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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิ 

1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 วสัิยทศัน์  
วสัิยทศัน์ของบริษัท “เป็นหน่ึงในผูน้าํในการใหค้วามรู้ และความบนัเทิงท่ีมีคุณภาพ” 
พนัธกจิ “ใหค้วามรู้และความบนัเทิงจากทัว่โลก” 
คุณค่าขององค์กร  
Passion  ความรักและทุ่มเทในงาน  
Integrity  ยดึมัน่ในความถูกตอ้ง มีจริยธรรม โปร่งใส น่าเช่ือถือ   
Synergy  ร่วมมือร่วมใจ ผสมผสานเพ่ือความสาํเร็จร่วมกนั ทาํงานเป็นทีม   
Care  ห่วงใยและเอาใจใส่ต่อผูถื้อหุน้ ลกูคา้ พนกังาน และสังคม  
Innovation พฒันา ปรับตวั ปรับปรุง เปล่ียนแปลง และริเร่ิมอยา่งต่อเน่ือง   

 
1.2 ประวตัคิวามเป็นมา การเปลีย่นแปลงและพฒันาทีสํ่าคญั 
ประวตัแิละความเป็นมาของบริษัท 

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นหน่ึงในบริษทัย่อยในสาย
ธุรกิจเอด็ดูเทนเมนท์ และต่างประเทศ ของบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“NMG ”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจด
ทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯ ไดถู้กจดัตั้งข้ึนเม่ือปี 2539 ภายใตช่ื้อ “เนชัน่ ชีพจรวนัน้ี” ซ่ึง
ต่อมาในปี 2545 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เนชัน่บุ๊คส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 1 ลา้นบาท 
ดาํเนินธุรกิจสาํนกัพิมพ ์“เนชัน่บุ๊คส์” ในการผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ ซ่ึงไดรั้บลิขสิทธ์ิจากนกัเขียนและ
สาํนกัพิมพช์ั้นนาํทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมิไดมี้โรงพิมพเ์ป็นของตนเอง  

ต่อมา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (NMG) คร้ังท่ี 4/2549 เม่ือวนัท่ี                
14 มิถุนายน 2549 ไดมี้มติใหป้รับโครงสร้างสายธุรกิจดา้นเอด็ดูเทนเมนทแ์ละต่างประเทศ เพ่ือใหส้ายธุรกิจดงักล่าวมี
การดาํเนินงานท่ีคล่องตวั ชดัเจน และเกิดการเติบโตของธุรกิจตามแผนท่ีวางไว ้รวมทั้งมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง
เพียงพอท่ีจะรองรับการเติบโตในอนาคต โดยไม่ตอ้งพ่ึงพิงความช่วยเหลือดา้นการเงินจาก NMG  ซ่ึงให้บริษทัฯ เป็น
บริษทัแม่ของสายธุรกิจดา้นเอ็ดดูเทนเมนท์และต่างประเทศ  และถือหุ้นในบริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
จาํนวน 2 บริษทั คือ 1) บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์ จาํกดั (“NED”) และ 2) บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์ 
จาํกดั (“NEE”) (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (“NGE”)) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
และ 98.99 ตามลาํดบั อีกทั้งยงัรับเป็นผูด้าํเนินการแทน NMG ในธุรกิจตวัแทนขายโฆษณาใหแ้ก่ส่ิงพิมพต่์างประเทศ 
ตัวแทนการพิมพ์และจัดจําหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนบางส่วนให้แก่
สาํนกัพิมพต่์างประเทศ รวมทั้งธุรกิจการอบรมสัมมนา, สอนภาษาต่างประเทศ และทกัษะการส่ือสาร โดยในการปรับ
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ บริษทัฯ ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1 ลา้นบาท เป็น 70 ลา้นบาท ในปี 2549 โดยการจดัสรร
หุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ NMG ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้เดิม และ NMG ไดข้ายเงินลงทุนใน NED และ NEE ใหบ้ริษทัฯ ตามมูลค่าทาง
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บญัชี ณ วนัท่ีเกิดรายการ อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีการดาํเนินธุรกิจการอบรมสัมมนา, สอนภาษาต่างประเทศ 
และทกัษะการส่ือสาร (ซ่ึงมีสัดส่วนรายไดต้ ํ่ากวา่ร้อยละ 5 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทัฯ) หลงัจากไตรมาส 1 ปี 2552 
นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัรับโอนธุรกิจสาํนกัพิมพ ์Bizbook จาก NMG ในไตรมาส 3 ปี 2552 เพ่ือใหก้ารแบ่งแยกธุรกิจ
ระหวา่งกลุ่มบริษทัฯ และ NMG มีความชดัเจนยิง่ข้ึน   

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2551 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2551 ไดมี้มติใหบ้ริษทัฯ แปลง
สภาพเป็นบริษทัมหาชน และเปล่ียนช่ือบริษทัฯ จากบริษทั เนชัน่บุ๊คส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เป็นบริษทั เนชัน่ 
อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) รวมทั้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 70 ลา้นบาทเป็น 85 ลา้นบาท เพ่ือ
รองรับการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก 

เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2552 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ NMG คร้ังท่ี 1/2552 ไดอ้นุมติัแผนงานการเสนอขายหุน้
สามญัของบริษทัฯ และการนาํหุ้นสามญัของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ซ่ึงการ Spin-off 
ดงักล่าวเป็นหน่ึงในขั้นตอนสาํคญัท่ีจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าในการลงทุนของ NMG อีกทั้ง NMG สามารถนาํเงินท่ีไดจ้าก
การเสนอขายหุ้นเดิมพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนมาจ่ายคืนเงินกูย้ืมซ่ึงเป็นการปรับปรุงสถานะทางการเงิน
ของ NMG ให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นของ NMG ในอนาคต ต่อมาเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2553 ท่ี
ประชุมคณะกรรมการของ NMG คร้ังท่ี 4/2553 ไดมี้มติอนุมติัให ้ NMG เสนอขายหุน้สามญัจาํนวน 4,000,000 หุน้ท่ี 
NMG ถืออยูใ่นบริษทัฯ พร้อมกบัการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนและบุคคลทัว่ไปเป็นคร้ังแรกของบริษทัฯ  

อยา่งไรกต็าม การเสนอขายหุน้สามญัของบริษทัฯ จะทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของ NMG ในบริษทัฯ ลดลงจากท่ี
เคยถืออยูร้่อยละ 99.99 ของทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ มาเป็นร้อยละ 77.65 จึงทาํใหส้ัดส่วนการควบคุมในบริษทัฯ 
ลดลงไปตามสัดส่วนการถือหุน้ อยา่งไรกต็าม NMG ยงัคงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีสุดในบริษทัฯ ภายหลงัจากการเสนอ
ขายหุ้นสามญั และบริษทัฯ ยงัคงมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ NMG เช่นเดิม ถึงแมส้ัดส่วนการรับรู้รายไดแ้ละกาํไร 
รวมถึงเงินปันผลของ NMG จากบริษทัฯ ท่ี Spin-off ไปแลว้จะลดลงเน่ืองจากสัดส่วนการถือหุน้ท่ีลดลง แต่โดยทัว่ไป
บริษทัท่ีเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้จะมีการขยายตวัในธุรกิจ ทาํใหมี้รายไดแ้ละผลกาํไรท่ีเติบโตข้ึน ดงันั้น 
หากบริษทัฯ มีกาํไรเพ่ิมมากข้ึนจากการขยายตวั กอ็าจทาํใหส่้วนแบ่งกาํไรและเงินปันผลจากบริษทัฯ เท่าเดิมหรือเพ่ิมข้ึน
กเ็ป็นได ้ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ NMG เช่นกนั นอกจากนั้น เพ่ือเป็นการลดผลกระทบจาก Dilution Effect ท่ีกล่าว
มาขา้งตน้ คณะกรรมการของบริษทัฯ จึงมีมติให้มีการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จาํนวน 9,000,000 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 47.37 ของจาํนวนหุน้ในการเสนอขายหุน้สามญัคร้ังน้ีทั้งหมด 19,000,000 หุน้ เพ่ือเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้
เดิมของ NMG ทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีมีอยู ่(Pre-emptive right) โดยเป็นการจดัสรรในช่วงเวลาใกลเ้คียงกบัการ
เสนอขายหุน้สามญัของบริษทัฯ ใหแ้ก่ประชาชนและบุคคลทัว่ไป ในราคาท่ีเท่ากนั  
 
การเปลีย่นแปลงและพฒันาทีสํ่าคญั 

ปี 2555  วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2555 บริษทัฯ เปิดตวั Canimals (แคนนิมอลส์) ก๊วนกระป๋องจอมซน ตวัการ์ตูนช่ือดงั
จากเกาหลีอยา่งเป็นทางการ 

 วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 บริษทัฯ เขา้ถือหุน้ในบริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั  ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท 
ประกอบธุรกิจ และผลิตรายการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ผา่นส่ือโทรทศัน์ และส่ือรูปแบบใหม่ 

 วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ เปิดตวัช่อง KidZone อยา่งเป็นทางการ 
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 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ ดาํเนินการเลิกกิจการและชาํระบญัชีของ บริษทั เอน็คูปอง จาํกดั 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ใน NINE ร้อยละ 78.46 

ปี 2556  วนัท่ี 3 เมษายน 2556 บริษทัฯ จดัแถลงข่าวและเปิดตวัหนงัสือชีวประวติั “ไอน์สไตน์” ฉบบัภาษาไทย 
 วนัท่ี 23 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯดงัน้ี 

- ออกหุ้นสามญัจาํนวนไม่เกิน 85,000,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วน
จาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ 
ในราคาเสนอขายหุน้ละ 4 บาท 
- ออกหุ้นสามญัจาํนวนไม่เกิน 85,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจะเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ (Rights Offering) และไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ท่ีออกและเสนอขาย
คร้ังน้ี  
- ออกหุ้นสามญัจาํนวนไม่เกิน 4,250,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัฯ แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย (ESOP)โดย
ไม่คิดมูลค่า มีอตัราการใชสิ้ทธิคือใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญั ราคาใชสิ้ทธิ 4 บาทต่อหุน้ 

 วนัท่ี 26 สิงหาคม 2556 จดัตั้งบริษทั ไนน์ บี ไบรท ์จาํกดั โดยเป็นการร่วมทุนระหวา่ง NINE และ บี ไบรท ์
สัดส่วนการลงทุน 60:40 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท ประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นการศึกษา 

 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ใน NINE ร้อยละ 83.76 
ปี 2557  วนัท่ี 3 มีนาคม 2557 บริษทัฯจดัแถลงข่าวและเปิดตวัหนงัสือชีวประวติั “อเลก็ซ์ เฟอร์กสูัน” ฉบบัภาษาไทย 

 วนัท่ี 25 กนัยายน 2557 บริษทัฯไดรั้บรางวลั "Investor's Choice Award" จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย   
สาํหรับบริษทัจดทะเบียนท่ีทาํคะแนนการประเมินคุณภาพการประชุมสามญัประจาํปีเตม็ 100%   ต่อเน่ือง
เป็นระยะเวลา 4 ปี 

 วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุน้ บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั จาํนวน 49% จาก
ผูถื้อหุ้นเดิม และเปล่ียนช่ือบริษทัจาก บริษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกดั เป็น บริษทั เนชั่น   
โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 

 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ใน NINE ร้อยละ 80.06 
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1.3 โครงสร้างการประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  

1) เอก็มอนท ์อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง เอ/เอส เป็นบริษทัท่ีถือหุน้ใหญ่โดย The Egmont Foundation ซ่ึงเป็นมูลนิธิท่ีก่อตั้งเพื่อทาํ
ประโยชน์ใหก้บัสงัคม และดาํเนินธุรกิจดา้นส่ือและความบนัเทิงรายใหญ่ในประเทศแถบสแกนดิเนเวยีมากวา่ 130 ปี และดาํเนิน
ธุรกิจในประเทศต่างๆ มากกวา่ 30 ประเทศ ถือหุน้ NEE ในสดัส่วน 49%  

2) บริษทั ไนน์ บี ไบรท ์จาํกดั จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2556 
3) วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุน้ บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั จาํนวน 49% จากผูถื้อหุน้เดิม และ

เปล่ียนช่ือบริษทัจาก บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั เป็น บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 NINE มีบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

บริษัทย่อย   

บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 

ทุนจดทะเบียน 41.25 ลา้นบาท 

ส่ือส่ิงพิมพ ์ 99.99 

บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั 

ทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท 

ผลิตรายการโทรทัศน์ และให้บริการ

โฆษณา ผา่นส่ือโทรทศัน์ 

99.99 

บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 
ทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท 

ส่ิงพิมพ ์ 98.99 

บริษทั ไนน์ บี ไบรท ์จาํกดั 

ทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท 

ใหบ้ริการดา้นการศึกษา  59.99 

หมายเหตุ เม่ือวนัท่ี 29/12/57 บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) เขา้ซ้ือหุน้ บริษทั เนชัน่ 

เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั  จาํนวน 49% จากผูถื้อหุน้เดิม และเปล่ียนช่ือบริษทัจาก บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดู

เทนเมนท ์จาํกดั เป็น บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 

 
ภาพรวมในการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ 

กลุ่มบริษทัฯ ประกอบธุรกิจสํานกัพิมพ ์โดยผลิตและจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพท่ี์ให้ทั้งความรู้และความบนัเทิง ใน
รูปแบบของหนังสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ และส่ิงพิมพส์ําหรับเยาวชน ซ่ึงมิไดมี้โรงพิมพเ์ป็นของตนเอง ในส่วนของหนังสือ 
พอ็คเกต็บุ๊คส์ กลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจผา่นตวับริษทัฯ เองในนามสาํนกัพิมพ ์“เนชัน่บุ๊คส์” ซ่ึงผลิตและจาํหน่ายหนงัสือ
พ๊อคเก็ตบุ๊คส์ท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิจากนกัเขียนและสํานกัพิมพท่ี์มีช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นผูจ้ดัพิมพ์
และจาํหน่ายผลงานท่ีมีคุณภาพ โดยมีกลุ่มผูอ้่านเป้าหมายหลกัเป็นผูใ้หญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหา
หลากหลายแนว ไดแ้ก่ 1) หมวดบริหารและจดัการ 2) หมวดนวนิยายและวรรณกรรม 3) หมวดภาษาและการเรียนรู้       
4) หมวดศาสนา จิตวิทยา และปรัชญา 5) หมวดทัว่ไป  ในปี พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บลิขสิทธ์ิในการพิมพแ์ละจดั
จาํหน่ายหนังสือพ๊อคเก็ตบุ๊คส์ทั้ งส้ินจาํนวนมากกว่า 1,000 ปก ซ่ึงส่วนใหญ่ กลุ่มบริษทัฯ จะจัดจาํหน่ายผ่านผูจ้ัด
จาํหน่ายหนังสือรายใหญ่ในประเทศ โดยมีจุดกระจายหนังสือรวมกันทั้ งส้ินมากกว่า 10,000 จุด (ท่ีมา:บริษทั) 
นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ ยงัดาํเนินธุรกิจผลิต นาํเขา้ และจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนเพ่ือการศึกษา บนัเทิง และการ
เสริมทกัษะ ซ่ึงรวมถึงการ์ตูน และนิทานประเภทต่างๆ ผ่าน บริษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั (NED) และ บริษทั 
เนชัน่ เอ็กมอนท ์เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั (NEE) ในนามสํานกัพิมพ ์“เนชัน่เอ็ดดูเทนเมนท์” และ “เนชัน่ เอ็กมอนท์” 
(ปัจจุบนั บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทัเนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั)โดย
มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นเยาวชนอายไุม่เกิน 18 ปี กลุ่มบริษทัฯ จะมุ่งเนน้การผลิตและจดัจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูนยอด
นิยมท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิมาจากสาํนกัพิมพช์ั้นนาํของประเทศญ่ีปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศไทย  ประเทศจีน และประเทศใน
ทวปีเอเชีย อ่ืน ๆ อาทิ เชลลด์อน, เบิร์ดแลนด,์ โดราเอมอน,  เครยอนชินจงั, ดรากอ้นบอล และ นารุโตะ นินจาคาถาโอโ้ฮ
เฮะ เป็นตน้ รวมทั้งส่ิงพิมพท่ี์ไดรั้บลิขสิทธ์ิมาจากกลุ่มประเทศแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย โดยในปี พ.ศ. 2557 
กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บลิขสิทธ์ิในการพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์ําหรับเยาวชนทั้งส้ินจาํนวนมากกวา่ 5,500 ปก ซ่ึง
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ส่วนใหญ่ กลุ่มบริษทัฯ จะจดัจาํหน่ายผ่านเอเยน่ต์หนงัสือ และผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือ โดยมีจุดกระจายหนังสือรวมกนั
ทั้งส้ินกวา่ 10,000 จุด (ท่ีมา: บริษทัฯ)  

กลุ่มบริษทัฯ โดยตวับริษทัฯ เองยงัดาํเนินธุรกิจในการเป็นตวัแทนขายและจดัจาํหน่ายหนังสือพิมพใ์ห้แก่
สาํนกัพิมพต่์างประเทศ คือ The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbun รวมทั้งนิตยสารต่างประเทศ เช่น 
Fortune, Time และ Economist เป็นตน้ และฐานขอ้มูลออนไลน์จากบริทานิกา้ กลุ่มบริษทัฯ เป็นตวัแทนขายและรับจดั
จาํหน่ายหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารต่างประเทศจาํนวนทั้งส้ิน 185 หวั ซ่ึงมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นลูกคา้นกัธุรกิจทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ และกลุ่มนักศึกษา นักวิชาการ โดยมีการจาํหน่ายผ่านระบบสมาชิก แผงหนังสือและร้าน
หนังสือ รวมถึงจาํหน่ายแบบ Bulk สําหรับฐานขอ้มูลออนไลน์จะมีกลุ่มลูกคา้เป็นสถาบนัการศึกษาทุกระดบัชั้น 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเป็นตวัแทนขายสมาชิกและตวัแทนขายโฆษณาใหก้บัหนงัสือพิมพ ์The Yomiuri Shimbun ฉบบั
ท่ีพิมพใ์นประเทศไทย รับจา้งพิมพห์นงัสือพิมพ ์The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbun รวมถึงรับ
จดัส่งหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารต่างประเทศอีกหลายฉบบัดว้ย 
 
สรุปลกัษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษทั 
บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NINE”)  
 ดาํเนินธุรกิจสาํนกัพิมพโ์ดยผลิตและจดัจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ ท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิจากนกัเขียนและสาํนกัพิมพ์

ชั้นนาํทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเนน้กลุ่มผูอ้่านท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป และมิไดมี้โรงพิมพเ์ป็นของ
ตนเอง     

 เป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายหนงัสือพิมพต่์างประเทศและนิตยสารต่างประเทศ ซ่ึงมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นนกัธุรกิจทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

 เป็นตวัแทนขายสมาชิกและตวัแทนขายโฆษณาใหก้บัหนงัสือพิมพ ์ The Yomiuri Shimbun ท่ีพิมพใ์นประเทศไทย 
รับจา้งพิมพห์นงัสือพิมพ ์The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbun รวมถึงรับจดัส่งหนงัสือพิมพ์
และนิตยสารต่างประเทศอีกหลายฉบบั(Britannica) 

 
บริษัท เนช่ัน เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (“NED”) 
 ดาํเนินธุรกิจสาํนกัพิมพโ์ดยผลิตและจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์ําหรับเยาวชนเพ่ือการศึกษา และบนัเทิง สําหรับกลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมายหลกัท่ีเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี โดยมุ่งเน้นหนังสือการ์ตูนยอดนิยมท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิมาจาก
สํานักพิมพช์ั้นนาํของประเทศญ่ีปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในทวีปเอเชีย รวมทั้งการ์ตูน
ความรู้และวรรณกรรมเยาวชนต่างๆ โดยมิไดมี้โรงพิมพเ์ป็นของตนเอง 

 
บริษัท เนช่ัน เอก็มอนท์ เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (“NEE”) (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์
จาํกดั (NGE)) 
 ดาํเนินธุรกิจสํานกัพิมพโ์ดยผลิต นาํเขา้ และจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์ําหรับเยาวชนเพ่ือการศึกษา บนัเทิง และการ

เสริมทกัษะ สําหรับกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัท่ีเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ส่วนใหญ่ไดรั้บลิขสิทธ์ิมาจากกลุ่ม
ประเทศแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย โดยมิไดมี้โรงพิมพเ์ป็นของตนเอง  
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บริษัท เนช่ัน คดิส์ จํากดั 
 ดาํเนินธุรกิจผลิตรายการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ผา่นส่ือโทรทศัน์ และส่ือรูปแบบใหม่ 
 
บริษัท ไนน์ บี ไบรท์ จํากดั 
 ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการดา้นการศึกษา 

 
จุดเด่นในการประกอบธุรกิจ  
1. ธุรกิจส่ิงพิมพ ์
1.1 กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บการยอมรับและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเขียนและสาํนกัพิมพท่ี์มีช่ือเสียงทัว่โลก 

กลุ่มบริษทัฯ เป็นผูริ้เร่ิมการประกอบธุรกิจส่ิงพิมพก์าร์ตูนท่ีมีการขอลิขสิทธ์ิจากสาํนกัพิมพจ์ากต่างประเทศ
อยา่งถูกตอ้งเป็นรายแรกของประเทศไทย ซ่ึงตลอดระยะเวลา 20 ปี ท่ีผา่นมา กลุ่มบริษทัฯ ไดพิ้สูจน์ให้เจา้ของลิขสิทธ์ิ
ต่างๆ ไดเ้ห็นวา่ บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งตรงไปตรงมา และถูกตอ้งตามจริยธรรม
การดาํเนินธุรกิจท่ีดี  

จากการยดึแนวทางการดาํเนินการขา้งตน้ ทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บการยอมรับและเช่ือมัน่จากสาํนกัพิมพต่์างๆ
ทัว่โลก ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ มีโอกาสสูงในการไดรั้บการพิจารณาคดัเลือกจากส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือท่ีไดรั้บความนิยม
จากต่างประเทศเพ่ือมาดาํเนินการผลิตและจดัจาํหน่ายในประเทศใหไ้ดต้ามเป้าหมาย  

 

1.2 กลุ่มบริษทัฯ ประสบความสาํเร็จในการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือมาอยา่งต่อเน่ือง 
กลุ่มบริษทัฯ มีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับในการผลิตและจัดจาํหน่ายส่ิงพิมพ์ท่ีได้รับความนิยม และมียอด

จาํหน่ายประเภทส่ิงพิมพสู์งติดอนัดบัตน้ๆของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดยโดดเด่นในหมวด การ์ตูน, หนังสือ
เสริมทกัษะและพฒันาสําหรับเยาวชน, หนงัสือหมวดธุรกิจ บริหารและการลงทุน, ศาสนา และภาษาองักฤษ อาทิเช่น 
หนงัสือการ์ตูนโดราเอมอน, นารุโตะ นินจาคาถาโอโ้ฮเฮะ, เทพมรณะ Bleach, Blue Exorcist,  เครยอนชินจงั, ฮิคารุ
เซียนโกะ, All You Need is Kill, คุโรโกะ นายจืดพลิกสังเวียนบาส, หนงัสือกิจกรรมเสริมทกัษะ Disney, หนงัสือชุดเจา้
หญิง, นิทานประกอบภาพระบายสี, หนงัสือชุดมิคก้ีและสหาย, หนงัสือชุด การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์ “Science Kids”, 
เขาช่ือ”ตู่” ประวติัท่ีน่าสนใจวงในของนายกรัฐมนตรีคนท่ี 29 ของประเทศไทย, หนงัสืออเลก็ซ์ เฟอร์กสูัน อตัชีวประวติั 
, จอนน่ี ไอฟฟ์ นกัออกแบบอจัฉริยะ, HARD CHOICES โดย ฮิลลารี คลินตนั, ฮวงจุย้ปรับบา้นเปล่ียนชีวิต, ปฏิทินฤกษ์
มงคลปี 2015 ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ืองทุกปี, 21 วนัหุ่นเป๊ะไดส้ไตลเ์กาหลีเล่ม 1 และเล่ม 2, นวดกดจุด, 
ภาษาองักฤษ แค่คริสกม็นัส์แลว้ 1.5พร้อม ซีดี MP3, รู้ทนัมะเร็ง2, ถนอมปอดยบัย ั้งสารพดัโรค, ถนอมไตยบัย ั้งสารพดั
โรค  เป็นตน้ ดงันั้น นกัเขียนและสาํนกัพิมพท่ี์มีช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงมีการติดต่อขอจาํหน่ายลิขสิทธ์
ส่ิงพิมพท่ี์ไดรั้บความนิยมสูงใหแ้ก่กลุ่มบริษทัฯ โดยตรงเป็นประจาํ  

 

1.3 กลุ่มบริษทัฯ ผลิตและจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือหลากหลายประเภท 
กลุ่มบริษทัฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพท่ี์ให้ทั้ งความรู้และความบนัเทิงหลากหลายประเภท            

ในรูปแบบของหนังสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์สําหรับกลุ่มผูอ้่านท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป และส่ิงพิมพส์ําหรับเยาวชนสําหรับ
กลุ่มผูอ้่านท่ีเป็นเยาวชนอายไุม่เกิน 18 ปี ดงันั้น ส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือของกลุ่มบริษทัฯ จึงสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูอ้่านไดทุ้กกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวยั ซ่ึงเป็นการลดความเส่ียงในการพ่ึงพิงผูอ้่านกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  
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1.4 กลุ่มบริษทัฯ มีผูถื้อหุน้ท่ีเขม้แขง็และสามารถช่วยสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ได ้
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (NMG) ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯ มี

ความรู้ความเช่ียวชาญดา้นธุรกิจส่ิงพิมพม์ากวา่ 44 ปี รวมทั้งไดรั้บการยอมรับจากวงการอุตสาหกรรมส่ิงพิมพท์ัว่โลก 
และเอ้ือใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถดาํเนินกิจการส่ิงพิมพท่ี์ไดรั้บการยอมรับจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมส่ิงพิมพท์ั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ งสามารถดาํเนินธุรกิจไดใ้นตน้ทุนท่ีสามารถแข่งขนัไดจ้ากการประหยดัจากขนาด 
(Economy of Scale) ดว้ย 

