอตั้ง รวมถึง
และการพัฒนาทรั
กร 
ติบโตอยางตอเนื
แตกเพื่อโตนัน้ป
นใหม ที่มีศักยภ
ดแูลแตละสายธุร
างมีประสิทธิภาพ
ษทัยอย 

 
(มหาชน) 

113 

นินธุรกิจ 
ยการและ
ะกอบ 
งกับการ

วจสอบ 
สถาบัน
กทรัพยและ
กบั IT Audit 

โตที่ย่ังยืน
วฒันธรรม
รัพยากร

นือ่ง และ
ประสบ
าพ ซ่ึง
กิจ ให
พ 



 
9. ระบ

 
กํากับดู
เพียงพ
ใหเกิด
ที่รับรอ
ประโย
การเงิน
 
คณะกร
ไทย 
ดําเนิน
ความโ
ภายใน
กระบว
แหงปร
 
ตามที่ไ
รวมกับ
หนวยง
จากกา
ไมพบ
และมีป
บริษัทไ
ของบริ
สอบบั

การเงิน
ประสบ
นาพึงพ
ธันวาค
กําหนด
การคว
เปนไป

ควบคุ
เปลี่ยน

บบการควบคุมภา

คณะกรรม
ดแูลใหรายงานท
อที่จะดํารงรักษ
ความขัดแยงทาง
องโดยทั่วไป  ใ
ยชนสูงสุด  การ
นรวมของบริษัท

ดังนั้นเพือ่
รรมการตรวจสอ
และตามประกาศ
งานอยางถกูตอง
โปรงใสถูกตองแ
น และการกํากับ
วนการติดตามกา
ระเทศไทยและป

ในป 2555
ไดระบุไวในกฎ
บหัวหนาหนวย
งานตรวจสอบภ
รปฏิบัติหนาที่ดั
รายการใดที่อาจ
ประสิทธิภาพ    
ไดปฏิบัติอยูในก
ริษัท  และผูสอบ
ัญชีมาเปนเวลาย

คณะกรรม
นและรายงานท
บการณจํานวน 3
พอใจ สามารถให
คม 2555  มีการดู
ด มีระบบการคว
วบคุมการปฏิบัติ
ปตามเปาหมาย เพ

นอกจากนี
มภายในดานตา
นไปตลอดเวลา ไ

 

ายใน 

มการบริษัทฯ ต
ทางการเงินของบ
าไวซ่ึงทรัพยสิน
งผลประโยชนซ่ึ
ใชนโยบายบัญชี
รปฏิบัติตามกฎห
ฯ และบริษัทยอ
อใหผูมีสวนไดเสี
อบ ประกอบดว
ศของคณะกรรม
งเพียงพอ มีก
และครบถวน รว
บดูแลของบริษัท
ารปฏิบัติตามกฎห
ประกาศของคณะ
5 คณะกรรมการ
บัตรของคณะก
ยงานตรวจสอบ
ภายในและแผนก
ดังกลาวคณะกรร
จมีผลกระทบอัน
 รายการที่เกี่ยวโ
กรอบของกฎหม
บบัญชี ประจําป 
ยาวนาน 
มการบริษัทฯ ได
ทางการเงิน รวม
3 ทาน  ซ่ึงคณะก
หความม่ันใจอยา
ดูแลปองกันทรัพ
วบคุมภายในท่ีรั
ติงานของฝายบริ
พื่อใหสอดคลอง
นี้บริษัทไดจัดให
างๆ อยางตอเนื่
ไมเกิดขอบกพรอ

ระหนักถึงหนา
บริษัทฯ ที่จัดทําข้ึ
นของบริษัทฯ ปอ
งเปนรายการทา
ชีที่เหมาะสมแล
หมายและกฎเกณ
ย  รวมถึงขอมูล
สียเกิดความเชื่อมั
วยกรรมการอสิร
มการกํากับตลาด
ารเปดเผยขอมูล
วมทั้งใหมีความ
ฯ ที่เหมาะสมแ
หมาย ระเบียบ 
ะกรรมการกํากับ
ตรวจสอบไดปร
รรมการตรวจสอ
ภายใน  ซ่ึงไดร
การตรวจสอบป
รมการตรวจสอบ
นเปนสาระสําคัญ
ยงกันเปนรายกา
มายวาดวยหลักท
 2555  ของบริษั

ดรับทราบรายงา
มทั้งผลการปฏิบั
กรรมการบริษัทฯ
างมีเหตุผลตอคว
พยสินมิใหผูบริห
รัดกุมเพียงพอแล
ริหาร ระบบสาร
งกับสถานการณ
มีกระบวนการใ
นื่อง ทั้งนี้เพื่อให
อง ซ่ึงจะนํามาซ่ึง

ที่และความรับผิ
ข้ึนมีขอมูลทางบั
องกันการทุจริตแ
งการคาอันเปนธ
ะถือปฏิบัติโดย
ณฑที่เกี่ยวของ  
สารสนเทศทางก
ม่ันตอรายงานทา
ะผูซ่ึงมีคุณสมบั
ทุน  ทาํหนาที
รายการที่เกี่ยวโย
เพียงพอของระบ
และมีประสิทธิผ
ขอบังคับ นโย

บตลาดทนุ   
ระชุมรวมกัน 4 
อบ  นอกจากนี้ยั
รายงานผลการต
ระจําป   รวมถึง
บมีความเห็นวา ง
ญตองบการเงิน  
ารที่เปนธุรกิจตา
รัพยและตลาดห
ท เปนบุคคลที่เห

นของคณะกรรม
บัติงานของหนว
ฯ มีความเห็นวาร
วามนาเชื่อถือได
หารและพนักงา
ละเหมาะสมทั้งส
รสนเทศและการ
สามารถแกไขป
นการทบทวนแล
หการควบคุมภา
งความร่ัวไหลแล

บ

ผิดชอบในฐานะ
ัญชีที่ถูกตองครบ
และการดําเนินก
ธุรกิจปกติทั่วไป
สมํ่าเสมอ  ตลอ
 ความรอบคอบ
การเงินที่ปรากฏ
งการเงินของบริ

บตัิครบถวนตามข
ที่สอบทานใหบริ
ยงกันหรือรายกา
บบบริหารความเ
ล  ตลอดจนมี
ยบายตางๆ ที่เกี่ย

คร้ัง แตละครั้งใ
ยังมีวาระการปร
ตรวจสอบและเส
งประชุมกับผูบริ
งบการเงินประจํ
 ระบบควบคุมภ
ามปกติทั่วไป สม
หลักทรัพย ขอกํา
หมาะสมเพราะมี

มการตรวจสอบ
ยงานตรวจสอบ
ระบบการควบคุ
ของงบการเงินแ
นนําไปใชโดยมิ
สวนขององคกร
รส่ือสารขอมูล 
ญหาไดอยางทัน
ละประเมินความ
ายในของบริษัท
ละขาดประสิทธิภ

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ะกรรมการของบ
บถวนในสาระสํ
ารที่ผิดปกติ ราย
 รวมทั้งไดถือปฏิ
อดจนมีการพิจา
ระมัดระวังในก

ฏในรายงานประจ
ริษัทฯ คณะกรร
ขอกําหนดของต
ริษัทฯ มีการรา
ารที่อาจมีความขั
เส่ียง  การควบ
มีความครบถวนเ
ยวของ และขอกํ

ชเวลาประมาณ 
ระชุมรวมกับผูส
สนอขอความเห็
หารระดับสูงขอ
จําป 2555   ของบ
ภายในของบริษัท
มเหตุสมผล และ
หนดและกฎหม
มีความเปนอิสระ

ไตรมาสละ 1 คร
บภายในที่มีพนั
มภายในของบริ
และงบการเงินรว
มิชอบ การปฏิบั
รและสภาพแวด
รวมถึงระบบกา
นทวงที  
มเพียงพอและคว
ท ทันสมัยตอเห
ภาพ 

มเีดีย กรุป จํากัด (

บริษัทจดทะเบีย
สําคัญ โปรงใส เ 
ยการที่เกี่ยวโยงกั
ฏิบัติตามมาตรฐ
รณาถึงความสม
การจัดทํางบการ
จําปของบริษัทฯ
มการบริษทัฯ จึ
ลาดหลักทรัพยแ
ายงานทางการเงิน
ขัดแยงทางผลปร
บคุมภายใน กา
พยีงพอ และเห
กาํหนดของตลาด

 4 ชั่วโมง เพื่อป
อบบัญชี   วาระ
ห็นชอบเร่ืองกฎ
องบริษัทในวาระ
บริษัทมีความเห
ทมีความเหมาะส
ะไมพบรายการใ
ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข
ะและมีประสบก

ร้ัง เกี่ยวกับการส
กงานตรวจสอบ
ษัทฯ โดยรวมอ
วมของบริษัทส้ิน
ัติงานเปนไปตา
ลอม การบริหา
ารติดตามการปฏิ

วามเหมาะสมขอ
ตุการณและสถ
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ยนฯ ในการ
ปดเผยอยาง
กนัซ่ึงอาจทํา
านการบัญชี
มเหตุสมผล  
รเงินและงบ
 
จงึไดแตงตั้ง
แหงประเทศ
น และการ
ะโยชนใหมี
ารตรวจสอบ
หมาะสมของ
ดหลักทรัพย

ปฏิบัติหนาที่
การประชุม

ฎบัตร   ของ
ะที่เกี่ยวของ    
มาะสมและ
สม เพียงพอ 
ใดที่ผิดปกติ  
ของกับธุรกิจ
การณในการ

สอบทานงบ
บภายในที่มี
ยูในระดับที่
นสุดวันที่ 31 
มข้ันตอนที่
รความเส่ียง 
ฏิบัติงานให

องระบบการ
ถานการณที่



 

รายงาน
แสดงค

บริษัทไ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการตร
นใหคณะกรรมก
ความเห็นตองบก

1)   จัดทํา

2)   จัดทํา

นอกจากนี
1) ปรับป
    เหมาะ
2)   การคว
       
สวนหนว

ไดมีแนวทางใน
1) ควรติ

กําหน

2) ควรใ
พิจารณ

3) ควรค

 

รวจสอบงบการเ
การตรวจสอบรับ
การเงินของบริษทั

สัญญาการปนส

เอกสารการคําน

นี้ มีขอสังเกตเกี่ย
ปรุงนโยบายและ
ะสมอยูเสมอ 
วบคุมใหมีรหัสผู

ยงานตรวจสอบ
การดําเนินการเพ
ติดตามรายการที
นดเวลา  

หผูมีอํานาจตาม
ณาความเหมาะส

วบคุมและบันทึ

เงินสําหรับปส้ิน
บทราบแลว เม่ือ
ทแตอยางใด ซ่ึง

วนรายไดและตน

นวณคาเผื่อหนี้สง

วกับการควบคุม
ะข้ันตอนการปฏิบ

ผูใชงานแยกเปน

บภายใน ในระหว
พื่อควบคุมและเร
ที่จองโฆษณาแล

มระเบียบ เปนผู
สมแลว  

กบัญชีทรัพยสิน

นสุดวันที่ 31 ธัน
อวันที่ 11 กุมภาพ
ฝายบริหารไดรับ

นทุนการผลิต ระ

งสัยจะสูญ  เพื่อป

มภายในของระบ
บัติงานทางดานเ

รายคน และกําห

วางป 2555  มีข
รงรัดการปฏิบัตงิ
ลวใหออกใบแจ

ผูอนุมัติสวนลดจ

นของโรงพิมพ W

บ

วาคม 2555 ผูสอ
พันธ 2556   ซ่ึงข
บไปดําเนินการ ด

ะหวางบริษัทใน

ประกอบการอนุม

บบเทคโนโลยีสา
เทคโนโลยีสารส

หนดสิทธ์ิเขาใชร

ขอสังเกตเกี่ยวกับ
งานในเรื่องดังกล
จงหนี้อยางสม่ํา

จากการขายโฆษ

WPS ใหครบถวน

บริษัท เนชั่น มัลติมี

อบบัญชีมีขอสังเ
ขอสังเกตดังกลา
ดังตอไปนี้ 

กลุม 

มัติอยางเปนทาง

รสนเทศ ซ่ึงบริษ
สนเทศ ใหมีเนื้อห

ระบบงานตามหน

บระบบการควบ
ลาวกับหนวยงาน
าเสมอ  เพื่อใ

ษณาทางเว็บไซ

นและเปนปจจุบัน

มเีดีย กรุป จํากัด (

เกตและขอเสนอ
าวไมเปนสาระสํ

งการ 

ษัทรับดําเนินการ
หาครบถวนและ

นาที่ความรับผิดช

บคุมภายในบางป
นที่เกี่ยวของแลว
ใหบริษัทเก็บเงิน

ต  เพื่อใหแนใจ

น  
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อแนะ ซ่ึงได
สําคัญในการ

รแลว  ดังนี้ 
ะทบทวนให  

ชอบ 

ประการ ซ่ึง
ว  สรุปดังนี้ 
นไดภายใน  

จวาผานการ   



 
10. ราย

เนื่อง ม
บริษัท
รวมแล

กรรมก
 
ขอมูลส
-ไมมี- 

นโยบา
ประกอ

บริษัทร

บริษัทร
1.มาตร

รวม แ
ทางผล

ทางดา
เปรียบ
พิจารณ

ผูเชี่ยว
ตัดสิน
ทางผล
ดังกลา
 
สินทรั
มาตรฐ

2.นโยบ

 
ระหวา

ยการระหวางกัน
บริษัทแล

มาจากการดําเนิ
ยอยที่มีกับบุคค
ละกิจการที่เกี่ยวข

ลักษณะคว
การ ผูบริหาร กบั

สรุปของรายการ
 

ายรายการระหว
อบดวย 2 สวน คื

1. มาตรก
รวม และบริษัทย

2. นโยบา
รวม และบริษัทย
รการและข้ันตอน

บริษัทไดก
ละบริษัทยอยใน
ลประโยชนในอน

โดยคณะก
านราคาของราย
บเทียบราคาที่เกิด
ณา เพื่อกําหนดอั

ในกรณีที่
ชาญอิสระหรือ
ใจของคณะกรร
ลประโยชนหรือมี
าว  

นอกจากน
รัพยที่สําคัญของ
ฐานบัญชีที่กําหน

บายหรือแนวโน

บริษัท กับ
างกันกับบุคคลที่

 

น 
ะบริษัทยอยมีรา
นธุรกิจตามปกติ
ลที่อาจมีความขั
ของกันอื่นรวมกั
วามสัมพันธของ
บบุคคลที่มีผลปร

รระหวางกันที่สํา

วางกันของบริษั
คือ  
การและข้ันตอนใ
ยอยในระดับเดีย
ายหรือแนวโนม
ยอยในระดับเดีย
นในการอนมัุตกิ

กําหนดมาตรการ
นระดับเดียวกัน 
นาคตตามประกา

กรรมการตรวจส
ยการ โดยพิจาร
ดข้ึนกับบุคคลภ
ัตราคาสินคา แล
คณะกรรมการต
อผูสอบบัญชีขอ
รมการบริษัท แล
มีสวนไดสวนเสี

นั้น บริษัทจะดํา
งบริษัทและบริ
นดโดยสภาวิชาชี

นมการทํารายการ

บ บริษัทยอย กิจ
ทอีาจมีความขัดแ

ายการระหวางกั
ติทางการคา โด
ขัดแยงกัน และบุ
กนัแลวเกินกวารอ
งการถอืหุน และ
ระโยชนรวมกนั 

าคัญตามความห

ษัท  กับ บริษัทย

ในการอนุมัตกิาร
ยวกัน  
การทํารายการระ
ยวกัน  
การทํารายการระ

รควบคุมการทําร
 กับบุคคลที่อาจ
าศของคณะกรรม

สอบจะเปนผูให
ณาจากเง่ือนไข
ายนอก  ในกรณี
ละบริการที่เหมาะ
ตรวจสอบไมมีค
งบริษัทเปนผูใ

ละ/หรือ คณะกร
สยในการทํารายก

เนินการเปดเผย
ษัทยอย ตามขอ
ชพีบัญชีในพระบ

รระหวางกันในอ

การที่ควบคุมรว
ยงทางผลประโย

กันกับบริษัทที่เกี
ยรายการที่เปดเ
บุคคลที่เกี่ยวของ
อยละ 10  
การเปนกรรมกา

มายขางตนมีดัง

อย กิจการที่คว

รทํารายการระห

ะหวางกันในอน

หวางกัน 

รายการระหวาง
มีความขัดแยงท
มการ กลต. และ

หความเห็นเกี่ยว
ขตางๆ ใหเปนไ
ณีที่ไมสามารถเป
ะสมตอไป 
ความชํานาญในก
หความเห็นเกี่ย
รมการตรวจสอ
การระหวางกันจ

