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            Forbes Thailand (ฟอร์บส ไทยแลนด์) เป็นนิตยสาร 
น้องใหม่ในเครือ Forbes ที่เป็นนิตยสารธุรกิจ และเศรษฐกิจจาก
สหรัฐอเมริกา และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทั่วโลก ฟอร์บส 
ไทยแลนด์มุ่งสร้าง แรงบันดาลใจให้คนประสบความส าเร็จในชีวิต  
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเงิน อุตสาหกรรมการลงทุน และหัวข้อการตลาด 
รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 

TITLE : FORBES THAILAND 



            เป็ นนิ ตยสารที่ น า เสนอ เนื้ อหาสาระ  ข้ อมู ลข่ าวสาร 
ที่เกี่ยวกับทางด้านประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย 
ภายในฉบับมีคอลัมน์ต่างๆ ที่น่าสนใจ มาน าเสนอ ซึ่งได้แก่ สโมสร
ศิลปวัฒนธรรม จดหมาย, สโมสรย่อย, วาทะเล่าประวัติศาสตร์,  
เส้นทัพ–เส้นทาง, เส้นสายลายเสือ, แลหลัง-ฟังเพลง,  สัพเพเหระ- คด ี
และกวีนิพนธ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบทความที่น่าสนใจต่างๆ  
อีกด้วย 
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TITLE : ศิลปวัฒนธรรม 
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              นิตยสารภาษาไทยรายเดือนในเครือบางกอก โพสต์  
เป็นนิตยสารจักรยานที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับมากที่สุดจาก
ประเทศอังกฤษ เนื้อหาเกี่ยวกับวงการจักรยานทั้งในระดับโลกและ
ประเทศไทย เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรักจักรยานและนักปั่น
จักรยานที่สนใจเรื่องของสุขภาพ การออกก าลังกาย และประโยชน์จาก
การปั่นจักรยานทุกๆ ด้าน ค าแนะน าเพื่อเพิ่มพูนฝีมือและทักษะการปั่น
จักรยานให้ดีขึ้น คอลัมน์แนะน าจักรยานทางเรียบใหม่ๆ 

TITLE : CYCLING PLUS THAILAND 
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TITLE : Digital Camera 

                 เป็นนิตยสารที่น าเสนอเนื้อหาบทความ สาระความรู้ที่ 
อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวผจญภัยถ่ายภาพ 
สุดประทับใจ การเตรียมตัวที่ถูกต้อง และเคล็ดลับการหาค่าเปิดรับแสงให้
ถูกต้องในทุกสภาวะ วิธีการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์
ล่วงหน้า พร้อมร่วมเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์
ภาพถ่ายที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร พร้อมกับการเปิดเผยทุก
เคล็ดลับในการบันทึกภาพอย่างละเอียดทุกขั้นตอน และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้งานได้จริง 
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             สื่อสารยานยนต์ที่ยืนอยู่เคียงข้างผู้อ่าน และค านึงถึงประโยชน์
ของผู้บริโภคเป็นหลัก มีมาตรฐานในการน าเสนอบทความตามรูปแบบของ 
AUTO BILD Germany โดยยึดถือแนวทางหลัก คือการรวบรวมข้อมูล 
ที่ถูกต้องที่สุด และ พัฒนาข้อมูลให้น่าเชื่อถือที่สุดให้แก่ผู้อ่านตามแนวทาง
ที่มีรูปแบบเดียวกันทั่วโลก เป็นรูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์ของคุณภาพ
บทความ ที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นที่ต้องการของผู้อ่านทั่วโลก จนมีเครือข่าย
นิตยสารรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมากถึง 35 ประเทศทั่วโลก และเป็น
นิตยสารรถยนต์ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในโลก 

TITLE : Auto Bild 



     นิตยสารรายปักษ์ส าหรับสาวยุคใหม่วัยท างานที่ทันสมัย เป็น
นิตยสารที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงในทุกด้าน มีเนื้อหาสาระและ
ความบันเทิงครบครันตั้งแต่แฟชั่น ความงาม สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ ข่าว
และความเคลื่อนไหวในสังคม บทสัมภาษณ์บุคคลที่น่าสนใจ และ
เรื่องราวต่างๆ ที่ผู้หญิงควรรู้ ออกวางตลาดทุกวันที่ 10 และ 25  
ของเดือน 
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TITLE : แพรว 
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    นิตยสารรายเดือนส าหรับคนที่รักอาหารการกินเป็นชีวิตจิตใจ  
ไม่ว่าคุณจะเป็นคนชอบชิม ชอบกิน ชอบดื่ม ชอบท าอาหาร หรือชอบไป
ทานอาหารตามร้านอาหารต่างๆ ไม่มีผิดหวัง ซึ่งจะมีวิธีการกินอาหาร
ต่างๆ รวมทั้งการบอกสรรพคุณของอาหารว่ามีประโยชน์อย่างไร เพื่อ 
จะได้ให้คนที่รักการกินอาหารได้รับความรู้ต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อ
สุขภาพ 

TITLE : Gourmet & Cuisine 



         ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527 มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ สิ่งแวดล้อม อุตสาหการ รวมทั้ง
ข่าวสารในวงการอุตสาหกรรม การน าเสนอแนวความคิดของเทคโนโลยี 
เนื้อหาบทความที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้ มีแนะน า
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ตลอดจนบริการข้อมูลสินค้า 
และบริการ ทางด้านวิศวกรรม จากผู้ผลิต และผู้จัดจ าหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ 