 

1.5 เน้ือหา (Content) และรูปภาพในส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บลิขสิทธ์ิมีโอกาสนาํไปขยายธุรกิจต่อ
ทางส่ืออ่ืนๆได ้

จากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ ประสบผลสาํเร็จในการผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือท่ีไดรั้บความนิยมสูง
ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้  กลุ่มบริษทัฯ จึงมีนโยบายท่ีจะนาํเน้ือหา (Content) และรูปภาพจากส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือท่ี
ไดรั้บลิขสิทธ์ิไปต่อยอดการดาํเนินธุรกิจนอกเหนือจากส่ิงพิมพ ์ผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เช่น การ
ใหบ้ริการเน้ือหาผา่นแอพพลิเคชัน่บนแทบเลต็และโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี สมาร์ตโฟน การใหบ้ริการดาวน์โหลดรูปภาพใน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี การให้บริการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-commerce) ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ การให้บริการดงักล่าวของ
กลุ่มบริษทัฯ เป็นการเพ่ิมส่ือทางเลือกให้แก่ผูอ้่านในการบริโภคเน้ือหา และเป็นการเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่กลุ่มบริษทัฯ ใน
อนาคตอีกดว้ย    

 

1.6 ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ เป็นผูมี้ประสบการณ์สูงในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพ ์
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ มีประสบการณ์ในการบริหารและดาํเนินงานในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์

กบักลุ่มบริษทัฯ และบริษทัในเครือเนชั่น ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูน้ําด้านการผลิตส่ือและส่ิงพิมพ์หลากหลายประเภทใน
ประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน ดงันั้น ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ จึงสามารถใชค้วามชาํนาญและความสัมพนัธ์ท่ีดี
กบันักเขียนและสํานักพิมพ์ท่ีมีช่ือเสียงทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ในการบริหารงานกลุ่มบริษทัฯ ให้ประสบ
ความสาํเร็จอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 
 

1.7 กลุ่มบริษทัฯ มีทีมบรรณาธิการท่ีมีคุณภาพ 
จากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายในการคดัเลือกวา่จา้งทีมงานบรรณาธิการท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ มีทศันคติ   

ท่ีดีกบัสายงาน รวมทั้งมีการพฒันาพนกังานอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้ทีมงานบรรณาธิการของกลุ่มบริษทัฯ มีคุณสมบติั
เพียบพร้อม และสามารถถ่ายทอดงานพิมพจ์ากตน้ฉบบัภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาไทยไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์และ
มีอรรถรส  
 
2. ธุรกิจเพ่ือการศึกษา 
2.1 กลุ่มบริษทัฯ มีบุคลากรท่ีพร้อมดว้ยคุณวฒิุ และประสบการณ์ดา้นการศึกษา 

การดาํเนินธุรกิจเพ่ือการศึกษา เกิดข้ึนจากการรวมกลุ่มกนัของคณาจารยคุ์ณภาพสูงในหลากหลายสาขาวิชา 
สังกดัมหาวิทยาลยัรัฐชั้นนาํของประเทศวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโทถึงปริญญาเอกจากสถาบนัการศึกษาชั้นนาํใน
สหรัฐอเมริกาและ สหราชอาณาจกัร มีประสบการณ์สอนสูงสุดมากกวา่สามสิบปี อีกทั้งเรายงัมีอาคารสถานท่ีท่ีพญาไท
ซ่ึงเป็นแหล่งธุรกิจกวดวิชาระดับมัธยมศึกษา ด้วยเหตุน้ี เราจึงสามารถสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนท่ีมุ่งมั่นพฒันา
การศึกษาในระบบการศึกษาท่ีกาํหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งมัน่การสอบแข่งขนัเพ่ือเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษา
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ท่ีตอ้งการ รวมทั้งมุ่งมัน่การศึกษาเพ่ือการสอบแข่งขนัในเวทีการทดสอบความสามารถระดบัชาติ จนถึงสนามแข่งขนั 
โอลิมปิคระดบัโลก 
2.2 กลุ่มบริษทัฯ มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อสถาบนัการศึกษา นกัเรียน นกัศึกษา และคณาจารย ์
        บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจเพ่ือการศึกษา เนน้การสร้างสรรคส่ื์อคุณภาพสาํหรับใชเ้ป็นหนงัสืออ่านนอกเวลา และ/หรือ
เป็นส่ือท่ีอาจารยส์ามารถใชเ้ป็นส่ือประกอบการสอนเพ่ิมเติมไดอ้ยา่งดี ดว้ยเน้ือหาท่ีมีประโยชน์รอบดา้น ทั้งสาระและ
ความบนัเทิง รวมถึงวิชาการต่างๆสาํหรับนกัเรียนนกัศึกษาใชเ้ป็นคู่มือเตรียมสอบไดอี้กดว้ย  ทั้งน้ีในฐานะส่ือมวลชนท่ี
เป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาคุณภาพการศึกษาในประเทศ เพ่ือเป็นพลงัขบัเคล่ือนสังคมท่ีดีในอนาคต ดว้ยการสร้างสรรค์
กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา อาทิ กิจกรรมการแข่งขนัสะกดคาํภาษาองักฤษชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ท่ีจดัต่อเน่ือง 17 
ปี กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคท่ี์จดัต่อเน่ืองเป็นเวลา 10 ปี   และกิจกรรมพฒันาบุคลากร
ทางการศึกษาและเพ่ือประกอบอาชีพใหก้บัองคก์รต่างๆตลอดปี 
 
3. ธุรกิจโทรทศัน์  
3.1 กลุ่มบริษทัฯ ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินงานประกอบธุรกิจโทรทศัน์มาอยา่งต่อเน่ือง 
 ตลอดระยะเวลากวา่ 2 ปี บริษทัฯไดบ้ริหารงานสถานีโทรทศัน์ ผลิตและสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์สาระ 
ความรู้ ความบนัเทิง และกิจกรรมดีๆ ใหก้บัผูช้ม ไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจากกลุ่มผูช้มทัว่ประเทศ ทั้งในกลุ่มคน
เมืองและต่างจงัหวดั รวมไปถึงผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรทศัน์ดาวเทียม และผูป้ระกอบการเคเบิลชั้นนาํต่างๆอยา่ง
ต่อเน่ือง ไดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ป็นสถานีสาระบนัเทิงสาํหรับเดก็และครอบครัวอนัดบัหน่ึงในตลาด (No.1 of Variety 
Kids and Family Channel) มาตลอดสองปีท่ีดาํเนินธุรกิจ (ท่ีมา : ผลการสาํรวจของบริษทั เอจีบี นีสสัน ประเทศไทย 
จาํกดั) 

3.2 บริษทัฯ มีบุคลากรท่ีมีความสามารถและเช่ียวชาญในการทาํงานดา้นธุรกิจโทรทศัน์ 
จากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายในการคดัเลือกว่าจา้งทีมงานบริหารและทีมงานฝ่ายผลิตท่ีมีความรู้ความ

เช่ียวชาญ มีทศันคติท่ีดีกบัสายงาน  ส่งผลให้การบริหารจดัการ และการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ  ไดรั้บการยอมรับจากวงการธุรกิจโทรทศัน์วา่เป็นทีมงานท่ีมีคุณภาพ 

3.3 เน้ือหารายการท่ีบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตและเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิโดยตรง สามารถนาํไปขยายธุรกิจต่อในส่ืออ่ืน 
 จากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ ประสบผลสําเร็จในการผลิต และสร้างสรรค์รายการสาระบนัเทิงสําหรับเด็กและ
ครอบครัวจนไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งสูงดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้  กลุ่มบริษทัฯ จึงมีนโยบายท่ีจะนาํเน้ือหารายการท่ี
บริษทัฯ เป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิไปต่อยอดการดาํเนินธุรกิจนอกเหนือจากท่ีทาํอยู ่ ในฐานะของ Content Provider นาํเสนอ
รายการต่างๆ ผ่านส่ือโทรทศัน์ช่องอ่ืนๆ ในตลาดท่ีตอ้งการเน้ือหารายการท่ีมีคุณภาพ รวมถึงส่ืออินเตอร์เน็ตและ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เช่น การให้บริการเน้ือหาผา่นแอพพลิเคชัน่บนแทบเลต็และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซ่ึงการให้บริการ
ดงักล่าวของกลุ่มบริษทัฯ เป็นการเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ รับชม และเป็นการเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มบริษทัฯ ในอนาคต 
 
เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ 

 เป็นหน่ึงในผูน้าํและศูนยร์วมส่ือส่ิงพิมพท่ี์ให้สาระความรู้และความบนัเทิงท่ีมีคุณภาพแก่ผูอ้่าน โดยการ
นาํเสนอเน้ือหาสาระจากทัว่โลก 
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 ดาํเนินธุรกิจเพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Stakeholders) ของบริษทัฯ  
 ใชป้ระสบการณ์และความชาํนาญของกลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งการหาเน้ือหาท่ีแตกต่าง และโอกาสจากช่องวา่ง

ทางการตลาด ในการออกผลิตภณัฑใ์หม่ 
 ใชป้ระโยชน์จากเน้ือหา (Content) ท่ีกลุ่มบริษทัฯ มี และความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกลุ่มบริษทัฯ กบัเจา้ของ

ลิขสิทธ์ิในต่างประเทศ มาใชป้ระโยชน์เพ่ือการสร้างรายไดใ้หม่จากส่ือใหม่ (New  Media)  
 พฒันาบุคลากรและองคก์รเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดดว้ยหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี   
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 โครงสร้างรายได้  

 
 บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีรายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ จาํแนกตาม
ประเภทธุรกิจ ดงัน้ี 

       หน่วย  :  ลา้นบาท 

รายได้จากกลุ่มธุรกจิ 
2555 2556 2557 

ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 
1. ธุรกิจสาํนกัพิมพ ์       
1.1 การผลิตและจาํหน่ายพอ็คเกต็บุ๊คส์ 74.98 21.13 70.51 19.62 47.67 17.76 
1.2  การผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน 175.36 49.42 140.06 38.96 72.14 26.87 

2. ธุรกิจเป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศและ
บริการท่ีเก่ียวขอ้ง ก 

79.91 22.52 79.69 22.17 72.45 26.99 

3. ธุรกิจจาํหน่ายสินคา้และบริการทางอินเตอร์เน็ต 4.97 1.40 2.10 0.58 3.14 1.17 

4. ธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์และใหบ้ริการโฆษณาผา่น
ส่ือโทรทศัน์ 

4.33 1.22 51.32 14.28 42.21 15.72 

5. ธุรกิจดา้นการศึกษา - - 4.17 1.16 3.84 1.43 

6. รายไดอ่ื้น ข 15.30 4.31 11.60 3.23 27.02 10.06 

รายได้รวม 354.85 100.00 359.45 100.00 268.47 100.00 
หมายเหตุ:      ก รวมรายไดจ้ากค่าจา้งพมิพ ์ค่าจดัส่ง และค่าบริการจากการเป็นตวัแทนขายโฆษณาในส่ิงพิมพต่์างประเทศ 

    ข รายไดอ่ื้นๆ ไดแ้ก่ รายไดค่้าบริการส่วนกลาง ค่าบริการอ่ืนๆ รวมทั้งรายไดจ้ากการขายเศษซาก ดอกเบ้ียรับ และอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 
2.2 การประกอบธุรกจิของแต่ละสายธุรกจิ 
1. ธุรกจิสํานักพมิพ์ 
1.1 ส่ิงพมิพ์สําหรับเยาวชน 
1.1.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ 

กลุ่มบริษทัฯ ประกอบธุรกิจผลิต นาํเขา้และจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนเพ่ือการศึกษา บนัเทิง และการเสริม
ทกัษะ  ผา่น NED และ NGE ในนาม สาํนกัพิมพ ์“เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท”์ และ “เนชัน่ โกลบอล”    โดยสามารถแบ่งออก
ไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
ก) ส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในทวปีเอเชีย 

NED ไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศไทย 
และประเทศในทวปีเอเชีย โดยไดรั้บลิขสิทธ์ิจากนกัเขียนและสาํนกัพิมพช์ั้นนาํ อาทิ Shueisha, Shogakukan, Kodansha, 
Kadokawa Shoten และFutabasha เป็นตน้ จนถึงปี 2557 NED ไดรั้บลิขสิทธ์ิในการพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับ
เยาวชน ทั้งส้ินจาํนวนมากกวา่ 600 เร่ือง หรือมากกวา่ 4,500 ปก ซ่ึงดาํเนินการในรูปแบบดงัต่อไปน้ี 
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1) “Shonen Jump” และการ์ตนูไทยไวใ้นเล่มเดียวกนั (หมายเหตุ:  ไดย้กเลิกการจดัทาํนิตยสารฉบบัน้ีในเดือน
เมษายน 2557) 

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

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

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

5) หนังสือกจิกรรมเสริมทักษะ (Activity Book) เป็นหนงัสือท่ีเหมาะสาํหรับเดก็เลก็ ประกอบดว้ยรูปภาพ พร้อม
ความรู้และความบนัเทิง ผา่นกิจกรรมต่างๆ อาทิ การระบายสี การวาดรูปต่างๆ การลากเส้น เกมทดสอบความจาํ  
สี  ตวัเลข หรือคาํศพัท์ง่ายๆ โดยใชต้วัการ์ตูนท่ีมีช่ือเสียงท่ีเด็กช่ืนชอบ อาทิ กิจกรรมหนังสือกิจกรรมพฒันา
ทกัษะชุด  “เจา้หญิงดิสนีย”์ , “มิคก้ีและสหาย”, หนงัสือภาพยนตร์การ์ตูนจากวอลทดิ์สนีย ์ และ โมเดลกระดาษ
พฒันาทกัษะสาํหรับเดก็ “ไดโนบอ็กซ์” เป็นตน้ 

6) หนังสือสาระความรู้สําหรับเยาวชน เป็นหนงัสือท่ีให้ความรู้ในเร่ืองต่างๆ ท่ีเขา้ใจง่าย มีรูปภาพประกอบและ
วิธีการเล่าท่ีดึงดูดความสนใจของเด็ก ขณะเดียวกนัก็สอดแทรกความรู้เฉพาะดา้นควบคู่ไปดว้ย ซ่ึงอาจนาํไปใช้
เป็นหนงัสืออ่านนอกเวลา เช่น “Science Kids พิชิตปริศนาพร้อมดีวดีี” เป็นตน้   

 
ข) ส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย 

NGE ไดรั้บความไวว้างใจให้เป็นผูผ้ลิต  นาํเขา้ และจาํหน่ายส่ิงพิมพส์ําหรับเยาวชนท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิจาก
เจา้ของลิขสิทธ์ิและสาํนกัพิมพช์ั้นนาํจากกลุ่มประเทศแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย อาทิ Walt Disney, Warner 
Bros.,  Simon & Schusters, Nickelodeon ประเทศสหรัฐอเมริกา Hit Entertainment, Chorion, Scholastic UK, Egmont 
UK, Dorling Kindersley ประเทศองักฤษ,  VGS ในเครือของ EGMONT, Verlagsgesellschaften ประเทศเยอรมนันี, 
Larousse ประเทศฝร่ังเศส, Casterman ประเทศเบลเยยีม, Paramon ประเทศสเปน และ Blake Education เป็นตน้ โดย
ส่วนใหญ่ผลิตเป็น 2 ภาษา ซ่ึงมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษในเล่มเดียวกนั จนถึงปี  2557 NGE ไดรั้บลิขสิทธ์ิในการ
พิมพแ์ละจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพส์ําหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย ทั้งส้ินจาํนวน
มากกวา่  1000 ปก ซ่ึงดาํเนินการในรูปแบบดงัต่อไปน้ี 
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1)  นิตยสารสําหรับเด็กช่ือ “Disney & Me” เป็นนิตยสารรายเดือนสาํหรับเดก็อาย ุ5-8 ปี ลิขสิทธ์ิจากดิสนีย ์ซ่ึงให ้          
ความรู้พร้อมความบนัเทิงโดยการรวมนิทานภาพและกิจกรรมเสริมทกัษะไวใ้นเล่มเดียวกนั เช่น การระบายสี
รูปภาพ ลากเส้น เกมทดสอบความจาํ สี ตวัเลข พร้อมสอดแทรกความรู้ดา้นภาษาองักฤษ (หมายเหตุ:  ไดย้กเลิก
การจดัทาํนิตยสารฉบบัน้ีในเดือนเมษายน 2557) 

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

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

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

 
โดยหนงัสือของกลุ่มบริษทัฯ นั้น มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายใน

พิสัยท่ีต่างกนัดงัน้ี 
 หนงัสือการ์ตูนและนิตยสารการ์ตูน มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นกลุ่มก่อนวยัรุ่น และวยัรุ่น และอาจรวมไปถึง

ผูใ้หญ่ท่ีมีความช่ืนชอบในการอ่านหนงัสือการ์ตนู เน่ืองจากเป็นความบนัเทิงรูปแบบหน่ึงท่ีมีตน้ทุนตํ่า 
 นิทาน/ หนงัสือภาพ/ หนงัสือกิจกรรมเสริมทกัษะ มีกลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัเป็นกลุ่มเดก็เลก็ 
 วรรณกรรมเยาวชนมีลกัษณะเน้ือหาแตกต่างกนัตามความเหมาะสมและอายุ จึงมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายครอบคลุม

กลุ่มเดก็เลก็ ก่อนวยัรุ่น และวยัรุ่น  
 หนงัสือสาระความรู้มีความละเอียดของเน้ือหาแตกต่างกนัตามความเหมาะสมและอาย ุครอบคลุมลูกคา้เป้าหมาย

ตั้งแต่กลุ่มเดก็เลก็ ก่อนวยัรุ่น และวยัรุ่น 
 หนงัสือสารานุกรม มีความละเอียดของเน้ือหาแตกต่างกนัตามความเหมาะสมและอาย ุครอบคลุมกลุ่มลูกคา้เด็ก

เลก็ ก่อนวยัรุ่น และวยัรุ่น 
 หนงัสือคู่มือขอ้สอบสาํหรับเยาวชน กลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัเป็นกลุ่มเดก็ชั้นประถมศึกษา 
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1.1.3 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย  
ก) ส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในทวปีเอเชีย 

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

ในปี 2557 NGE จดัจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในทวีป
เอเชียส่วนใหญ่ผา่นเอเยน่ตก์าร์ตูน รองลงมาไดแ้ก่ ร้านหนงัสือ ร้านคา้โมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซ้ือ และ ร้านคา้ท่ีไม่ได้
จาํหน่ายหนังสือเป็นหลกั และช่องทางการจาํหน่ายอ่ืนๆ ไดแ้ก่ จาํหน่ายตรงผ่านบูธ งาน event ตามลาํดบั รวมจุด
จาํหน่ายทั้งส้ินกวา่ 10,000 จุด (ท่ีมา: บริษทัฯ ) 
ข) ส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย 

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

ในปี  2556 NGE จดัจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย 
ส่วนใหญ่ผา่นร้านหนงัสือ รองลงมาไดแ้ก่ ร้านคา้โมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซ้ือ และ ร้านคา้ท่ีไม่ไดจ้าํหน่ายหนงัสือเป็น
หลกั นอกจากนั้น มีการจาํหน่ายตรงผา่นบูธ โรงเรียน และองคก์รต่างๆ และช่องทางการจาํหน่ายอ่ืนๆ รวมจุดจาํหน่าย
ทั้งส้ินกวา่ 12,000 จุด (ท่ีมา: บริษทัฯ10,000 ร้านคา้ / 2,000 โรงเรียน)  

 
1.1.4 กลยทุธ์การแข่งขนั 

1) คดัเลือก สร้างสรรค ์พฒันาส่ือท่ีมีคุณภาพ  
บริษทัฯ จะดาํเนินการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนท่ีมีคุณภาพ ความเหมาะสม และตอบสนอง

ความตอ้งการของกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมทั้งส่งเสริมความรู้ดา้นต่างๆโดยเฉพาะความรู้ดา้นภาษาองักฤษ ซ่ึงส่ิงพิมพ์
หลายประเภทของกลุ่มบริษทัฯ มีภาษาไทยควบคู่กบัภาษาองักฤษ 

2) คดัเลือก สร้างสรรค ์ส่ิงพิมพท่ี์ทนัสมยัและไดรั้บความนิยมระดบันานาชาติ  
กลุ่มบริษทัฯ จะใช้ขอ้ไดเ้ปรียบสํานักพิมพ์อ่ืนๆ จากการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสํานักพิมพ์ท่ีมีช่ือเสียงใน

ต่างประเทศ ในการพิจารณาคดัเลือกส่ิงพิมพท่ี์ไดรั้บความนิยมสูงจากต่างประเทศ และมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บความนิยม
ในประเทศมาทาํการผลิต และจดัจาํหน่ายไดต้ามเป้าหมาย  

3) พฒันาส่ิงพิมพท่ี์สอดคลอ้งและตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดอยา่งรวดเร็ว 
กลุ่มบริษทัฯ มีการติดตามข่าวสารความนิยมของหนังสือในต่างประเทศและในประเทศอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ

คดัเลือกเร่ืองท่ีไดรั้บความนิยมสูง มาจดัพิมพว์างจาํหน่ายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูอ้่าน  
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายในการตั้งราคาจาํหน่ายส่ิงพิมพส์ําหรับเยาวชนท่ีเหมาะสมและสามารถ

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

 
4) สร้างสรรคกิ์จกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมของลกูคา้ และกิจกรรมเพื่อสังคม  

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

5) พฒันาช่องทางการจดัจาํหน่ายอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการกระจายส่ือท่ีคัดสรรแล้วว่ามีคุณภาพและมีเน้ือหาเหมาะสมไปยงั

กลุ่มเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ไดแ้ก่ การให้ความสําคญักบัการพฒันาช่องทางการจดัจาํหน่ายทั้งช่องทาง
ดั้งเดิม ในดา้นระบบงาน การพฒันาความรู้เก่ียวกบัตวัสินคา้ และการควบคุมติดตาม เพ่ือเปิดโอกาสในการจาํหน่ายให้
ครอบคลุมหนงัสือทุกกลุ่ม ทุกเพศวยั ในทุกช่องทางให้มากท่ีสุด รวมถึงการเปิดโอกาสการขายผา่นส่ือใหม่อาทิ โซ
เชียลเน็ตเวิร์ก สมาร์ตโฟน หรือแทบเลต็ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัเนน้การเขา้ถึงเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษผา่นการ
ขายตรงเพื่อเขา้ถึงผูป้กครองของเด็กและเยาวชน รวมถึงการขายตรงเขา้สู่โรงเรียน โดยผ่านทางห้องสมุดหรือ ครู
บรรณารักษ ์ครูท่ีปรึกษา เพ่ือเสนอทางเลือกในการใชป้ระกอบการเรียนการสอน หรือมีไวใ้ห้นกัเรียนคน้ควา้ประจาํ
หอ้งสมุดอีกทางหน่ึง 

 
1.2 หนังสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ 
1.2.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์
หนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ของบริษทัฯ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 หมวดหลกัดงัน้ี 
(1) หมวดบริหารและการจัดการ (Business and Management) 

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

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

หนงัสือในกลุ่มน้ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัคาํสอนทางศาสนา ปรัชญา และความเช่ือ เช่น แค่เปิดใจกเ็ป็นสุข , แพค็
กระเป๋าไปภาวนา” เป็นต้น 

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

หนังสือในกลุ่มน้ีเป็นหนังสือท่ีมีเน้ือหาหลากหลาย ครอบคลุมความสนใจดา้นต่างๆ ของผูอ้่านในวงกวา้ง 
อาทิ สุขภาพและความงาม อาหาร บา้นและการตกแต่ง การพฒันาตนเอง สัตวเ์ล้ียง และไลฟ์สไตล ์ตลอดจนเร่ืองชีวิต
คนดงั หนงัสือเด่นของกลุ่มน้ีไดแ้ก่  

แนวไลฟ์สไตล์/ชีวิตคนดัง เป็นการนาํแนวการดาํเนินชีวิตของผูท่ี้ประสบความสําเร็จในดา้นต่างๆ มาจดัทาํ
เป็นหนงัสือ เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัผูอ้่าน อาทิ Line กนก เป็นตน้ 

แนวสุขภาพ สํานกัพิมพเ์นชัน่บุ๊คส์ไดผ้ลิตหนังสือแนวสุขภาพท่ีมีคุณภาพและยอดขายสูงอย่างต่อเน่ือง ทั้ง
จากนกัเขียนไทยท่ีไดรั้บความนิยม ไดแ้ก่  รู้ทนัมะเร็ง2, ถนอมไตยบัย ั้งสารพดัโรค, ถนอมปอดยบัย ั้งสารพดัโรค, ลา้ง
พิษตบัดีทอ็กซ์ลาํไส้ และหนงัสือแปลจากต่างประเทศ ท่ีไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากผูอ้่าน เช่น 21 วนัหุ่นเป๊ะไดส้ไตลส์าว
เกาหลี เล่ม1 และเล่ม 2, นวดกดจุด เป็นตน้ 

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

ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายหลกัคือผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ซ่ึงให้ความสาํคญักบัการพฒันาตนเองในแง่มุมต่างๆ ไม่
วา่การพฒันาทกัษะในการทาํงาน การใส่ใจสุขภาพ การพฒันาความคิด และปรัชญาการดาํเนินชีวิต มีความช่ืนชอบใน
การอ่านหนงัสือเพ่ือความบนัเทิงและสาระความรู้  