ยขอมูลในการทํา
อกําหนดของคณ
บรมราชูปถัมภ 

อนาคต  

วมกัน บริษัทรวม
ยชนในอนาคต 

บ

กี่ยวของกันในก
เผยดังตอไปนี้ เป
งกันที่ถือหุนในบ

ารรวมกัน แสดง

นี้ 

บคุมรวมกัน บริ

วางกันของบริษั

นาคตของบริษัทกั

กันของบริษัทกับ
ทางผลประโยชน
ะตลาดหลักทรัพย

วกับความจําเปน
ไปตามลักษณะก
ปรียบเทียบราคา

การพิจารณาราย
วกับรายการระ
บ และ/หรือ ผูถื
ะไมมีสิทธิออกเ

ารายการที่เกี่ยว
ณะกรรมการ ก

ม และบริษัทยอ

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ลุมบริษัท  เฉพ
ปนรายการระห
บริษัทยอย กิจก

อยูในหัวขอ ควา

ริษัทรวม และบ

ทักับบริษทัยอย 

กบับริษัทยอย 

บบริษัทยอย กิจ
น มีสวนไดสวน
ยฯ 

นในการเขาทําร
การดําเนินการค
ากับบุคคลภายน

ยการระหวางกัน
หวางกันดังกล
ือหุน ตามแตกร
สียงในการอนุมั

โยงกัน และการ
ลต.  และตลาด

อยในระดับเดียว

มเีดีย กรุป จํากัด (

าะกรณีที่มีความ
วางกันระหวาง
ารที่ควบคุมรวม

ามสัมพันธระหว

บริษัทยอยในระด

 กิจการที่ควบ

กิจการที่ควบ

การที่ควบคุมรว
เสีย หรืออาจมีค

รายการและควา
คาปกติในตลาด
นอกได ทั้ง 2 ฝา

นที่เกิดข้ึน บริษัท
าว เพื่อนําไปป
รณี ซ่ึงผูที่อาจมีค
ัติการทํารายการ

รไดมาหรือจําห
ดหลักทรัพยฯ ต

กัน อาจมีการเข
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มจําเปนอัน
บริษัทและ
มกัน บริษัท

วาง

ดับเดียวกัน 

บคุมรวมกัน 

บคุมรวมกัน 

วมกันบริษัท
ความขัดแยง

มเหมาะสม
ด และมีการ
ยจะรวมกัน

ทจะจัดใหมี
ระกอบการ
ความขัดแยง
รระหวางกัน

นายไปของ
ตลอดจนถึง

าทํารายการ



 
 
ความขั
การจา
นโยบา
เปรียบ
พระรา
เง่ือนไข

ภายใน
ของรา

กันอื่น
รายการ

 
รายงาน
-ไมมี–

ความจํ

ยอย กิ
และบริ
เกี่ยวขอ
หนาที่แ
บริษัทร
 
นโยบา

 

 
ปกติท
บริษัท
ระหวา
มีรายก
สาระสํ

โดยหากเป
ขัดแยงทางผลปร
งสงสินคา การซื
ายในการทําราย
เทียบไดกับราคา
าชบัญญัติหลักทร
ขรายการตางๆ ใ

ทั้งนี้ ในก
นจะทําหนาที่ตรว
คาและความสม

ในกรณีรา
นๆ บริษัทจะดําเ
ร 

นความเห็นคณะ
– 

จําเปนและความส

ธุรกิจและ
กจิการที่ควบคุมร
ริษทัยอยเปนราย
องกันโดยการมีผ
และความรับผิด
รวมและบริษัทที

ายการกําหนดราค

 การขาย
 ดอกเบีย้
 ตนทุนก

  
  ดอกเบีย้

 รายการระ
างการคาและไม
 ซ่ึงมีการกําหน
างกันที่เกิดข้ึนให
การใดที่เปนสาร
สําคัญก็จะเปดเผ

 

ปนรายการธุรกิจ
ระโยชน โดยเฉพ
ซ้ือกระดาษ การ
ยการระหวางกัน
าที่เกิดข้ึนกับบุค
รัพยและตลาดห
ใหชัดเจน เปนธร
รณีที่มีการเขาทํา
วจสอบขอมูลแล
เหตุสมผลของก
ายการธุรกิจปกติ
เนินการตามมาต

ะกรรมการตรวจ

สมเหตุสมผลขอ

การดําเนินงานส
รวมกัน บริษัทร
ยการที่เกิดข้ึนกับ
ผูถือหุน และ/ห
ชอบในการวางแ
ที่เกี่ยวของกัน โด

คา 

สินคา การใหบริ
ยรับจากเงินใหกูยื
การใหบริการแล

 
ยจายจากเงินกูยืม

ะหวางกันขางตน
มมีรายการกูยืมร
นดลําดับข้ันในก
หมและรายการที่
ระสําคัญ ผูสอบ
ผยในหมายเหตุป

จปกติและรายก
พาะในกลุมบริษ
ซ้ือโฆษณาในสื
นใหมีเง่ือนไขต
คลภายนอก ซ่ึงเ
ลักทรัพย และให
รรม และไมกอใ
ารายการใหม หรื
ละจัดทํารายงานเ
การทํารายการดัง
ิและรายการสนั
ตรการและข้ันต

สอบตอรายการที

องการทํารายการ

สวนใหญของบริ
วมและบริษทัทีเ่
บบริษัทยอย กิจ
หรือ  การเปนก
แผน ส่ังการแล
ดยบริษทัและบริ

ริการและอืน่ ๆ  
ยืม   
ะคาใชจาย  

  
ม   

นเปนรายการระห
ระหวางกัน สําห
การอนุมัติตามข
มียอดคงคางนั้น

บบัญชีจะทําการ
ประกอบงบการ

ารสนับสนุนธุร
ษัทในเครือบริษัท
ส่ือตางๆ และการ
างๆ เปนไปตาม
เปนไปตามหลัก
หปฏิบัติตามสัญ
หเกิดการถายเท
รือมีการเปล่ียนแ
พื่อใหคณะกรรม
กลาวอยางนอยป
ับสนุนธุรกิจปก
ตอนในการอนุมั

ที่เก่ียวโยงกัน ทีมี่

รระหวางกัน 

ิษทัและบริษัทยอ
เกี่ยวของกนั สิน
การที่ควบคุมรว
กรรมการรวมกนั
ละควบคุมการดํา
ษัทยอยกําหนดน

ราคาซ้ื
อัตราซึ
อัตราต
ตกลงร
อัตราซึ

หวางบริษัท หรือ
หรับข้ันตอนการ
ขนาดของรายกา
น ทุกไตรมาสจะผ
ตรวจสอบสัญญ
เงิน ซ่ึงงบการเงิ

บ

กิจปกติซ่ึงมีเง่ือ
ท เนชั่น มัลติมีเ
รเรียกเก็บคาบริ
มลักษณะการดํา
การที่คณะกรรม
ญาที่ตกลงรวมก
ผลประโยชน  
แปลงของราคาแล
มการตรวจสอบพ
ปละครั้ง 
ติซ่ึงไมมีเง่ือนไ
มัติการทํารายกา

มีความเห็นแตกต

อยมีความเกีย่วพั
นทรัพย หนี้สิน 
มกัน บริษัทรว
นและผูบริหารทีส่
เนินงานของบริษ
นโยบายการคิดร

ซ้ือขายทางการคา
ซ่ึงใกลเคียงกับอัต
ตนทุนปนสวนต
รวมกัน 
ซ่ึงใกลเคียงกับอัต

อบริษัทยอย กับ บ
รอนุมัติการทําร
าร และไมขัดตอ
ผานการสอบทา
ญาและเอกสารส
งินดังกลาวจะนํ

บริษัท เนชั่น มัลติมี

นไขทางการคา
เดีย กรุป จํากัด (
การระหวางกัน
าเนินการคาปกติ
มการบริษัทอนุมั
กันอยางเครงครัด

ละเง่ือนไขที่แตก
พิจารณาและใหค

ขทางการคาโดย
ารระหวางกันที่ร

ตางจากมติกรรม

พัน และ/หรือ ส
รายได และคาใ

วมและบริษทัที่เกี
สําคัญ กรรมกา
ษทั บริษทัยอย
ราคาโดยกําหนด

าปกติตามราคาต
ตราดอกเบี้ยเงินก
ามราคาทุนทีเ่กิด

ตราดอกเบี้ยเงินก

บุคคลที่อาจมีคว
ายการระหวางกั
อขอบังคับของบ
นโดยผูสอบบัญ
สําคัญที่เกี่ยวขอ
นําเสนอใหที่ประ

มเีดีย กรุป จํากัด (

โดยทั่วไปกับบุค
(มหาชน) เชน ก
 เปนตน  บริษัท
ติในราคาตลาด 
ัติไวแลวตามที่กํ
ดพรอมทั้งกําหน

กตางจากเดิม ฝา
ความเห็นถึงควา

ยทั่วไป และรายก
ระบุไวขางตน ก

มการ 

สนับสนนุธุรกิจข
ใชจายสวนหนึ่งข
กี่ยวของกัน บริ
รและพนักงานซึ
 กิจการที่ควบค
หลกัเกณฑดังนี ้

ตลาดทั่วไป 
กูของสถาบนักา
ดข้ึนจริงและตาม

กูของสถาบนักา

วามขัดแยงกัน เป
กันจะเปนไปตาม
บริษัท นอกจาก
ญชีอิสระ และทุก
ง ซ่ึงหากพบรา
ะชุมคณะกรรมก
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คคลที่อาจมี
การจางพิมพ 
ท ไดกําหนด
 ซ่ึงสามารถ
าหนดไวใน
นดราคาและ

ยตรวจสอบ
ามเหมาะสม

การระหวาง
กอนการทํา

ของบริษทั
ของบริษัท
ษทัเหลานี้
ซ่ึงมีอํานาจ
คุมรวมกนั 
 ้

รเงิน 
มอัตราทีไ่ด

รเงิน 

ปนรายการ
มนโยบาย
กนี้รายการ
กส้ินปหาก
ยการใดที่
การบริษัท



 
พิจารณ
ประเด็
  
เกี่ยวเนื
นอกจา
บริษัท
กําหนด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณา รวมทั้งงบกา
น ซ่ึงที่ผานมาได

สําหรับนโย
นื่องกับธุรกิจหลั
ากนี้หากมีรายก
จะจัดใหมีข้ันตอ
ด เพื่อเปนมาตรก

 

ารเงินประจําปที่
ดรับการอนุมัติจ
บายที่เกี่ยวกับรา
ลักคือดานส่ือส่ิง
ารระหวางกันที่
อนการพิจารณาต
การในการคุมคร

ที่กรรมการบริษัท
ากที่ประชุมผูถอื
ายการระหวางกัน
งพิมพ วิทยุ และ
ที่เกิดข้ึนและราย
ตามที่ตลาดหลัก
รองผูลงทุน 

ทไดเสนอใหที่ป
อหุนทุกคร้ัง   
น บริษัทจะใหมีเ
ะ โทรทัศน  รวม
ยการดังกลาวเกิด
ทรัพยฯ และคณ

บ

ประชุมผูถือหุนพิ

เฉพาะรายการทา
มทั้งมีนโยบายที่
ดข้ึนกับบุคคลที่
ณะกรรมการกํากั

บริษัท เนชั่น มัลติมี

พิจารณา และเป

างการคาที่มีควา
จะไมใหเงินกูเพิ
อาจมีความขัดแ

กับหลักทรัพยแล

มเีดีย กรุป จํากัด (

ดโอกาสใหซักถ

มจําเปนและเปน
พิ่มแกธุรกิจที่ไม
แยงทางผลประโ
ะตลาดหลักทรัพ
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ถามไดทุก

นรายการที่
มเกี่ยวของ 
โยชน ทาง
พย (กลต.) 



 
11. ฐาน

งบการ

รายงาน

รายนา
การเงิน

ป 2553
 

ป 2554
 

ป 2555
 

โดยนา
บริษัท

  

คาตอบ

 
เงินรวม

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นะการเงินและผ

รเงิน 

นการสอบบัญชี 

(1)  ผูสอบ

มผูสอบบญัชีที่ไ
นรวม ตั้งแตป  2

3 นายวิเชียร ธ
บริษัท เคพีเอ

4 นายวิเชียร ธ
บริษัท เคพีเอ

5 นายวิเชียร ธ
บริษัท เคพีเอ

ายวิเชียร ธรรมต
ยอย / ผูบริหาร /

(2)  สรุปร
ผูสอบ

บแทนของผูสอบ

1. คาตอบ
บริษัทและ

ม 6,240,000 บาท
2. คาตอบ

   -ไมมี- 

 

 

ผลการดําเนนิงาน

 

บบัญช ี

ไดรับความเห็นช
553 ถึงป 2555 มี

ธรรมตระกูล ผูส
อ็มจี ภูมิไชย สอ

ธรรมตระกูล ผูส
อ็มจี ภูมิไชย สอ

ธรรมตระกูล ผูส
อ็มจี ภูมิไชย สอ

ตระกูล เปนผูสอ
/ ผูถอืหุนรายใหญ

รายงานการตรวจ
บบัญชีไดใหควา

บบัญชี 

แทนจากการสอ
ะบริษทัยอยรวม 
ท  
แทนอ่ืน (non-a

น 

ชอบจากสํานกังา
มีดังนี ้

อบบัญชีรับอนญุ
อบบัญชี จํากัด 

อบบัญชีรับอนญุ
อบบัญชี จํากัด 

อบบัญชีรับอนญุ
อบบัญชี จํากัด 

บบัญชีของบริษั
ญ  หรือผูที่เกี่ยวข

จสอบบัญชีของผู
มเห็นในรายงาน

บบัญชี (audit fe
  15 บริษทั  (รวม

udit fee) 

 

าน และไดลงนาม

ญาตเลขที ่3183 

ญาตเลขที ่3183 

ญาตเลขที ่3183 

ัทตอเนื่องเปนป
ของกับบุคคลดัง

ผูสอบบัญชีในระ
นการตรวจสอบ โ

ee)  
ม NBC และ NIN

บ

มในงบการเงินข

ที่ 5 ทั้งนีไ้มมีคว
งกลาว 

ะยะ 3 ป ที่ผานมา
โดยไมมีเง่ือนไข

NE ) จายคาตอบ

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ของบริษทั งบกา

วามสัมพันธและ

า 
ข ทั้ง 3  ป  

บแทนการสอบบั

มเีดีย กรุป จํากัด (

รเงินของบริษทัย

ะไมมีสวนไดเสีย

ัญชี ในป 2555  
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ยอย และงบ

ยกับบริษัท / 

เปนจํานวน



ราย
เงิน
ลูก
ราย
ลูก
สิน
สิน
รวม
รวม
ทีด่ิ
สิน
รวม
เงิน
 แล
เจา
หนี
เจา
เจา
ภาษ
หนี
รวม
เงิน
หนี
ภาร
หนี
รวม
หุน
สว
สว
องค
กําไ
สว
สว

 

 

ยการในงบดุล 
นสดและเงินฝาก
หนี้การคา – สุท
ยไดคางรับ 
หนี้และเงินใหกู
นคาคงเหลือ - สุท
นทรัพยหมุนเวียน
มสินทรัพยหมุน
มเงินลงทุนระยะ
ดนิ อาคารและอปุ
นทรัพยไมหมุนเวี
มสินทรัพย 
นเบิกเกินบัญชแีล
ละเงินกูระยะยาว
าหนี้การคา 
นี้สินภายใตสัญญ
าหนี้และเงินกูยืม
าหนี้อื่น 
ษีเงินไดคางจาย 
นี้สินหมุนเวียนอื่
มหนี้สินหมุนเวีย
นกูยืมระยะยาว –
นี้สินภายใตสัญญ
ระผูกพันผลประ
นี้สินอื่น 
มหนี้สิน 
นสามัญ –ชําระเต็
นเกินมูลคาหุน  
นเกินมูลคาหุนส
คประกอบอื่นขอ
ไร (ขาดทนุ) สะ
นของผูถอืหุนส
นของผูถือหุนสุ

 

(ข) ตาราง
 โดยรายกา

ธนาคารและเงิน
ทธิ 

กูยืมแกบริษทัรวม
ทธิ 
นอื่น - สุทธิ 
นเวียน 
ะยาว 
ปกรณ – ราคาทนุ
วยีนอื่น 

ละเงินกูยืมระยะ
วที่ครบกําหนดชํ

ญาเชาการเงิน สว
มจากบริษทัรวมแ

 
น 
ยน 

– สุทธิจากสวนที่
ญาเชาการเงิน 
ะโยชนพนกังาน 

ตม็มูลคาแลว 
 
สามัญของบริษัท
องสวนของผูถอื
สม 
วนนอย 

สทธิ 

 