TITLE : เทคนิค 
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             นิตยสารคอมพิวเตอร์ที่ เสนอเรื่องราวไอทีในยุคปัจจุบัน  
อ่านง่ายใช้งานได้จริง ขนาดของนิตยสารมีขนาดเล็ก  ท าให้พกพาสะดวก 
เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป จากการส ารวจ ซึ่งจัดท าโดยสวนดุสิตโพล 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
อ่านหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความนิยมของนิตยสารคอมพิวเตอร์  
ผลจากการส ารวจพบว่าพฤติกรรมการอ่านนิตยสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ของประชาชนส่วนใหญ่อ่านนิตยสาร COMTODAY มากที่สุด และนึกถึง 
COMTODAY เป็นอันดับแรก   

TITLE : Comtoday 



TITLE : ดิฉัน 
            นิตยสารไลฟ์สไตล์รายปักษ์ส าหรับผู้หญิงยุคใหม่ มีเนื้อหา
สาระและความบันเทิงครบครัน ตั้งแต่แฟชั่น บทสัมภาษณ์เจาะลึก
บุคคลที่น่าสนใจในวงสังคม เนื้อหาเด่นประจ าเล่ม ไลฟ์สไตล์ 
กิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ เช่น ท่องเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรม 
ข่าวคราวความเคลื่อนไหวในสังคม และเรื่องราวต่างๆ ที่ผู้บริโภค
ควรรู้และระวัง 
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TITLE : GM 

                  นิตยสารผู้ชายที่มีอายุยาวนานที่สุด และมียอดผู้อ่าน
สูงสุด เป็นที่รู้จักกว้างขวางที่สุดในประเทศไทย และคงความเป็น 
Content Magazine ที่มีเนื้อหาลึก เข้มข้น และมุ้งเน้นที่จะน าเสนอ
เรื่องราวในทุกแง่มุมของชีวิตและชีวิตคนเมือง โดยเฉพาะในเรื่องราว
ของการท างาน เวิร์คสไตล์ ธุรกิจ การเป็นนักบริหารที่รู้ทันเทรนด์และ
โลกเทคโนโลยี Gadget ต่างๆ รวมถึงการแต่งกาย 
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             เป็นวารสารที่น าเสนอเนื้อหาบทความ ข้อมูลความรู้ 
ตลอดจนข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินธนาคาร 
ตลาดหุ้น การตลาด กฎหมายธุรกิจ  และด้านเศรษฐกิจ ภายในฉบับ
มีเรื่องราวต่างๆ  ที่หลากหลายและน่าสนใจทั้งสิ้น สามารถติดตาม
รายละเอียดภายในฉบับได้ 

TITLE :การเงนิธนาคาร 



           สาระสะใจคนรักรถ เสนอความเคลื่อนไหวในวงการ 
ยานยนต์ทั่วทุกมุมโลก ผลทดสอบรถยนต์รุ่นล่าสุด ฯลฯ เนื้อหา
เข้มข้น สะใจ ทันสมัย และถูกต้องแม่นย า ได้รับความนิยม และ
ความเชื่อถือ ในฐานะสื่อยานยนต์ชั้นน าของเมืองไทยมายาวนาน 

TITLE : ฟอร์มูลา 
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            นิตยสารเกี่ยวกับการตกแต่ง การท าห้องครัวภายในบ้าน ซึ่ง 
ทุกวันนี้มีวัสดุให้เลือกมากมาย วัสดุแต่ละชนิดต่างมีเอกลักษณ์ข้อดีและ
ข้อเสียแตกต่างกันไปและยังสามารถสร้างบรรยากาศที่ต่างกันไปอีกด้วย 
ตรงนี้เองเป็นจุดส าคัญที่ดีไซเนอร์มักเลือกใช้วัสดุต่างๆ มามิกซ์แอนด์
แมตช์เพื่อสร้างอารมณ์และบรรยากาศให้กับห้องครัวได้หลากหลายซึ่ง
นิตยสารเล่มนี้มีตัวอย่างห้องครัวต่างๆ ที่ท าจากวัสดุอุปกรณ์ที่
หลากหลายท าให้โชว์ความงามของวัสดุชุดครัวได้อย่างเต็มที่อีกด้วย 

TITLE : @Kitchen 
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               นิตยสารในเครือบริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2543 
น าโดยวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, นิติพัฒน์ สุขสวย และภาสกร ประมูลวงศ์ 
เนื้อหาพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ และบุคคลที่น่าสนใจในสังคม 
เป็นหนึ่งในเทรนด์ของกระแสอินดี้ไทยที่น่าจับตาในยุคนั้น ท าให้นิตยสารได้รับ
ความนิยมจากคนรุ่นใหม่เป็นจ านวนมาก เนื้อหาหลักคือคอลัมน์ main 
course ซึ่งเป็นสกู๊ปหลักที่มีเนื้อหาแตกต่างกันในแต่ละเดือน หยิบเอาเรื่องใน
สังคมที่ก าลังเป็นที่นิยม มาสื่อสารด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และเข้าถึงง่าย 
นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอัพเดตวงการความคิดสร้างสรรค์ของโลก สัมภาษณ์
บุคคลที่น่าสนใจในวงการศิลปะและครีเอทีฟ 

TITLE : A Day 