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

ยเูคชัน่ ซ่ึงจะจาํหน่ายหนงัสือในร้านหนงัสือของตนเองท่ีมีจาํนวนสาขามากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 และกระจายหนงัสือสู่
ร้านคา้และร้านหนงัสือชั้นนาํอ่ืนๆ ต่อไป รวมถึงมีการวางจาํหน่ายแบบเปิดหนา้บญัชีเองโดยตรงผ่านร้านหนงัสือ
อ่ืนๆ ท่ีเป็นช่องว่างทางการตลาด อาทิ ร้านดบัเบ้ิลเอ บุ๊คทาวเวอร์ ร้านบุ๊คสไมล ์ร้านดีเอ็นเอ ควบคู่ไปกบัการผลิต
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หนงัสือเล่มพิเศษจาํหน่ายเฉพาะทางภายใตโ้ครงการ “Only At 7” ซ่ึงมีร้านบุ๊คสไมลเ์ป็นตลาดหลกั ร้านคา้ปลีก
เครือข่าย ( Chain Store) อ่ืนๆ เป็นตลาดรอง เพ่ือมุ่งเน้นถ่ายเท หมุนเวียนหนังสือไปถึงผูอ้่านภายใตแ้นวคิด 
“หนงัสือดี ราคาประหยดั” อยา่งกวา้งขวางต่อเน่ืองอีกดว้ย  

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

3. งานบูธโมเดิร์นเทรด ทั้งท่ีจดัเอง และจดัร่วมกบัหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ ภายในพ้ืนท่ีหา้งสรรพสินคา้นั้นๆ งานบูธโรง
เรียน มหาวิทยาลัย ทั้ งโดยการจัดร่วมกบังานสัปดาห์ห้องสมุด สัปดาห์วิทยาศาสตร์ งานวาระพิเศษต่างๆ ของ
โรงเรียนแลว้ ยงัมีการจดัข้ึนเป็นลกัษณะงานโรดโชวเ์พ่ือใหค้วามรู้และแนะนาํหนงัสือไปในตวัอีกดว้ยส่วนหน่ึง 

4. จําหน่ายตรงแก่องค์กร เป็นการจาํหน่ายหนังสือแก่ผูบ้ริโภคท่ีเป็นบริษทัเอกชน โรงเรียน มหาวิทยาลยั และ
หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีมีความตอ้งการหนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ของบริษทัฯ 

5. ช่องทางการจําหน่ายอื่นๆ เช่น การจาํหน่ายหนงัสือใหแ้ก่บริษทัในเครือเนชัน่ เพ่ือใชเ้ป็นของขวญัปีใหม่หรือของ
สมนาคุณแก่ลูกคา้ และการจาํหน่ายผ่านทางไปรษณีย ์และอินเตอร์เน็ตผ่านเวบ็ไซต ์www.nationbook.com และ 
nationbook.tarad.com ซ่ึงให้ส่วนลดเป็นพิเศษแก่ผูส้ั่งซ้ือ และเป็นการเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายสําหรับผูอ้่านมาก
ยิง่ข้ึน  

ในปี 2557   สาํนกัพิมพ ์ “เนชัน่บุ๊คส์” ไดจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ผา่นช่องทางการจาํหน่ายหลกัคือ
ร้านหนังสือ รองลงมาได้แก่การจาํหน่ายตรงผ่านบูธ โรงเรียน และองค์กรต่างๆ และช่องทางการจาํหน่ายอ่ืนๆ 
ตามลาํดบั รวมจุดจาํหน่ายทั้งส้ินกวา่ 10,000 จุด (ท่ีมา : บริษทัฯ )  

 
1.2.4 กลยทุธ์การแข่งขนั 
1) บริษทัฯ จะดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายหนังสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ท่ีมีคุณภาพและมีความหลากหลายครอบคลุมความ

ตอ้งการของนกัอ่านทุกกลุ่มอาย ุเพศ และอาชีพ โดยพิจารณาคดัเลือกหนงัสือทั้งในแง่ของเน้ือหา คุณภาพ และความ
เหมาะสม เพ่ือใหห้นงัสือของบริษทัฯ สามารถเป็นส่วนหน่ึงในการเสริมสร้างความบนัเทิง และความรู้ของผูอ้่านให้
ทนัต่อยคุสมยั  

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

3) ในส่วนของหนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ท่ีเป็นหนงัสือแปลจากภาษาต่างประเทศ บริษทัฯ ไดมี้การมุ่งเนน้คุณภาพการแปล
ให้มีความถูกตอ้งตรงกับตน้ฉบบัมากท่ีสุด โดยไม่ละท้ิงความสละสลวยของบทความ เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
อรรถรสในการอ่านหนงัสือ และเสริมสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูอ้่านมากท่ีสุด  

4) บริษทัฯ มีนโยบายในการตั้งราคาจาํหน่ายหนังสือท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขนักบัสํานักพิมพอ่ื์นในตลาดได ้
นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีการสร้างแรงจูงใจในการซ้ือหนงัสือ เช่น จดัจาํหน่ายหนงัสือในราคาพิเศษ หรือใหส่้วนลด
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พิเศษสําหรับหนงัสือบางหมวด เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไม่มีนโยบายทาํการตลาดดว้ยราคาตํ่ากว่าคู่แข่ง 
(Price War) 

5) บริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดักิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขา้
ร่วมงานมหกรรมหนังสือต่างๆ การเปิดตวัหนังสือ  การพบปะนักเขียน การจดัส่งหนังสือให้แก่ส่ือต่างๆ รวมถึง   
นกัวจิารณ์  เป็นตน้ 

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

 
1.3 การจัดหาส่ือส่ิงพมิพ์ประเภทหนังสือ 
1.3.1 การผลิตส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือ 

กลุ่มบริษทัฯ จะทาํการพิจารณาแนวโนม้อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ ์เพ่ือวางแผนกาํหนดประเภทส่ิงพิมพแ์ละรูปแบบ
เน้ือหาท่ีจะดาํเนินการผลิตในแต่ละปี หลงัจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการจดัหาและผลิตส่ิงพิมพ ์โดยมีขั้นตอนหลกั
ในการดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1) การคดัสรรส่ือส่ิงพิมพ ์  
กลุ่มบริษทัฯ จะจดัส่งบรรณาธิการและทีมงานไปเยี่ยมชมงานเทศกาลหนงัสือในต่างประเทศ (Book Fairs) 

เพ่ือดูแนวโนม้ของส่ิงพิมพโ์ลก และสรรหารายช่ือส่ิงพิมพท่ี์น่าสนใจ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีการสาํรวจตลาดเพื่อ
สอบถามหรือหาขอ้มูลของประเภทหรือรายช่ือส่ิงพิมพท่ี์เป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มผูอ้่านเป้าหมายโดยตรง ในบางกรณี
นกัเขียนหรือสํานักพิมพผ์ูเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิอาจทาํการติดต่อขอจาํหน่ายลิขสิทธ์ิในการผลิตและจดัจาํหน่ายแก่กลุ่ม
บริษทัฯ โดยตรง เน่ืองจากช่ือเสียงของกลุ่มบริษทัฯ เป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือพ็อค
เกต็บุ๊คส์ในแนวธุรกิจและการจดัการ และการพฒันาตนเองของกลุ่มบริษทัฯ   

หลงัจากนั้น คณะทาํงานเพ่ือคดัเลือกหนงัสือของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหาร บรรณาธิการ ฝ่ายขาย 
และฝ่ายการตลาด จะทาํการคดัเลือกส่ิงพิมพท่ี์เหมาะสมในการผลิตและจดัจาํหน่ายซ่ึงมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ดงัน้ี 

1.1) มีรูปแบบและเน้ือหาท่ีคาดว่าน่าจะตรงกบัความตอ้งการและไดรั้บความสนใจอยา่งต่อเน่ืองจากกลุ่มผูอ้่าน
เป้าหมาย ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมในการจดัพิมพส่ิ์งพิมพน์ั้นๆ  

1.2) ไม่มีเน้ือหาท่ีแสดงความรุนแรงและยัว่ยทุางเพศ 
1.3) มีตน้ทุนในการซ้ือลิขสิทธ์ิท่ีเหมาะสม และสามารถขายไดใ้นราคาท่ีกลุ่มบริษทัฯ สามารถทาํกาํไรจากการ

ผลิตและจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพน์ั้นได ้
2) ติดต่อ เจรจา และทาํสัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิ  

หลงัจากท่ีไดร้ายช่ือส่ิงพิมพท่ี์เหมาะสมแลว้ ทางกลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการติดต่อเจรจาราคา และเง่ือนไขใน
การซ้ือลิขสิทธ์ิกบันกัเขียน หรือสํานกัพิมพผ์ูเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ สําหรับหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ในหมวดทัว่ไปบางเล่ม 
กลุ่มบริษทัฯ อาจดาํเนินการติดต่อนกัเขียนท่ีคาดว่าจะเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผูอ้่านมาเพ่ือเขียนหนงัสือให้แก่กลุ่มบริษทัฯ 
จากนั้นจึงทาํสัญญากบันกัเขียน หรือสาํนกัพิมพผ์ูเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ 

3) การจดัเตรียมตน้ฉบบัภาษาไทย 
3.1) การแปล  ในกรณีท่ีเป็นส่ิงพิมพภ์าษาต่างประเทศ กลุ่มบริษทัฯ จะติดต่อผูแ้ปลท่ีมีความเหมาะสมกบั

ประเภทหนังสือเพ่ือดาํเนินการแปลเป็นภาษาไทย และติดต่อผูท่ี้มีความเหมาะสมกบัประเภทหนังสือดงักล่าวเพื่อทาํ
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หน้าท่ีบรรณาธิการเล่มตรวจสอบความถูกตอ้งของสํานวนแปล ซ่ึงภายหลงัจากท่ีผูแ้ปลทาํการลงนามในสัญญาและ
ไดรั้บตน้ฉบบัส่ิงพิมพภ์าษาต่างประเทศจากกลุ่มบริษทัฯ เรียบร้อยแลว้ ก็จะดาํเนินการแปล โดยระยะเวลาในการแปล
นั้นข้ึนอยู่กบัประเภทส่ิงพิมพ์ ความยากง่ายของเน้ือหา และจาํนวนหน้า ซ่ึงส่วนใหญ่มีระยะเวลาไม่เกิน 1-2 เดือน 
จากนั้นผูแ้ปลจะดาํเนินการส่งผลงานแปลฉบบัสมบูรณ์ให้แก่กลุ่มบริษทัฯ เพ่ือส่งต่อเล่มให้แก่บรรณาธิการดาํเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ข  ภายหลงัจากบรรณาธิการตรวจตน้ฉบบัท่ีแปลเป็นภาษาไทยสมบูรณ์แลว้ กจ็ะดาํเนินการส่งใหแ้ก่
กลุ่มบริษทัฯ ในกรณีส่ิงพิมพเ์ป็นหนงัสือการ์ตูน กลุ่มบริษทัฯ จะมีการนาํตน้ฉบบัหนงัสือการ์ตูนภาษาต่างประเทศมา
ทาํการสแกนเพ่ือนาํคาํแปลลงประกอบภาพการ์ตนู 

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

4) การจดัเตรียมการพิมพ ์
4.1) การเตรียมกระดาษ กลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการติดต่อผูค้า้กระดาษเพ่ือดาํเนินการสั่งจองกระดาษท่ีใชใ้น

การจดัพิมพ ์ ในระหวา่งการจดัเตรียมตน้ฉบบั โดยปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ ซ้ือกระดาษเพ่ือใชผ้ลิตส่ิงพิมพจ์ากบริษทัใน
เครือเนชัน่ และผูจ้ดัจาํหน่ายกระดาษภายในประเทศในราคาตลาด 

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

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

5) การพิมพแ์ละจดัส่ง 
กลุ่มบริษทัฯ จะจดัส่งไฟลอิ์เล็กทรอนิกส์ตน้ฉบบัส่ิงพิมพใ์ห้แก่โรงพิมพเ์พ่ือดาํเนินการพิมพ ์ เม่ือโรงพิมพ์

ดาํเนินการพิมพเ์รียบร้อยแลว้ โรงพิมพจ์ะจดัส่งมาเพ่ือจดัเกบ็ท่ีคลงัสินคา้ของกลุ่มบริษทัฯ  
 

สรุปสาระสาํคญัของสัญญาลิขสิทธ์ส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือ 
ในการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือ กลุ่มบริษทัฯ จะซ้ือลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพม์าจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ

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

ทั้งน้ี ประเภทของค่าลิขสิทธ์ิ รวมทั้งจาํนวน และกาํหนดเวลาการชาํระค่าลิขสิทธ์ิของแต่ละสัญญานั้น ข้ึนอยู่
กบัการต่อรองระหวา่งกลุ่มบริษทัฯ และเจา้ของลิขสิทธ์ิ  
 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกจิส่ิงพมิพ์ 
ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจสาํนกัพิมพ ์

ปี 2557 เป็นปีท่ียากลาํบากของอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ ์สาเหตุจากทั้งสถานการณ์การเมืองท่ีต่อเน่ืองมาจากปี 

2556 ซ่ึงความวุน่วายไดส้ิ้นสุดลงจากการเขา้ควบคุมสถานการณ์โดยทหาร อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมีผลต่อการ

ใชจ่้ายของประชาชน โดยรายไดจ้ากหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ การ์ตูน และหนงัสือเด็กลดลง 46 % แต่รายไดจ้ากการขาย

หนงัสือของงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติคร้ังท่ี 42 ซ่ึงจดัช่วงปลายเดือนมีนาคม ถึงตน้เดือนเมษายน 2557 เพ่ิมข้ึน 4% 

เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ หลงัจากท่ีไดมี้การจดัตั้งรัฐบาลข้ึนมาและสถานการณ์การเมืองเขา้สู่ภาวะปกติในคร่ึงปีหลงัของปี 

2557 เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีข้ึน แต่ยงัอยูใ่นอตัราท่ีไม่น่าพอใจ เน่ืองจากการหดตวัลงของค่าใชจ่้ายทั้งปี  

โดยทั้งปี 2557 อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ท่ีเพียง 0.7% ยอดขายหนังสือจากร้าน

หนงัสือโดยรวมตกลง ร้านหนงัสือปิดตวัลงเป็นจาํนวนมาก นอกจากนั้นอตัราค่าบริการในการกระจายหนงัสือกป็รับตวั

สูงข้ึน ซ่ึงทาํให้สาํนกัพิมพต์อ้งคดัเลือกหนงัสือ และพิมพห์นงัสือเพ่ือวางตลาดในจาํนวนเร่ืองท่ีนอ้ยลง อยา่งไรก็ตาม 

เร่ืองท่ีคดัเลือกมาแลว้ว่าตรงตามความตอ้งการของตลาดก็มียอดขายเฉล่ียท่ีสูงข้ึน ซ่ึงหมายความถึงจาํนวนหนังสือท่ี

เหลือกลบัคืนมานอ้ยลง 

รายไดจ้ากงานมหกรรมหนงัสือคร้ังท่ี 19 ท่ีจดัข้ึนในเดือนตุลาคม 2557 บริษทัฯ มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั

งานเดียวกนัปีท่ีแลว้ประมาณ 10% โดยสมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้าํหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทยรายงานวา่มีคนเขา้ชม

งานจาํนวน 2.8 ลา้นคน เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ประมาณ 6% แต่รายไดจ้ากการขายหนงัสือโดยรวมลดลง 22% สาเหตุหลกั

ของการหดตวัลดลงของตลาดหนงัสือคาดการณ์ไดว้า่ ผูบ้ริโภคใชเ้วลาไปกบัส่ืออ่ืนทางดา้นเทคโนโลยมีากข้ึน ซ่ึงไม่ได้

หมายความวา่คนหนัไปอ่านดิจิตอลบุ๊คส์เป็นการทดแทน อยา่งไรกต็าม ยอดขายของร้านคา้ทางอินเตอร์เน็ตของบริษทัฯ 

มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งชดัเจน ถึงแมย้อดขายจะเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยมาก เม่ือเทียบกบัยอดขายหนงัสือท่ีพิมพด์ว้ยกระดาษ 

สภาพตลาดของหนังสือการ์ตูนก็เป็นเช่นเดียวกนักบัตลาดหนังสือทัว่ไป แต่ในปี 2557 ยอดขายของหนังสือเด็กเล็ก

โดยเฉพาะคาร์แรคเตอร์ราชินีหิมะ (Frozen) และชุดเจา้หญิงของดิสนียท์าํรายไดม้ากข้ึน โดยเฉพาะยอดขายท่ี 7-Eleven. 

ปี 2557 เป็นปีท่ีบริษัทใช้ส่ือโทรทศัน์ของเครือเนชั่นในการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์หนังสืออย่างมี

ประสิทธิภาพ เน่ืองดว้ยเครือเนชัน่ไดท้าํการประมูลใบอนุญาตการใหบ้ริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลมาได ้2 ช่อง คือ เนชัน่

ทีวี 22 และ NOW 26 นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัใชส่ื้ออ่ืนๆในเครือเนชัน่ในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ทุก

ประเภทอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงนบัวา่เป็นจุดแขง็ของบริษทัฯ 
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2.  ธุรกจิบริการเป็นตวัแทนจําหน่ายส่ิงพมิพ์จากต่างประเทศ และบริการทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

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

ลาํดบัที่ ประเภท/หมวด/ ช่ือหนังสือ จํานวนหัว บริการทีเ่กีย่วข้องของบริษัทฯ * 

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

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

3 หนังสือ 1  
 1. Veg Haven Guidebooks 1 1 

4 ฐานข้อมูลออนไลน์ 1  
 1. Britannica 1 2 

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

ปัจจุบนับริษทัไดข้ยายผลิตภณัฑ์ไปยงัขอ้มูลประเภทดิจิตอล โดยเป็นตวัแทนจาํหน่ายสมาชิกฐานขอ้มูล
ออนไลน์ใหก้บับริทานิกา้ (Britannica) ซ่ึงเป็นแบรนดท่ี์ไดรั้บความเช่ือถือมายาวนานในฐานะผูผ้ลิตสารานุกรมคุณภาพ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนสองภาษา 

 
2.3 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

การจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศของบริษทัฯ จะมีช่องทางการจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนัไปตามท่ีสํานกัพิมพ์
เจา้ของลิขสิทธ์ิใหสิ้ทธิไวใ้นสัญญาการเป็นตวัแทนจาํหน่ายของแต่ละส่ิงพิมพ ์โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท 
ดงัน้ี 
ก) ร้านหนงัสือ และแผงหนงัสือ (Newsstand): บริษทัฯ เป็นตวัแทนจาํหน่ายกระจายส่ิงพิมพไ์ปท่ีร้านหนงัสือ และแผง
หนงัสือให้แก่ผูผ้ลิตส่ิงพิมพเ์พียงรายเดียวในประเทศไทย (Exclusive) ซ่ึงนาํไปจาํหน่ายต่อให้กบัผูอ้่านโดยตรง ซ่ึง
บริษทัฯ มีจุดกระจายส่ิงพิมพต่์างประเทศผา่นช่องทางน้ีรวมกนัทั้งส้ินมากกวา่ 400 แห่ง  
ข) สมาชิก: บริษทัฯ เป็นตวัแทนในการบอกรับสมาชิกส่ิงพิมพต่์างประเทศ ซ่ึงระยะเวลาการเป็นสมาชิกนั้นมีความ
หลากหลายข้ึนกบัประเภทหนงัสือพิมพ ์หรือนิตยสาร เช่น ราย 1 เดือน ราย 1 ปี ราย 2 ปี เป็นตน้ โดยส่ิงพิมพส่์วนใหญ่
ในปัจจุบนัจะขายสมาชิกควบคู่ทั้งส่ิงพิมพแ์ละออนไลน์ ส่ิงพิมพด์งักล่าวจะถูกจดัส่งถึงสถานท่ีท่ีผูเ้ป็นสมาชิกระบุไว ้
โดยผูจ้ดัส่งท่ีบริษทัฯ หรือผูผ้ลิตส่ิงพิมพเ์ป็นผูจ้า้ง สาํหรับสมาชิกฐานขอ้มูลออนไลน์จะเป็นการสมคัรแบบรายปีในนาม
สถาบนัการศึกษาเพื่อนกัศึกษา หรือนกัเรียนในสถาบนั โดยเม่ือบอกรับเป็นสมาชิก บริษทัจะมีการประสานงานให้เปิด
ระบบฐานขอ้มูลเพ่ือสมาชิกเขา้ใชง้านไดผ้า่นหนา้เวบ็ไซตท่ี์กาํหนด 
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ค) Bulk:  ในช่องทางน้ี บริษทัฯ เป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศหวัละหลายเล่มใหแ้ก่ผูซ้ื้อเพียงรายเดียว เช่น 
โรงแรม สายการบิน และองคก์รต่างๆ เป็นตน้ โดยสาํนกัพิมพเ์จา้ของส่ิงพิมพต่์างประเทศนั้นๆ จะมีการกาํหนดลกัษณะ
การจาํหน่ายและจาํนวนเล่มท่ีจาํหน่ายในแบบ Bulk ท่ีแตกต่างกนัไป  
 
ตารางแสดงรายละเอยีดช่องทางการจัดจําหน่ายส่ิงพมิพ์ต่างประเทศหัวต่างๆ ของบริษัทฯ 

ลาํดบัที่ ประเภท/หมวด/ ช่ือหนังสือ แผงหนังสือและ
ร้านหนังสือ 

สมาชิก Bulk 

1 หนังสือพมิพ์    
1. The Yomiuri Shimbun x x X 
2. The Wall Street Journal Asia x x  

 3. Financial Times  x  

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

 13. Cooking & Food  x  
 14. Travel & Vacation  x  
 15. Jewelry & Watch    
 16. General Interest  x  

3 หนังสือ    
1. Veg Haven Southeast Asia x   

4 ฐานข้อมูลออนไลน์    
1. Britannica  x  
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2.4 กลยทุธ์การแข่งขนั 
สาํหรับธุรกิจน้ี หากบริษทัฯ สามารถทาํยอดจาํหน่ายไดเ้พ่ิมข้ึน บริษทัฯ จะไดรั้บค่าคอมมิชชัน่หรือส่วนลดใน

สัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั บริษทัฯ จึงมีนโยบายมุ่งเนน้การเพ่ิมยอดจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศท่ีบริษทัฯ เป็นตวัแทน
จาํหน่ายอยู่แลว้ในปัจจุบัน โดยการขยายช่องทางการจัดจาํหน่ายไปยงัช่องทางใหม่ๆ เช่น การจาํหน่ายแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ผา่นเวบ็ไซตซ่ึ์งเป็นการจดัจาํหน่ายท่ีมีตน้ทุนตํ่าและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดร้วดเร็ว และการจาํหน่ายผา่น
ศูนยบ์ริการการขายสมาชิก Nstore ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งข้ึนโดยรวบรวมส่ิงพิมพข์องบริษทัฯ เองและพนัธมิตรทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูอ้่าน เป็นตน้  

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

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

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

ซ่ึงเป็นสํานกัพิมพต่์างประเทศจาํนวนหลายราย โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลา 1 ปีสาํหรับสัญญาตวัแทนจาํหน่ายนิตยสาร 
และมีสิทธิต่ออายุสัญญาไดใ้นราคาและเง่ือนไขเดิม สําหรับสัญญาตวัแทนจาํหน่ายหนงัสือพิมพจ์ะหมดอายเุม่ือมีการ
ยกเลิกสัญญา  ทั้งน้ี เจา้ของส่ิงพิมพส์ามารถยกเลิกสัญญาได ้หากกลุ่มบริษทัฯ ทาํผิดสัญญา และ/หรือมีปัญหาดา้น
การเงิน และ/หรืออยู่ในสถานะล้มละลาย และ/หรือเม่ือมีการแจ้งอีกฝ่ายล่วงหน้า เป็นตน้ โดยบริษัทฯ จะได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นสัดส่วนของปริมาณท่ีจาํหน่าย และค่าคอมมิชชัน่จากการขายสมาชิก  

 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกจิตวัแทนจําหน่ายส่ิงพมิพ์ต่างประเทศ 
 ยอดการจาํหน่ายส่ิงพิมพจ์ากต่างประเทศรวมถึงฐานขอ้มูลออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัการเติบโตของกลุ่ม
ลกูคา้ของส่ิงพิมพต่์างประเทศ ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 
ก) กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาพกัในโรงแรมต่างๆ ทัว่ประเทศไทย ถือเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัในการจาํหน่าย
หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารต่างประเทศของบริษทัฯ  
ข) กลุ่มชาวต่างชาติท่ีอาศยัในประเทศไทย  

ชาวต่างชาติท่ีอาศยัในประเทศไทยเป็นเวลา 1 เดือนข้ึนไป ถือเป็นกลุ่มลูกคา้สาํคญัท่ีสนใจอ่านนิตยสารและ
หนงัสือพิมพจ์ากต่างประเทศ  
ค) กลุ่มคนไทยท่ีสนใจส่ิงพิมพจ์ากต่างประเทศ   

คนไทยกลุ่มวยัทาํงานและนกัธุรกิจ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง และนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไปท่ีใหค้วาม
สนใจข่าวสารต่างประเทศ ถือเป็นกลุ่มลูกคา้สาํคญัท่ีสนใจอ่านนิตยสารและหนงัสือพิมพจ์ากต่างประเทศ ซ่ึงลูกคา้กลุ่ม
น้ีมีแนวโนม้เติบโตข้ึนเร่ือยๆ 
ง) กลุ่มสถาบนัการศึกษา 

สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาโดยทัว่ไปเร่ิมแบ่งงบประมาณเพ่ือซ้ือส่ิงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์มากข้ึน รวมถึง
การรับฐานขอ้มูลเพ่ือการสืบคน้ในสาขาวิชาต่างๆ จาํนวนสถาบนัทั้งในสังกดัรัฐและเอกชนมีทั้งส้ิน 146 แห่ง สาํหรับ
โรงเรียนนานาชาติไดมี้การนาํเทคโนโลยีทนัสมยัอยา่งกระดานอจัฉริยะ (Smart Board) มาใชใ้นห้องเรียน ซ่ึงทาํให้
ความตอ้งการดิจิตอลคอนเทนทท่ี์ใชง้านบนกระดานอจัฉริยะมีมากข้ึนตามไปดว้ย โรงเรียนสองภาษาก็เร่ิมมีแนวทางท่ี
คลา้ยกนั ตลาดดิจิตอลคอนเทนทจึ์งนบัวา่มีโอกาสท่ีดีในการเติบโต ในขณะท่ีไม่มีค่าใชจ่้ายดา้นการจดัเกบ็ หรือ      ลอจิ
สติกส์ 