งสรุปงบการเงินร
ารของงบการเงิน

นลงทุนระยะส้ัน 

มและบริษทัที่เกี่

นสุทธิจากคาเส่ือ

ส้ันจากสถาบนัก
ชาระภายในหนึ่งป

วนที่ถึงกาํหนดชํ
และบริษัทที่เกี่ยว

ทีถ่ึงกําหนดชาํระ

 

ทยอย 
หุน  

รวม  
นทั้งหมดสามารถ

 

ยวของกัน 

อมราคาสะสม 

การเงิน 
ป 

าระภายในหนึ่งป
วของกัน 

ะภายในหนึ่งป 

ถศึกษาไดจากงบ
 2553 
  

240,431
720,874
139,744

47,797
230,169
158,709

1,537,724
43,141

1,935,264
189,867

3,705,996

953,796
156,648

ป 27,224

22,186
411,786

1,571,640
686,746

67,036

129,825
2,455,247
1,647,740

4
75,941
(1,357

(656,378
184,799

1,250,749

บ

บการเงินของบริษ
% 
 

  
1 6% 
4 19% 
4 4% 
7 1% 
9 6% 
9 5% 
4 41% 
1 1% 
4 52% 
7 5% 
6 100% 
 

6 
 

25% 
8 4% 
4 1% 
- - 
  

6 1% 
6 11% 
0 42% 
6 18% 
6 2% 
- - 
5 4% 
7 66% 
0 44% 
4 0% 
1 2% 
) -0% 
) -17% 
9 5% 
9 34% 

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ษัท  
2554 

 
 

181,820 
695,125 
106,918 

61,372 
248,423 
319,177 

1,612,835 
47,042 

1,855,046 
237,889 

3,752,812 1
 

1,100,917 
165,216 

30,034 
2,356 

 
8,082 

554,058 
1,860,663 

338,337 
36,813 
95,854 

120,566 
2,452,233 
1,647,740 

4 
75,590 
2,613 

(630,161) 
204,793 

1,300,579 

มเีดีย กรุป จํากัด (

หนวย : (พัน
% 25

 
 

5% 17
19% 76
3% 14
2% 7
7% 24
8% 20

43% 1,62
1% 5
49% 2,09
6% 27

100% 4,04
 

29% 1,02
4% 16
1% 3

0.7% 
 13

0.2% 
15% 59
50% 1,95
9% 3
1% 
3% 8
3% 15

65%   2,51
44% 87
0% 
2% 7
0% 

-17% 33
5% 22

35% 1,52
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นบาท) 
555 % 
  

 
79,044 4% 
68,633 19% 
42,757 4% 
79,437 2% 
47,198 6% 
03,681 5% 
20,751 40%
56,515 1% 
91,239 52% 
72,032 7% 
40,537 100%

 
26,951 

 
25% 

67,030 4% 
33,956 1% 

- - 
30,000 3% 
1,310 0.03%

94,771 15% 
54,018 48%
15,586 8% 
13,625 0.3%
81,987 2% 
50,012 4% 
5,228 62%
73,302 22% 

- - 
79,740 2% 
13,234 0.3%
35,611 8% 
23,422 6% 
25,309 38%
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45% ในขณ

เม่ือเทียบกับชวง
ยางไรก็ตามคาใช

ลทางการเงินจําแ

ษทั กรุงเทพธุรกิ

ษิัท คมชัดลกึ มี

ชัน่ นวิส เน็ตเวิ

มเีดีย กรุป จํากัด (

 

บปส้ินสุดวนัที ่ 3
04.28 ลานบาท 

กรายไดจากการ
ข้ึน14% และรา
การจําหนายส่ิงพิ
ณะที่รายไดจากก

งเวลาเดียวกันขอ
ชจายในการขนส

แนกตามสวนงาน

กจิ มีเดีย  จํากดั  

มีเดีย  จาํกัด (N

วริค จํากัด (NM
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31 ธันวาคม 
สรุปผลการ

ขายโฆษณา
ยไดจากการ
พิมพเพิ่มข้ึน
การจาํหนาย

องปกอน ซ่ึง
สงรวมลดลง 

น  

 ( NMG ถือ

NMG ถือหุน 

MG ถือหุน 



 

และกา
รายได
รายได

ลานบา
1,676 
6% จา
ระหวา
รายได
 

 

กอน 
เทากับ
กอน โ

กอน ใ
สมาชิก
ชัด ลึก
 
 

กอนที่
จํานวน
ของธุร
 
ส่ิงพิมพ
บริการ
การพมิ

รายได :- 
รายไดจาก

ารจัดจําหนายใน
จากการจําหนาย
จากการขายและ

รายไดจาก
าท  คิดเปน 59
ลานบาท สาเหต
กปกอน  สําหรับ
างบริษทัในกลุมแ
จากธุรกิจส่ือส่ิงพ

รายไดโฆษ
เนื่องจากการเพิ่
 1,091ลานบาท 
โฆษณาประเภท 

รายไดจาก
ในป 2555 บริษั
กปละ   4,900 บา
 ราคาฉบับละ 10

คาใชจาย:
คาใชจายส

เทากบั 2,331 ล
นผลิต 1,120ลาน
รกิจนี้   

โดยสวนข
พและรายไดจาก
รรวม ไมรวมราย
มพ และ ตนทุนก

 

กส่ือส่ิงพิมพและ
หนังสือพิมพ Th
ยหนังสือฉบบัพิเ
ะบริการของสวน
กการขายและบริ
9% ของรายไดจ
ตุหลักมาจากราย
บรายไดจากการจ
แลว รายไดจากก
พิมพและโฆษณ

ษณาจากส่ือส่ิงพิ
ิมข้ึนของโฆษณ
  เพิ่มข้ึน8% จาก
Supplement ในป
กการจัดจําหนาย
ัทยังคงไวซ่ึงราค
าท  หนังสือพิมพ
0 บาท  ราคาสม

- 
สวนตนทุนขายข
ลานบาท เนือ่งจา
นบาท และตนทนุ

ของตนทุนผันแป
กการจาํหนายวัตถ
ยไดจากส่ือโฆษณ
การผลิตหนังสือ 

ะโฆษณาในป 25
he Nation , กรุง
ศษ โดยเร่ิมมีรา
นส่ือส่ิงพิมพและ
การของธุรกิจส่ือ
ากการขายและบ
ยไดโฆษณาในส่ิ
จําหนายส่ิงพิมพ
การขายและบริก
ณาประกอบดวยโ

พิมพ สําหรับป 2
ณาในส่ือหนังสือพ
กปกอน สวนโฆ
ป 2555 เทากับ 6
ยส่ิงพิมพ  ในป 
คาขายของหนังสื
พกรุงเทพธุรกจิ 
าชิกปละ 3,650 

ของธุรกิจส่ือส่ิงพิ
ากตนทนุกระดาษ
นคงที ่  931 ลาน

ปรจาํนวนรวม 1
ถุดบิในการรับจ
ณา หรือกิจกรรม
   

555 ประกอบไป
งเทพธุรกิจ,  คม
ายไดจากกรุงเทพ
โฆษณาน้ีเทานัน้
อส่ิงพิมพและโฆ
บริการตามงบกา
ส่ิงพิมพและรายไ
พ ในป 2555เทากั
การของธุรกิจส่ือส
โครงสรางรายได

2555 (ไมรวมราย
พิมพประเภท D
ฆษณาประเภท C
66 ลานบาทเพิ่มขึ
 2555เทากบั 45
สือพิมพเทากับปก

 ราคาปลีกฉบบัล
บาท    

พิมพและโฆษณา
ษและคาขนสงที่
นบาท คิดเปนสัด

,120ลานบาท จะ
างพิมพส่ิงพิมพต
มพิเศษ) โครงสร

บ

ปดวยรายไดจาก
  ชัด ลึก และนิ
พธุรกิจทีวีในชวง
น 
ฆษณาในป 255
รเงินรวมของกลุ
ไดจากการจัดกจิก
กบั 454ลานบาท
ส่ิงพิมพและโฆษ
ดดังตอไปนี ้

ยการระหวางกนั
Display ซ่ึงรวม

Classified ในป 2
ข้ึน 4% จากปกอ
4 ลานบาท (ไม
กอน โดย  The 
ละ 20 บาท ราคา

า รวมในป 255
ทีล่ดลง สําหรับต
ดสวน 55% และ 

ะผันแปรตามราย
ตางประเทศ (ซ่ึง
รางตนทุนขายผนั

บริษัท เนชั่น มัลติมี

การขายพืน้ที่โฆ
ติยสารเนช่ันสุด
งไตรมาส 4  คิ

55(ไมรวมรายกา
ลุมบริษัท  เพิ่มขึ
กรรมพิเศษที่เทา
  ลดลง 3% จาก
ษณาในป 2555 เ

น) เทากับ 1,283 
มรายไดจากการ
2555 เทากับ 127
อน 
มรวมรายการระห
 Nation  ราคาป
าสมาชิกปละ 5,4

5 เทากับ 2,051
ตนทุนขายประก
 45% ตามลําดับ

ยไดเฉพาะสวนที
งมีสัดสวน 34% 
นแปรประกอบด

มเีดีย กรุป จํากัด (

ฆษณา การจัดกิจ
สัปดาห , เนชัน่

คิดเปนประมาณ 

รระหวางกัน)เท
ข้ึน 4% จากปก
ากบั 1,283 ลาน
กปกอนทั้งนี้หาก
เทากับ 2,909 ลา

 

 ลานบาท เพิม่ข้ึ
จัดกิจกรรมโดยใ
7 ลานบาท ลดล

หวางกัน)  ลดลง
ปลกีฉบบัละ 30 
475 บาท   หนังส

1ลานบาท ลดลง
อบดวยตนทนุที่
บเม่ือเทียบกบัตน

ที่เปนรายไดจากก
 ของรายไดจากก
ดวย ตนทนุกระด
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จกรรมพิเศษ 
นจูเนียร และ

1.3.% ของ

ากับ 1,737
กอนที่เทากบั 
บาทเพิ่มข้ึน 
รวมรายการ
นบาท 

ข้ึน6% จากป
ในป 2555 
ง 9% จากป

ง 3% จากป
บาท  ราคา
สือพิมพ คม 

ง12% จากป
ผนัแปรตาม

นทุนขายรวม

การจําหนาย
การขายและ
ดาษ, ตนทุน



 

บรรณา
สําหรับ
ยอดรับ
และตน

กอนที่

การขา
รายได 
 

การขา
ลดลง 

เงินลงท
กอนที่
การเงิน
 

ไทย) จํ
 

เรียกเก็
จากงาน

บริษัทใ
คาใชจ

ตนทุน
ราคา 2

คาใชจ
สามาร

คาน้ํามั

สําหรับตน
าธิการรวม  คาใช
บนโยบายในการ
บคืน และปรับก
นทนุการพมิพใน

คาใชจายใ
เทากบั 1,219ลาน

 สําหรับคา
ย 20% คาใชจา
   

ผลการดําเ
กําไรข้ันต

ยและบริการ โด
12%  

กําไรสุทธิ
ทุนตามวิธีสวนไ
มีกําไรจากการดํ
นที่ลดลง  

ธุรกิจบรกิ
จาํกัดหรือ WPS 

รายได :- 
รายไดจาก

กบ็คาบริการงานพ
นพิมพใหลกูคาภ

รายไดคาเ
ในกลุมเชาในกา
าย:- 

คาใชจายส
ขายหลกั ประกอ

29% โดยสัดสวน
คาใชจายใ

ายสวนนี้ลดลง 
ถคาบคุมคาใชจ

สําหรับคา
มัน 4% โดยคาใช

ผลการดําเ

 

นทนุคงที่มีจํานว
ชจายเดินทาง  ค
รควบคุมตนทุนข
การจดัหนาเนื้อห
นป 2555 รวม 38
นการขายและบริ
นบาท  
าใชจายในการข
ายเกี่ยวกับคาขน

เนนิงาน:- 
นของธุรกิจส่ือสิ
ดยเพิ่มข้ึน 3.2% จ

ของธุรกิจส่ือส่ิง
ไดเสียสุทธิ 150ล
ดาํเนินงาน 10 ลา

การดานการพิมพ
(NMG ถือหุน 8

กบริการงานพิมพ
พิมพจากบริษัทแ
ภายนอกเพิ่มข้ึน 
ชาและบริการ  ใ
ารเก็บวัตถุดบิ หรื

สวนตนทุนขายข
อบดวย ตนทนุก
นดังกลาวใกลเคีย
นการขายและบริ
18% จากปกอน
ายไดดีข้ึน 
าใชจายในการขา
ชจายในสวนนี้ไม
เนนิงาน:- 

วนรวม 931ลาน
าเส่ือมราคา เปน
ขาย หากราคาก
าขาวใหเหมาะส

84 ลานบาท (ไมร
รหิารของธุรกิจสิ

ายและบริหารปร
สงหนังสือและค

ส่ิงพิมพและโฆษ
จากป 2554  ที่เท

พิมพและโฆษณ
ลานบาท  ธุรกิจ
านบาท  เนือ่งจา

พ (Printing Serv
4.50%)  

พ ในป 2555ประ
แม และบริษทัใ
   
ในป 2555 มีจําน
รือเก็บสินคาเพือ่

ของธุรกิจบริการ
กระดาษและวัตถุ
ยงปกอน 
รหิารของธุรกิจบ
ที่เทากบั 65 ลาน

ายและบริหารปร
มแปรผันตามราย

บาท ประกอบด
นตน 
ระดาษเพิ่มข้ึน 
สมกับจาํนวนหน
รวมรายการระห
ส่ิงพิมพและโฆษ

ระกอบดวย คาใ
คาเดินทาง 17%

ษณา  ในป 2555
ทากบั 26.3% เนื่อ

ณา  ในป 2555มีผ
จนี้จะมีกาํไรจาก
ากกําไรข้ันตนที่

vices Business)อ

ะกอบดวยรายได
ในเครือ ประมาณ

นวน 6 ลานบาท 
อรอขนสง เปนต

งานพิมพ ในป 
ดิบในการรับจา

บริการงานพิมพ
นบาท เนือ่งจาก

ระกอบดวย คาใช
ยได   

บ

ดวย คาใชจายเงิน

 บริษัทจะควบค
นากระดาษ หรือ
วางกัน) ลดลง 5
ษณา  ในป 255

ใชจายเงินเดือนฝ
%, คาเส่ือมราคา 

5 เทากับ 858 ลา
องจากรายไดโฆ

ผลกาํไรสุทธิ 25
กการดําเนนิงาน 
เพิ่มข้ึน รวมทั้งค

อยูภายใตการดํา

ดรวม 522ลานบา
ณ  75%-80% 

 ใกลเคียงกับปก
น   

 2555เทากับ 37
งผลิต 47% เงินเ

 ในป 2555เทากั
กในป 2554 ไดเริ

ชจายเงินเดือนฝา

บริษัท เนชั่น มัลติมี

นเดือนสวัสดิการ

คุมยอดผลิตอยาง
ปรับลดจาํนวนห

5% จากปกอนทีเ่
5 เทากับ 1,130

ฝายขายและบริห
 4% โดยคาใชจ

านบาท หรือ 29
ษณาที่เพิ่มข้ึน 6

55ลานบาท หากไ
105ลานบาท เพิ
คาใชจายในการข

เนินงานของ บริ

าท เพิ่มข้ึน 4% จ
โดยสาเหตุที่ราย

อน ซ่ึงเปนการแ

2 ลานบาท ใกล
เดือนคาจางสวน

กบั 53ลานบาท คิ
ร่ิมรวมกิจการขอ

ายขายและบริหา

มเีดีย กรุป จํากัด (

ร คาเร่ือง คาขา

งเขมงวดโดยการ
หนาสี  โดยตน
เทากับ 403 ลานบ
0 ลานบาท ลดล

หาร 37%, คาใช
จายในสวนนี้ไม

.5% เม่ือเทียบกับ
6% ประกอบกบัต

ไมรวมสวนแบง
พิ่มข้ึนถึง 95 ลา
ขายและบริหาร 

ิษัท ดบับลวิพีเอ

จากปกอน สวนใ
ยไดเพิ่มข้ึนเนื่อง

แบงพืน้ทีบ่ริเวณ

ลเคียงปกอน โค
งานผลิต  15% แ

คิดเปน 10% ของ
องบริษัทยอย คือ

าร 36% คาเส่ือม

 
(มหาชน) 

127 

าว สวนกอง

รควบคุมคุม
ทุนกระดาษ
บาท  
ลง7% จากป

จายสงเสริม
แปรผนัตาม

บรายไดจาก
ตนทนุขายที่

งขาดทุนจาก
นบาทจากป
 ตนทุนทาง

ส (ประเทศ

ใหญเปนการ
จากมีรายได

โรงพิมพให

รงสรางของ
และคาเส่ือม

งรายได โดย
อNPS ทําให

มราคา 26 %  



 

และบริ
ตนทุน

สุทธิที่
สาเหตุ
กําหนด
 

บริษัท 
นเทนท
หรือ N

และหน
ลานบา
รายได

กิจการ
รายได
ผานมา

เทากับ

จากปก
ลงทุน 
หนังสือ
ฝายบร

กอนที่
17% ค

ส่ิงพิมพ
กําไร (
รายได
49.9%)

กําไรข้ันต
ริการโดยผลกําไ
ขายไดใกลเคียง

กําไรสุทธิ
เทากบั 38ลาน
หลักจากการลด
ดอยางตอเนื่องจึ

ธุรกิจส่ือก
 เนชั่น อินเตอรเ
ท จํากดั  หรือ NE

NEE  (NINE ถือห
รายได : - 
รายไดจาก

นังสือเลม การเป
าท  เพิ่มข้ึน 24%
หลักประกอบดว

รายไดจาก
ที่ควบคุมรวมกนั
จากการจําหนาย
าไดออกหนงัสือ

รายไดจาก
 89 ลานบาท   

คาใชจาย:
คาใชจายส

กอนที่เทากบั 252
 49.9%) ตนทุ
อ และลิขสิทธ์ินั
รรณาธิการ และฝ

คาใชจายใ
เทากบั 76 ลานบ
าใชจายเกี่ยวกับ

ผลการดําเ
กําไรข้ันต

พตางประเทศ (แ
(ขาดทุน) สุทธิข
รวม โดยเพิ่มข้ึน
) 

 

นของธุรกิจบรกิ
รข้ันตนเพิ่มข้ึนจ
เดิม  
ของธุรกิจบริการ
นบาท ซ่ึงเปนผ
ลงของตนทนุทา
งทําใหดอกเบี้ยจ

การศึกษาและบัน
เนชั่นแนล เอด็ดู
ED  (NINE ถือห
หุน 49.9%)  
 
กธุรกิจส่ือการศึก
ปนตัวแทนจาํหน
% จากปกอน ทั้งนี
วย 
กการจําหนายหนั
นเทากบั 93 ลาน
ยหนังสือเลมใน 
ใหมที่เปนทีส่นใ
กการเปนตัวแทน

- 
สวนตนทุนขายข
2ลานบาท  (คําน
นขายหลกัประก

นักเขียน คิดเปนสั
ฝายผลิต ที่เปนค
นการขายและบริ
บาท โครงสรางค
การขนสงเดินท
เนนิงาน:- 
นของธุรกิจส่ือก
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ะหนังสือเพ่ือการ
3 % จากปกอนที
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บคุมคาใชจายจา
WPS ไดทยอย

เนินงานของ บ
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เพิ่มข้ึน
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ถสรางรายไดได
การวาจางผลิตรา
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องบริษทั เนชั่น 
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 และ รายไดจาก
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มวา NBC จะไม
ทียม ไดแก  ช
รูวิชั่น  
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พิ่มข้ึน 33% จา
ระกอบกบัมีราย
k, TV Internet  D

มรายได ไดแก 
าเส่ือมราคา โดย

และวิทยุ  ในป 
จาก มีตนทุนการ
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2555รวม 540 ล
รผลิตรายการที่เพิ
ครเวที Reya the
8% คาใชจายเงิน

มเีดีย กรุป จํากัด (
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ess) 
BC   ณ ส้ินป 31 ธ

0% จากปกอนที่
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ส่ือหรือผลติราย
การใหบริการ แ

ลานบาท เพิ่มข้ึน
พิ่งมีในป 2555 
e Musical  ซ่ึงเป
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กําไรสุทธิ 

กอนขาดทนุสุทธิ
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รกิารขนสง ในป
ัตรากําไรต่ํา สํา
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usiness) 
มแอล  จาํกัด หรื

ป 2555 มีรายได
าหรับโครงสรางร
หากไมรวมรายกา
% จากปกอนที่เท
ยังคงใชบริการข
นตน 

การขนสง ในป 
บจางภายนอกทีล่
การของพนกังาน
55เทากับ 19ลาน
องจากการปรับค
การตั้งสํารองหนี

 2555มีกําไรข้ันต
2555 มีผลขาดทุ
ารตั้งสํารองหนีส้

บ

านบาท ลดลง 12
ยสงเสริมการขาย

วย คาใชจายทีไ่
สริมการขาย 28%

e Line)  

มในนาม NBC 
รือ265ลานบาท 
น 10% นอยกวาก
ป 2555 มีผลกําไ

รือ  NML   ณ 31

รวม 242ลานบา
รายไดแบงเปนร
ารระหวางบริษทั
ทากับ 105 ลานบ
ขนสงตอเนื่องได

2555รวม 229ลา
ลดลง 13%  โคร
นบริการขนสง  มี
นบาท เพิ่มข้ึน 1
าจางข้ันต่ํา 300 
นี้สูญประมาณ 2

ตน 13ลานบาทใ
ทนุสุทธิ 4.7ลาน
สูญประมาณ 2 ล

บริษัท เนชั่น มัลติมี

2% จากปกอนที่
ยในการเปดตวัที ี

ไมแปรผันตามร
%สวนใหญเปนค

ในป 2555มีกําไ
 เนื่องจากตนทุน
การเพิ่มข้ึนของต
ไรสุทธิ 48ลานบ

1 ธันวาคม 2555N

าท ลดลง 8% เมื
รายไดจากการให
ทในเครือแลว ป 
บาท คิดเปน 3%
แก การสงหนัง

านบาท ลดลง 7
รงสรางตนทุนข
มีสัดสวน 28% ข
12% จากปกอน
บาท  โดยคาใช
 ลานบาท (ในขณ

ใกลเคียงกับปกอ
บาท โดยขาดทุ
ลานบาท 

มเีดีย กรุป จํากัด (

ทเีทากบั 156ลาน
วดีาวเทียมชองใ

ายได  ไดแก
คาใชจายของการ

ไรข้ันตน 197ลา
นขายที่เพิ่มข้ึน 3
นทุนขาย 
าท ลดลง 44% จ

NMG ถือหุน 99

ม่ือเทียบกบัปกอ
หบริการบริษทัใน
 2555NML มีรา
 ของรายไดจากก
สือใหสมาชิก T

7% จากปกอน เน
ายสวนใหญคือค
ของตนทุนขาย 
ที่เทากบั 17 ลาน
จายเงินเดือนมีสั
ณะที่ปกอนไมมี

อนที่มีกําไร 15 ล
นเพิ่มข้ึนจากปก
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บาท สาเหตุ
ใหม  คือ คม 

ก คาใชจาย
รจดักิจกรรม

นบาท หรือ 
4% จากการ

จากปกอนที่

9.99% 

น เนื่องจาก
นเครือ และ
ยไดจากการ
การขายและ

True Vision 

นื่องจากการ
คาเชารถ คา

นบาท สวน
สัดสวน 39%

) 

านบาท  
กอนเล็กนอย 



 

โดยมีร

บาท แ
โทรทศั

เทากับ
กอนที่

เทากับ
ที่สวน

เกิดจาก
โครงก

บันเทิง
31 ลาน
ของตน
คงเหลื

 
บาท ภ
สูญ 16
บริษัทไ

กอนที่
รวม 27
รวม 29

สาเหตุ
รายการ
และเป
บาท (7

ประเภ
Flow ร

ฐานะการเ
งบดุลรวม
สินทรัพย

รายการที่เปลี่ยนแ
 
เงินสดและ

แบงเปนรายการเงิ
ศน 87 ลานบาทโ

ลูกหนี้การ
 695 ลานบาท เน
เทากบั 113 วัน  

ลูกหนี้บริษ
  79 ลานบาท เพิ
ใหญเปนรายการ

รายไดคาง
กธุรกิจโทรทัศน
การจากการจัดกจิ

สินคาคงเห
ง จํานวน 122 ลา
นบาท ทั้งนี้เม่ือคํ
นทุนขายเฉพาะที
อตามงบการเงิน

สินทรัพยห
สินทรัพยห

ภาษีซ้ือที่ยังไมถึง
6  ลานบาท ราย
ไดทดลองจายใน

เงินลงทุนใ
เทากับ 47 ลานบ
7 ลานบาท และเ
9 ลานบาท  

ที่ดิน อาค
ตุหลักจากการรว
รที่ดิน อาคาร แล
นของบริษัทยอ

7%)  และเปนขอ
สินทรัพย

ทโปรแกรมสําเร็
ระบบที่รองรับธุร

 

เงิน ณ 31ธันวาค
ม ส้ินสุด 31ธันวา
รวม ณ 31 ธันวา
แปลงที่เปนสาระ

ะรายการเทียบเท
งินฝากธนาคารข
โดยสวนใหญเป
รคา-สุทธิ (ไมรว
นื่องจากรายไดที
  
ษัทยอย บริษัทร
พิ่มข้ึน 18 ลานบา
รคางชําระคาผลิต
งรับ  เทากับ 143
ที่เปนรายการสัญ
จกรรมพิเศษตางๆ
หลือ  เทากับ 24
านบาท และราย
คํานวณระยะเวลา
ที่เปนตนทุนกระ
นรวม  จะมีระยะ
หมุนเวียนอ่ืน เท
หมุนเวียนอื่นปร
งกําหนดชําระ 36
ยการสินทรัพยห
นการปรับปรุงส
ในหุนทุนของบ
บาท  ประกอบด
เงินลงทุนในหุน

คาร และอุปกรณ
มสินทรัพยของ
ละอุปกรณ เปน
ยกลุมธุรกิจใหบ
อง มหาวิทยาลัยเ
ยไมมีตัวตน เทา
ร็จรูป ที่ใชงานท
รกิจ New Media

คม 2555 
าคม 2555เปรียบ
าคม 2555เทากับ
ะสําคัญดังนี้ 

ทาเงินสด ณ 31 ธ
ของ NMG 20 ล
นเงินลงทุนในพั
วมลูกหนีก้ารคาใ
ที่เพิ่มข้ึน โดยบริ

รวม และบริษัทใ
าทจากปกอนที่เท
ตหนังสือกบับริษ
 ลานบาท เพิ่มข้ึ
ญญาโฆษณาทีค่
ๆ ซ่ึงมีการใหบริ
7 ใกลเคียงกับป
การวัตถุดิบหลัก
าเก็บวัตถุดิบ เฉพ
ะดาษ ซ่ึงคิดเปน
เวลาการขายสิน
ทากับ 204 ลานบ
ระกอบดวย รายก
6ลานบาท เงินท
หมุนเวียนอื่นที่ลด
ถานศึกษา 
ริษัทรวม กิจการ
ดวยรายการเงินล
สามัญของบริษัท

ณ สุทธิ เทากับ 1
มหาวิทยาลัยเนช
ที่ดินและสวนป
บริการงานพิมพ  
เนชั่น 253 ลานบ
กับ 104ลานบ
ทางดานบัญชีการ
a เปนตน 

บเทียบกับป  255
บ 4,041ลานบาท

ธันวาคม 2555 เ
ลานบาท ของกลุ
พันธบัตรรัฐบาลแ
ในกิจการทีเ่กี่ยว
ษัทมีระยะเวลาเก

ในเครือ-สุทธิ  ห
ทากบั 61 ลานบา
ษัท เนชัน่ เอด็ดเู
้น 36 ลานบาทจ
าบเกี่ยวระหวาง 
ริการบางสวนแล
ปกอน  ประกอบ
กคือ Newsprint 
พาะ Newsprint  
นสัดสวน 21% 
คาคงเหลือเทากั
บาท  ลดลง 115 ล
การภาษีเงินไดถกู
ทดลองจายพนักง
ดลงมาจากรายก

รที่เก่ียวของกัน 
ลงทุนในบริษัทร
ทในตลาดหลักท

,987ลานบาท เพ
ชั่น หลังจากที่ชํา
รับปรุงสินทรัพ
 (โรงพิมพ) จําน
บาท (13%)  
บาท  ใกลเคียงกั
รเงิน  ระบบการจ

บ

54 
ท เพิ่มข้ึน 288ลาน

ทากับ 179 ลาน
มธุรกิจส่ือการศึ
และตั๋วแลกเงินข
ของกัน) เทากับ
ก็บหนี้เฉลี่ยของ 

หลังหักสํารองค
าท  จากรายการลู
เทนเมนท จํากดั(
ากปกอนที่เทากั
ป และยังไมออก
ลว แตจะออกใบแ
บดวย   รายการสิ
 ใน NMG  68 ล
 ณ 31 ธันวาคม 
ของตนทุนขาย
ับ 48 วัน ลดลง 5
ลานบาทจากปกอ
กหัก ณ ที่จาย 65
งาน 7 ลานบาท 
การลูกหนี้บริษัท

 และบริษัทอ่ืน ร
รวม คือ บริษัทโ
ทรัพยฯ หลายบริ

พิ่มข้ึน 239 ลาน
าระคาใบอนุญา
ยเชา (อาคารสํา
นวน 971ลานบาท

ับปกอนที่เทากั
จองหนาโฆษณา

บริษัท เนชั่น มัลติมี

นบาท จากปกอน

บาท ใกลเคียงกับ
ศกึษาและบนัเทิง
ของ NBC  
บ 769ลานบาท 
ป 2555 เทากับ 

าเผื่อหนี้สงสัยจะ
ลกูหนี้การคากิจก
(NED)  
บั 107 ลานบาท 
กใบแจงหนี้ นอก
แจงหนี้เม่ือเสร็จ
สินคาสําเร็จรูปข
ลานบาท   และวั
 2555เทากับ  65
ยรวมแตหากคําน
5  วันจากปกอน
อนที่เทากับ 319
5 ลานบาท  คาใช
และลูกหนี้อื่นสุ
ทเนชั่น ยู จํากัด ห

รวม 56ลานบาท 
ยมิอูริ เนชั่น อิน
ิษัท เพื่อประโยช

นบาทจากปกอน
ตงวดแรกในเดือ
นักงาน)รวมจําน
ท (49%) ของธุร

ับ 107 ลานบาท
า ระบบการจําหน

มเีดีย กรุป จํากัด (

นที่เทากับ 3,753

บปกอนที่เทากบั
 7 ลานบาท แล

เพิ่มข้ึน11% จา
106 วัน ลดลง 7

ะสูญและคาเผือ่สิ
การที่ควบคุมรวม

  รายไดคางรับส
กจากนี้ยังเกิดจาก
จส้ินโครงการ   
องธุรกิจส่ือการ
วัตถุดิบของธุรกิจ
 วัน ทั้งนี้คํานวณ
นวณตนทุนขายแ
ที่เทากับ 53วัน  

9 ลานบาท 
ชจายจายลวงหน
สทธิจากคาเผื่อหน
หรือ มหาวิทยาลั

 เพิ่มข้ึน 9 ลานบ
นฟอรเมชั่น เซอร
ชนในการเขาหา

นที่เทากับ 1,748
อน มีนาคม 255
นวน 560  ลานบ
รกิจส่ือโทรทัศน

ท  ประกอบดวย
นายส่ิงพิมพ  ระ
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3 ลานบาท 

บ 182 ลาน
ะธุรกิจส่ือ

ากปกอนที่
 วัน จากป

สินคารับคืน
มกนั (NEE) 

สวนใหญ
กรายได

ศึกษาและ
จโรงพิมพ 
ณจากสวน
และสินคา
 

นา 74 ลาน
นี้สงสัยจะ
ลัยเนช่ัน ที่

บาท จากป
รวิส จํากัด 
าแหลงขาว

8 ลานบาท 
5  สําหรับ
บาท (28%)  
น 146 ลาน

ยสินทรัพย
ะบบ Work 



 

เงินไดถ
เงินไดถ
9 ลานบ

เปลี่ยน

ใหญเป

เทากับ 

เงินกูร
300 ลา
เตรียมช
โดย ณ

ภายคืน

บาท ที่

บาท ร
จํานอง
เงินกู 

ลานบา

หลักเป
ส้ินสุด

ใน NM
ส้ินป เ
คางจาย

เพิ่มข้ึน
รายป แ
ลานบา

สินทรัพยไ
ถูกหัก ณ ที่จายที
ถูก หัก ณ ที่จาย 
บาท เงินมัดจํา 1

หนี้สินรว
นแปลงที่มีสาระส

เงินเบิกเกิ
ปนรายการเงินกูที

เจาหนี้การ
ปกอนเชนกัน  

เงินกูยืมระ
ะยะยาวตามกําห
านบาท เพื่อใชใ
ชําระคาใบอนุญ

ณ 31 ธันวาคม 25
 สัญญ

นเปนรายเดือนภา
 สัญญ

ทีต่องชําระคืนเปน
 สัญญ

ะยะเวลา 4 ป โ
งที่ดินและเครื่อง

 วงเงิน
าท โดยกําหนดชํ

 
หนี้สินภา

ปนสัญญาเชาเคร่ื
กุมภาพันธ 2557

คาใชจายค
MG 64 ลานบาท
ชน รายการคาใช
ย รายการเงินสม

หนี้สินหมุ
นเกิดจากรายการ
และตองทยอยบัน
าท เจาหนี้อื่น 75

 