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

  การเขา้ถึงส่ือดิจิตอลในประเทศไทยกาํลงัเติบโตอยา่งรวดเร็ว โทรศพัทมื์อถือ หรือสมาร์ทโฟนกลายเป็น

ช่องทางหลกัในการเขา้อินเตอร์เน็ตของคนไทย รวมทั้งเขา้สู่ยคุของพฤติกรรมในการใชห้ลายอุปกรณ์ไปพร้อมๆ กนั 
(Multiscreen) ซ่ึงส่งผลใหธุ้รกิจตอ้งพฒันาแคมเปญในทุกช่องทาง 
 นอกจากน้ี โลกดิจิตอล ไม่ไดเ้ป็นเพียงเทคโนโลยเีพ่ือการใชง้านเท่านั้น หากแต่ยงัเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
ประสบการณ์และความรู้อีกดว้ย 
  อุตสาหกรรมส่ิงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทยอยูใ่นช่วงกาํลงัพฒันาทั้งแบรนด์คา้ปลีก, สาํนกัพิมพ ์
และบริษทัพฒันาแอพพลิเคชัน่ไดล้งทุนพฒันา และเปิดตวัระบบจาํหน่ายส่ิงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์ผา่นแอพพลิเคชัน่ และ
เวบ็ไซตห์ลายราย รวมถึงสถาบนัการศึกษา และองคก์รต่างๆ ใหค้วามสนใจในการทาํระบบ E-Library เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือ
เป็นการรองรับกบัเทรนด์ดิจิตอลดังกล่าว บริษทัได้ขยายช่องทางออนไลน์เพ่ือจาํหน่ายสินคา้ นอกเหนือจากผ่าน
เวบ็ไซตอี์คอมเมิร์ซ  Nstore.net แลว้ ยงักระจายเขา้ไปยงั LINE, LINE SHOP, tarad.com, lazada และช่องทางออนไลน์
อ่ืนๆ ตลอดจนมีการจดัทาํการตลาดท่ีเขม้ขน้ข้ึน ดว้ยส่ือผสมผสานทั้งออนไลน์ และออฟไลน์เพ่ือโปรโมทสินคา้ใน 
NSTORE ซ่ึงมีทั้งในและนอกเครือท่ีหลากหลาย มีการขยายไปจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัคู่คา้เพ่ิมมากข้ึน ตลอดจน
พยายามสร้างวฒันธรรมการให้บริการเพ่ือมุ่งหวงัสร้างความรู้สึกประทบัใจ อบอุ่นให้กบัลูกคา้ ให้ไดใ้ชบ้ริการแลว้ 
กลบัมาซ้ือซํ้ าอีก นอกจากนั้น ยงัมีโครงการจาํหน่าย E-book สาํหรับ e-library เพ่ิมมากข้ึนอีกดว้ย 
 
4. ธุรกจิรายการโทรทศัน์สําหรับเยาวชนและครอบครัว 
4.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์

ปี 2557 เป็นกา้วหน่ึงของการปฏิรูปนโยบายการบริหารธุรกิจจากเดิมท่ีจดัทาํสถานีโทรทศัน์ดาวเทียมระบบ C-
Band มาเป็นระยะเวลา 2 ปี (Kidzone – คิดโซน) ท่ีมีฐานเรตต้ิงกลุ่มเยาวชนเป็นอนัดบัท่ี 1  โดยบริษทัฯ พฒันาคุณภาพ
เน้ือหารายการ ยกระดบัมาตรฐานการผลิต ผนัตวัเพ่ือเขา้สู่ธุรกิจผูผ้ลิตรายการสาํหรับเยาวชนและครอบครัว (NINE TV) 
“Edutainment Variety for Kids and Modern Families” ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ดิจิตอล อาทิ ช่อง MCOT 
Family(14)  Nation TV(22) และ NOW(26) 
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บริษทัฯ ผลิตรายการ 3 รายการออกอากาศทางช่อง MCOT Family (14)  “รายการลกูโลก” ทุกวนัเสาร์ – 
อาทิตย ์ เวลา 12.00 – 12.30 น. รายการข่าวสาํหรับเยาวชน พบกบัสามนกัข่าวรุ่นจ๋ิวท่ีมาอพัเดทข่าวสารสาระ เปิดโลก
เรียนรู้เร่ืองราวท่ีน่าสนใจ พร้อมรับฟังนานาความคิดเห็นของเยาวชน  “รายการคิดคลบั” ทุกวนัเสาร์ – อาทิตย ์ เวลา 
15.00 – 16.00 น. คลบัของเดก็ช่างคิด พิธีกรมาพาไปสู่โลกการ์ตนู พร้อมสอนศิลปะสุดอาร์ตและเปิดพ้ืนท่ีเวทีใหน้อ้งๆ
ทางบา้นมาแสดงความสามารถพิเศษในทุกๆสัปดาห์  “รายการ The Toy” ทุกวนัเสาร์ เวลา 13.30 – 14.00 น. รายการ
แนะนาํของเล่นใหม่ๆ ข่าวสารของเล่นอินเทรนด ์รู้จกักบัของเล่นยอ้นยคุ และเรียนรู้เคลด็ลบัระดบัเซียน พร้อมมุมมองท่ี
จะเผยคุณค่าสูงสุดของของเล่นแต่ละช้ิน 

บริษทัฯ ผลิตรายการ 2 รายการออกอากาศทางช่อง Nation TV (22) “รายการ Enjoy English” รายการสั้นวนั
ละ 5 นาที ทุกๆวนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 16.00 – 16.05 ท่ีชวนมาสนุกสนานกบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ จากส่ิงต่างๆ
รอบตวั เช่น ภาพยนตร์ดงั เพลงฮิต ข่าวเดด็ และแสลงต่างๆ เพ่ือใหไ้ดน้าํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  “รายการคิดโซนคลบั” 
ทุกวนัเสาร์ – อาทิตย ์ เวลา 07.00 – 08.00 น. เตม็อ่ิมในเชา้ท่ีสดใสกบัพิธีกรคู่หูท่ีมาอพัเดทข่าวสาร เทรนด ์พร้อมกบั
เร่ืองราวใหม่ๆท่ีน่ารู้น่าสนใจ และพบกบัการ์ตูนหรรษาสุดฮิตระดบัตาํนาน 

นอกจากน้ียงัผลิตรายการไลฟ์สไตลว์าไรต้ีสาํหรับเยาวชนและครอบครัว ออกอากาศท่ีช่อง NOW(26) จาํนวน 
3 รายการ “รายการกระเป๋าเดินทาง” ทุกวนัเสาร์ เวลา 08.00 – 09.00 น. ร่วมชอ็ป ชม ชิลล ์ เท่ียวสนุกๆแบบพร้อมหนา้
ตามประสาครอบครัว พร้อมพิชิตภารกิจ  “รายการคิดส์ไดอาร่ี” ทุกวนัอาทิตย ์เวลา 08.00 – 08.30 น. มาเปิดจินตนาการ
แสนซนคร้ังใหม่ สนุกสนานอยา่งมีสาระ และจดบนัทึกความทรงจาํในไดอาร่ีไปกบัเร่ืองราวของเดก็ช่างคิด  “รายการ 
The Family” ทุกวนัอาทิตย ์ เวลา 14.00 – 14.30 น. บุกบา้นคนดงั ตีแผทุ่กเร่ืองลบัฉบบัครอบครัวถึงวธีิการอบรมเล้ียงดู
ลกูในแบบนกับริหาร 

 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกจิโทรทศัน์ระบบดจิิตอล 
 ภายหลงัจากสาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) เปิดการประมูลโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ในส่วนของช่องบริการธุรกิจ 24 ช่อง และไดมี้การทยอยเผยแพร่ภาพ
มาตั้งแต่ไตรมาสแรก ปี 2557 เป็นปัจจยัหลกัในการผลกัดนัใหต้ลาดผลิตรายการโทรทศัน์ในประเทศไทยเติบโตและมี
ความคึกคกัมากข้ึน และการเปล่ียนผา่นเขา้สู่ยคุทีวดิีจิตอลในประเทศไทยเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อการแข่งขนัทาง
ธุรกิจทีวท่ีีเขม้ขน้เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการแข่งขนัดา้นคุณภาพของเน้ือหารายการโทรทศัน์ เพ่ือสร้างความแตกต่าง และ
เพ่ือยกระดบัภาพรวมของเน้ือหารายการโทรทศัน์ในประเทศไทยใหมี้คุณภาพหลากหลายและตรงกบัความตอ้งการของ
ผูช้มโทรทศัน์ เพ่ือแข่งขนักนัสร้างเรตต้ิง และแข่งขนักนัดึงเมด็เงินโฆษณาผา่นโทรทศัน์ท่ีมีมูลค่ากวา่ 70,000 ลา้นบาท
ต่อปี 
 จากขา้งตน้การเปล่ียนผา่นเขา้สู่ระบบดิจิตอลทีวีในประเทศไทยเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมโฆษณา และเป็น
ผลดีต่อผูช้มรายการ ท่ีจะไดรั้บชมเน้ือหาสาระท่ีถกูยกระดบัคุณภาพข้ึน โดยเฉพาะรายการประเภทเยาวชนและ
ครอบครัว ท่ีส่ือมวลชนผูส้ร้างสรรคร์ายการจะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นโอกาสใหบ้ริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตรายการ
ท่ีมีเน้ือหาทั้งสาระควบคู่ไปกบับนัเทิง (Edutainment) ซ่ึงจะเป็นทางเลือกอนัดบัแรกๆท่ีเหมาะสมกบัทุกคนในครอบครัว 
มีรายการคุณภาพออกอากาศถึง 3 ช่อง ทั้งประเภทช่องเดก็  ช่องข่าว และช่องวาไรต้ี 
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5. ธุรกจิการบริหารลขิสิทธ์ิ (Character  Management) 
5.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์

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

CANIMALS เป็นคาร์แรคเตอร์การ์ตนูท่ีมีตน้กาํเนิดจากประเทศเกาหลีใต ้ ไดรั้บความนิยมมากในประเทศ
เกาหลีใต ้ และประเทศต่างๆในแถบยโุรป รวมถึงตะวนัออกกลาง เน่ืองจากความน่ารัก และโดดเด่นดว้ยรูปแบบตวั
การ์ตูนท่ีแตกต่างจากคาร์แรคเตอร์การ์ตนูอ่ืนๆท่ีมีอยูใ่นตลาดปัจจุบนั รวมถึงมีแอนิเมชัน่ท่ีมีความสนุกสนาน สินคา้
ลิขสิทธ์ิท่ีมีคุณภาพ ดีไซน์สวยงาม  ท่ีช่วยส่งเสริมให ้ CANIMALS เป็นท่ีรู้จกั และไดรั้บการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมาย
เป็นอยา่งดี  รวมถึงการพฒันาตวัการ์ตนูไปในแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น เกมแอพพลิเคชัน่บนเฟซบุ๊ค CANTASIA, 
สต๊ิกเกอร์ลายแคนนิมอลส์ท่ีใชใ้นโปรแกรมสนทนาทางโทรศพัท ์ LINE เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวมีส่วนช่วยใหค้าร์
แรคเตอร์การ์ตูนแคนนิมอลส์เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดก้วา้ง และมีจาํนวนมากข้ึน 
2) YooHoo & Friends (ยูฮูแอนด์เฟรนด์) 

YooHoo & Friends เป็นคาร์แรคเตอร์การ์ตูนท่ีมีตน้กาํเนิดจากประเทศเกาหลีใต ้ ความนิยมเร่ิมมาจากสินคา้
ตุก๊ตาผา้ขน ท่ีปัจจุบนัมีการจาํหน่ายท่ีกระจายไปมากกวา่ 50 ประเทศทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย  นอกจากน้ี YooHoo & 
Friends  ยงัไดพ้ฒันาในส่วนของแอนิเมชัน่เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูท่ี้ช่ืนชอบ และหลงรักตวัการ์ตูนฯ
ดงักล่าว โดยเน้ือหาในการ์ตูนแอนิเมชัน่ไดส้อดแทรกแง่คิดในเร่ืองของมิตรภาพ ความสามคัคี ความเสียสละ รวมถึงการ
ใหค้วามรู้เก่ียวกบัสัตวป์ระเภทต่างๆ โดยคาร์แรคเตอร์การ์ตนู YooHoo & Friends ในการดาํเนินเร่ือง   
3)  Astro Boy (แอสโตรบอย) 
 Astro Boy เป็นคาร์แรคเตอร์การ์ตนูท่ีมีตน้กาํเนิดจากประเทศญ่ีปุ่น ผลงานของปรมาจารยก์าร์ตูน เทต็ซึกะ โอ
ซามุ ไดรั้บความนิยมและโด่งดงัไปทัว่โลก ทั้งในรูปแบบแอนิเมชัน่ หนงัสือการ์ตนู และหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์  
มีเน้ือหาเร่ืองราวสนุกน่าติดตาม สามารถนาํไปผลิตสินคา้ลิขสิทธ์ิท่ีหลากหลาย ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เยาวชน
ไปจนถึงผูใ้หญ่ เพราะเป็นการ์ตูนคลาสสิคร่วมสมยั ท่ีเกิดข้ึนมาถึง 50 ปี จึงทาํใหผู้ป้กครองร่วมดูกบัคุณลกูได ้ เป็นการ
ส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีในครอบครัว 
 
5.2 ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจลิขสิทธ์ิแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ   
 กลุ่มบริษทัผูผ้ลิตสินคา้ประเภทต่างๆ 
 กลุ่มบริษทัเจา้ของผลิตภณัฑ ์



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 

 31 

 กลุ่มหา้งสรรพสินคา้ และหา้งคา้ปลีก 
โดยกลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ี มีความตอ้งการท่ีจะนาํลิขสิทธ์ิคาร์แรคเตอร์การ์ตูนไปใชใ้นวตัถุประสงคท่ี์คลา้ยคลึง

กนั คือ ตอ้งการซ้ือลิขสิทธ์ิเพ่ือเพ่ิมมูลค่าใหก้บัสินคา้ หรือผลิตภณัฑข์องตนเอง ใหมี้ความโดดเด่นและแตกต่างจาก
คู่แข่งในตลาด ซ่ึงคาดหวงัใหย้อดขายของตนเองเติบโตมากยิง่ข้ึน 
5.3 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 
 สาํหรับช่องทางการจดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคาร์แรคเตอร์การ์ตนูนั้น บริษทัฯ มุ่งเนน้ท่ีจะเขา้ไปนาํเสนอลิขสิทธ์ิใหก้บั 
บริษทัผูผ้ลิต, เจา้ของผลิตภณัฑ ์ และหา้งคา้ปลีกโดยตรง เพราะลกัษณะของธุรกิจลิขสิทธ์ิแตกต่างจากสินคา้อุปโภค
บริโภคทัว่ไป 
 
5.4 กลยทุธ์การแข่งขนั 
1) คดัเลือกคาร์แรคเตอร์การ์ตนูลิขสิทธ์ิท่ีโด่งดงั และไดรั้บความนิยมในต่างประเทศ 
2) คดัเลือกคาร์แรคเตอร์การ์ตนูลิขสิทธ์ิท่ีมีแอนิเมชัน่ เพราะเป็นตวัช่วยสาํคญัท่ีจะทาํใหต้วัการ์ตูนลิขสิทธ์ินั้นๆ เป็นท่ี

รู้จกัในวงกวา้งอยา่งรวดเร็ว  
3) โฆษณาและประชาสัมพนัธ์คาร์แรคเตอร์การ์ตูนลิขสิทธ์ิผา่นส่ือต่างๆอยา่งต่อเน่ือง 
4) สร้างสรรคกิ์จกรรมทางการตลาดท่ีโดดเด่น และแตกต่างเพ่ือใหผู้บ้ริโภครู้จกั และเกิดการจดจาํคาร์แรคเตอร์การ์ตนู

ใหม้ากข้ึน 
5) หาคู่คา้ท่ีมีศกัยภาพ เพ่ือช่วยประชาสัมพนัธ์คาร์แรคเตอร์การ์ตูนผา่นการทาํรายการส่งเสริมการขาย และกิจกรรม

ทางการตลาดอ่ืนๆ 
 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกจิการบริหารลขิสิทธ์ิ 
ธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิเป็นธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจ เน่ืองมาจากตวัเลขรวมในตลาดมีมูลค่าสูง และยงัมีอตัรา

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

ในเชิงของสินคา้ลิขสิทธ์ิคาร์แรคเตอร์การ์ตนูช่ือดงั ไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง เพราะค่าย
การ์ตูนยกัษใ์หญ่ต่างๆ ไดมี้การพฒันากราฟิกอาร์ตเวร์ิกของตวัการ์ตนูใหมี้ความทนัสมยั หลากหลาย ตอบโจทยไ์ดทุ้ก
กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่แรกเกิด จนถึงวยัทาํงาน ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํใหผู้ป้ระกอบการต่างๆ เลง็เห็นโอกาสในการทาํ
ธุรกิจจากการซ้ือสิทธิเพ่ือผลิตเป็นสินคา้ และทาํรายการส่งเสริมการขายต่างๆ มากมายดงัท่ีไดเ้ห็นในตลาด 
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โดยภาพรวมจะเห็นไดช้ดัเจนวา่ ธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิในประเทศไทยมีการแข่งขนัท่ีสูงมาก แต่กย็งัมี
ช่องทางท่ีจะหารายไดจ้ากธุรกิจลิขสิทธ์ิ หากเรามีคาร์แรคเตอร์การ์ตนูท่ีมีศกัยภาพ และการทาํการตลาดท่ีชดัเจน แม่นยาํ 
รวมถึงการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์คาร์แรคเตอร์การ์ตนูอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือไดรั้บการยอมรับ และสร้างความมัน่ใจในตวั
การ์ตูนจากกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิต, เจา้ของผลิตภณัฑ ์ร้านคา้ และองคก์รต่างๆ ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัท่ีช่วยสนบัสนุนส่งเสริม
ใหค้าร์แรคเตอร์การ์ตูนเป็นท่ีรู้จกัและนิยมมากข้ึนในหมู่ผูบ้ริโภค โดยปัจจุบนั บริษทัมีคาร์แรคเตอร์การ์ตนูชั้นนาํจาก
ต่างประเทศ 3 คาร์แรกเตอร์ คือ Canimals และ Yoohooo & Friend จากประเทศเกาหลี และเจา้หนูอะตอม Astroboy จาก
ประเทศญ่ีปุ่น 
 
ธุรกจิอืน่ 
6. ธุรกจิสถาบันกวดวชิา (Tutorial School) 

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

นอกจากน้ี เรายงัไดเ้สริมสร้างเครือข่ายครู กลุ่มผูป้กครอง และติวเตอร์อิสระ เพ่ือการรวมกลุ่มสร้างผลิตภณัฑ์
ทางการศึกษาท่ีตรงต่อความตอ้งการของนกัเรียนและผูป้กครองไดม้ากข้ึน 
 
6.1. ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
6.1.1 การเรียนการสอนเพ่ือกวดวชิา โดยอาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุ ท่ีสถาบนักวดวิชาบีไบรท ์ โดยจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามวตัถุประสงคข์องนกัเรียน โรงเรียนเปิดคอร์สวชิาหลกัตามความตอ้งการ
ของตลาดโดยทัว่ไป หรือนกัเรียนสามารถจดักลุ่มเพ่ือขอเปิดคอร์สในสาขาวิชาท่ีนกัเรียนตอ้งการ โดยทางสถาบนั
ใหบ้ริการอาคารสถานท่ี และอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
6.1.2 การเรียนการสอนเพ่ือกวดวชิาผา่นส่ือวดีีโอ ท่ีสถาบนักวดวชิาบีไบรท ์ โดยใชส่ื้อท่ีผลิตข้ึนจากการเรียนการสอน
ของอาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุของสถาบนั นกัเรียนสามารถวางแผนการเรียนเพ่ือลงเรียนในเวลาท่ีนกัเรียนสะดวก ลกัษณะ
การเรียนเป็นการชมวดีีโอการเรียนการสอนแบบส่วนตวั นกัเรียนหน่ึงคนต่ออุปกรณ์หน่ึงชุด ดงันั้น นกัเรียนสามารถ
ควบคุมการเล่นวดีีโอได ้ เช่นการขา้มไปยงับทถดัไป หรือการเล่นแบบ Fast Forward หรือหากนกัเรียนไม่เขา้ใจในส่วน
ใด สามารถเล่นวดีีโอในส่วนนั้นซํ้ าได ้เป็นตน้ 
 
6.1.3 การเรียนกวดวิชาผา่นส่ืออินเทอร์เนตนอกพ้ืนท่ีของสถาบนักวดวชิาบีไบรท ์ (โดยใชส่ื้อวดีีโอท่ีไดก้ล่าวไวใ้น 
ผลิตภณัฑท่ี์ 6.1.2) ในกรณีท่ีนกัเรียนไม่สะดวกในการเดินทางมาท่ีสถาบนั นกัเรียนสามารถเรียนผา่นระบบอินเทอร์เนต
ได ้ ซ่ึงนกัเรียนจาํเป็นตอ้งมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนตความเร็วสูงเป็นของตนเอง โดยนกัเรียนตอ้งสมคัรเป็น
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สมาชิกของสถาบนั ซ้ือคอร์สเรียน จากนั้นจึงสามารถดูวีดีโอการเรียนการสอนผา่นระบบ Video Streaming บนอินเทอร์
เนตไดท้นัที ทุกท่ี ทุกเวลา และสามารถควบคุมการเล่นวดีีโอไดเ้ช่นเดียวกนักบัการมาดูวดีีโอท่ีสถาบนั 
 
6.1.4 บริการใหเ้ช่าใชพ้ื้นท่ีเพ่ือการเรียนการสอน หรือเพ่ือการประชุมกลุ่ม เน่ืองจากสถาบนับีไบรท ์ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ
กวดวิชาในใจกลางเมือง ดงันั้นผูใ้ชบ้ริการสามารถเดินทางมาท่ีสถาบนัไดส้ะดวกทั้งทางบริการรถไฟฟ้า และเรามีท่ีจอด
รถเพียงพอแก่ผูม้าใชบ้ริการ ทั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมรายไดจ้ากการใชป้ระโยชน์จากอาคารสถานท่ีโดยเฉพาะในช่วงระหวา่งวนั 
ในวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์  
 ในปัจจุบนั เรามีหอ้งเรียนเพ่ิมข้ึนจากเดิมเป็น 8 หอ้งเรียนบรรยาย และหน่ึงหอ้งเรียนวดีีโอ ซ่ึงสามารถรองรับ
ความตอ้งการสถานท่ีเพ่ือการเรียนการสอนและการสัมนาไดอี้กมาก 
 
6.1.5 บริหารจดัการการเรียนการสอนสาํหรับครูอิสระ เพ่ือสร้างเครือข่ายครูอิสระท่ีมีศกัยภาพหรือกาํลงัประสบ
ความสาํเร็จ แต่ไม่มีทุนทรัพยเ์พียงพอในการขยายโอกาส รวมทั้งไม่มีสถานท่ีเพ่ือการเรียนการสอนเป็นของตนเอง และ
กาํลงัมองหาโอกาสในการเติบโตร่วมไปกบัเรา ในกรณีน้ี ทางสถาบนัจะทาํการส่งเสริมการตลาดให ้และผลตอบแทนท่ี
ไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายจะอยูใ่นรูปแบบของการแบ่งผลกาํไร (Profit Sharing) 
 
6.2. ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
6.2.1 กลุ่มนกัเรียนในสังกดัของกระทรวงศึกษาธิการ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือนกัเรียน
ท่ีมีอาย ุ 10-16 ปี โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) การทาํเกรดท่ีโรงเรียน  (2) การสอบแข่งขนัเพ่ือเขา้เรียนในระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 1, มธัยมศึกษาปีท่ี 4 หรือระดบัมหาวทิยาลยั  (3) เพ่ือการสอบแข่งขนัในสนามแข่งขนัอ่ืนๆ เช่น IJSO 
และ สอวน. เป็นตน้ 
 
6.2.2 กลุ่มนกัเรียนในระบบการศึกษาแบบนานาชาติ หรือระบบการศึกษาแบบสองภาษาระดบัเทียบเท่าชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือนกัเรียนท่ีมีอาย ุ10-16 ปี 
 
6.2.3 กลุ่มนกัเรียนในระดบัมหาวทิยาลยั ท่ีตอ้งการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ โดยเฉพาะการเขียนและการสนทนา
ภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีมกัไม่รวมอยูใ่นการทดสอบเพื่อการสอบแข่งขนัเพ่ือเขา้เรียนชั้นมธัยมปลาย และระดบั
มหาวทิยาลยั จึงมกัถกูละเลยจากการกวดวิชาเพ่ือการสอบเขา้ และนกัเรียนในระดบัมหาวทิยาลยัมกัขาดทกัษะเหล่าน้ี 
 