ไมหมุนเวียนอ่ืน
ที่ครบกําหนดขอ
 เทากับ 197ลาน
5 ลานบาท เปน
วม  เทากับ 2,51
สําคัญดังนี้ 
นบัญชีและเงินกู
ที่ใชเงินหมุนเวีย
รคา เทากับ 167

ะยะยาวจากสถา
หนดในระหวางป
ในการปรับปรุงอ
าตมหาวิทยาลัยใ

555 คงเหลือเงินกู
าเงินใหกูรวมกบั
ายในป  2556    
าเงินใหกูรวมกบั
นรายเดือนภายใ
าเงินใหกูรวมกับ
ดยมีกําหนดชําร
งพิมพของบริษัท

นของบริษัทยอย 
ชาํระเงินตนเปนร

ยใตสัญญาเชาก
ร่ืองจักรของบริษั
7โดยแบงสวนที่
คางจาย คงคาง ณ
ท และของบริษัท
ชจายในการจัดกิ
มทบกองทุนสํารอ
มุนเวียนอ่ืน  คงค
รเงินรับลวงหนา
นทึกรายไดตามร

5 ลานบาท เจาหนี

น เทากับ 268ลาน
อคืนเกินกวา 1 ป
บาท เพิ่มข้ึน 36
ตน  
5ลานบาท เพิ่ม

กูยืมระยะสั้นจาก
นในกิจการ 
ลานบาท  เทากับ

าบันการเงินรวม
ป  355  ลานบาท
อาคารสํานักงาน
ในเดือนกุมภาพนั
กูระยะยาวและกํ
บสถาบันการเงิน

บสถาบันการเงิน
นป 2556  
บสถาบันการเงิน
ระคืนเปนรายเดื
ทกับบริษัทยอย 

  WPS ตามสัญ
รายเดือนในจําน

ารเงิน  ณ 31 ธัน
ษัทยอย WPS ที่
ครบกําหนดชําร
ณ 31 ธันวาคม 2
ทยอย 141 ลานบ
กิจกรรมพิเศษใน
องเลี้ยงชีพคางจา
คาง ณ 31 ธันวา
า 194ลานบาท เพ
ระยะเวลา นอกจ
นี้กรมสรรพากร 

นบาท เพิ่มข้ึน 33
 จากรายการสิน
ลานบาท จากปก

ข้ึน 63ลานบาท

กสถาบันการเงิน

บปกอน เม่ือคําน

ม  เทากับ 622ลา
ท   แตขณะเดียว
น สตูอิโอ และล
นธ 2556  
าหนดชําระเงิน 

นในประเทศ 3 แห

นในประเทศ 2 แห

นในประเทศ 2 แ
ดือนตั้งแต ป 25
 และตองปฏิบัติ

ญญาเงินกูยืมระย
วนเงินที่แตกตาง

นวาคม 2555คงค
ชําระคาเชาเปน
ระภายใน 1 ปรวม
2555 เทากับ 205
บาท  สวนใหญเป
นชวงปลายป  นอ
าย เปนตน  
าคม 2555เทากับ
พิ่มข้ึน 29 ลานบ
จากนี้ประกอบด
 10 ลานบาท  

บ

3 ลานบาท จากป
ทรัพยหมุนเวียน
กอน นอกจากนี้

ท จากปกอนที่เท

น เทากับ  720ลา

นวณระยะเวลาช

นบาท ลดลง 55
วกันในชวงปลาย
ลงทุนในอุปกรณ

ดังนี้ 
หง  ณ 31 ธันวาค

หง ที่ทําสัญญาเมื

แหง ที่ทําสัญญาเ
57-2559 ทั้งนี้บ
ตามเง่ือนไขและ

ยะยาวจากสถาบั
งกันตั้งแต  1.8-2

คาง 48ลานบาท 
รายเดือนในจําน
ม 34 ลานบาท แ

5 ลานบาท ลดลง
ปนรายการคาใช
อกจากน้ียังประ

บ 390ลานบาท  
บาท จากปกอน  
วยรายการหลักไ

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ปกอน สาเหตุหลั
นอื่น มาเปนรายก
้ประกอบดวย ค

ทากับ 2,452ลาน

านบาท ลดลง 43

ชําระหนี้ในป 25

5ลานบาทจากปก
ยป 2555 บริษัทไ
ณทางเทคนิคสําห

คม 2555 คงคาง 

ม่ือเดือนกุมภาพนั

เม่ือเดือนพฤศจิก
บริษัทไดคํ้าประ
ะขอจํากัดตาง ๆ

ันการเงินในประ
2.85 ลานบาท ส้ิ

  ลดลง 19ลานบ
นวนเงินที่แตกต
และสวนที่เกิน 1 
ง 25 ลานบาท จ
ชจายที่เกิดข้ึนแล
กอบดวย รายกา

เพิ่มข้ึน 65ลานบ
 สวนใหญเปนค
ไดแก ภาษีขายที่

มเีดีย กรุป จํากัด (

ักจากการโอนรา
การไมหมุนเวียน
าสิทธิสมาชิกสน

นบาท โดยสรุป

3ลานบาทจากป

555 เฉลี่ยเทากับ

กอน  เนื่องจากก
ไดรับเงินกูระยะ
หรับส่ือโทรทัศ

 210.7 ลานบาท 

นธ 2553 คงเหลื

กายน 2555 วงเงิ
กันเงินกูขางตน
ๆ ตามท่ีกําหนดไ

ะเทศแหงหนึ่ง  
้นสุด กรกฎาคม 

บาทจากปกอน  
างกันเดือนละ 2
 ป รวม 14 ลานบ
ากปกอน โดยเป
ว แตมีกําหนดจ
ารเงินสมทบประ

บาทจากปกอน 
าสมาชิกส่ิงพิมพ
ยังไมถึงกําหนด
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ายการภาษี
น  โดยภาษี
นามกอลฟ  

ปรายการที่

กอน สวน

บ  68 วัน 

การชําระคืน
ะยาวเพิ่มข้ึน 
ศน  และเพื่อ

 ที่ตองชําระ

ือ 64.7 ลาน

งิน 300 ลาน
นโดยการจด
ไวในสัญญา

คงคาง 46.6 
 2557   

โดยรายการ
2.7 ลานบาท 
บาท 
ปนรายการ
ายหลังวัน
ะกันสังคม

   สาเหตุที่
พที่รับเปน
ดชําระ 102



 

บาท แ
ใชตั้งแ

เปนรา
โฆษณ
ระหวา

สะสมโ
191.3 
ลานบา

สวนได
ถือหุน
ควบคุม

1,647 ล
สํารอง
บาท กํ

สัญญา
บริษัท
สัญญา

แลกเป
คํ้าประ
 

 
 

NMG บริษ
เซอ

 

 

ภาระผูกพั
ละของบริษัทยอ
แต 1 มกราคม 25

หนี้สินไม
ยการเงินกูยืมระ

ณาและบริการ โด
างป 2555 ไดจาย

กําไรสะส
โดยการลดราคา
ลานบาท   จึงทํ
าท   

สวนของผู
ดเสียที่ไมมีอํานา
อื่นที่ไมมีสวนได
มไมเปลี่ยนแปล

โครงสราง
ลานหุน ราคา Pa
งตามกฎหมาย 5 
าไรสะสม 330ล

ภาระผูกพั
าเชาและบริการส
ยอยที่ทําสัญญาซ
ณโทรทัศนดาวเ

  นอกจาก
ปลี่ยนของการนํา
ะกันจากธนาคาร

เงินลงทุน
   

บริษ

ษัท  โยมิอูริ - เน
อรวิส  จํากัด 

ร

 

พันผลประโยชนพ
อยรวม 68 ลานบ
554  
หมุนเวียนอ่ืน   
ะยะยาวจากบริษั
ดยไดใหบริษัทกูเ
ยคืนเงินกูรวม2 ล
ม  เทากับ 330 ล
 Par จาก 1 บาท 
าให รายการขาด

ผูถือหุน 1,525 ล
าจควบคุม รวม 2
ดเสียในการควบ
ง -0.2 ลานบาท 
งสวนของผูถือหุ
ar หุนละ 0.53 บ
 ลานบาท  องคป
ลานบาท และ สว
พัน ณ 31 ธันวาค
สํานักงานในระ
ซ้ือขาวตางประเ
เทียมอายุสัญญา 
กนี้บริษัทยังมีภา
เขากระดาษจาก
ของบริษัทและบ

ระยะยาวในหุนท
 

ษัทรวม 

ชั่น อินฟอรเมชัน่

รวม 

พนักงาน คงคาง
บาท   ทั้งนี้เปนไป

ณ 31 ธันวาคม 2
ษัทอื่น 116 ลานบ
เงินจํานวน 150 
ลานบาท 
ลานบาท  ในระ
 เหลือ  0.53 บาท
ดทุนสะสม ณ สิ

ลานบาท เพิ่มข้ึน
225 ลานบาท แล
บคุมบริษัทยอย -
     
หุน  1,301 ลานบ
บาท)  รายการสว
ประกอบอื่นของ
วนของผูถือหุนส
ม 2555 กลุมบริ
ะยะเวลา 2-3 ป สิ
เทศ  เปนระยะเว
 5-10 ปรวม 5 สั
ระผูกพันในสัญ
ตางประเทศ กับ
บริษัทยอยรวม 2

ทุนของบริษัทรว
  

การถือ

นั 
45.00

 ณ 31 ธันวาคม 
ปตามมาตรฐานก

2555  เทากับ 1
บาทที่บริษัทได
ลานบาท และจะ

หวางป 2555  N
ท รวมเปนเงิน 7
ส้ินป 2554  กลา

น 224 ลานบาทจ
ละกําไรขาดทุนเ
-11 ลานบาท แล

บาท ประกอบด
นเกินมูลคาหุนส
งสวนผุถือหุน (ก
สวนนอย 223 ลา
ษัทมีภาระผูกพนั
ส้ินสุด พฤศจิกา
วลา 5 ป  ส้ินสุด
สัญญา โดยจะครบ
ญญาซ้ือขายเงินต
บธนาคารในประ
28.5 ลานบาท 

วม ณ วันที่ 31 ธั
 

หุน ทุนชําระแล

0% 4,0

 

บ

 2555 เทากับ 82 
การบัญชีฉบับที่ 

50 ลานบาท เพิ่ม
ทําบันทึกขอตก
ะจายคืนเงินกูโด

NMG ไดขออนุ
774 ลานบาท  ปร
ยเปนกําไรสะส

จากปกอน  เกิดจ
เบ็ดเสร็จอื่น 11 
ะการไดมาซ่ึงส

วย หุนสามัญที่เ
สามัญของบริษัท
การเปลี่ยนแปลง
นบาท  
นตามสัญญาเชาด
ายน 2557  โดยมี
สัญญา 31 พฤษ
บอายุสัญญาในร
ตราตางประเทศ
ะเทศหลายแหงร

ันวาคม 2555 
  

ลว จํานวนเงิน 
ลงทุน 

 
000 1,800 

  

บริษัท เนชั่น มัลติมี

 ลานบาท เปนร
 19 เร่ืองผลประโ

มข้ึน 29 ลานบ
กลงกับบริษัทใน
ดยนํามาหักจากเงิ

นุมติผุถือหุนในก
ระกอบกับในระ
สม ณ ส้ินป 31 ธั

จาก กําไรสุทธิขอ
 ลานบาท   และร
วนไดเสียที่ไมมี

เรียกชําระแลว 8
ทยอย (NINE, NB
งในมูลคายุติธรร

ดําเนินงานรวม 3
มีเง่ือนไขตอายุส
ภาคม 2559 นอ
ระหวางป 2559-2
ศลวงหนาเพื่อปอ
วม  1.53 ลานเห

 
กําไร (ข

เงินลงทุนตามวิ

มเีดีย กรุป จํากัด (

ายการของ NMG
โยชนพนักงานที

าทจากปกอนรา
นประเทศแหงหนึ
งินรับคาโฆษณา

การลดทุนเพื่อล
ะหวางป 2555 มี
ธันวาคม 2555 เท

องป 2555 ที่รวม
รายการจายเงินป
มีอํานาจควบคุมโ

873 ลานบาท  (จํ
BC) รวม 80  ลาน
รมของเงินลงทุน

364ลานบาทประ
สัญญาได  และมี
กจากนี้มีสัญญา
2563  
องกันความเส่ียง
หรียญสหรัฐ และ

หนวย : พัน
ขาดทุน) 
วิธีสวนไดเสีย 

25,185 
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G  14 ลาน
ที่เร่ิมบังคับ

ยการหลัก 
นึ่ง เพื่อให
าสุทธิ โดย

างขาดทุน
กําไรสุทธิ 
ทากับ 330 

มสวนของ
ปนผลใหผู
โดยอํานาจ

จํานวนหุน 
นบาท ทุน
น) 13ลาน

ะกอบดวย
มีสวนของ
าบริการสง

งจากอัตรา
ะมีหนังสือ

นบาท 
มูลคาเงินลงทุน
31 ธ.ค. 2555 

26,98

26,98

น 
 

85 

85 



 

เปลี่ยน
เนื่องจ

และรา

ลานบา
ยาว 2ล

110 ลา

ลงทุน 
ได  กํา
บริษัทร

 
สินทรั
รายการ
กอนจา
กิจกรร

หลักเป
สํานักง
โทรทศั

รายการ
โปรแก
ระบบ 

บาท โ
43 ลาน
คาธรร
ขณะเดี

งบกระแส

งบกระแส
นแปลงในสินทรั
ากผลการดําเนนิ

เงินสดสุท
ยการที่ไมใชกิจก

  บวกก
าท   ภาระผูกพัน
ลานบาท   

 ปรับป
านบาท  รายการห

 หักรา
 2 ลานบาท การ
าไรจากการตอร
รวม 0.4 ลานบา

เม่ือปรับป
ัพยและหนี้สินดํ
รเงินสดใชไปรว
ายดอกเบี้ยและภ
รมดําเนินงาน  51

เงินสดสุท
ปนรายการซ้ืออุ
งาน และปรับป
ศนเพิ่มเติมในระ

นอกจากนี
รลิขสิทธ์ิในส่ิงพิ
กรมสําเร็จรูป ที่ใ
 New Media เปน

เงินสดสุท
ดยในระหวางปไ
นบาท  คืนหนี้สิน
รมเนียมเงินกูระ
ดยีวกันในชวงปล

 

สเงินสดรวม ณ 3

สเงินสดประจํา
รัพยและหนี้สิน
นงานของธุรกิจใน

ทธิจากกิจกรรมดํ
กรรมดําเนินงาน

กลับดวยคาใชจา
นผลประโยชนพ

ปรุงรายการที่ไมใ
หักดอกเบี้ยรับ 3

ยไดหรือกําไรที
กลับรายการขาด
องราคาซ้ือ 2 ลา
ท 

ปรุงรายการดังก
ดําเนินงานรวม  6
วม -217 ลานบา
ภาษีเทากับ 563 ล
18 ลานบาท 

ทธิจากกิจกรรมล
ปกรณรวม 262
ปรุงอาคารมหาวิ
ะหวางป 

นี้ในระหวางป 2
พิมพและอื่น ๆ  ข
ใชงานทางดานบั
นตน   

ทธิจากกิจกรรมก
ไดใชเงินเพื่อชําร
นตามสัญญาเชา
ยะยาวรวม 96 ล
ลายป 2555 มีเงิน

31ธันวาคม  2555

าปส้ินสุด 31ธัน
ดําเนินงานเทากั
นภาพรวมมีรายไ

ดําเนินงาน ในป2
นดังนี้ 

ายที่ไมใชเงินสด
นักงาน 12 ลาน

ใชกิจกรรมดําเนิ
3 ลานบาท  รายก

ที่ไมไดมาจากกา
ดทุนจากสินคาล
านบาท  กําไรจา

กลาวขางตน  ก
638 ลานบาท  เมื
าท และเปนรายก
ลานบาท เม่ือหัก

ลงทุน ในป 2555
2 ลานบาท ซ่ึงป
วิทยาลัยเนช่ัน  น

2555 บริษัทแล
ของธุรกิจส่ิงพิมพ
บญัชีการเงิน  ระบ

การจัดหาเงิน ใน
ระคืนเงินกูยืมระ
การเงิน 35 ลาน
ลานบาท  และบ
นสดรับจากเงินกู

5  

นวาคม 2555บ
กับ 638 ลานบ
ไดเพิ่มข้ึน 11%  

2555 มาจากราย

ด รวม 284 ลานบ
บาท หนี้สงสัยจ

นินงาน รวม 149ล
การบวกภาษีเงิน

ารดําเนินงานรว
ลาสมัย 12 ลานบ
ากการจําหนายอ

ลุมบริษัทมีเงิน
ม่ือกระทบกับรา
การไดมารวม +
รายการจายภาษี

5 บริษัทมีเงินส
ประกอบดวย รา
นอกจากนี้ไดลง

ละบริษัทยอยได
พเพื่อการศึกษาแ
บบการจองหนาโ

นป 2555 บริษัท
ะยะยาวตามขอต
นบาท  ชําระคืนเงิ
บริษัทยอยจายเงิ
กูยืมระยะเวลา 4 

บ

บริษัทมีเงินสดที
บาท เพิ่มข้ึน 84ล
 โดยคาใชจายจา

การกําไรสุทธิ 2

บาท ประกอบดว
ะสูญ 4 ลานบาท

ลานบาท ประกอ
ได 38ลานบาท  

ม  6ลานบาท ได
บาท เนื่องจากใน
อุปกรณ 0.6 ลาน

นสดคงเหลือจาก
ยการเปลี่ยนแปล
142 ลานบาท   
เงินไดรวม 45 ล

สดใชไปในกิจกร
ยการปรับปรุงอ
งทุนในการปรับ

ดซ้ือสินทรัพยที่
และบันเทิงรวม 3
โฆษณา ระบบก

ทมีเงินสดสุทธิที่
กลงแกสถาบันก
งินกูยืมระยะยาว
นปนผลใหผูถือ
ป จากสถาบันกา

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ที่ไดมาจากกิจก
ลานบาทจากปก
ากการดําเนินงาน