6.2.4 กลุ่มคนทาํงานท่ีตอ้งการพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เพ่ือการตอบรับการเขา้มาของ AEC 
โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั เพ่ือการประกอบการทาํงานหรือการติดต่อธุรกิจ ทั้งน้ีทกัษะท่ีสาํคญัคือการเขียน และการ
สนทนาภาษาองักฤษ โดยเราไดมี้โอกาสร่วมโครงการอบรมภาษาองักฤษเพ่ือการพฒันาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงไดผ้ลตอบรับเป็นท่ีน่าพอใจ และโครงการน้ีไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจากผลการทาํงานท่ีผา่นมาเรา
สามารถขยายพ้ืนท่ีการอบรมไปยงัหวัเมืองท่องเท่ียวใหญ่ เช่น เมืองพทัยา และภูเกต็ ไดต่้อไปในอนาคต 
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6.3 การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 
6.3.1 การเรียนการสอนท่ีเรียนสดกบัอาจารยแ์ละครูอิสระ นกัเรียนสามารถสมคัรเรียนท่ีสถาบนั หรือโอนเงินเขา้บญัชี
ธนาคารของสถาบนั และนาํหลกัฐานการชาํระเงินมาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ี จากนั้นจึงเร่ิมเรียนไดท้นัทีตามตารางเวลาของ
คอร์สวชิานั้นๆ 
6.3.2 การเรียนการสอนผา่นส่ือวีดีโอ นกัเรียนสามารถเดินทางมาสมคัรเรียนท่ีสถาบนัไดโ้ดยตรง หรือโอนเงินเขา้บญัชี
ธนาคารของสถาบนั และนาํหลกัฐานการชาํระเงินมาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ี และสามารถเร่ิมเรียนไดท้นัที หรืออาจสาํรองท่ี
นัง่ล่วงหนา้ เพ่ือทาํการเรียนภายในเวลาทาํการของสถาบนั 
6.3.3 การเรียนการสอนผา่นระบบอินเทอร์เนตผา่นเวบไซทข์องสถาบนัท่ี http://www.BeBrightAcademy.com นกัเรียน
สามารถเขา้สู่ระบบอินเทอร์เนตเพ่ือสมคัรสมาชิก และชาํระเงินเพ่ือซ้ือคอร์สออนไลน์ (Online Payment) จากนั้น
นกัเรียนสามารถเร่ิมเรียนไดท้นัที ทุกท่ี ทุกเวลา 
6.3.4 การเช่าใชพ้ื้นท่ีเพ่ือการเรียนการสอนหรือการประชุม ทางสถาบนัจะใหสิ้ทธิแก่อาจารยข์องสถาบนัก่อน ผูเ้ช่า
จาํเป็นตอ้งระบุวนัเวลาท่ีชดัเจนเพ่ือการเช่าเป็นรายชัว่โมง และชาํระเงินเตม็จาํนวนแก่เจา้หนา้ท่ีท่ีสถาบนั หรือโอนเงิน
เขา้บญัชีธนาคารของสถาบนั และนาํหลกัฐานการชาํระเงินมาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ี 
 
6.4. กลยุทธ์การแข่งขัน 
เรามีจุดแขง็ท่ีเป็นศกัยภาพท่ีสาํคญัหลายประการ ดงัน้ี  
1. ทาํเลท่ีตั้ งของสถาบนัตั้งอยู่ใจกลางเมือง ในแหล่งธุรกิจกวดวิชา และใกลแ้หล่งบริษทัเอกชนต่างๆ ดงันั้นเราจึง
ไดเ้ปรียบในเร่ืองของอาคารสถานท่ีดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่าและมีศกัยภาพสูง  จากการสังเกตโดยทัว่ไป มีนกัเรียนท่ีตระเวนกวด
วชิาหลายหม่ืนคนต่อวนัในยา่นน้ี 
2. ส่ือการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ โดยอาจารยอิ์งทิพย ์รัตตรังสี  เป็นส่ือวีดีโอการเรียนการสอนท่ีมีชัว่โมงเรียน
มากกวา่ 500 ชัว่โมง และพร้อมลงสู่ตลาดไดท้นัทีทั้งในรูปของคอร์สเรียนวีดีโอและคอร์สเรียนออนไลน์ผา่นระบบอิน
เทอร์เนต 
3. เรามีเครือข่ายอาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุในทุกสาขาวชิา คือ ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา แต่ละท่านมี
วฒิุดา้นการศึกษาสูงถึงปริญญาเอกและไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโท จากต่างประเทศ  
4. เราสามารถบริหารจดัการให้สถาบนักวดวิชาบีไบรทเ์ป็นศูนยก์ารเรียนรู้ครบทุกสาขาวิชา นกัเรียนสามารถเลือกเรียน
กบัเราไดค้รบทุกวชิาอยา่งมีคุณภาพ 

 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกจิการสถาบันกวดวชิา 

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

ธุรกิจกวดวิชาเป็นธุรกิจท่ีสามารถเติบโตในทุกภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ไม่ว่าเศรษฐกิจ
จะตกตํ่าหรือการเมืองจะร้อนแรงเพียงใด ผูป้กครองยงัคงให้ความสาํคญัดา้นการศึกษาแก่บุตรหลานของตนเป็นสาํคญั 
ดว้ยหวงัวางรากฐานท่ีดีและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพท่ีมัน่คงในอนาคต อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการศึกษาเป็น
ธุรกิจท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้วลาในการบ่มเพาะสร้างช่ือเสียงและผลงานให้เป็นท่ียอมรับแก่ผูป้กครองและนักเรียน ดงันั้น
ภาพลกัษณ์ท่ีดีและคุณภาพทางการศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัในการแข่งขนัในอุตสาหกรรมน้ี  
 
7. นิตยสารภาษาองักฤษสําหรับเยาวชน : นิตยสารเนช่ันจูเนียร์ (NJ Magazine) 
7.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์

ในปี 2557 บริษทัฯไดรั้บโอนนิตยสารท่ีใหค้วามรู้ดา้นภาษาองักฤษอยา่งมีสาระและบนัเทิงสาํหรับเยาวชน มา
จากเครือเนชัน่ ดว้ยเป็นธุรกิจท่ีตรงกบักลุ่มเป้าหมายท่ีบริษทัมีอยูเ่ดิม  NJ Magazine เป็นนิตยสารวยัรุ่นรายเดือน
ภาษาองักฤษ ท่ีทาํใหก้ารเรียนรู้ภาษาองักฤษเป็นเร่ืองสนุกๆ สาํหรับเดก็ไทย ดว้ยเน้ือหาท่ีเขา้ถึงใจวยัรุ่น ขนาด
กระทดัรัด คุม้ค่าคุม้ราคา เหมาะท่ีเยาวชนสามารถเพิ่มพนูความรู้นอกเวลาเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีเน้ือหา
ครอบคลุม Lifestyle สาํหรับวยัรุ่นยคุใหม่ พฒันา IQ และ EQ และการทบทวนความรู้  
ใครว่าวยัรุ่นเข้าใจยาก - ชีวิตวยัรุ่นนั้นมีความหลากหลาย และมีมิติท่ีน่าสนใจ ดว้ยประสบการณ์กวา่ 23 ปีในการเป็น
นิตยสารภาษาองักฤษสาํหรับวยัรุ่น ทาํให ้NJ เป็นเหมือนเพ่ือนสนิทท่ีรู้ใจของวยัรุ่น 
ไลฟ์สไตส์ทีไ่ม่หยุดน่ิง - วยัรุ่นนั้นเตม็ไปดว้ยพลงังาน นอกเหนือจากการเรียนแลว้ กิจกรรมต่างๆและการสังสรรคเ์ฮฮา 
คือส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้าํหรับวยัรุ่นในยคุน้ี NJ จึงมาในขนาดกะทดัรัด พกพาสะดวกและยงัทนัสมยักา้วทนัไลฟ์สไตลข์อง
วยัรุ่นในยคุดิจิตอล กบั NJ digital platforms ท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น interactive e-magazine on tablet หรือ game 
application on smart phone เพ่ือท่ีจะตามติดวยัรุ่นไปไดทุ้กท่ี 
หลากหลายและรอบด้าน - นอกจากการนาํเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัไลฟ์สไตล ์ข่าวสาร และเร่ืองราวท่ีอยูใ่นความสนใจของ
วยัรุ่นผา่นภาษาองักฤษท่ีเขา้ใจง่าย รวมถึงแบบฝึกหดัและแนวขอ้สอบภาษาองักฤษแลว้ NJ ไดเ้พ่ิมเน้ือหาใหส้ามารถ
ตอบโจทยก์ารเป็นนิตยสารคู่ใจของวยัรุ่นดว้ยเน้ือหาเขม้ขน้เก่ียวกบัการทบทวนความรู้และแนวขอ้สอบ Admissions หา้
วชิาหลกั โดยทีมคณาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์จากโครงการทบทวนความรู้กบัมาม่า เพ่ือใหก้ารเตรียมตวัสอบ Admissions 
ไม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไป 

ปัจจุบนั NJ Magazine มีผูอ้่านครอบคลุมทัว่ประเทศ และเป็นท่ีนิยมโดยเฉพาะในระดบัโรงเรียนมธัยมศึกษา 
ในขณะเดียวกนัปี 2558 ท่ีเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บริษทัฯมีโอกาสต่อยอดธุรกิจในการใหค้วามรู้
ภาษาองักฤษ พร้อมทั้งจดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ภาษาองักฤษอยา่งต่อเน่ือง คือกิจกรรมการแข่งขนัสะกดคาํ
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ภาษาองักฤษชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย NJ Spelling Bee นบัเป็นปีท่ี 17 ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งยิง่สาํหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษา บริษทัฯยงัไดรั้บความร่วมมือกบั บมจ. โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ (ดีแทค) ในการขยายกิจกรรม
ไปยงัช่องทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและช่องทางดิจิตอล  

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

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

ปัจจยัความเส่ียงหลกัท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัประกอบดว้ยความเส่ียงจากปัจจยั

ภายนอก และความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดงัน้ีคือ 

 

1. ปัจจัยเส่ียงของธุรกจิสํานักพมิพ์ 

1.1 ความเส่ียงจากภาวะอุตสาหกรรมสํานักพมิพ์ 

ปี 2557 อุตสาหกรรมสาํนกัพิมพใ์นประเทศโดยเฉพาะหนงัสืออ่านเล่นพกพา  และนิตยสาร ภาพรวมติด

ลบต่อเน่ืองมาจากปี 2556  กาํลงัซ้ือชะลอตวัลงเน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปใชเ้วลากบัส่ืออ่ืนมาก

ยิ่งข้ึน  บริษทักระจายหนงัสือรายยอ่ยบางรายปิดตวัลง เป็นผลให้รายไดข้องบริษทัในส่วนของหนงัสือลดลง และ

คาดวา่ยงัมีผลต่อเน่ือง 

สาํหรับธุรกิจสาํนกัพิมพน์ั้น บริษทัมีกลยทุธ์ท่ีจะผลิตหนงัสือท่ีตรงตามความตอ้งการของผูอ้่านมากยิ่งข้ึน 

โดยเน้นคดัเลือกหมวดหนังสือท่ีทาํกาํไรให้กบับริษทั การเพ่ิมของแจกของแถมท่ีดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย การเฟ้นหา

นักเขียนและหนังสือท่ีได้รับความนิยมจากทั้ งในประเทศและต่างประเทศ  การประชาสัมพนัธ์รวมถึงรายการ

ส่งเสริมการขายต่างๆ ทั้ งกับร้านหนังสือและผูอ้่าน อีกทั้ งการเพิ่มเครือข่ายการขายไปยงัช่องทางใหม่ ๆ เช่น 

เครือข่ายร้านคา้อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ช่องทางการขายหนงัสือเดิม และร้านคา้ทางอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

 

1.2 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยแีละคู่แข่งทีใ่ห้บริการเนือ้หาสาระรูปแบบเดยีวกนั  

การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในปัจจุบนั ทาํให้มีความรวดเร็วในการใชง้านมากข้ึน 

อุปกรณ์ทางดา้นเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ แท็บเลต็ มีราคาถูกลง  ทาํให้ผูบ้ริโภคหันไปใชเ้วลา

กบัอุปกรณ์ดิจิตอลมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะหนังสือการ์ตูนญ่ีปุ่นท่ีกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชนหันไปอ่านการ์ตูน

ละเมิดลิขสิทธ์ิท่ีเผยแพร่ตามเวบ็ไซต์ต่างๆ ไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย เป็นผลให้ยอดขายของหนังสือการ์ตูนไดรั้บ

ผลกระทบค่อนขา้งมาก  

บริษทัฯ เองซ่ึงเปิดร้านคา้ออนไลน์ Nstore ในปี พ.ศ.  2557 มียอดขายเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ถึงแมว้า่อตัราส่วน

ของยอดขายจะยงันอ้ยมากเม่ือเทียบกบัหนงัสือท่ีพิมพก์ระดาษ 

 

1.3 ความเส่ียงจากช่องทางการจัดจําหน่าย 

บริษทัฯ จาํหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางต่างๆท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ลูกคา้สามารถซ้ือสินคา้ไดส้ะดวก และ

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือในแต่ละไลฟ์สไตล ์ 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย Modern Trade เป็นช่องทางท่ีช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์สินคา้ เน่ืองจากรูปแบบและ

พ้ืนท่ีการจดัวางสินคา้ มีการแบ่งตามประเภทสินคา้อยา่งชดัเจน และอนุญาตให้คู่คา้ตกแต่งพ้ืนท่ีขายสินคา้ดว้ยส่ือ

ส่งเสริมการขายไดอ้ยา่งสวยงาม ปัจจยัเส่ียงในการจดัดิสเพลยห์นงัสือใหโ้ดดเด่นท่ีร้านหนงัสือจะข้ึนอยูก่บั Modern 

Trade แต่ละสาขาเป็นผูด้าํเนินการ ซ่ึงจะทาํใหโ้อกาสท่ีจะจดัดิสเพลยห์นงัสือของบริษทัฯ ใหโ้ดดเด่นอยา่งต่อเน่ือง

เป็นไปไดย้าก  และการเพ่ิมค่าส่วนแบ่งการขายอนัเน่ืองมาจากค่าเช่าพ้ืนท่ีของ Modern Trade สูงข้ึนและปัจจยัอ่ืนๆ

ซ่ึงจะทาํใหต้น้ทุนของสินคา้สูงข้ึน 
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ช่องทางการจาํหน่าย Agent เป็นช่องทางท่ีเน้นการจาํหน่ายหนังสือการ์ตูน พ้ืนท่ีการจัดวางสินคา้

หลากหลาย ไม่มีพ้ืนท่ีมากพอสําหรับการตกแต่งดิสเพลยห์นังสือ ทาํให้มีความเส่ียงเน่ืองจากหนังสือไม่อยู่ใน

ตาํแหน่งท่ีโดดเด่น ซ่ึงอาจจะทาํใหเ้สียโอกาสในการขาย และความเส่ียงเน่ืองจากการคืนหนงัสือในจาํนวนมาก และ

การดาํเนินงานส่วนใหญ่เป็นธุรกิจครอบครัวท่ีทาํมาเป็นเวลานาน ไม่มีระบบบนัทึกการขายท่ีแน่นอน  ทาํให้ยากต่อ

การท่ีจะติดตามผลการขายท่ีชดัเจน 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย E-Commerce เป็นช่องทางท่ีมีแนวโนม้เติบโตมากข้ึน สร้างความสะดวกให้กบั

ลูกคา้โดยไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทางในการซ้ือสินคา้ และจะเป็นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีจะช่วยลดปัจจยัเส่ียงจากช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย Modern Tradeและ Agent โดยปัจจุบนั บริษทัฯ จาํหน่ายหนงัสือผา่นในช่องทางน้ีผา่นร้านคา้

ออนไลน์ Nstore และ facebook เป็นหลกั 

 

1.4 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงบริษัทในเครือเนช่ันในการดําเนินธุรกิจและความเป็นอิสระในการบริหารงานของกลุ่ม

บริษัท 

เน่ืองจากเครือเนชั่น เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในกลุ่มบริษทัฯ โดยมีการถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 

80.06 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หลงัจากการเสนอขายหุ้นของบริษทัฯ แก่นกัลงทุนทัว่ไป จนถึงปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทัฯ มีการทาํธุรกรรมรายการระหว่างกนัหลายประเภท เช่น การซ้ือกระดาษ การจา้งพิมพ ์การจา้งส่งส่ือ

ส่ิงพิมพ ์และการรับบริการต่างๆ เป็นตน้ กบับริษทัในเครือเนชัน่ ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ 10 รายการระหวา่งกนั โดย

ในปี 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัฯ  มีค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนขายสินคา้ ตน้ทุนการใหบ้ริการ และค่าใชจ่้ายในการขาย

และบริหาร จากธุรกรรมขา้งตน้กบับริษทัในเครือเนชัน่เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ินประมาณ 100.87 ลา้นบาท และ 151.80

ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.30 และ 45.95 ตามลาํดบัของค่าใชจ่้ายรวมตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ 

ในช่วงเวลาดงักล่าว และกลุ่มบริษทัฯ ยงัคงมีการทาํธุรกรรมดงักล่าวอีกในอนาคต เน่ืองจากบริษทัในเครือเนชัน่มี

ทีมงานท่ีมีความชาํนาญ เครือข่ายในการจดัจาํหน่ายและเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ พร้อมท่ีจะใหบ้ริการในตน้ทุนท่ีน่าจะตํ่า

กว่า หากกลุ่มบริษทัฯ เป็นผูด้าํเนินการเอง และมีกาํลงัการผลิตและบริการเพียงพอในการดาํเนินการ ดงันั้น กลุ่ม

บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงจากการพ่ึงพิงบริษทัในเครือเนชัน่ในการสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึง

หากบริษทัในเครือเนชัน่ไม่สามารถสนบัสนุนการใหบ้ริการขา้งตน้ดงักล่าวได ้กลุ่มบริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบใน

การจดัพิมพ ์และการจดัส่งส่ือส่ิงพิมพ ์แต่ก็เพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ สามารถสั่งซ้ือกระดาษและ

รับบริการต่างๆ ผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายและผูใ้ห้บริการรายอ่ืนท่ีมีจาํนวนหลายรายในประเทศไทย ในเง่ือนไขทางการคา้

ปกติและมีราคาตามตลาดเช่นเดียวกบัการดาํเนินธุรกรรมรายการระหว่างกนัขา้งตน้แต่ราคาตน้ทุนอาจจะสูงกว่า

ราคาท่ีทางในเครือเนชัน่เรียกเก็บ นอกจากนั้นมูลค่าของการทาํธุรกรรมรายการระหวา่งกนัขา้งตน้ในปี 2557  และ 

2556  คิดเป็นประมาณร้อยละ 3.42 และ 4.11 ของรายไดร้วมของบริษทัในเครือเนชัน่ ในช่วงเวลาดงักล่าว ซ่ึงถือเป็น

สัดส่วนท่ีน้อยมาก ดงันั้น บริษทัในเครือเนชั่น จึงไม่ไดพ่ึ้งพิงรายไดจ้ากกลุ่มบริษทัฯ และมีแรงจูงใจในการหา

ประโยชน์จากรายการดงักล่าว  

กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายการบริหาร และการตดัสินใจท่ีเป็นอิสระจากบริษทัในเครือเนชั่นโดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายของกลุ่มบริษทัฯ โดยมีอิสระในการจดัหา

สินคา้หรือใชบ้ริการกบัผูใ้ห้บริการภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเสนอราคาท่ีมีเง่ือนไขทางการคา้ปกติในราคาตลาดและเป็น
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ประโยชน์มากท่ีสุดแก่กลุ่มบริษทัฯ เช่น ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ มีการจา้งพิมพก์บับริษทัภายนอก ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ 

จึงไม่มีการพ่ึงพิงบริษทัในเครือเนชัน่ จนทาํใหข้าดความเป็นอิสระ  

 

1.5 ความเส่ียงจากการปรับตวัเพิม่ขึน้ของราคากระดาษและการขาดแคลนกระดาษ 

กระดาษท่ีใชใ้นการผลิตส่ิงพิมพจ์ดัเป็นสินคา้ประเภท Commodity ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นราคา   

แปรผนัตามความตอ้งการของการบริโภคและปริมาณการผลิตของผูผ้ลิต (Demand & Supply) และเป็นวตัถุดิบหลกั

ท่ีสาํคญัในการผลิตส่ือส่ิงพิมพข์องกลุ่มบริษทัฯ   ซ่ึงคิดเป็นตน้ทุนประมาณร้อยละ 13.51 และ 19.85 ของตน้ทุนขาย

และบริการตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ ในปี 2557  และ 2556 ดงันั้นกลุ่มบริษทัฯ จึงมีความเส่ียงจากการผนั

ผวนของราคากระดาษ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนการผลิตและกาํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัฯ นอกจากนั้น 

บริษทัฯ ยงัมีความเส่ียงจากการขาดแคลนกระดาษ Newsprint ชนิดมว้นท่ีใชพิ้มพห์นงัสือพิมพ ์นิตยสาร และหนงัสือ

ท่ีมียอดพิมพสู์ง ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีสาํคญัท่ีบริษทัฯ ใชใ้นการผลิตส่ิงพิมพ ์เน่ืองจากกระดาษชนิด           ดงักล่าวหาซ้ือ

ไดย้ากในประเทศไทยและตอ้งซ้ือเป็นจาํนวนมากในแต่ละคร้ัง 

ในการลดความเส่ียงจากการขาดแคลนกระดาษและการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของราคากระดาษ Newsprint ชนิด

มว้น กลุ่มบริษทัฯ จะสั่งซ้ือจากบริษทัในเครือเนชัน่สาํหรับการจดัพิมพท่ี์โรงพิมพใ์นเครือเนชัน่ ซ่ึงเป็นการจดัพิมพ์

ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯ โดยบริษทัในเครือเนชัน่มีประสบการณ์ในการจดัซ้ือกระดาษเป็นระยะเวลานาน มีการ

จดัซ้ือกระดาษสาํรองไว ้และเขา้ใจในวงจรของราคากระดาษเป็นอยา่งดี รวมทั้งบริษทัในเครือเนชัน่ไดมี้การบริหาร

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยการทาํ Forward Contract ไวต้ามปริมาณกระดาษท่ีคาดวา่จะใชล่้วงหนา้ ดงันั้น 

การจัดซ้ือกระดาษจากบริษทัในเครือเนชั่นจึงช่วยลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคากระดาษ และการ         

ขาดแคลนกระดาษไดร้วมทั้งยงัสามารถต่อรองราคากระดาษท่ีถกูกวา่ราคาตลาดทัว่ไป  

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ จะสั่งจองกระดาษก่อนการตั้งราคาขายของหนงัสือ เพ่ือให้กลุ่มบริษทัฯ สามารถ

รักษาสัดส่วนของตน้ทุนกระดาษต่อราคาหนงัสือไวไ้ด ้รวมทั้งบริษทัฯ สามารถปรับราคาของหนงัสือหลายประเภท

ข้ึนได ้ในกรณีท่ีตน้ทุนกระดาษเพ่ิมข้ึนอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 

1.6 ความเส่ียงด้านการจัดหาลขิสิทธ์ิส่ิงพมิพ์   

ในการประกอบธุรกิจสาํนกัพิมพ ์ซ่ึงมีสัดส่วนรายไดป้ระมาณร้อยละ 45.09 และ 60.71 ของรายไดท้ั้งหมด

ของกลุ่ม บริษทัฯ ในปี 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัฯ ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพ์ส่วนใหญ่ท่ีผลิตและจัด

จาํหน่าย แต่กลุ่มบริษทัฯ มีการจดัซ้ือลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพม์าจากเจา้ของลิขสิทธ์ิซ่ึงเป็นนกัเขียนหรือสาํนกัพิมพท์ั้งในและ

ต่างประเทศจาํนวนหลายราย เพ่ือนาํมาผลิตและจดัจาํหน่ายเพียงรายเดียว (Exclusive) ในประเทศไทย ซ่ึงส่วนใหญ่มี

ระยะเวลา 3 – 5 ปี และมีสิทธิต่ออายสุัญญาไดใ้นราคาและเง่ือนไขเดิม ทั้งน้ี เจา้ของลิขสิทธ์ิสามารถยกเลิกสัญญาได ้

หากกลุ่มบริษทัฯ ทาํผิดสัญญา และ/หรือมีปัญหาดา้นการเงิน และ/หรืออยูใ่นสถานะลม้ละลาย เป็นตน้ ดงันั้น กลุ่ม

บริษทัฯ จึงอาจมีความเส่ียงท่ีไม่สามารถจดัหาลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพท่ี์ตอ้งการมาผลิตและจดัจาํหน่ายได ้นอกจากน้ี กลุ่ม

บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงจากการท่ีเจา้ของลิขสิทธ์ิไม่ต่ออายุสัญญา หรือยกเลิกสัญญา ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการ

ดาํเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริษทัฯ ในอนาคต  

อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯไม่เคยประสบปัญหาดา้นการจดัหาลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพจ์ากเจา้ของลิขสิทธ์ิทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศในช่วงท่ีผา่นมา เน่ืองจากตลาดส่ิงพิมพมี์ขนาดใหญ่และมีลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพป์ระเภทต่างๆ ให้
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เลือกซ้ือเป็นจาํนวนมาก รวมทั้งกลุ่มบริษทัฯ ยงัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเขียนและสาํนกัพิมพท่ี์มีช่ือเสียงหลายราย 

และประสบความสําเร็จในการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือมาอยา่งต่อเน่ือง กลุ่มบริษทัฯ จึง

สามารถเลือกซ้ือลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพท่ี์ตอ้งการและไดรั้บความไวว้างใจจากเจา้ของลิขสิทธ์ิในการใหลิ้ขสิทธ์ิส่ิงพิมพท่ี์มี

แนวโนม้ท่ีจะไดรั้บความนิยมสูงมาผลิตและจดัจาํหน่าย  นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัปฏิบติัตามสัญญาอยา่งเคร่งครัด 

จึงไม่มีปัญหาเร่ืองการไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญาตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา  

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัไดว้างแผนการผลิตหนังสือท่ีมีความหลากหลาย ทั้งเน้ือหา, เจา้ของลิขสิทธ์ิ 

และประเทศ เพ่ือลดการพ่ึงพิงเน้ือหา, เจา้ของลิขสิทธ์ิ และประเทศใดประเทศหน่ึงมากจนเกินไป อีกทั้งยงัผลิต

หนงัสือตน้ฉบบัโดยนกัเขียนไทยเพ่ิมข้ึน อนัเป็นการกระจายความเส่ียงแบบหน่ึง  ซ่ึงบริษทัไดพ้ฒันาทีมงานให้มี

ศกัยภาพในการผลิตเน้ือหา หรือหาผูส้ร้างสรรคเ์น้ือหาจากในประเทศ  

 

1.7 ความเส่ียงจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลอื  

ปัจจุบนั ส่ิงพิมพข์องกลุ่มบริษทัฯ มีการขายผา่นตวัแทนจาํหน่ายเป็นส่วนใหญ่ โดยกลุ่มบริษทัฯ จะรับคืน

ส่ิงพิมพท่ี์ไม่สามารถจาํหน่ายไดจ้ากตวัแทนจาํหน่าย ซ่ึงอาจเป็นผลให้มีส่ิงพิมพเ์ป็นสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวนมาก

ได ้สินคา้คงเหลือดงักล่าวมีโอกาสเส่ือมคุณภาพ เสียหาย และลา้สมยัเม่ือเวลาผา่นไป  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ประกอบกบัยอดขายในปีปัจจุบนัความเจริญเติบโตในส่วนของยอดขายลดลงกวา่ปีก่อน 

ทาํใหมี้ปริมาณสินคา้คงเหลือสูงกวา่ในอดีต โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัฯ มีมูลค่าสินคา้

คงเหลือสุทธิจาํนวน 232.55 ลา้นบาท และ 143.86 ลา้นบาท (ตามลาํดบั) หรือคิดเป็นร้อยละ 32.69 และ 18.89 ของ

มูลค่าสินทรัพยท์ั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัในสัดส่วนร้อยละ 100 

ของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีมีอายมุากกวา่ 1 ปีข้ึนไปและผลิตครบชุดแลว้ และของสินคา้คงเหลือท่ีมีอายมุากกวา่ 3 ปี

ข้ึนไปแต่ยงัผลิตไม่ครบชุด โดยมีการตั้งค่าเผื่อดงักล่าวทุกเดือนซ่ึงการตั้งค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัน้ีจะถูกพิจารณาการ

ดอ้ยค่าจากผูบ้ริหารอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัฯ มีค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัจาํนวน  

88.96 และ 41.71 ลา้นบาท (ตามลาํดบั) นอกจากนั้น เพ่ือลดปริมาณสินคา้คงเหลือ กลุ่มบริษทัฯ จะนาํเอาหนงัสือเก่า

ออกมาจาํหน่ายเป็นระยะๆ  โดยการจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือส่งเสริมการขายในงานนิทรรศการต่างๆ ท่ีจดัข้ึนเป็น

ประจาํทุกปี สาํหรับหนงัสือการ์ตนูท่ีมีเล่มต่อเน่ือง กลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการนาํเล่มท่ีออกใหม่จาํหน่ายควบคู่ไปกบั

เล่มท่ีไดเ้คยวางจาํหน่ายไปแลว้ ซ่ึงรวมถึงการนาํการ์ตูนท่ีมีการออกจาํหน่ายครบทุกเล่มแลว้มาจดัจาํหน่ายรวมเป็น

ชุดเพ่ือกระตุน้การจาํหน่ายดว้ย  นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมความระมดัระวงัในการผลิตหนงัสือใหม่และควบคุม

ปริมาณยอดพิมพเ์พ่ือมิให้มีสินคา้คงเหลือมากข้ึน ทั้งน้ีบริษทัฯ มีนโยบายการบริหารคลงัสินคา้โดยการกาํหนด

จาํนวนสินคา้ไม่ใหมี้ปริมาณคงเหลือมากกวา่ปีก่อน 

 

2. ปัจจัยเส่ียงของธุรกจิการเป็นตวัแทนจําหน่ายหนังสือพมิพ์และนิตยสารต่างประเทศ 

2.1 ความเส่ียงจากการต่อสัญญา 

ในการประกอบธุรกิจบริการเป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพ์ต่างประเทศ กลุ่มบริษทัฯ จะทาํสัญญาเป็น

ตวัแทนจาํหน่ายกบัเจา้ของส่ิงพิมพจ์าํนวนหลายราย โดยส่วนใหญ่สัญญาตวัแทนจาํหน่ายนิตยสารมีระยะเวลา 1 ปี 

และมีสิทธิต่ออายุสัญญาไดใ้นราคาและเง่ือนไขเดิม สําหรับสัญญาตวัแทนจาํหน่ายหนงัสือพิมพจ์ะหมดอายุเม่ือมี

การยกเลิกสัญญา ทั้งน้ีเจา้ของส่ิงพิมพส์ามารถยกเลิกสัญญาได ้หากกลุ่มบริษทัฯ ทาํผิดสัญญา และ/หรือมีปัญหาดา้น
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การเงิน และ/หรืออยูใ่นสถานะลม้ละลาย และ/หรือเม่ือมีการแจง้อีกฝ่ายล่วงหนา้ เป็นตน้ ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัฯ อาจมี

ความเส่ียงจากการท่ีเจา้ของส่ิงพิมพไ์ม่ต่ออายุสัญญา หรือยกเลิกสัญญา ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ 

ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริษทัฯ ในอนาคต   

อยา่งไรกต็าม  กลุ่มบริษทัฯ กบัเจา้ของส่ิงพิมพมี์การทาํธุรกิจและมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัเป็นระยะเวลา

ยาวนาน โดยผูบ้ริหารและทีมงานของบริษทัฯ เป็นกลุ่มท่ีทาํธุรกิจน้ีกบัเจา้ของส่ิงพิมพม์าตั้งแต่เร่ิมตน้ รวมทั้ง กลุ่ม

บริษทัฯ ได้มีการปฏิบติัตามสัญญาอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีปัญหาเร่ืองการไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญาตลอด

ระยะเวลาท่ีผา่นมา นอกจากน้ี เจา้ของส่ิงพิมพ ์The Yomiuri Shimbun และ The Wall Street Journal Asia ไดว้า่จา้ง

กลุ่มบริษทัฯ ใหด้าํเนินการพิมพแ์ละจดัส่งหนงัสือพิมพต่์างประเทศดงักล่าว ซ่ึงไดมี้การลงทุนในการสร้างฐานขอ้มูล 

การพฒันาฐานขอ้มูลลูกคา้ในระบบสารสนเทศของบริษทัฯ และการพฒันาบุคลากรของกลุ่มบริษทัฯ ให้มีความ

เช่ียวชาญโดยเฉพาะในการดาํเนินงาน ดงันั้น โอกาสท่ีเจ้าของส่ิงพิมพด์งักล่าวจะยกเลิกสัญญาการเป็นตวัแทน

จาํหน่ายกบักลุ่มบริษทัฯ จึงมีนอ้ย 

 

2.2 ความเส่ียงจากเจ้าของส่ิงพมิพ์ยกเลกิการผลติ 

ในการประกอบธุรกิจบริการการเป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศ กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงจาก

การท่ีเจา้ของส่ิงพิมพย์กเลิกการผลิต ซ่ึงมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและดาํเนินธุรกิจ ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ

จาํเป็นตอ้งหาส่ิงพิมพท่ี์มีช่ือเสียงและมัน่คงเพ่ือทดแทนหรือเพ่ิมเติมอยูเ่สมอๆ  

 

3. ปัจจัยความเส่ียงของธุรกจิรายการโทรทศัน์สําหรับเยาวชนและครอบครัว 

3.1 ความเส่ียงจากการเปลีย่นผ่านระบบโทรทัศน์เข้าสู่ระบบดจิิตอล 
การเปล่ียนผ่านเขา้สู่โทรทศัน์ยุคดิจิตอลในประเทศไทยเป็นปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลต่อการแข่งขนัทางธุรกิจ

โทรทศัน์ท่ีเขม้ขน้ข้ึน โดยเฉพาะการแข่งขนัดา้นคุณภาพของเน้ือหารายการเพื่อสร้างความแตกต่างจากผูผ้ลิตรายการ
โทรทศัน์รายอ่ืนๆให้มีคุณภาพหลากหลายและตรงกบัความตอ้งการของผูช้มให้มากท่ีสุด แต่เน่ืองจากช่วงเร่ิมตน้
ของระบบโทรทศัน์ดิจิตอลยงัคงมีการออกอากาศคู่ขนานกบัระบบโทรทศัน์อนาลอ็ค (หรือฟรีทีวี) จึงมีผลเร่ืองของเร
ตต้ิงยงัไม่สูงมาก เม่ือเทียบกบัระบบเดิม โดยบริษทัฯ มุ่งพฒันาเน้ือหาและผลิตรายการคุณภาพ โดยใชแ้พลตฟอร์มท่ี
มีความหลากหลายเพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นส่ือออนไลน์ การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือในเครือ 
กิจกรรมการตลาดและกิจกรรม on-ground ท่ีสร้างความมีส่วนร่วมอยา่งปัจจุบนัทนัสมยั 

 
3.2 ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกจิโทรทัศน์ที่สูงขึน้ 

ภาวะอุตสาหกรรมโทรทศัน์ โดยเฉพาะฟรีทีวมีีความเขม้ขน้ข้ึน ทั้งในดา้นของประเภทรายการ และจาํนวน
ช่องรายการท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหอ้ตัราการแข่งขนัในธุรกิจโทรทศัน์มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนดว้ย  แต่เน่ืองดว้ยในตลาดยงัคงมี
ช่องวา่งในรายการประเภทเอด็ดูเทนเมนทส์าํหรับเยาวชนและครอบครัว จึงเป็นโอกาสในการจดัทาํรายการท่ีส่ือสาร
กบักลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเนน้เน้ือหารายการท่ีมีคุณภาพ สร้างสรรค ์เหมาะสาํหรับทุกคนในครอบครัวอยา่งแทจ้ริง 
ซ่ึงเป็นการลดความเส่ียงจากการทาํรายการในภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรง 
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4. ปัจจัยเส่ียงของธุรกจิดจิิตอล 

4.1 ความเส่ียงจากการลกัลอบทาํซ้ําเนือ้หา 

มีเวบ็ไซตท่ี์ลกัลอบนาํเสนอส่ือ เช่น การ์ตูน โดยผิดกฎหมายอยูพ่อสมควร ทาํใหลู้กคา้บางส่วนบริโภคส่ือ

ดงักล่าวโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ดงักล่าวแบบถูกกฎหมาย ดงันั้น จึงจาํเป็นตอ้งคดัเลือก

เน้ือหาท่ีดี โดดเด่นและแตกต่าง พร้อมๆ กบัการใชเ้ทคโนโลยีท่ีดี มีความปลอดภยัสูง และการให้บริการท่ีเป็นเลิศ 

ซ่ึงบริษทัไดแ้สวงหาเน้ือหาอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีเอกลกัษณ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนหาวิธีการนาํเสนอ

ท่ีไปเหนือกวา่เวบ็ไซตท่ี์ผดิกฎหมายเหล่านั้น และตลอดจนนาํเสนอขายในราคาท่ีน่าสนใจ 

  

5. ปัจจัยเส่ียงของธุรกจิการบริหารลขิสิทธ์ิ (Character Management) 

5.1 ความเส่ียงจากการแข่งขันทางการตลาด 

ปัจจุบนัในประเทศไทยมีคาร์แรคเตอร์การ์ตูนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัเป็นจาํนวนมากท่ีเสนอขายลิขสิทธ์ิเพ่ือ

ผลิตเป็นสินคา้  การแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ซ่ึงจะควบคู่ไปกบัการทาํให้คาร์แรคเตอร์การ์ตูนเป็นท่ีรู้จกั และ

ปริมาณของคาร์แร็คเตอร์การ์ตนูท่ีเป็นตวัแทน โดยการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การตลาดท่ีแตกต่าง   

ปัจจุบนั บริษทัฯ เป็นตวัแทนบริหารลิขสิทธ์ิคาร์แรคเตอร์การ์ตูนอยู ่3 ตวั คือ Canimals, Yoohoo & 

Friends และ Astro Boy ซ่ึงปีท่ีผา่นมาไดมี้การทาํการตลาดอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการนาํการ์ตูนอนิเมชัน่ออกอากาศท่ี

สถานีโทรทศัน์ ช่อง Nation 22 และช่อง MCOT Familly 14 และยงัมีการจดักิจกรรมร่วมกบัสถานีโทรทศัน์ดงักล่าว

ทัว่ประเทศ ซ่ึงไดผ้ลตอบรับท่ีดีเป็นอย่างมาก ทาํให้ลิขสิทธ์ิในเครือบริษทัเนชัน่ เป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน และทาํให้

ลกูคา้เกิดความมัน่ใจท่ีจะเลือกซ้ือลิขสิทธ์ิการ์ตนูท่ีบริษทัฯ ดูแลลิขสิทธ์ิอยู ่

 

5.2 ความเส่ียงจากการต่อสัญญา 

เน่ืองจากการจดสัญญาเป็นตวัแทนบริหารลิขสิทธ์ิคาร์แรคเตอร์การ์ตนูนั้นมีระยะเวลาสัญญาเฉล่ียประมาณ 

3-5 ปี ข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงของแต่ละลิขสิทธ์ิ ดงันั้น ในการต่อสัญญาเจา้ของลิขสิทธ์ิอาจจะขอเรียกเก็บค่าสิทธิเพ่ิม 

เน่ืองจากไดรั้บขอ้เสนอการเป็นตวัแทนฯจากบริษทัอ่ืน จึงเป็นเหตุให้บริษทัฯ เกิดความเส่ียงในการถูกเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึน หรืออาจจะไม่รับการต่ออายสุัญญาในการเป็นตวัแทนสิทธิของคาร์แรคเตอร์การ์ตนูนั้นๆ 

 

5.3 ความเส่ียงจากช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าลขิสิทธ์ิทีม่จีํานวนจํากดั 

ปัจจุบนัช่องทางหลกัในการจดัจาํหน่ายสินคา้ลิขสิทธ์ิ มีอยู ่3 ช่องทาง ดงัน้ี 

1) ห้างสรรพสินค้า ช่องทางน้ีเป็นช่องทางท่ีช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์สินคา้ลิขสิทธ์ิไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากรูปแบบ

และพื้นท่ีการจดัวางสินคา้มีการแบ่งตามประเภทสินคา้อยา่งชดัเจน รวมถึงอนุญาตให้คู่คา้ (ผูซ้ื้อลิขสิทธ์ิ) ตกแต่ง

พ้ืนท่ีขายสินคา้ดว้ยส่ือส่งเสริมการขายไดอ้ยา่งสวยงาม แต่ช่องทางน้ีไม่ค่อยเป็นท่ีสนใจของคู่คา้ เน่ืองจากมีตน้ทุน

การขายสูง และขอ้จาํกดัอ่ืนๆ ท่ีหา้งฯ เป็นผูก้าํหนด   

2) ห้างค้าปลกี ช่องทางน้ีเป็นช่องทางท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัคู่คา้ค่อนขา้งสูง อีกทั้งยงัช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของสินคา้

ลิขสิทธ์ิไดร้ะดบัหน่ึง เน่ืองจากหา้งคา้ปลีกมีจาํนวนสาขามาก ทาํใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคไดดี้ ยอดขายสูง และพื้นท่ีการจดั

วางสินคา้เป็นสัดส่วนแยกตามหมวดหมู่ แต่จาํเป็นตอ้งใชส่ื้อส่งเสริมการขายท่ีเป็นรูปแบบตายตวัท่ีถูกกาํหนดโดย

ห้างฯ ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลให้ห้างคา้ปลีกมีอิทธิพลต่อผูซ้ื้อลิขสิทธ์ิในการเลือกสินคา้ (ทั้งท่ีมีลิขสิทธ์ิและไม่มีลิขสิทธ์ิ) 
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เขา้ไปจดัจาํหน่าย หากหา้งฯ มีความสนใจในลิขสิทธ์ิตวัใด กจ็ะทาํให้ง่ายในการตดัสินใจซ้ือลิขสิทธ์ิจากคู่คา้  ความ

แตกต่างระหว่างห้างสรรพสินคา้และห้างคา้ปลีก ก็คือ คุณภาพสินคา้ เพราะห้างคา้ปลีกใชก้ลยุทธ์การตลาดแบบ

แข่งขนัทางดา้นราคา เป็นผลใหคุ้ณภาพสินคา้ลดลงตามลาํดบั  

3) ตลาดขายส่ง ช่องทางน้ีเป็นช่องทางท่ีสร้างรายไดสู้งใหก้บัผูซ้ื้อลิขสิทธ์ิ และไม่ค่อยมีขอ้จาํกดัใดๆ จากร้านคา้ มี

การซ้ือขายกนัเป็นเงินสด และมีตวัแทนพอ่คา้คนกลางท่ีจะนาํสินคา้เหล่าน้ีไปขายในพ้ืนท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศ สัดส่วน

การขายสินคา้ผา่นทางช่องทางน้ีจึงมีมากกว่าช่องทางอ่ืนๆ ขา้งตน้ถึงร้อยละ 50 แต่ขอ้เสียก็คือ ช่องทางน้ีไม่ช่วย

ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของสินคา้ลิขสิทธ์ิ หรือคาร์แรคเตอร์การ์ตูน เพราะไม่ไดเ้นน้การจดัวางสินคา้ใหส้วยงาม แต่เนน้

การขายเป็นจาํนวนมาก ราคาถกู 

 

6. ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิโรงเรียนกวดวชิา  
 ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาเป็นธุรกิจท่ีมีอนาคตสดใส และสามารถเติบโตไดใ้นทุกสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ 
สงัคมและการเมือง ปัจจยัภายนอกจึงมีอิทธิพลต่อการดาํเนินธุรกิจกวดวิชานอ้ยมาก  อยา่งไรกต็าม ภาวการณ์แข่งขนั
ของคู่แข่งในอุตสาหกรรมน้ีทวีความรุนแรงข้ึน โดยเฉพาะในดา้นจาํนวนผูแ้ข่งขนัในตลาดท่ีมากข้ึนทุกปีอย่าง
ต่อเน่ือง โดยสถิติจากงานการวิจยั* ไดก้ล่าวไวว้่าจาํนวนของโรงเรียนกวดวิชาทัว่ประเทศไทยท่ีจดทะเบียนอยา่ง
ถูกตอ้งมีจาํนวนเพียง 864 แห่งในปี 2547 และสูงข้ึนมากถึง 1,128 แห่งในปี 2551  ดว้ยเหตุน้ี ผูป้ระกอบการท่ีมี
ช่ือเสียงและครองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นส่วนใหญ่อยูแ่ลว้จึงปรับกลยทุธ์มาใชเ้ทคโนโลยช่ีวยสอนและทาํตลาด
กลุ่มใหญ่ ส่วนผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีเขา้สู่ตลาดตอ้งเผชิญกบัรายไดท่ี้ไม่แน่นอน และจาํเป็นตอ้งวางตาํแหน่ง
ผลิตภณัฑข์องตนเองใหมี้ความชดัเจนเพ่ือเขา้สู่ตลาดใหไ้ด ้
 สําหรับสถาบนักวดวิชาบีไบรท์ เรามีความพร้อมทั้งเครือข่ายอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิในทุกสาขาวิชา มีอาคาร
สถานท่ีในทาํเลสําคญัใจกลางเมืองดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่า มีส่ือการเรียนการสอนท่ีพร้อมบุกตลาด และมีพนัธมิตรส่ือใน
เครือเนชัน่สนับสนุนทางการตลาด ปัจจยัเส่ียงท่ีสําคญัจึงเป็นการทาํธุรกิจในช่วงแรกท่ีไม่อาจคาดการณ์รายรับท่ี
แน่นอนได้ และความยากลาํบากในการสร้างภาพลักษณ์และช่ือเสียงให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อกลุ่มนักเรียนและ
ผูป้กครอง ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีคาดหวงัในระยะยาวต่อไป 
 
*ท่ีมา: สุนีย์ วรรธนโกมล และธานินทร์ ศิลป์จารุ. “ปัจจัยสาํคัญทางการตลาดและความต้องการของผู้เรียนท่ีมีต่อ
การตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาเพ่ือเตรียมสอบเข้าระดับปริญญาตรี.” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 19, 3 (กันยายน – ธันวาคม 2552) : 426-427. 
 

7. ความเส่ียงจากอตัราค่านิยมการอ่านนิตยสารทีล่ดน้อยลง 
เน่ืองดว้ยธุรกิจนิตยสารภาษาองักฤษสาํหรับวยัรุ่นนั้นเจาะตลาดผูอ้่านวยัรุ่นเป็นหลกั ซ่ึงวยัรุ่นเป็นวยัท่ีมี

พฒันาการ มีความเปล่ียนแปลง และพฤติกรรมเฉพาะตวั มีการเปล่ียนรุ่นจากวยัรุ่นไปสู่ผูใ้หญ่ภายในระยะเวลาไม่ก่ีปี 
ทาํใหธุ้รกิจสร้าง Brand Royalty ท่ีค่อนขา้งจาํกดั  รวมถึงภาพลกัษณ์ของธุรกิจประเภท Edutainment สาํหรับวยัรุ่น
นั้นมีอิทธิพลต่อการรับรู้และกระแสท่ีอ่อนกวา่ธุรกิจประเภท Entertainment อยา่งไรกดี็บริษทัฯยงัคงเนน้จุดแขง็ดา้น
การศึกษาท่ีใหค้วามแตกต่าง สร้างคุณค่า โดยต่อยอดธุรกิจไปยงัคณาจารยแ์ละผูป้กครอง ซ่ึงเป็น Influencer แนะนาํ
และกระตุน้ใหเ้ยาวชนอ่านส่ือท่ีสร้างสรรค ์ดว้ยการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี 
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บริษทัฯ ทาํกิจกรรมการตลาดเพ่ือสร้าง Customer Relationship โดยจดักิจกรรมส่งเสริมการศึกษาความรู้
ภาษาองักฤษ ดว้ยบริษทัฯมีช่ือเสียงดา้นการผลิตส่ือภาษาองักฤษในระดบัตน้ของประเทศ รวมถึงมีส่ือมลัติมีเดียท่ี
สามารถหลอมหลวมส่ือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงทาํให้กิจกรรมสามารถสร้างประโยชน์ต่อลูกคา้โดยตรง รวมถึง
สร้างคุณค่าและพฒันาสังคมและการศึกษา (CSR) ซ่ึงมีผูส้นบัสนุนในความร่วมมือเป็นอยา่งดีทั้งภาครัฐและเอกชน  
 
8. ความเส่ียงทีม่ผีลกระทบต่อผู้ลงทุน  

8.1 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ “NINE-W1”  

 ในเดือนมิถุนายน 2556 บริษทัไดมี้การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน  NINE-W1 จาํนวน 85,000,000 หน่วย อายุ 5 ปี โดยไม่คิด

ค่าตอบแทนในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 1 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ยงัคง

เหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวนทั้งส้ิน 84,958,614 หน่วย 

 ในการน้ีหากผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทาํการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัเต็มจาํนวน ผูถื้อหุ้นสามญั

ของบริษทัอาจไดรั้บผลกระทบจาก Dilution Effect ทั้งในเร่ืองของราคาหุน้ในตลาดท่ีอาจปรับตวัลดลง และสัดส่วน

การถือหุน้ท่ีลดลงดงัต่อไปน้ี 

 ก่อนการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิเตม็จํานวน (31 ธันวาคม 2557) 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีเรียกชาํระแลว้ 170,048,386 หุน้ 

สัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ก่อนการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 100 % 

 หลงัการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิเตม็จํานวน (NINE-W1) 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีเรียกชาํระแลว้ 255,007,000 หุน้ 

สัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ภายหลงัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 66.68 % 

สัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีลดลง 33.32 % 

   

8.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ “ESOP-WA” 

 ในเดือนสิงหาคม 2556 บริษทัได้มีการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่

กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทั และ/หรือ บริษทัยอ่ย (ESOP) จาํนวน 4,250,000 หน่วย ชนิดไม่มี

มูลค่า อาย ุ5 ปี อตัราการใชสิ้ทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น ราคาในการใชสิ้ทธิ 4 บาท ต่อ 1 

หุน้สามญั ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ยงัคงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวนทั้งส้ิน 4,243,000 หน่วย 

 ในการน้ีหากผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทาํการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัเต็มจาํนวน ผูถื้อหุ้นสามญั

ของบริษทัอาจไดรั้บผลกระทบจาก Dilution Effect ทั้งในเร่ืองของราคาหุน้ในตลาดท่ีอาจปรับตวัลดลง และสัดส่วน

การถือหุน้ท่ีลดลงดงัต่อไปน้ี 

 ก่อนการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิเตม็จํานวน (31 ธันวาคม 2557) 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีเรียกชาํระแลว้ 170,048,386 หุน้ 

สัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ก่อนการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 100 % 
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หลงัการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิเตม็จํานวน (ESOP-WA) 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีเรียกชาํระแลว้ 174,291,386 หุน้ 

สัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ภายหลงัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 97.56 % 

สัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีลดลง 2.44 % 

 

9. ปัจจัยเส่ียงของกลุ่มธุรกจิ 

9.1 ความเส่ียงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มอีทิธิพลต่อการกาํหนดนโยบายและบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ 

 ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนทัว่ไป   ปัจจุบนั เครือเนชัน่ถือหุน้ร้อยละ 80.06 ของทุนชาํระ

แลว้ จึงทาํใหส้ามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติท่ีสาํคญัในการประชุมผูถื้อหุน้ไดท้ั้งหมด ซ่ึงรวมถึงมติพิเศษ

ท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้ตอ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนหุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออก

เสียง ทาํให้ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นรายใหญ่เสนอได ้

นอกจากน้ี เครือเนชัน่ยงัมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกลุ่มบริษทัฯ โดยมีกรรมการตวัแทนจาํนวน 3 ท่านจาก

ทั้งหมด 6 ท่าน และคณะกรรมการบริหารจาํนวน 3 ท่านจากทั้งหมด 4 ท่าน เป็นตวัแทนท่ีมาจากเครือเนชัน่ 

 

 อยา่งไรก็ตาม เพ่ือถ่วงดุลการบริหารงานของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ บริษทัฯ จึงไดแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระท่ีเป็น

บุคคลภายนอกจาํนวน  3   ท่าน เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการตรวจสอบการดาํเนินงานของผูบ้ริหารและดูแลผลประโยชน์

ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย    
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 อุปกรณ์  
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2556 และ 2557 กลุ่มบริษทัฯ มีอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 
      หน่วย: ลา้นบาท 

ประเภททรัพย์สิน 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ภาระผูกพนั 
31 ธ.ค. 
2555 

31 ธ.ค. 
2556 

31 ธ.ค. 
2557 

31 ธ.ค. 
2555 

31 ธ.ค. 
2556 

31 ธ.ค. 
2557 

ส่วนปรับปรุงสินทรัพยท่ี์เช่า เจา้ของ 0.43 0.47 0.25 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและ
อุปกรณ์สาํนกังาน 

เจา้ของ 6.20 4.64 3.89 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ยานพาหนะ เจา้ของ 0.06 - 0.47 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
รวม  6.69 5.11 4.61    

 
4.2 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ คือ ค่าลิขสิทธ์ิในการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ือ
ส่ิงพิมพป์ระเภทต่างๆ  และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

หน่วย: ลา้นบาท 

ประเภททรัพย์สิน 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 
ค่าลิขสิทธ์ิ 43.01 41.64 30.62 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0.39 0.29 0.35 

รวม 43.40 41.93 30.97 
 
กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายการตดัจาํหน่ายค่าลิขสิทธ์ิโดยพิจารณาจากจาํนวนท่ีสูงกวา่ระหวา่งวิธีเส้นตรงภายใน

ระยะเวลา 3-5 ปี ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียอายสุัญญาลิขสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัฯ และการคาํนวณตามจาํนวนเล่มของหนงัสือท่ีพิมพ์
หรือจาํหน่ายไดภ้ายใตส้ัญญาลิขสิทธ์ินั้นๆ โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายเม่ือผลิตส่ิงพิมพเ์รียบร้อยแลว้ ในส่วนของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ กลุ่มบริษทัฯ ตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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4.3 สัญญาเช่าทรัพยสิ์นระยะยาว 
กลุ่มบริษทัฯ ไดท้าํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีอาคารสาํนกังานและคลงัสินคา้เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงาน โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 
 สัญญาเช่าสําหรับเป็นสํานกังาน ท่ีอาคารอินเตอร์ลิงค ์ทาวเวอร์ ชั้น 29 เลขท่ี 1858/123-124 ถนนบางนา-

ตราด กรุงเทพฯ รวมพื้นท่ีประมาณ 735.93 ตารางเมตร ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 
ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560  และสามารถต่ออายสุัญญาได ้

 สัญญาเช่าสาํหรับเป็นคลงัสินคา้ อาคารเลขท่ี 42/8 ถนนบางนา-ตราด กม. 4 หมู่ 10 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพฯ จากบริษทั โชติชัยวรกุล จาํกดั ซ่ึงมีพ้ืนท่ีประมาณ 1,800 ตารางเมตร เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่         
วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และสามารถต่ออายสุัญญาเช่าได ้

 สัญญาเช่าสําหรับเป็นคลังสินค้า อาคารเลขท่ี 69/10-11 หมู่ท่ี 2 ซอยวดัหนามแดง ถนนศรีนครินทร์       
ตาํบลบางแกว้ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ จากบริษทั สานณรงค ์จาํกดั ซ่ึงมีพ้ืนท่ีประมาณ 1,360 
ตารางเมตร เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 10 กนัยายน 2557 ถึงวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 และสามารถต่ออายสุัญญา
เช่าได ้ 
 

4.4 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2556 และ 2557 บริษทัฯ มีเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ี

ควบคุมร่วมกนั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
หน่วย: ลา้นบาท 

ช่ือ 
ความ 
สัมพนัธ์ 

ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุน (ร้อยละ) มูลค่าเงนิลงทุนวธีิราคาทุน  

31 ธ.ค. 
2555 

31 ธ.ค. 
2556 

31 ธ.ค. 
2557 

31 ธ.ค. 
2555 

31 ธ.ค. 
2556 

31 ธ.ค. 
2557 

31 ธ.ค. 
2555 

31 ธ.ค. 
2556 

31 ธ.ค. 
2557 

บริษทั เนชัน่   เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 
บริษทั
ยอ่ย 

41.25 41.25 41.25 99.99 99.99 99.99 25.36 25.36 25.36 

บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั 
บริษทั
ยอ่ย 

0.25 1.00 1.00 
99.99 99.99 99.99 0.25 1.00 1.00 

บริษทั ไนน์ บี ไบรท ์จาํกดั 
บริษทั
ยอ่ย 

- 1.00 1.00 - 59.99 59.99 - 0.60 0.60 

บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดู 
เทนเมนท ์จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั  
เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์
จาํกดั) 

บริษทั
ยอ่ย 

- - 50.00 - - 98.99 - - 35.05 

บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดู 
เทนเมนท ์จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั  
เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์
จาํกดั) 

กิจการท่ี
ควบคุม
ร่วมกนั 

50.00 50.00 - 49.99 49.99 - 25.05 25.05 - 

รวม 50.66 52.01 62.01 
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4.5 นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ 
บริษทัฯมีนโยบายการลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ในอนาคต โดยพิจารณาจากปัจจยั

หลกัๆ เช่น  
1) มีความเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจส่ือส่ิงพิมพท่ี์สามารถเอ้ือประโยชน์ (Synergy) ใหแ้ก่กลุ่มบริษทัฯ ได ้ 
2) ผลตอบแทนจากการลงทุน  
3) สถานะทางการเงินของบริษทัท่ีจะลงทุน  
4) ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 
 
อย่างไรก็ตาม โครงการลงทุนของบริษทัฯ ตอ้งผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/

หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตามขอบเขตอาํนาจการอนุมติัท่ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้และตามกฎเกณฑต่์างๆ ของคณะกรรมการ 
กลต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี บริษทัฯ จะส่งตวัแทนของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษทัฯ เขา้ร่วมบริหารงานและดูแลการดาํเนินธุรกิจ ตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดม้อบหมาย โดยบุคคลนั้น
จะตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้ในทางธุรกิจกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือกิจการร่วมคา้นั้นๆ 
 
4.6 นโยบายในการบริหารลกูหน้ีการคา้ 

ในการจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพ ์โดยปกติกลุ่มบริษทัฯ มีการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้โดยเฉล่ียเป็นระยะเวลา 15 วนั       
ถึง 90 วนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 และ 2557 กลุ่มบริษทัฯ มียอดลูกหน้ีการคา้สุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัย    
จะสูญและค่าเผื่อสินคา้รับคืนจาํนวน 120.37 ลา้นบาท และ 162.35 ลา้นบาท และ 35.94  ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จาํนวน 3.12 ลา้นบาท และ 3.79 ลา้นบาท และ 8.12  ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีหน้ีสูญและค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญในปีดงักล่าว จาํนวน 1.28 ลา้นบาท และ 0.71 ลา้นบาท และ 0.94 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงในการ
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายในการประเมินเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของยอดขายในแต่ละ
เดือนประกอบกับการพิจารณาประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกับการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกค้า 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทฯ มีการตั้ งค่าเผื่อสินค้ารับคืนในการขายพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ส่ือส่ิงพิมพ์สําหรับเยาวชน และ
หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 และ 2557 มีจาํนวน 9.56 ลา้นบาท และ 
9.78 ลา้นบาท และ 12.85  ลา้นบาท ตามลาํดบั นโยบายของกลุ่มบริษทั ฯ คือ จะตั้งค่าเผื่อสินคา้รับคืนโดยใชส้ัดส่วน
ร้อยละของสินคา้รับคืนต่อสินคา้ท่ีขายโดยเฉล่ีย 12 เดือนยอ้นหลงั โดยลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯ เป็น
ลูกหน้ีการคา้ประเภทตวัแทนขาย หรือร้านหนังสือขนาดใหญ่ท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีมานาน และมีการคา้ขาย อย่าง
สมํ่าเสมอ และกรณีท่ีเป็นลกูคา้ใหม่ บริษทัฯ ตอ้งใหต้วัแทนจาํหน่ายดงักล่าววางเงินประกนัค่าสินคา้ตามนโยบายบริษทั
ฯ 

 
4.7 นโยบายในการบริหารสินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัฯ คือ ส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทต่างๆ  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 และ 2557                 
กลุ่มบริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือสุทธิจากค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั จาํนวน 119.08 ลา้นบาท และ 143.86 ลา้นบาท และ 232.55  
ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั จาํนวน 48.70 ลา้นบาท และ 41.71 ลา้นบาท และ 88.96 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 29.02 และร้อยละ 22.48  และร้อยละ 27.67 ของสินคา้คงเหลือ ตามลาํดบั ซ่ึงในการ
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พิจารณาตั้งค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายในการประเมินเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าสินคา้คงเหลือ
ท่ีมีอายมุากกวา่ 1 ปีข้ึนไปและผลิตครบชุดแลว้ และสัดส่วนร้อยละ 100 ของสินคา้คงเหลือท่ีมีอายมุากกว่า 3 ปีข้ึนไป  
แต่ยงัผลิตไม่ครบชุด อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯจะพิจารณาการตั้งค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัตามสินคา้ท่ีคาดวา่จะขายไดจ้าก
การดาํเนินธุรกิจตามปกติ  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

บริษทัหรือบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายใดๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทั

หรือบริษทัยอ่ยท่ีมีจาํนวนสูงเกินกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 รวมทั้งไม่มีคดีท่ีมี

ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั และไม่มีคดีความในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ป็น

ธุรกิจโดยปกติของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่ 
6.1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

ช่ือบริษทั : บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : - ธุรกิจสาํนกัพิมพโ์ดยผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพป์ระเภทพอ็คเกต็บุ๊คส์  
     และส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน  

- ธุรกิจบริการ เป็นตวัแทนจาํหน่ายและใหบ้ริการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  กบัส่ิงพิมพจ์ากต่างประเทศ 
- ธุรกิจดิจิตอล ใหบ้ริการเน้ือหาต่างๆ บนเวบ็ไซต ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
   และอุปกรณ์ดิจิตอลอ่ืนๆ   
- ธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิ 
- ธุรกิจโทรทศัน์ดาวเทียมสาํหรับเยาวชน 

    - ธุรกิจใหบ้ริการดา้นการศึกษา 

  
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 1858/123-124  อาคารทีซีไอเอฟทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนบางนา-ตราด 

  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
 
เลขทะเบียนบริษทั : 0107551000312 
 
โทรศพัท ์ : (66) 2338-3333 
โทรสาร : (66) 2338-3904 
เลขานุการบริษทั : (66) 2338-3292 
Home Page  : www.nine.co.th 
 
ทุนจดทะเบียน  : 259,250,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 259,250,000 หุน้  

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 

ทุนชาํระแลว้  : ณ 31 ธนัวาคม 2557 ทุนชาํระแลว้ของบริษทัเท่ากบั 170,0048,386 บาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 170,048,386 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 

นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุน้ : รายละเอียดตามหวัขอ้โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและ 
กิจการควบคุมร่วมกนั 
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นิตบุิคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป (ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557) 
 

ช่ือนิตบุิคคล / ที่อยู่ ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(%) 

ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนชําระแล้ว 

(บาท) 

บริษัทย่อย 

บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 

1858/123-124 ชั้น 29 ถ.บางนา-ตราด 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 

ส่ิงพิมพ ์

99.99 41,250,000 41,250,000 

บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั 

1858/123-124 ชั้น 29 ถ.บางนา-ตราด 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 

ประกอบธุรกิจ และผลิต

รายการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือ

เผยแพร่ผา่นส่ือโทรทศัน์ และ

ส่ือรูปแบบใหม่ 

99.99 1,000,000 1,000,000 

บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์
จาํกดั  
1858/123-124 ชั้น 29 ถ.บางนา-ตราด 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 

ส่ิงพิมพ ์

98.99 50,000,000 50,000,000 

บริษทั ไนน์ บี ไบรท ์จาํกดั 

1858/123-124 ชั้น 29 ถ.บางนา-ตราด 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 

บริการดา้นการศึกษา  

59.99 1,000,000 1,000,000 

หมายเหตุ เม่ือวนัท่ี 29/12/57 บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) เข้าซือ้หุ้น บริษัท เนชัน่ เอก็มอนท์ 
เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั  จํานวน 49% จากผู้ ถือหุ้นเดิม และเปล่ียนช่ือบริษัทจาก บริษัท เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั เป็น 
บริษัท เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั 

 
2. บุคคลอ้างองิอืน่ ๆ  
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ท่ีตั้ง  : 62 ชั้น 4 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์  : (66) 2229-2800 
โทรสาร  : (66) 2359-1259 
 
ผู้สอบบัญชี  : บริษัท เคพเีอม็จี ภูมไิชย สอบบัญชี จํากดั  

1. นางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ  ทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  9832 หรือ 
2. นายวินิจ  ศิลามงคล  ทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3378 หรือ 

   3. นายวิเชียร ธรรมตระกลู  ทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3183 หรือ 
   4. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4098  
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ท่ีตั้ง  : 1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 48-51 ถ.สาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์  : (66) 2677-2000 
โทรสาร  : (66) 2677-2222 
 
ทีป่รึกษากฎหมาย  : บริษัท สํานักงานกฎหมายและภาษี เอส.เอ.ที แอสโซซิเอท จํากดั 
ท่ีตั้ง   : 702 อาคารเจา้พระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแชงกรี-ล่า)  
    เลขท่ี 89 ซอยวดัสวนพล ูถนนเจริญกรุง  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์  : (66) 2630-7637-8 
โทรสาร   : (66) 2630-7639  
 
ทีป่รึกษากฎหมาย  : บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิช จํากดั 
ท่ีตั้ง   : 140/40 A อาคาร ไอทีเอฟ ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก  

กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์  : (66) 2634-4995-7 
โทรสาร   : (66) 2238-2574, (66) 2634-4998 
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ส่วนที ่2 

การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

 
7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  

(1) หุน้สามญั 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 259,250,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 259,250,000 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้

ละ 1 บาท ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ จาํนวน 170,048,386 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 170,048,386 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้
ละ 1 บาท   

 
7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุน้ 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน  30 ธนัวาคม 2557  
ลาํดบั กลุ่มผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นทีถ่ือ ร้อยละ 

1. บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 136,135,187 80.057 
2. กลุ่มครอบครัวคุณสุทธิชยั 1,705,554 1.003 
 นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ 1,536,848 0.904 
 นางนนัทวนั แซ่หยุน่ 29,788 0.017 
 นายปราบดา หยุน่ 138,918 0.082 

3. นายราชวรีะ  นารูลา 1,450,000 0.853 
4. นายคริษฐ  ยวุบูรณ์ 1,240,000 0.729 
5. นางวนัทนา  เลิศสกลุผาสุข 899,999 0.529 
6. นายสมศกัด์ิ  ศรีสุทศัน์กลุ 689,300 0.405 
7. นายวิชยัยา  เมนอน 620,000 0.364 
8. น.ส.ประภาภรณ์  ขานวงศ ์ 600,000 0.353 
9. นายวิวฒัน์  วชิาเหลก็ 559,000 0.329 

10. นายอชิตพล  กนกศรีถาวร 453,000 0.266 
 อ่ืนๆ 25,696,346 15.112 

รวม 170,048,386 100 
ท่ีมา : บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
หมายเหตุ 

 กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัและออกเสียงไปในทางเดียวกนัไดแ้ก่  บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย 
กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ซ่ึงมีนายสุทธิชยั แซ่หยุน่ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ
บริษทัอีก 1 ราย  นัง่ดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการและกรรมการบริหาร   
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 ประเภทผูถื้อหุน้ – การกระจายหุน้ตามสัญชาติ 
 

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ จํานวนราย จํานวนหุ้น ร้อยละ 

ผูถื้อหุน้สัญชาติไทย 1,479 169,991,277 99.97 
ผูถื้อหุน้สัญชาติต่างดา้ว 6 57,109 0.03 

รวมทั้งส้ิน 1,485 170,048,386 100.00 

* ขอ้บงัคบับริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) กาํหนดวา่  “หา้มมิใหบุ้คคลท่ี
ไม่มีสัญชาติไทยถือหุน้อยูใ่นบริษทัฯ เกินกวา่ร้อยละ 35 ของหุน้ทั้งหมด”  

 
 ประเภทผูถื้อหุน้ – การกระจายหุน้ตามประเภทผูถื้อหุน้ 

 

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ จํานวนราย นิตบุิคคล 
จํานวนหุ้น 

ร้อยละ จํานวนราย บุคคลธรรมดา 
จํานวนหุ้น 

ร้อยละ 

ผูถื้อหุน้สัญชาติไทย 8 136,585,092 80.32 1,471 33,406,185 19.65 
ผูถื้อหุน้สัญชาติต่างดา้ว 6 57,109 0.03 0 0 0.00 

รวมทั้งส้ิน 14 170,048,386 100.00 1,254 170,048,386 100.00 
 

 กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการอยา่งมีนยัสาํคญั       
- ไม่มี – 

 
 ช่ือผูถื้อหุน้ท่ีเปิดเผยมิไดแ้สดงสถานะท่ีแทจ้ริง  

- ไม่มี – 
 
7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่  

(1) ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจาํปี 2556 ไดมี้มติ ดงัน้ี 
- อนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 85,000,000 

หน่วย แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ RO 
ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุน ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า ราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 4 บาทต่อหุน้ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอาย ุ 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท่ี 15 ของเดือน
ธนัวามคมและมิถุนายนของแต่ละปี โดยวนักาํหนดใชสิ้ทธิคร้ังแรกในวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2556 และวนักาํหนดใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 5 ปีซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ตั้งแต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 

ในระหวา่งปี 2557 ไม่มีผูม้าใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ (Warrant) ยอดคงเหลือ

ของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 84,958,614 หน่วย  
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- อนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 4,250,000 หน่วย 
แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย โดยไม่คิดมูลค่า และราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP เท่ากบั 4 บาทต่อหุน้ ในอตัราส่วน 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุน้สามญั ใบสาํคญัแสดง
สิทธิดงักล่าวมีอาย ุ 5 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท่ี 15 ของเดือนพฤศจิกายนและ
พฤษภาคมของแต่ละปี โดยวนักาํหนดใชสิ้ทธิคร้ังแรกในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 และวนักาํหนดใวสิ้ทธิวนัสุดทา้ยจะ
ตรงกบัวนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 5 ปี  

ในระหวา่งปี 2557 ไม่มีผูม้าใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ (ESOP)  ยอดคงเหลือ

ของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 4,243,000 หน่วย  

 
7.4 นโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ในกรณีปกติท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไม่มีความจาํเป็นในการใชเ้งินเพ่ือการลงทุนหรือขยายกิจการและมีกระแสเงินสด
เพียงพอ กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสาํหรับบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิ
ของแต่ละบริษทั (ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั) หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอ่ืนๆ ท่ี
จาํเป็นและเหมาะสม ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได ้โดยข้ึนอยู่กบัความจาํเป็นและความ
เหมาะสมภายใต้เ ง่ือนไขท่ีการดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู ้ถือหุ้น ทั้ งน้ี มติของ
คณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกนาํเสนอเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้ให้รายงานให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 
ทั้งน้ีบริษทัฯ จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2553 -2557 เป็นดงัน้ี 

รายละเอยีด 2557 2556 2555 2554 2553 
อตัรากาํไรต่อหุน้ 0.09 0.16 0.12 0.24 0.26 
อตัราเงินปันผลต่อหุน้ 0.07 0.10 0.15 0.15 0.15 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 77.98 85.47 127.00 64.00 68.22 
หมายเหตุ อตัราการจ่ายเงินปันผลปี 2557 ยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2558 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจดัการ ณ 31 ธนัวาคม 2557

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สํานกัตรวจสอบภายใน 

กรรมการผู้ อํานวยการ 
(นายพนา จนัทรวิโรจน์) 

ฝ่ายนิตยสาร
เนชัน่จเูนียร์ 

ฝ่ายบรรณาธิการ 
พอ็กเก็ตบุ๊คส์และหนงัสือ

สําหรับเยาวชน 

ฝ่ายการขาย 
และการตลาด 

ฝ่ายธุรกิจ 
ดิจิตอล 

ฝ่ายธุรกิจ 
ทีวีดิจิตอล 

ฝ่ายธุรกิจ 
การบริหาร 
ลขิสทิธิ์ 

ฝ่ายขาย 
โฆษณา 

ฝ่าย
คลงัสนิค้า 

ฝ่ายบญัชี
และการเงิน 

การเงิน ธุรการ บญัชี 
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โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ  
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ  ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชุดย่อย  ได้แก่ 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ซ่ึง

เป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางดา้นการเงิน การบญัชี การบริหารจดัการ และอ่ืนๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัทั้งหมด 8 ท่าน และสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีมีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 
ของคณะกรรมการทั้งหมด ดงัน้ี 

 
ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง วนัทีด่าํรงตาํแหน่ง/1  

1 นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ ประธานกรรมการ 17 เม.ย. 55 
2 นายเสริมสิน สมะลาภา กรรมการ 2 เม.ย. 57/1 
3 นายเทพชยั แซ่หยอ่ง กรรมการ 16 ส.ค. 56/2 
4 นายพนา จนัทรวโิรจน์ กรรมการ 23 เม.ย. 56 
5 นายสมศกัด์ิ เชียร์  จิระนคร กรรมการอิสระ 2 เม.ย. 57/1 
6 นางสาวศนัธยา กิตติโกวทิ กรรมการอิสระ 23 เม.ย. 56 
7 นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร กรรมการอิสระ 24 เม.ย. 55 

หมายเหตุ :- 
1. /1 วนัท่ีดาํรงตาํแหน่งของกรรมการทั้งคณะตามวาระท่ีกาํหนดตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และท่ีประชุมสามญัประจาํปี 2557 เม่ือ

วนัท่ี 2 เมษายน 2557 มีมติใหด้าํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระ ไดแ้ก่ นายสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร, นายเสริมสิน สมะลาภา  
2. /2  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 แต่งตั้งนายพนา จนัทรวโิรจน์ เขา้ดาํรงตาํแหน่ง

รักษาการกรรมการผูอ้าํนวยการ และประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2557 แต่งตั้งนายพนา 
จนัทรวโิรจน ์ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการ และแต่งตั้งนายเทพชยั แซ่หยอ่ง เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ แทนนาย
ต่อบุญ พว่งมหา ตามวาระกรรมการท่ียงัคงเหลืออยู ่  

3. นายต่อบุญ พว่งมหา ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 

 
8.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ผูบ้ริหาร/1 ตามนิยามของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ประกอบดว้ยผูบ้ริหารจาํนวน 6 ท่าน ดงัน้ี 

 
ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1 นายพนา จนัทรวโิรจน์ กรรมการผูอ้าํนวยการ/2 
2 นางวงศสิ์ริ   มิยาจิ บรรณาธิการบริหาร 
3 นางสุภาพร  สลกัทอง ผูอ้าํนวยการ - ฝ่ายขายธุรกิจส่ือโทรทศัน์ 
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ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 
4 นายแสงชยั  ลีลานวลิขิต ผูอ้าํนวยการ – ส่ือต่างประเทศ 
5 นางสาวฐิตกานต ์ ธนาโอฬาร ผูอ้าํนวยการ – พฒันาธุรกิจ 
6 นางสาวบุญพา   แซ่เบ ้ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ - ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
หมายเหตุ:-  
1. /1 “ผูบ้ริหาร” หมายความวา่ กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา (ผู้

ดาํรงตาํแหน่งสูงสุดของบริษทั) ผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกรายและให้
หมายความรวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า 

2. /2ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 แต่งตั้งนายพนา จนัทรวิโรจน์ เขา้ดาํรง
ตาํแหน่งรักษาการกรรมการผูอ้าํนวยการ และประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2557 
แต่งตั้งนายพนา จนัทรวโิรจน์ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการ แทนนายต่อบุญ พว่งมหา ท่ีลาออก 

 
8.3 เลขานุการบริษัท 
 เลขานุการบริษทัคือ ผูท่ี้คณะกรรมการแต่งตั้งเพ่ือทาํหน้าท่ีดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ และช่วยให้
คณะกรรมการและบริษทัฯ ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั้งให้ นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั 
ตั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหาคม 2555 โดยมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามท่ีกาํหนดใน พ.ร.บ. กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และทาํหนา้ท่ีสรุปสาระสาํคญัเก่ียวกบัแนวปฏิบติั และขอ้บงัคบัท่ีปรับปรุงใหม่ ของสาํนกังาน กลต.และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
รวมถึงสรุปสาระสาํคญัของกฎหมายท่ีเพ่ิงตราข้ึนใหม่ ท่ีคณะกรรมการตอ้งทราบในการทาํหนา้ท่ีกรรมการของบริษทัฯ ให้
คณะกรรมการรับทราบ เป็นผูจ้ดัเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ และผูเ้ก่ียวขอ้ง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ 
ประสานงานกบัฝ่ายบริหารใหมี้การปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการ  

โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฎในเอกสารแนบ 1 
  
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

หลกัเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร บริษทัฯไดพิ้จารณาความเหมาะสมและ
ความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร ตามประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี สภาพแวดลอ้ม สภาวะเศรษฐกิจ และสอดคลอ้ง
เปรียบเทียบไดก้บับริษทัในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระท่ีทาํหนา้ท่ีประธาน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระท่ีทาํหนา้ท่ีกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร เป็น
รายปีโดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืน  สําหรับปี 2557 ประธานกรรมการจะไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราเดียวกนักบั
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จะไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราเดียวกนักบักรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็น
ผูบ้ริหาร  อน่ึง ค่าตอบแทนกรรมการ ไดผ้า่นการอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปี 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูป้ระเมินผลงานของกรรมการผูอ้าํนวยการเป็นประจาํทุกปี เพ่ือนาํไปใช้ในการ
พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูอ้าํนวยการ โดยใชบ้รรทดัฐานท่ีไดต้กลงกนัล่วงหนา้กบักรรมการผูอ้าํนวยการ 
ตามเกณฑท่ี์เป็นรูปธรรม ซ่ึงรวมถึงผลการปฏิบติังานทางการเงิน ผลการปฏิบติังานตามวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ในระยะยาว
และการพฒันาผูบ้ริหาร  
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ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการกาํหนด ภายในกรอบท่ีไดรั้บอนุมติัจาก    
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ระดบัค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน สวสัดิการ และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว บริษทัฯ จะพิจารณาให้
สอดคลอ้งกบัผลงานของบริษทัฯ และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละคน 
 
การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

-  ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ ต่อการปฏิบติังาน การแนะนาํลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯให้แก่กรรมการ และ
ผูบ้ริหารระดบัสูงใหม่ 

-  คณะกรรมการจะส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั ในระบบการกาํกบัดูแลกิจการ และการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ เพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