225 ลานบาท  กร

วย คาเส่ือมราคา
ทขาดทุนจากการ

อบดวย รายการบ
 

ดแก  กลับรายก
ระหวางปสามา
นบาท สวนแบง

กการดําเนินงาน
ลงในสินทรัพยแ
 จะทําใหคงเหลื
ลานบาท  จะคงเห

รรมลงทุนสุทธิ  
อาคารสํานักงาน
บปรุงสตูดิโอ แล

ไมมีตัวตนรวม
34 ลานบาท  แล
การจําหนายส่ิงพิ

ใชไปในกิจกรร
การเงินรวม 355
วในบริษัทอื่น 2 
อหุนที่ไมมีอํานา
ารเงิน 300 ลานบ

มเีดีย กรุป จํากัด (

กรรมดําเนินงา
กอนที่เทากับ 55
นเพิ่มข้ึน 10%  

ระทบรายการที่ไ

าและคาตัดจําหน
รดอยคาของเงิน

บวกกลับตนทุน

การดอยคาของที่
รถขายสินคาที่เค
กําไรสุทธิจากเงิ

นกอนการเปลี่ย
และหนี้สินดําเนิ
ือเงินสดจากการ
หลือเงินสดสุทธิ

 282 ลานบาท 
นใหเชา เนื่องจา
ละอุปกรณที่เกี่ย

 48ลานบาท สว
ละรายการสินทรั
มพ  ระบบ Work

มจัดหาเงินเทากั
 ลานบาท คืนเงิน
 ลานบาท   จายด
าจควบคุม 11ลา
บาท  
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านกอนการ
54 ลานบาท

ไมใชเงินสด 

นายรวม 265 
ลงทุนระยะ

นทางการเงิน 

ที่ดินเพื่อการ
คยตั้งสํารอง
งินลงทุนใน

ยนแปลงใน
นงานที่เปน
รดําเนินงาน
ธิที่ไดมาจาก

โดยรายการ
ากมีการยาย
ยวกับธุรกิจ

วนใหญเปน 
รัพยประเภท
k Flow และ

กับ 242 ลาน
นกูระยะส้ัน 
ดอกเบี้ยและ
านบาท   ใน



 

จํานวน
และรา

การเปลี

สําหรับ

1. อัตร

จากราย
กอนไม
 
ระยะเว
ในขณะ
 
2.อัตรา
 
ลดลงจ
กําไรข้ั
 
ตัวแท
ดําเนิน
 
เนื่องจ
อัตรากํ
ไมไดม
จากบริ
 
เพิ่มข้ึน

 
3. อัตร
 
สินทรัพ
0.80 เท
 
4.อัตรา

ลดลง 0

รวมกระแ
นลดลงสุทธิ 3 ลา
ยการเทียบเทาเงิ

ล่ียนแปลงอัตราส

บผลการดําเนินง

ราสวนสภาพคลอ
อัตราสวน

ยการของบริษัท
มมีรายการดังกล

Cash Cyc
วลาในการเก็บหน
ะที่ระยะเวลาชําร

าสวนความสามา
อัตรากําไร

จากโฆษณาในฟ
ั้นตนคอนขางสูง

อัตรากําไร
นจําหนายส่ิงพิ
งาน 9.96%  เพิม่

อัตราสวน
ากเงินสดคงเหลื
กําไรจากการดําเนิ
มาจากการดาํเนิน
ริษทัรวม)   จะมีอั

อัตราผลผ
นจากปกอน  4.36

ราสวนแสดงประ
อัตราผลตอบ

ัพยถาวรเทากับ 
ทา เพิ่มข้ึน 0.05 เ

าสวนวิเคราะหน
อัตราสวน

0.24 เทาจากปกอ

 

แสเงินสดที่ไดมา
านบาท   เม่ือรวม
งินสด ณ 31ธันวา

สวนทางการเงิน

านตามงบการเงิ

อง 
นสภาพคลอง ณ 
ยอยที่มีกําหนดชํ
ลาว)  สวนอัตราส
cleในป 2555 บ
นี้ 90 วัน เร็วขึ
ระหนี ้เทากับ 68 

ารถในการทํากําไ
รข้ันตนป 2555 เ
ฟรีทีวีของบริษัท
ง จะเห็นไดวาผล
รจากการดําเนิน
มพตางประเทศ
มข้ึน 0.93% จาก
นเงินสดกอนการ
ือจากการดําเนนิ
นนิงานกอนรายก
นงานปกติ ไดแก
อตัรากําไรดังกล
ผลตอบแทนกอน
6% เนื่องจากบริ

ะสิทธิภาพในการ
บแทนตอสินทรั
24.30% เพิม่ข้ึน
เทา จากปกอน 

นโยบายทางการเ ิ
นหนี้สินรวมตอส
อน เนื่องจากสว

าจากกิจกรรมดํา
มเงินสดและราย
าคม2555เทากับ

นที่สําคัญ 

งินรวมปส้ินสุด 3

31ธันวาคม2555
ชาํระคาใบอนญุา
สวนสภาพคลอง
ริษัทมีระยะเวลา
ข้ึนกวาปกอน 6
 วัน เทาปกอน 

ไร 
เทากับ 37.25% ล
ยอย ซ่ึงมีรายกา
ลกระทบไมมาก
งานในป 2555  
ศอีก  93ลานบา
ปกอน 
รเปล่ียนแปลงเงิน
นงานในป 55 เพิม่
การที่ไมไดมาจา
ก รายการกาํไรห
าวเทากับ  6.09%

นรายการทีไ่มไดม
ษัทมีกําไรเพิ่มข้ึ

รดําเนินงาน 
ัพยของ ป 255
น 5.75% จากปก

งิน 
สวนของผูถือหุน
นของผูถือหุนที่

าเนินงาน, กิจก
ยการเทียบเทาเงิน
 179 ลานบาท  

31 ธันวาคม 255

5 เทากับ 0.83 เท
าตมหาวิทยาลัยใ
หมุนเร็ว ณ 31ธั
าหมุนเวียนของเงิ
วัน สวนระยะเว

ลดลง 0.81% จาก
ร 6 เดือนแรก (ใ
นัก  
 เทากับ  7.11% 
าท ซ่ึงแสดงรว

นทุนหมุนเวียนต
มข้ึน 84 ลานบาท
กการดําเนินงาน
หรือขาดทุนจาก

% เพิ่มข้ึน 2.36%
มาจากการดําเนนิ
้นจากปกอนถึง 8

55 เทากับ 4.8
กอน เนือ่งจากกํ

น (Total Liabilit
เพิ่มข้ึนจากผลกํ

บ

กรรมลงทุน, แล
นสด ณ วันตนป

5 

ทา ลดลงจากปกอ
ในเดือน กุมภาพนั
ันวาคม2555 เทา
งินสดเทากับ 71
วลาในการขายสิ

กปกอน สาเหตุที
ในขณะที่ปกอน

 เพิ่มข้ึน 1.11% 
มอยูในรายไดค

ตอการทํากําไร เ
ท เม่ือเทียบกับป
นปกติ(คํานวณจา
การตอรองราคา

% จากปกอน 
นงานปกตติอสว
81%   

5% เพิ่มข้ึน 2
กาํไรสุทธิที่เพิ่มข้ึ

ties to Equity R
าไรสุทธิในระห

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ละกิจกรรมการจ
ป 2555 จํานวน 1

อน 0.04เทาเนือ่ง
นธ 2556 จาํนวน
ากับ 0.48 ใกลเคี
1 วัน ลดลงจากป
สนคา เทากับ 48

ที่อัตรากําไรลดล
นมีรายไดเต็มป) 

 จากปกอนทั้งนี้
คาเชาและบริกา

เทากับ 20.57% 
ปกอน    
ากกําไรหรือขาด
าซ้ือ และสวนแบ

นของผูถือหุน 

.05% จากปกอ
ข้ึนมาก สวนอัตร

Ratio) ณ 31 ธันว
หวางป และดวยเ

มเีดีย กรุป จํากัด (

จัดหาเงิน  สําหร
182 ลานบาท ทํา

งจากหนี้สินระยะ
น 130 ลานบาท (
คียงป 
ปกอน 10 วัน ป
8วัน ลดลงจากป

ลงเล็กนอย เนื่องจ
   ซ่ึงรายการดังก

้หากรวมรายไดจ
าร จะมีอัตรากํา

เพิ่มข้ึน 0.76% 

ดทนุสุทธิที่ไมรว
บงขาดทุนกาํไรห

ป 2555 เทากั

นสวนอัตราผลต
ราหมุนของสินท

วาคม 2555 เทากั
เหตุผลเดียวกันทํ
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รับป2555 มี
าใหมีเงินสด

ะส้ันเพิ่มข้ึน
(ในขณะท่ีป

ประกอบดวย
ปกอน5 วนั  

จากรายไดที่
กลาวมีอัตรา

จากการเปน
าไรจากการ

 จากปกอน

มรายการที่
หรือขาดทุน

กบั 12.38% 

ตอบแทนตอ
ทรัพยเทากับ 

กับ 1.65 เทา 
ทําให บริษัท



 
มี อัตร
อัตราส
 
2555   
ดวยเห
จาย เท
    
มีรายก

กฎหม
ผลตาง
บาท  ท
ควบคุม

อัตราส
เทา 

และ 56
เนื่องจ

บาท (ล
สวนที่
329 ลา

ชื่อบริษ
มีเดีย  
NMG 

คลองตั
เปนกา
สายธุร

าสวนหนี้สินที่มี
สวนดังกลาวลดล

อัตราสวน
 บริษัทมีคาใชจา
ตุผลเดียวกนัทําใ
ทากับ 3.36 เทา เพิ

อัตราสวน
การจายลงทนุเพิม่

ความเหม

ณ 31 ธัน
าย 5 ลานบาท แ
งของการเปลี่ยนแ
ทาํให ณ 31 ธัน
ม 223 ลานบาท 

โดยโครงส
สวนหนี้สินรวมต

บริษัทมีห
61 ลานบาท ตาม
าก มีการใชวงเงิ

โดย ณ 31
ลดลงจากปกอน
ครบกําหนดชําร
านบาท  

ผลกระทบ

กลุมบริษทั
ษทั กรุงเทพธุรกิ
จํากัด หรือ KM
ถือหุน 99.99%  

การปรับโ
ตวัข้ึน ในขณะเดี
รเสริมสรางแบร
รกิจ 

 

มีภาระดอกเบี้ยต
ลงอยางตอเนื่องตั
นความสามารถใน
ายดอกเบี้ยลดลง
ให  อัตราสวนกํ
พิ่มข้ึน 0.75เทา 
นความสามารถใน
มข้ึนจากการยายอ

าะสมของโครงส

วาคม 2555  บริ
และกาํไรสะสมที่
แปลงในมูลคายุติ
นวาคม 2555 บริ
จะทําใหสวนขอ

สรางของสินทรัพ
ตอสวนของผูถือห

นี้สินรวม 2,515
มลําดับ หรือคิดเ
นกูระยะส้ันเปน

1ธันวาคม 2555 จ
 43 ลานบาท) เ
ระภายใน 31ธันว

บของบรษิัทยอย 

ทไดจัดโครงสรา
กจิมีเดีย  จํากัด ห
M   และสายธุก
 

โครงสรางดังกล
ยวกันยังคงความ
รนดใหแข็งแกรง

อสวนของผูถือห
ตั้งแตไตรมาส 1 
นการชําระดอกเบี
10 ลานบาท แล
าไรกอนดอกเบีย้

นการชําระภาระ
อาคารสํานักงาน

สรางทางการเงิน

ริษทัมีทนุจดทะเ
ทียั่งไมไดจดัสรร
ตธิรรมของเงินล
ิษัทมีสวนของผูถ
องผูถอืหุนรวมเป

พยรวม 4,041 ล
หุนรวม เทากบั 

5 ลานบาท แบงเ
เปนสัดสวน 78%
นเงินหมุนเวียนตอ

จากงบการเงินรว
เงินกูระยะยาวจาํ
วาคม2556รวมเท

 บริษัทรวม ตอฐ

างทางธุรกิจและ
หรือ KTM และ
ริจขาวภาษาอังก

าว เปนแนวทาง
มโดดเดนในฐาน
งเพื่อใหสอดคลอ

หุน หรือ Debts t
  
บี้ยในป 2555  
ะจากผลของตน
ย กอนภาษี และก

ผูกพัน เทากับ 0
น และลงทุนในก

น 

เบียนชําระแลวเท
 330 ลานบาท แ
ลงทุน 13 ลานบา
ถือหุนสุทธิเทากั
ปน 1,525 ลานบา

ลานบาท เปนหนี
  1.65 เทา และ 

เปนสวนของหนี้
% ตอ 22% ใกล
อเนื่องเพราะมีค

วม บริษทัมีเงินเ
านวน 622 ลานบ
ทากับ 340ลานบ

ฐานะการเงินและ

การบริหารโดยไ
ะ แยกสายธุรกิจด
กฤษในนาม บริษ

งการสรางผูบริห
นะ "ส่ือครบวงจ
องกับลักษณะธุร

บ

to Equity Ratio

 เทากับ 7.12เท
ทุนอตัราดอกเบี้
กอนรายการที่ไม

0.99 เทา ลดลง 0
การปรับปรุงสตูดิ

ทากับ 873 ลาน
และรายการองคป
าท และมีสวนเกิ
กบั 1,302 ลานบ
าท  

นี้สินรวมตอสวน
 D/E Ratio (เฉพ

นี้สินหมุนเวยีน แ
เคียงกับปกอนโด
วามยืดหยุนและ

บิกเกินบัญชแีละ
บาท หนี้สินภาย
บาท และสวนที่

ะผลการดําเนนิง

ไดแยกสายธุรกิจ
ดานขาวทั่วไปภ
ษทั เนชั่น นิวส เ

หารรุนใหมข้ึนม
จร"ดวยการผนึกพ
รกิจที่แตกตางกัน

บริษัท เนชั่น มัลติมี

o ณ 31 ธันวาคม

า เพิ่มข้ึน 1.11
้ยเฉลี่ยลดลง 0.5
มไดมาจากการดํา

0.08 เทาจากปกอ
ดโิอและอปุกรณ

บาท กําไรสะสม
ประกอบอืน่ในส
กนิมูลคาหุนสามั
าท เม่ือรวมสวน

นของผูถอืหุนเทา
พาะหนี้สินที่มีภา

และหนี้สินระยะ
ดยสัดสวนของห
ตนทุนดอกเบี้ยที

ะเงินกูยืมจากสถ
ยใตสัญญาเชากา
ถึงกําหนดชาํระ

านของบรษิัท 

จดานขาวธุรกิจภ
าษาไทย เปนบริ
เนต็เวิรค จํากัด ห

าดูแลแตละสาย
พลังแบบบูรณาก
นและเปนการสร

มเีดีย กรุป จํากัด (

ม 2555 เทากับ 0.

เทาจากปกอน เ
%เม่ือเทียบกบัป
าเนนิงานปกต ิต

อน เนือ่งจากในป
ของธุรกิจส่ือโท

มที่แบงเปนทนุส
สวนของผูถือหุน
มัญของบริษทัยอ
นของผูถอืหุนทีไ่

ากับ 62% ตอ 38
าระดอกเบี้ย) เทา

ยาว จํานวน 1,9
หนี้สินหมุนเวียน
ที่ต่ํากวาระยะยาว

าบนัการเงินจําน
รเงิน 48 ลานบา
ตัง้แตป 2557-2

าษาไทย  เปน
ริษทัยอยชื่อบริษั
หรือ NNN โดยท

ธุรกิจใหชัดเจน
การระหวางบริษ
รางโอกาสใหมๆ
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.91 เทา โดย

เนื่องจากป 
ปกอน และ
ตอดอกเบ้ีย

ปที่ผานมา
ทรทศัน 

สํารองตาม
น ที่เกดิจาก
ย 80 ลาน
ไมมีอํานาจ

8% หรือมี
ากบั  0.91 

954ลานบาท 
นคอนขางสูง
ว  

นวน720ลาน
าท แบงเปน

2559 เทากับ 

นบริษทัยอย 
ทั คมชัดลึก 
ทั้ง 3 บริษัท 

และมีความ
ษัทยอย และ
ๆ ของแตละ



 

เปนผูบ
สนับส

 

ธุรกิจที
บริหาร

 

สาธาร
เศรษฐ
ภาคอุต
การเงิน
ผวน ซ่ึ
ของรา
 
ส่ือทา
งบประ

โปรตุเ

ทั้งนี้โครง
บริหารระดับสูง
สนุนอื่นๆจะถูกร

สําหรับโค

นอกจากนี
ที่แตกตางกัน ไม
รจัดการกอใหเกดิ

ปจจัยและ
1. สภาพ

ในป 2555
ณะของสหภาพ
ฐกิจของสหรัฐอ
ตสาหกรรมที่ฟน
นโลก ในหลายๆ
ซ่ึงเปนผลจากคว
คาน้ํามัน การลง

ภาพรวมอุ
งเลือกมากข้ึน 
ะมาณดานการส่ือ

เหตุการณ
เศรษฐกิจ

กส ก็อาจจะประ

 

สรางการบริหาร
จากบริษัทแม แ
วมกันไวที่บริษทั

ครงสรางรายไดใ

นี้การเปลี่ยนแปล
กอใหเกิดความข
ดผลประโยชนสู

ะอิทธิพลหลักที่อ
พเศรษฐกิจโดยรว

5 การขยายตัวขอ
ยุโรปที่รุนแรงม
อเมริกา สวนส
นตัวตอเนื่องจาก
ๆ ประเทศ มีแนว
วามซบเซาของเศ
งทุนของภาครัฐ แ
อตุสาหกรรมโฆษ
การสรางแบรน
อสารและโฆษณ
สําคัญเกี่ยวของก
ยุโรป แมวาปญ
ะทุข้ึนมาได ซ่ึงยุ

รงานของบริษัท
และกรรมการผูอํ
ทแม เพื่อสรางส

ในป 2555 รายได

ลงในฐานะการเ
ขัดแยงทางผลปร
สูงสุดตอบริษัทไ

อาจมีผลตอการดํ
วม 

องเศรษฐกิจโลกจ
มากข้ึน การเปลี่
สภาพเศรษฐกิจ
กนโยบายสนับส
วโนมที่จะคงอัต
ศรษฐกิจโลก สว
แรงกดดันของต
ษณาป 2556 มีป
นดเพื่อเตรียมรั
ณาเพิ่มข้ึน 
กับเศรษฐกิจโลก
หาของกรีซจะไ
ยโรปไดพยายมแ

ยอยจะมีคณะกร
อํานวยการที่มีคว
รรคประโยชนสุ

ดสวนใหญของก

เงินหรือการดําเ
ระโยชน และบริ
ด  

ดําเนนิงานหรือฐ

จะลดลงเม่ือเทียบ
ยนตัวผูนําของห
ไทยในป 2555

สนุนของรัฐ และ
ตราดอกเบี้ย เพื่อ
วนในป 2556 ปจ
นทุนการผลิต ส
จจัยบวกจากการ
บการเปดประช

กไดแก 
ไดรับการแกไขไ
กไขปญหาโดยก

บ

รรมการแยกแตล
วามเชี่ยวชาญใน
สุงสุดแกลูกคา  

กลุมบริษัทยังคงมี

นินงานของบริษ
ริษัทยังคงถือหุน

านะการเงินในอ

บกับปกอนหนา
หลายประเทศสํา
5 คาดวาขยายตั
ะการสนับสนุนก
กระตุนการสรา
จจัยที่อาจเพิ่มคว
สถานการณทางก
รขยายชองทีวีดา
ชาคมอาเชียน (

ไปบางแลว แตห
การใชนโยบายก

บริษัท เนชั่น มัลติมี

ละบริษัท ประกอ
นสายธุรกิจนั้นๆ

มีสัดสวนใกลเคีย

ษัทยอย บริษัทร
ใหญมากกวา 60

นาคต 

 เนื่องจากปญหา
คัญ การใชนโยบ
ตัวในอัตรารอย
การใชจายภายใน
างงาน สวนสถาน
วามเส่ียงใหกับเศ
การเมือง เปนตน
วเทียม เคเบิลทวีี
(AEC) ในป 25

หนี้สาธารณะขอ
การเงินแบบผอน

มเีดีย กรุป จํากัด (

อบดวยประธานก
ๆในขณะท่ีฝายข

ยงปกอนดังนี ้

 

วม จึงมีลักษณะ
0%  จึงถือวามีอํา

าตางๆ เชน ปญห
บายทางการเงินอ
ยละ 5.5 ซ่ึงเปน
นประเทศ สวนส
นการณราคาน้ํา
ศรษฐกิจไทย ได
 
ว ีทีวีดิจิตอล ซ่ืงจ
56 คาดวาจะมี

องสเปน อิตาลี ไ
คลาย แตปญหา
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กรรมการ ที่
าย และฝาย

ะการดําเนิน
านาจในการ

หาวิกฤตหนี้
อยางเขมขน 
นผลมาจาก
สถานการณ
มันยังคงผัน
ดแก ทิศทาง

จะทําใหเกิด
การจัดสรร

ไซปรัสและ
การขยายตัว



 
ทางเศร
คาดกา

รวมกัน
ขนาดเ
หนึ่งขอ
มีปญห
ภูมิภาค

รุนแรง
อยูในร
เงินกู อั
เศรษฐ
ลานลา
ป 2556

ครัวเรือ
ยนตซ่ึง
คาดกา
เขาสูภ

เคลื่อน
สูงในไ
ลดลงตํ
สมาชิก
ความสํ
ในป 2

ผลกระ
สูงเปน
จํานวน
นาจะอ

โดยป 
ขายโฆ
ในขณ
ภาวะอุ

รษฐกิจยังเปนป
รณวาเศรษฐกิจย

การเปลี่ยน
นประมาณครึ่งห
ศรษฐกิจใหญลาํ
องโลก เชน เกาห
หารพิพาทเร่ืองดิ
คนี้ ปญหาการเมื

การใชนโย
ง ในขณะที่นโยบ
ระดับต่ํา เชน จนี
อังกฤษ ประกาศ
กิจโดยตรงในส
านเยน และหลังจ
6 

เศรษฐกิจ
อนคอนขางจะค
งยอดขายเพิ่มข้ึน
รณวาในป 2556
าวะถดถอยอีกค

ราคาน้ํามั
นไหวอยูในกรอบ
ไตรมาสที่ 1 เนื่อ
ต่ําสุดในไตรมาส
กยูโรโซน สวน
สําเร็จในการปรับ
556 มีแนวโนมที

สําหรับปร
ะทบจากการชะล
นตัวรองรับสําคัญ
นโครงการเพิ่มข้ึ
อยูในระดับรอยล

2. ธุรกิจส่ื
เนื่องดวยร

2555 บริษัทมีรา
ฆษณาเทากับ 1,
ะที่โครงสรางต
อตุสาหกรรมโฆษ

แนวโนมอ

 

ปญหาในหลายป
ยุโรป จะยังคงเป
นตัวผูนําสําคัญ
หนงของเศรษฐกิ
าดัล 4 ของโลก ก็
หลีเหนือและเกา
ดินแดนเกาะเตีย
ืองจะทวีความรุน
ยบายทางการเงิน
บายการคลังที่สํา
น ปรับลดอัตราด
ศใชอัตราดอกเบี้
สหรัฐอเมริกา ธน
จากการรับตําแห

จของสหรัฐอเมริ
คงที่ ถึงแมวาน้ําม
น แตคงตองใชจา
6 จะขยายตัวรอย
ร้ัง ถารัฐสภาลม
มัน ราคาน้ํามัน
บ 85 – 125 เหรีย
องจากปญหาคว
สที่ 2 ในคร่ึงปห
ในคร่ึงปหลัง ร
บโครงสรางหนี้ 
ที่จะปรับลดลงม
ระเทศไทย เศรษ
ลดตัวของเศรษฐ
ญทั้งภาคบริการ
ข้ึน 400 กวาโคร
ละ 6 หรือสูงกวา
อส่ิงพิมพ 
รายไดหลักของบ
ายไดจากการขาย
,878 ลานบาท โ
นทุนสวนใหญเ
ษณาสามารถสะ
อุตสาหกรรมในอ

ประเทศ IMF ป
ปนปญหารอยู โด
ญของโลก ในป 2
กิจโลกมีการเปลี่
ก็จะมีการเลือกตั้
หลีใต ไดบุตรข
ยวหยูหรือเกาะเซ
นแรงข้ึนหรือไม
นอยางเขมขน ใ
ามารถนํามาใชก
อกเบี้ยนโยบาย 
้ยนโยบายเปน 0
นาคารกลางญ่ีปุน
หนงนายกรัฐมนต

ริกา เศรษฐกิจยั
มันเชื้อเพลิงที่ผา
ายอยางระมัดระ
ยละ 2.1  ปญหาห
เหลวในการจัดก
ดิบในป 2555 โ
ยญสหรัฐฯ ตอบา
วามตึงเครียดระ
ลัง ราคาน้ํามันเป
าคาน้ํามันเร่ิมป
้ ธนาคารกลางส
มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
ษฐกิจยังคงขยายตั
กิจโลก แตเศรษ
ร เชน การทองเที
งการ มีเม็ดเงินเ
ได 

บริษัทมาจากธุรกิ
ยโฆษณารวมเท
โดยรายไดจากก
เปนตนทุนคงที่ 
ทอนถึงสภาวะเศ
อนาคต 

ประมาณการเศร
ดยเศรษฐกิจยังคง
2555 ประเทศที่
ลี่ยผูถึง 4 ประเท
ตั้งทั่วไปในป 25
องอดีตผูนํามาเป
ซนกากุ ตางก็ได
ม 
ในป 2555 เศรษ
กระตุนเศรษฐกิจ
ยุโรป ธนาคารก
0 และดวยการอั
นไดใชเงินซ้ือคืน
ตรีคนใหม ธนาค

ังคงทรงตัว โดย
านมาราคาลดลง
ะวัง IMF ประมา
หนาผาทางการค
การกับปญหาดัง
โดยภาพรวมยัง
ารเรล และมีราค
หวางชาติตะวัน
ปนผลมาจากปญ
รับตัวสูงข้ึนมาเ

สหรัฐฯ ยังไดออ
ย 105 เหรียญสห
ตวัไดดีในอัตราร
ษฐกิจไทยมีภาคก
ที่ยว เปนตน โค
เพิ่มข้ึนมากกวาร

กิจหนังสือพิมพ 
ากับ 2,089 ลาน
การขายโฆษณา
 ผลการดําเนินง
ศรษฐกิจ ไดเปน

บ

รษชฐกิจยูโรโซน
งหดตัวในปลายป
ที่มีขนาดเศรษฐกิ
ศ ไดแก สหรัฐอ
56 สําหรับเอเชีย
ปนผูนําใหมที่ไม
ดผูนําใหมทั้งคู  

ษฐกิจหลายประเ
จไดก็มีขอจํากัดอ
ลาง (European 
ดฉีดสภาพคลอง
นหลักทรัพย?ภา
คารกลางไดประ

ยจางงานยังไมค
ง ภาคครัวเรือนส
ณการเศรษฐกิจส
ลัง (Fiscal cliff)
กลาว 
งคงมีความผันผ
คาเฉลี่ยอยูที่ 109
นตกกับอิหรานใ
ญหาของกรีซที่อ
เฉลี่ยที่ระดับ 10
กมาตรการ QE3
หรัฐฯ หลังอุปทา
รอยละ 5.7 ในป 
การลงทุนและภา
รงการลงทุนที่ไ
รอยละ 100 และ

 ซ่ึงรายไดหลักข
บาท เพิ่มข้ึนรอย
าคิดเปนรอยละ
านของบริษัทจึง
อยางดี 

บริษัท เนชั่น มัลติมี

นป 2555 วาจะห
ประเทศ 
กิจใหญ 5 อันดับ
อเมริกา จีน ญ่ีปุน
ยตะวันออก ซ่ึงเ
มเคยรวมงานกันม
 ดังนั้น ภายใตผู

เทศชะลอตัวลด
อยางย่ิง การลดแ
Central Bank : E
ง (Qualitative 
าครัฐบาลและเอ
การศเพิ่มวงเงินเ

คอยดีนักอยูในร
สามารถใชจายได
สหรัฐฯ ป 2555
) ซ่ึงอาจสงผลให

ผวนในระดับสู
 เหรียญสหรัฐฯ 
นเร่ืองโครงการ
าจผิดนัดชําระห

07 เหรียญสหรัฐ
3 และ QE4 และ
านน้ํามันดิบโลก
 2555 แมวาภาค
าคการบริโภคใน
ไดรับการสงเสริ
ะคาดการณวาใน

ของธุรกิจประเภ
ยละ 11 เม่ือเทียบ
 71 ของรายได
งข้ึนอยูกับภาวะ

มเีดีย กรุป จํากัด (

หดตัวรอยละ 0.

บแรก ซ่ึงมีขนา
น ฝร่ังเศส สวน
เปนเขตเศรษฐกิจ
มากอน จีนและญี
ผูนําใหมของ 4  

ดอยางรวดเร็วจน
และตรึงดอกเบี้ย
ECB) ปรับลดอัต
Easing : QE) 
อกชนเปนกรณีพิ
เปน 101 ลานลา

ระดับรอละ 7.8 
ดเพิ่มในภาคที่อ
 จะขยายตัวรอย
หเศรษฐกิจสหรัฐ

สง โดยราคานํ้า
  โดยราคาน้ํามัน
รนิวเคลียร และ
หนี้และตองออกจ
ฐฯ หลังรัฐบาลก
คาดการณวาราค
กคลายความตึงตวั
การสงออกของ
นประเทศที่ขยาย
มการลงทุนจาก
นป 2556 อัตราก

ทนี้มาจากรายได
บกับปกอนที่ราย
จาการขายและ
ะอุตสาหกรรมโฆ
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4 และ IMF 

าดเศรษฐกิจ
เยอรมนีที่มี
จสําคัญแหง
ญ่ีปุนที่กําลัง
 ประเทศใน

นเปนปญหา
ยนโยบายให
ตราดอกเบี้ย
 เขาสระบบ
พิเศษแลว 65 
นเยนถึงส้ิน

 รายไดภาค
ยูอาศัย ยาน
ละ 2.2 และ
ฐฯ อาจกลับ

มันดิบดูไบ
นดิบปรับตัว
การปรับตัว
จากการเปน
กรีซประสบ
คาน้ํามันดิบ
วลง  
ไทยจะดรับ
ยตัวในอัตรา
ก BOI โดย
การขยายตัว

ดคาโฆษณา 
ยไดจากการ
บริการรวม   
ฆษณา ทั้งนี้



 

ใหญแล
เปนเร่ือ
แดนเข

การตล
ชวยกนั

การเขา
หลายร
ไทยยัง
เทาเมือ

ประกอ
หนังสือ
อีกคร้ัง

ตางปร
จากกา
เล็กนอ
ตองกา
ตลาดโ
สุทธิขอ
บริหาร
ปรับตั
แนวโน
ภาวะเศ
ที่มีการ

ราว 1.0
ใหผูปร
ทิศทาง
หนังสื
ส่ือวิทย

โดยเฉ
กิจการ

ในป 2556
ละขนาดกลางมี
องที่ทาทายสําหร
ขาถึงหนังสือไทย

จากแนวโ
ลาด E-Book โดย
นสรางวัฒนธรรม

แนวโนมข
ารวมประชาคมเศ
รายเร่ิมวางแผนข
งมีความพยายามท
องไทย 

แนวโนมต
อบกับรัฐบาลได
อของคนไทยเพิ่ม
ง ดวยอัตราไมต่าํ

แนวโนมอ
ระเทศคิดเปนรอ
รผันผวนของคา
อย สวนราคาวัตถ
ารของผูบริโภคแ
โลก ดังนั้นบริษทั
องบริษัท จากปร
รเขาใจในวงจรข
ัวลดลงในคร่ึงป
นมราคากระดาษ
ศรษฐกิจในยุโรป
รปรับตัวไปสูส่ือ

3. ธุรกิจสื
ในป 2555

07 แสนลานบาท
ระกอบการตองเ
งที่ดี อยางในชว
อพิมพรอยละ 5
ยุที่มีการเติบโตล

แนวโนมอ
จากตัวเลข

พาะส่ือฟรีทีวี , 
รโทรคมนาคม (“

 

6 คาดวาธุรกิจส่ือ
อัตราการเติบโต
รับคนทําหนังสือ
ยผาน E--Book ห
โนมของกระแส 
ยการพัฒนาคอน
มการอานใหเกิด
ของอุตสาหกรร
ศรษฐกิจอาเซียน
ขยายธุรกิจ เพื่อร
ที่จะรุกเขาไปทํา

ตลาดหนังสือป 
กําหนดในป 255
มจาก 5 เลมตอป
ากวา 5% หรือมูล
อัตราแลกเปลี่ยน
อยละ 65 ของปริ
าเงินบาทในการ
ถุดิบ ซ่ึงกระดาษ
และปริมาณการ
ทจึงมีความเส่ียงจ
ระสบการณในธุ
ของราคากระดาษ
ปหลัง โดยราคาเ
ษในป 2556  คาด
ปและอเมริกา  ทํ
อ ดิจิตอลมากข้ึน
ส่ือทีวีดาวเทียม/เ
5  พบวา ในปนี้เม็
ท หรือมีอัตรากา
รงอัดฉีดโฆษณา
วงที่ผานมาธุรกิจ
, โรงภาพยนตรแ
ลดลง     รอยละ  
อุตสาหกรรมในอ
ขเม็ดเงินโฆษณ
 ทีวีดาวเทียมแ
“กสทช”) จะเขา

อส่ิงพิมพยังคงมี
ตเพิ่มข้ึน อยางไร
อ  ทางสํานักพิม
หรือใช eBook ข
 E-Book  ที่มีแ
นเทนตในรูปแบบ
ดข้ึนในสังคมไทย
มกระดาษและสิ
น ในป 2558 ซ่ึงป
รองรับความตอง
าตลาดในประเท

 2556  คาดวายัง
52 - 2561 ใหเปน
ป เปน 10 เลมตอ
ลคากวา 2 หม่ืนล
นและราคาวัตถุดิ
ริมาณกระดาษที่
รซ้ือกระดาษจาก
ษจัดเปนสินคาป
รผลิตของผูผลิต 
จากการผันผวนข
ธุรกิจส่ิงพิมพแล
ษเปนอยางดี โดย
เฉลี่ยอยูที่ USD 
ดวาราคากระดาษ
ทําใหความตองก
น 
เคเบิลทีวี/อินเตอ
ม็ดเงินโฆษณาโด
รเติบโตเพิ่มข้ึน 
าสินคามากเปนพ
จฟรีทีวีมีอัตราก
และอินสโตรรอ
  7 
อนาคต 
ณาที่เพิ่มข้ึนในเกื
ละเคเบิลทีวีจะแ
ามาจัดสรร และก

แนวโนมขยายตั
รก็ตาม พฤติกรร
พตองมองหาโอ
ยายตลาดใหม  
แนวโนมเติบโต
บ digital book 
ย  
ส่ิงพิมพ ในป 25
ประเทศไทยจะก
งการที่เพิ่มข้ึนจา
ศเพื่อนบานอยา

งคงสามารถเติบ
น “ทศวรรษแหง
ป  ซ่ึงนาจะเปนป
ลานบาท 
ดิบ เนื่องจากวัตถ
ใชทั้งหมด และ
กตางประเทศ โด
ประเภท Commo

 (Demand & 
ของราคากระดา
ะการติดตามราค
ยในป 2555 ราคา
 590-620/ ตัน
ษจะลดลงจากป
การใชกระดาษล

อรเน็ท 
ดยรวมคาดวาจะ
14%  ซ่ึงปจจัยก
พิเศษ ขณะเดียวก
การเติบโตเพิ่มข้ึ
อยละ 70,  อินเตอ

กือบทุกประเภท
แขงขันกันอยางด
การเกิดทีวีดิจิตอ

บ

ตัว ในแงการเติบ
รมของนักอานที่
อกาสจากการเปลี

ข้ึน ผูประกอบก
ทําใหมีความสนุ

556 คาดวาการผ
กาวเปนศูนยกลา
กการเขามาลงทุ
ง กัมพูชา ลาว พ

บโตได จากภาพ
งการอานแหงชา
ปจจัยบวกกระตุ

ถุดิบหลักของบริ
มีตนทุนเปนเงิน
ดยในป 2556 คา
dity  ที่มีการเป
Supply) ซ่ึงเป
ษ ซ่ึงอาจสงผลก
คากระดาษอยาง
ากระดาษในชวง
น จึงไมสงผลกร
ที่ผานมาประมา
ดลง รวมถึงผลก

ะมีมูลคาราว 1.2 
ารเติบโตดังกลา
กันในภาพรวมข
ึ้นกวารอยละ 10
อรเน็ตและดิจิตอ

ท คาดวาในป 25
ดุเดือด อีกทั้งยัง
อล ทําใหคาดวา

บริษัท เนชั่น มัลติมี

บโตของสํานักพิม
เปลี่ยนไป ทําให
ลี่ยนแปลงนี้ ทําอ

การตองเตรียมแ
นุกสนานในการอ

ลิตกระดาษโดย
าง (hub) ดานกา
ทุนของบริษัทตาง
พมา และเวียดนา

รวมเศรษฐกิจไท
ติ”  โดยคาดการ
นธุรกิจหนังสือใ

ริษัท คือกระดาษ
นสกุลดอลลาหส
าดวาอัตราแลกเป
ปลี่ยนแปลงทาง
ปนปจจัยหลักใน
กระทบโดยตรงต
ใกลชิดมาเปนร
งตนมีการปรับตวั
ะทบตอตนทุนวั
าณรอยละ 5-10%
กระทบของการเ

 แสนลานบาท เพ
าว มาจากอุทกภัย
ของธุรกิจส่ือหลา
0, ทีวีดาวเทีย
อลรอยละ 25, ส่ื

556 ธุรกิจส่ือมีเ
มีเร่ืองกฎระเบีย
ส่ือประเภททีวีจ

มเีดีย กรุป จํากัด (

มพ คาดวาสํานัก
หกระแส E-Book
อยางไรจะใหคน

ผนพัฒนาธุรกิจ
อานมากข้ึน แตที

ยรวมจะเพิ่มข้ึน ท
รพิมพ ทําใหผูป
งชาติ รวมถึงผูป
าม ซ่ึงตลาดส่ิงพิ

ทยจะกลับมาเติ
รณเปาหมายคาเฉ
ในป 2556 ใหกลั

ษหนังสือพิมพซ่ึ
สหรัฐ บริษัทจึงมี
ปลี่ยนเงินบาทจ
งดานราคาแปรผั
นการกําหนดราค
ตอตนทุนการผลิ
ะยะเวลายาวนาน
วเพิ่มข้ึนจากปก
วัตถุดิบของบริษั
% สาเหตุจากผล
เปลี่ยนแปลงทาง

พิ่มข้ึนจากปกอน
ยน้ําทวมในปที่ผ
ายกลุมคอนขางเต
มและเคเบิลทีวี

สือนอกบานรอยล

เดียจะยังคงเติบ
ยบของกิจการโท
จะเติบโตมากเปน
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กพิมพขนาด
k มาแรงนั้น
นไทยในตาง

 เพื่อรองรับ
ที่สําคัญตอง

ทั้งมีกระแส
ประกอบการ
ประกอบการ
มพยังไมโต

บโตอีกคร้ัง 
ฉลี่ยการอาน
ลบัมาเติบโต

ซ่ึงนําเขาจาก
มีความเส่ียง
ะแข็งคาข้ึน
ันตามความ
คาอางอิงใน
ลิตและกําไร
น ทําใหฝาย
อน และเร่ิม
ษัท  สําหรับ
กระทบจาก
งเทคโนโลยี 

นที่มีเม็ดเงิน
ผานมาสงผล
ติบโตไปใน
รอละ 100 , 
ละ 10, สวน

บโตตอเนื่อง 
ทรทัศนและ
นพิเศษในป



 
หนา เช
โตตอบ

โทรคม
เห็นกา
นํามาใ
รถไฟฟ

บทบาท
อีกทั้งยั
โฆษณ
ประเภ
ประเภ
เร่ืองขอ
การวัด
ในขณ
ตอบสน

(Digita
Media 
ที่จะสง

การแข
ชวยดา
รูปแบบ
แอพพ
บรอดแ
ตลอดเ
นโยบา
ผูบริโภ
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนเดียวกับอินเ
บลูกคาผานระบบ

อีกทั้งยังมี
มนาคม มุงนําเสน
ารพัฒนาช็อปป
ใชเปนหนึ่งในเค
ฟา BTS และ MR

ในป 2556
ทมากข้ึน แตใน
ยังแตกไลนธุรกิ
ณายังคงขยับข้ึนต
ภทนี้มากข้ึน หรื
ทไมตองการเจา
องทีวีดิจิตอลเขา
ด   เรตติ้งของส่ือ
ะเดียวกันเม่ือเกิ
นองชองตางๆ เห

4.  ธุรกิจสื

การเปลี่ยน
al) , การส่ือส
 ใหม ๆ ข้ึนมากม
งผลกระทบตอก

ดังนั้นเพื่อ
ขงขันใหแกองคก
านความรวดเร็ว
บส่ือและเทคโน
ลิเคชั่น ที่ทําลาย
แคส และนิวมีเดี
เวลา โดยไมมี ไ
ายที่จะทดลองแ
ภคและส่ังสมปร

 

ตอรเน็ตและส่ือ
บออนไลนมากขึ
มีเร่ืองของระบบ 
นอโปรโมชันแล
งออนไลนและ
คร่ืองมือดานการ
RT ในปหนามีป
6 ดวยเม็ดโฆษณ
ดานของส่ือฟรีที
จสูออนไลนแล
ตอเนื่อง จากการ
อคิดเปนมูลคาร
ะตลาดแมส แตอ
ามาซ่ึงจะทําใหเกิ
อทั้งหมดที่ชัดเจน
ดชองใหมๆ มาก
หลานี้ได 
ส่ือรูปแบบใหม 

นแปลงทางเทค
ารแบบไรสาย (
มาย   กอใหเกิดก
ารดําเนินงานขอ
อเปนการลดควา
กร  บริษัทยังคง
และความหลาก
นโลย่ีไวดวยกัน
ยขอจํากัดของหน
ดีย เขาไวดวยกัน
พรไทมอีกตอไป
ละพัฒนาผลิตภั
ะสบการณ เพื่อส

อดิจิตอล โดยสัง
ข้ึน 
 3G เขามาทําให
ละเทคโนโลยีที่แ
อีบุกผานโทรศั
รตลาดที่สําคัญ เ
ริมาณมากข้ึน จ
ากวารอยละ 60 
ทีวีก็ยังพัฒนารูป
ะโมบายเพ่ิมเติม
รสํารวจพบวาใน
รวมราว 1 หม่ืน
อยากจะเลือกใช
กดิชองโทรทัศน
นมากข้ึน จึงเห็น
กข้ึนส่ิงที่นากังว

คโนโลยีที่เกิดข้ึน
Wireless) ที่ทํา
การเปลี่ยนแปลง
องธุรกิจส่ือในปจ
ามเส่ียง  และการ
งพัฒนาระบบกา
กหลายของประเ
 เพื่อรองรับควา
นังสือพิมพดาน 
น ซ่ึงเปนปรากฏก
ป เพื่อใหสอดรับ
ภัณฑสําหรับการ
สรางความไดเปรี

งเกตไดจากองค

หส่ือประเภทน้ีจ
แขงกันรุนแรง ขณ
พทมือถือมากข้ึ
เพราะสามารถก
ากการเพิ่มประม
 จะถูกใชจายผาน
ปแบบชองใหเกิด
ม สงผลใหมีผูชม
นชวงกลางปที่ผา
ลานบาท และค
ส่ือโฆษณาที่สา
เพิ่มข้ึนกวาหลา
นไดวาทิศทางขอ
วลนั่นคือการผลิ

นในปจจุบัน นํา
าใหสามารถเช่ือ
งอยางย่ิงตอการพ
จจุบัน และอนาค
รสูญเสียโอกาส
ารจัดเก็บและบริ
เภทส่ือรวมถึงก
ามตองการในกา
 Space ออกไป 
การณใหมของว
บกับพฤติกรรมก
รนําเสนอผานส่ือ
รียบในการเจาะต

บ

คกรหลายๆ แหง

ะคึกคักมากข้ึนใ
ณะที่ธุรกิจคาปลี
ข้ึน ขณะท่ีอีเวนต
กระตุนยอดขายแ
มาณรถโดยสาร 
นส่ือฟรีทีวี แมใ
ดประสิทธิภาพทั้
มมากที่สุด ซ่ึงก
านมาบริษัทเอเย
คาดวาจะเพิ่มข้ึน
มารถเจาะกลุมเป
ยสิบชองรวมถึง
องส่ือประเภทนี้ใ
ตคอนเทนต ราย

ามาสูการคิดคน
มโยงขอมูลถึงกั
พัฒนาของอุตสา
คต  
ในการดําเนินธุร
ริหารขอมูล และ
การบริหารตนทุน
ารรับสารทุกชอ
 ตลอดจนการริเ
วงการที่นําไปโล
การรับขาวสารข
อรูปแบบใหมอย
ตลาดลูกคาเปาห

บริษัท เนชั่น มัลติมี

งเร่ิมรับบุคลากร

ในปหนา ซ่ึงเกิด
ลีกหรือรีเทลรวม
ต  มารเก็ตต้ิงจะ
และเขาถึงกลุมลู

นปจจุบันส่ือทีวี
ทั้งดานบุคลากร ร
ารพัฒนาผนวกค
นซีใหความสน
นเปนเทาตัวในป
ปาหมายที่ชัดเจน
กสทช.จะเขามา
ในปหนาจะแขง
ยการ หรือละคร

นวตกรรมใหม
กันไดอยางไรขีด
หกรรมส่ือสารม

รกิจ ซ่ึงจะเปนก
ะการผลิตขาวโด
นและคาใชจาย 
องทาง ทุกแพลต
เร่ิมโซเชียลทีวี ซึ
ลกยุคใหม ที่ผูคน
องผูบริโภคขาว
ยางตอเนื่องเพื่อส
หมายในอนาคต 

มเีดีย กรุป จํากัด (

รรุนใหมเพื่อมาส

ดจากผูประกอบก
มถึงส่ือส่ิงพิมพ ใ
ะไดรับความสน
ลูกคาเปาหมายไ

วีดาวเทียมและเค
รายการ คอนเทน
ความนิยมที่มีทํา
ใจและทุมงบใช
ป 2556 เนื่องจาก
น นอกจากนี้ในป
เขมงวดรายการต
กันรุนแรงอยาง
รที่มีคุณภาพจะมี

 ๆ เชน เทคโนโ
ดจํากัด ทําใหเกิด
มวลชน  ซ่ึงเปนป

การเพิ่มขีดความ
ดยใชเทคโนโลยี
  โดยจะเนนการ
ตฟอรม  ไมวาจะ
ซ่ึงเปนการผสาน
นสามารถติดตาม
สารในปจจุบัน  
สรางความเขาใจ
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ส่ือสารและ

การในธุรกิจ
ในปหนาจะ
นใจ และถูก
ดดี สวนส่ือ

คเบิลทีวีจะมี
นต และขาว 
าใหอัตราคา
ชจายผานส่ือ
กสินคาบาง
ป 2556 ยังมี
ตางๆ และมี
แนนอน แต
มีไมเพียงพอ

โลยีดิจิตอล 
ดธุรกิจ New 
ปจจัยสําคัญ

มสามารถใน
ยใหมๆ  เพื่อ
รผสมผสาน
ะเปน iSnap 
นเทคโนโลยี 
มขาวสารได
 และยังคงมี
จพฤติกรรม



 
12. ขอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

อมูลอ่ืนที่เก่ียวขอ
-ไมมี- 

 

อง 

บบริษัท เนชั่น มัลติมมีเีดีย กรุป จํากัด (
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