-  คณะกรรมการจะส่งเสริมให้มีการจดัทาํแผนการพฒันาผูบ้ริหารและแผนการสืบทอดงาน  และให้กรรมการ
ผูอ้าํนวยการรายงานต่อคณะกรรมการเป็นประจาํ 
 
8.4.1 ค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี 2557 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯท่ีเป็นตวัเงิน 
 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส โดยไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนในรูปอ่ืน  

กรรมการบริษทัฯมีจาํนวนทั้งส้ิน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการท่ีมีฐานะเป็นพนกังานบริษทัและบริษทัในเครือ 1 ท่าน กรรมการ
ท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยในปี 2557  บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กบัประธานกรรมการ
บริษทัในอตัราเดียวกนักบัประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราเดียวกบั
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร และกาํหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยแยกการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลดงัน้ี  

 
กรรมการ 

(หน่วย : บาท) 

2557 2556 

ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 

1. นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ 400,000 - 400,000 - 

2. นางเกษรี  กาญจนะวณิชย ์ 50,000 - 200,000 - 

3. นายเสริมสิน สมะลาภา 200,000 - 200,000 - 

4. นายศิวะพร ชมสุวรรณ - - 150,000 - 

5. นางสาวมธัยา  โอสถานนท ์ - - 100,000 - 

6. นายพนา  จนัทรวโิรจน์ 200,000 - 200,000  

7. นายสมศกัด์ิ  เชียร์ จิระนคร  400,000 - 400,000 - 

8. นายเทพชยั แซ่หยอ่ง 50,000 - - - 

9. นายสุธีร์   จินตนานฤมิตร  300,000 - 300,000 - 

10.นางสาวศนัธยา กิตติโกวทิ 300,000 - 300,000 - 

11.นายต่อบุญ พว่งมหา 100,000 - 100,000 - 
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กรรมการ 

(หน่วย : บาท) 
2557 2556 

ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 

รวม 2,000,000 - 2,350,000 - 

หมายเหตุ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 แต่งตั้งนายพนา จนัทรวิโรจน์ เขา้ดาํรง
ตาํแหน่งรักษาการกรรมการผูอ้าํนวยการ และประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2557 แต่งตั้ง
นายพนา จนัทรวิโรจน์ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการ และแต่งตั้งนายเทพชยั แซ่หยอ่ง เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
แทนนายต่อบุญ พว่งมหา  ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดงักล่าว จ่ายใหต้ามช่วงท่ีกรรมการดาํรงตาํแหน่ง  

 
 (ข) ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  
   - ไม่มี - 

 
8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทฯ สําหรับ ปี 2557 
(ก) ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน โบนสัและค่าพาหนะแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 

กรรมการในฐานะพนกังานบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงจาํนวนรวม 11 ท่าน ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือนโบนสั 
และค่าพาหนะ ในปี 2557 เป็นจาํนวน 10.98 ลา้นบาท   
 

 (ข) ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
- บริษทัฯให้เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพของกรรมการท่ีอยู่ในฐานะเป็นพนักงานของบริษทัและผูบ้ริหาร

ระดบัสูงรวม 11 ท่าน ในปี 2557 รวม  0.63 ลา้นบาท 
- ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 ไดอ้นุมติัให้เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั

ให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังาน (ESOP) จาํนวน 4,250,000 หน่วย เพ่ือให้รางวลัและตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อย  ตลอดจนเป็นแรงจูงใจเพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน มีความตั้งใจในการทาํงานและสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บริษทัฯ ในระยะยาวโดยมีหลกัเกณฑก์ารจดัสรร ดงัน้ี 

1.  บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ-ESOP จาํนวน 4,250,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และ/หรือ พนักงานของบริษทัฯ  และ/หรือบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ-ESOP โดยไม่มี
กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานรายใดไดรั้บการจดัสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอ
ขายใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานในคร้ังน้ี และบริษทัฯ จะไม่นาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP ซ่ึงกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานท่ีลาออกหรือพน้จากตาํแหน่งมาจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานรายอ่ืนใน
อนาคต ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบุไวเ้ง่ือนไขสาํหรับการใชสิ้ทธิ 

2.  ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรตอ้งมีสถานภาพเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทั
ยอ่ย ณ วนัท่ีทาํการจดัสรร 

3.   จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP ท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย 
ไดรั้บในแต่ละรายไม่จาํเป็นตอ้งมีจาํนวนเท่ากนั ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัตาํแหน่ง และศกัยภาพท่ีจะทาํประโยชน์ให้แก่บริษทัฯ 
และ/หรือบริษทัยอ่ย 
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4. ใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP ท่ี ท่ีจะเสนอขายต่อกรรมการและผูบ้ริหารจะมีราคาเสนอขายรวมทั้งขอ้กาํหนด และ
เง่ือนไขท่ีไม่ดีไปกวา่ใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP ท่ีจะเสนอขายต่อพนกังาน 
 ทั้งน้ี ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวมีอตัราการใชสิ้ทธิ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุน้สามญัของ
บริษทั และมีราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 4 บาท โดยผูบ้ริหารของบริษทัจาํนวน 3 ราย ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้บริษทัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.53 เม่ือเทียบกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้บริษทัของทั้งโครางการ 
 
8.5 บุคลากร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัฯ มีพนกังานรวมทั้งหมด 127 คน โดยมีผลตอบแทนของพนกังานของบริษทัฯ
ในปี 2557 ซ่ึงแบ่งเป็นเงินเดือนและโบนสั เท่ากบั 51.89 ลา้นบาท ในส่วนของเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพของบริษทั
เท่ากบั 2.15 ลา้นบาท   

บริษทัฯไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา  
 

นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
1. การจา้งงานและบรรจุพนกังาน บริษทัฯ มีนโยบายจา้งงานและบรรจุพนกังานตามความจาํเป็นและความเหมาะสม

ของงาน โดยพนกังานท่ีไดรั้บการวา่จา้งและบรรจุตอ้งมีคุณวฒิุ ประสบการณ์ และความสามารถเหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน 
และมีคุณสมบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กรณีท่ีตาํแหน่งงานว่าง บริษทัฯจะให้โอกาส และพิจารณาคดัเลือก
พนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอยูใ่ห้ดาํรงตาํแหน่งท่ีวา่งนั้นเสียก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนกังานจากภายในบริษทัฯ ไดแ้ลว้ 
จึงจะดาํเนินการกระบวนการสรรหาและวา่จา้งบรรจุบุคคลภายนอก  

2. โครงสร้างสายการบงัคบับญัชาและการแบ่งส่วนงาน บริษทัฯกาํหนดโครงสร้างสายการบงัคบับญัชา และการแบ่ง
ส่วนงานของบริษทัฯ โดยมีขอบข่ายความรับผิดชอบของส่วนงาน และตาํแหน่งงานอยา่งชดัเจน และเหมาะสมกบัประเภท
หรือลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และมีการทบทวนเป็นระยะเพ่ือความเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

3. การบริหารค่าตอบแทน  
3.1 เงินเดือนและค่าจา้ง บริษทัฯ บริหารเงินเดือนและค่าจา้งให้เป็นไปอยา่งยุติธรรม โดยคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ ระดบั ตาํแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบ เทียบเคียงกบัอตัราเงินเดือนของบริษทัอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบับริษทัฯ  อตัราค่าจา้งแรงงานของตลาดในประเทศ และสถานการณ์ความจาํเป็นของบริษทัฯ  

3.2 ค่าตอบแทนอ่ืน บริษทัฯจะให้เงินตอบแทนพิเศษสําหรับการปฏิบติังานท่ีนอกเหนือจากการทาํงานปกติ เช่น       
ค่าล่วงเวลา ค่าทาํงานวนัหยุด เงินช่วยเหลือการปฏิบติังานตามกะ เงินช่วยเหลือปฏิบติังานเขา้เวร เขา้เวรกรณีฉุกเฉิน        
ตามความเหมาะสมกบักรณี รวมทั้ งเงินช่วยเหลือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบติังานนอกเขตงานประจาํทั้ ง       
ในประเทศและต่างประเทศ ในรูปเบ้ียเล้ียงค่าเดินทาง และค่าท่ีพกั  

4. สวสัดิการ บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะดูแลให้พนกังานมีสุขภาพอนามยัท่ีดี เพ่ือท่ีจะปฏิบติังานให้บริษทัฯไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายของพนักงานโดยจดัให้มีสวสัดิการรักษาพยาบาลสําหรับพนกังาน 
และครอบครัวพนักงานบางส่วน รวมทั้ งสวสัดิการอ่ืนๆ ทั้ งน้ีสวสัดิการท่ีพนักงานได้รับ บริษัทฯจะเทียบเคียงกับ
อุตสาหกรรมในลกัษณะเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนั หรือตามท่ีกฎหมายกาํหนด       

นอกจากน้ีบริษทัฯ สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงเป็นลกัษณะ    
แนวทางการปฏิบติัของเครือเนชั่นทั้ งกลุ่ม เช่น กรรมการกองทุนสวสัดิการและเงินกูซ่ึ้งแบ่งตามหน่วยงาน  การจัดตั้ง
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สหกรณ์ออมทรัพย ์เนชัน่มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั การจดัตั้งชมรมกีฬา และสันทนาการดา้นต่างๆ  การมีคณะกรรมการลูกจา้ง 
ซ่ึงจะเป็นตวัแทนของพนกังานเขา้มาช่วยกลัน่กรองความตอ้งการและขอ้แนะนาํของพนกังาน ในเร่ืองการจดัสวสัดิการ และ
สถานประกอบการ และนาํเขา้หารือในท่ีประชุมกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นประจาํ  รวมถึงการจดัตั้งสหภาพแรงงาน
ส่ือสารมวลชนไทย ตาม พรบ.แรงงานสัมพนัธ์ 2518 เพ่ือคุม้ครองผลประโยชน์เก่ียวกบัสภาพการจา้งงาน 

5. สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน บริษทัฯมีนโยบายให้พนักงานทาํงานในบริษทัฯอย่างมีความสุข ปลอดภยั ดงันั้น    
จึงไดจ้ดัสถานท่ีทาํงาน อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ เคร่ืองแบบในการปฏิบติังาน ให้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน อีกทั้งจดัหา  
ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ใหแ้ก่พนกังาน เช่น  ท่ีจอดรถ หอ้งพยาบาล  

6. การพฒันาพนกังาน บริษทัฯมีนโยบายส่งเสริมพฒันาพนกังานใหมี้ความรู้ ทกัษะ และทศันคติเก่ียวกบังาน เป็นไป
ตามความสามารถท่ีตาํแหน่งงานนั้นๆ ตอ้งการ โดยมีแนวทางในการพฒันาท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ ส่งเสริมใหพ้นกังานเพ่ิมพนู
ความรู้ให้ตวัเองโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  การจดัอบรมสัมมนาโดยวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถจากภายนอก
องคก์ร การฝึกอบรมจากผูมี้ประสบการณ์ในองคก์ร การสอนงานโดยหวัหนา้งาน (Coaching) การเรียนรู้จากการปฏิบติังาน
จริง (On the Job Training) การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การถ่ายทอดความรู้ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน  และ
การเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานตามแนวทาง Learning Organization  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ได้พยายามปรับกระบวนการทาํงานของแต่ละส่วนงาน เพ่ือให้การทาํงานมีความคล่องตวั มี
ประสิทธิภาพ  และจัดสรรพนักงานให้มีโอกาสปฏิบติังานในส่วนงานท่ีพนักงานมีความรู้  ความชาํนาญในงานนั้น ๆ      
เป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบัแผนการสืบทอดงานในทุกส่วนงาน 
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) เช่ือมัน่เป็นอยา่งยิ่งวา่ระบบ และ
การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จะทาํใหบ้ริษทัฯ มีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ช่วยสร้างความ
เช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ยกระดบัการดาํเนินงานอยา่งย ัง่ยืน และ
เป็นหวัใจสาํคญัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีสาํคญัท่ีสุดของบริษทัฯ ไดแ้ก่การเพ่ิมมูลค่าสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษทั จึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ท่ีสอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
(code of best practices) ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดและดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ปฏิบติัท่ี
ระบุไวอ้ย่างเคร่งครัด และจะติดตามปรับปรุงให้เหมาะสมกบัเวลาและสถานการณ์ สอดคลอ้งกบัประโยชน์และความ
คาดหวงัของผูถื้อหุน้อยูต่ลอดเวลา และใหเ้ป็นท่ีเช่ือมัน่ของผูถื้อหุน้วา่ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ไดรั้บการดูแลอยา่งดี 

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประกาศใช้คร้ังแรก         
เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2551 และไดด้าํเนินการทบทวนปรับปรุงเน้ือหาเป็นประจาํ ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งเป็นไปตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยฉบบัท่ีใชล่้าสุดได้
ทบทวนเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 และประกาศใหพ้นกังานทุกระดบัทราบและถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด 
 

การส่ือสารนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการตระหนักดีว่า การดาํเนินการเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ปัจจยัหลกัท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนการดาํเนินงานคือพนกังานทุกคนของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ จึงได้
ประกาศแจง้พนกังาน และมีการประชาสัมพนัธ์ผา่นเวบ็ไซตส่ื์อสารภายในองคก์ร รวมถึงฝ่ายบริหารไดติ้ดตามกาํกบัให้มี
การดาํเนินงานตามนโยบายในทุกดา้นอยา่งใกลชิ้ด นอกจากนั้นเพ่ือสร้างความเขา้ใจกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม บริษทัฯ ได้
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีดงักล่าวผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เพ่ือให้ประชาชนทัว่ไปและผูล้งทุน
รับทราบดว้ย และหากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะขอรับนโยบายดงักล่าวเป็นเอกสาร สามารถติดต่อไดท่ี้ฝ่ายเลขานุการบริษทั โดย
ใชแ้บบฟอร์มขอรับเอกสารท่ีส่งพร้อมรายงานประจาํปี ทั้งน้ีเพ่ือเสริมสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทัฯ   
 

การตดิตามการปฏิบัตติามนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ  

ในปี 2554 เป็นปีแรกท่ีบริษทัฯ เร่ิมเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และจากความมุ่งมัน่ในการปรับปรุง
เร่ืองธรรมาภิบาลของบริษัทอย่างต่อเน่ืองนับตั้ งแต่ได้มีการประกาศใช้นโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีในปี 2549             
ผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัและการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดพ้ฒันาดีข้ึนทุกปีอย่าง
ต่อเน่ือง ดงัน้ี 

 ผลประเมินจากการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจาํปี 2557 ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) มีคะแนนในภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์ “ดีมาก” (4 ดาว) ซ่ึงพิจารณา จากขอ้มูลท่ี
บริษทัเผยแพร่ผ่านช่องทางการส่ือสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนเอกสารเผยแพร่อ่ืนๆ ของ
บริษทัฯ 
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 ผลประเมินคุณภาพการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2557 ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  สมาคมบริษทั
จดทะเบียน และสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์อยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม และสมควร
เป็นตัวอย่าง” ในปี 2557 บริษทัไดรั้บรางวลั Investors’ Choice Award จากการท่ีบริษทัสามารถทาํคะแนนไดเ้ตม็ 
100 คะแนนต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554-2557 จากจาํนวนบริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ
ประเมินทั้งหมด 528 บริษทั 

 
การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ในปี 2557 ของบริษทัฯ ไดค้รอบคลุมเน้ือหา 5 หมวด ไดแ้ก่  

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

 
1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ ผูถื้อหุน้มีสิทธิในความเป็นเจา้ของโดยควบคุมบริษทัฯ ผา่นการแต่งตั้งคณะกรรมการใหท้าํ
หนา้ท่ีแทนตนและมีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของบริษทัฯ โดยกาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบั
ดูแลกิจการ บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด  

บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ        
อย่างเพียงพอและทนัเวลา ไดใ้ห้การดูแลผูถื้อหุ้นมากกว่าสิทธิท่ีกฎหมายกาํหนด จึงจดัให้มีหน่วยงานผูล้งทุนสัมพนัธ์ 
(Investor Relation) ทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบดูแล ให้ขอ้มูล ตอบคาํถามต่างๆ และจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ  
ของบริษทัฯ ไวท่ี้เวบ็ไซต์ www.nine.co.th  เพ่ือให้ขอ้มูลของบริษทัฯ ต่อผูถื้อหุ้นและนักลงทุนทัว่ไปทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้มูลสําคญัล่าสุด จดหมายแจง้ข่าวสารถึงผูล้งทุน นดัพบปะนกัลงทุนเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 2 
คร้ัง ตามกาํหนดการท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ จดัเตรียม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความคิดเห็น ขอคาํอธิบาย หรือ           
ตั้งคาํถามใดๆ ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั    
 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
การจัดประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคญักบัการจดัประชุมสามญัประจาํปี เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดท้ราบผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ และร่วมตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัของบริษทัฯ รวมทั้งตรวจสอบการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทั 
และฝ่ายจดัการ บริษทัฯ จึงไดจ้ดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางในคู่มือ AGM 
Checklist ซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียน และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ในปี 2557 บริษทัฯ จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ในวนัท่ี 2 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร
มหาวิทยาลยัเนชัน่ เวลา 14.00 น. เร่ิมลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 7 ท่าน มีผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเป็นจาํนวน 63 ราย รวมจาํนวนหุ้น 146,835,478 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.35 ของจาํนวนหุ้น    
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ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจาํนวน 170,048,386 หุ้น ซ่ึงการดาํเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดีและ
ตามท่ีกฎหมายกาํหนดดงัน้ี   

 
ก่อนวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯไดน้าํขอ้มูลหนงัสือเชิญประชุมฯ ท่ีมีรายละเอียดครบถว้นเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ก่อนล่วงหน้า  

30 วนั และบริษทัฯ ยงัมอบหมายใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษทัฯ 
เป็นผูจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ      
ในแต่ละวาระ รายงานการประชุมคร้ังก่อน รายงานประจาํปี เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ คาํช้ีแจงวิธีการต่างๆ 
ขอ้มูลกรรมการอิสระ ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น แผนท่ีสถานท่ีจดั
ประชุม ซองธุรกิจตอบรับ และหนงัสือมอบฉันทะตามท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด โดยจดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นก่อนวนัประชุม
ไม่นอ้ยกวา่ 21 วนั และไดป้ระกาศลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั เพ่ือบอกกล่าว
ผูถื้อหุ้นล่วงหน้า  ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ และส่งคาํถามเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมในช่วงวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2557 โดย
ผา่นเวบ็ไซต ์www.set.or.th หรือ www.nine.co.th ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และ
ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระเพ่ิมเติม 

ทั้งน้ี บริษทัฯไดร้ายงานผลการใชสิ้ทธิผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทั และสิทธิการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ ในวนัท่ี 3 
กมุภาพนัธ์ 2557 

สําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นจดัส่งคาํถามล่วงหน้าผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทางโทรสาร 02-338-3938 ตั้ งแต่วนัท่ี 4 มีนาคม 2557 ถึงวนัท่ี 19 มีนาคม 2557 เพ่ือให้
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารไดร้วบรวมขอ้มูลเพ่ือช้ีแจงต่อผูถื้อหุ้นในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้น
เสนอคาํถามล่วงหนา้เขา้มาแต่อยา่งใด   
 

วนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ กาํหนดวนัเวลาการประชุม และสถานท่ีท่ีสะดวกในการเดินทางเขา้ร่วมประชุม พร้อมทั้งจดัเจา้หนา้ท่ีมา

อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตั้งแต่การลงทะเบียน ตลอดจนการเขา้ร่วมประชุม โดยสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม
ล่วงหนา้ก่อนเวลาประชุมอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง และต่อเน่ืองจนกว่าการประชุมจะแลว้เสร็จ รวมถึงการจดัของท่ีระลึกให้แก่    
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั และท่ีปรึกษากฎหมายจาก
บริษทั เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว ์ออฟฟิช จาํกดั เขา้ร่วมประชุม เพ่ือรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบขอ้ซักถามของ       
ผูถื้อหุ้น สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียง และในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังประธานกรรมการบริษทัฯ ทาํหน้าท่ีเป็น
ประธานท่ีประชุม   

ก่อนเร่ิมการประชุม บริษทัฯ จะช้ีแจงกฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุม วิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน การใชบ้ตัร
ลงคะแนน ให้ท่ีประชุมรับทราบ และประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย 
กวา้งขวาง พร้อมให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการบริหารบางท่าน ไดต้อบคาํถามของผูถื้อหุ้นทุกคาํถาม และได้
บนัทึกสาระสาํคญัของคาํถาม คาํตอบ และขอ้สรุปเร่ืองนั้นๆ ในรายงานการประชุมอยา่งครบถว้น  
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บริษทัฯ ไดใ้ชร้ะบบสารสนเทศแบบบาร์โคด้ มาใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม และในการนบัคะแนนเสียง
ในการประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
และได้บันทึกวิธีลงคะแนน วิธีนับคะแนน มติท่ีประชุม โดยแยกเป็นคะแนนท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง          
ในรายงานการประชุมอย่างครบถว้น ทั้งน้ีสําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะดาํเนินการลงมติเป็นรายคน ส่วนในการ     
ลงมติในแต่ละวาระจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง เพ่ือสามารถตรวจสอบไดใ้นภายหลงั พร้อมทั้งไดบ้นัทึกรายงานการประชุม
และบนัทึกการออกเสียงในแต่ละวาระอยา่งละเอียด 

บริษทัฯ ไดน้าํเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัเป็นประจาํทุกปีโดยนาํเสนอขอ้มูลการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลเปรียบเทียบกบัปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการกาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการใหผู้ถื้อหุน้รับทราบและพิจารณา 

สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ เสนอใหม้อบอาํนาจใหก้รรมการอิสระ 1 ท่าน คือ
นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณา เป็นผูรั้บ
มอบอาํนาจเขา้ประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษทัฯ ไดแ้นบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซ่ึงเป็นแบบท่ีผูถื้อหุ้น
สามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดเ้องในแต่ละวาระไปพร้อมหนงัสือนดัเชิญประชุม 
 

หลงัวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ จดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งขอ้ซักถามอยา่งละเอียดให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ภายในเวลา 14 วนั พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ จากการดาํเนินการดงักล่าว เป็นผลให้บริษทัฯ 
ไดรั้บการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี (Annual General Meeting : AGM) โดยสมาคมส่งเสริม     
ผูล้งทุนไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียน และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์อยู่ในเกณฑ ์      
“ดีเยีย่ม และสมควรเป็นตวัอยา่ง”   

 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการกาํกบัดูแลกิจการเป็นประจาํเพ่ือให้สามารถสร้าง    
ความมัน่ใจวา่การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย ซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุ้นรายยอ่ยและผูถื้อหุ้นต่างชาติมีความเท่าเทียมกนัและยติุธรรม 
และให้กระบวนการดูแลผูถื้อหุน้ไม่มีความยุง่ยากหรือมีตน้ทุนสูงโดยไม่จาํเป็น ผูถื้อหุน้มีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมในการตดัสินใจ
และไดรั้บทราบถึงผลของการตดัสินใจของบริษทัฯ สาํหรับเหตุการณ์ท่ีสาํคญัตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกราย ไม่เพ่ิมระเบียบวาระในท่ีประชุม
หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลสําคญัโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ และไม่ไดแ้จกเอกสารท่ีมีขอ้มูลสาํคญั
เพ่ิมเติมในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอย่างกระทันหัน เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระ         
การประชุมก่อนลงมติ  

 ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจาํนวนหุน้ท่ีถืออยู ่โดยหุน้แต่ละหุน้มีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง  
และไม่มีหุน้ใดมีสิทธิพิเศษ 

 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ตั้งแต่ 1 หุน้ข้ึนไป สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 รวมทั้ง
เสนอช่ือผูมี้คุณสมบัติเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการระหว่างวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 – 31 มกราคม 2557      
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โดยประกาศให้ทราบโดยผา่นช่องทางของ ตลท. และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบติัท่ี
ชดัเจน โปร่งใส สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัเพ่ิมเติมเร่ืองการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย อย่างไรก็ตามในปี 
2557 ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะ
ให้กบักรรมการอิสระ ซ่ึงไม่มีประเด็นเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เก่ียวกบัวาระการประชุมสามญั         
ผูถื้อหุ้นประจาํปี เป็นทางเลือกให้กบัผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงได  ้และอาํนวยความ
สะดวกใหผู้ถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ได ้

 ไม่มีการทาํรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ท่ีอาจทําให้เกิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์อยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้แลว้ คณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกกลุ่ม นอกจากเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแลว้ ยงัขยายไปสู่เร่ืองท่ีคณะกรรมการเห็นว่าเป็นหนา้ท่ี    
ท่ีควรทาํต่อสังคมส่วนรวมดว้ย  

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะไดรั้บการดูแลจากบริษทัฯ ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการไดพิ้จารณา 
ให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการสร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คง
ทางการเงิน และความยัง่ยนืของกิจการ 

ในระบบการกาํกบัดูแลกิจการ ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีสาํคญัมีหลายกลุ่มประกอบดว้ย พนกังาน ลูกคา้ ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน  
คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่งทางการคา้ สังคม ภาครัฐ ชุมชุนท่ีบริษทัฯ ตั้งอยู ่และผูส้อบบญัชีอิสระ เป็นตน้ คณะกรรมการมีนโยบาย
ใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่ม โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีมี
กบับริษทัฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในการเสริมสร้างผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพ่ือสร้าง      
ความมัน่คงอย่างย ัง่ยืนให้กบักิจการ และเปิดเผยขอ้มูลสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บทราบขอ้มูลอย่างเพียงพอ 
คณะกรรมการจึงกาํหนดเป็นจริยธรรมขององค์กรในดา้นต่างๆ เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน  2551 และไดพิ้จารณาทบทวน
ล่าสุดเม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2558 มีการปรับแกไ้ขเพ่ิมเติมเพ่ือให้ทนัต่อสถานการณ์โดยไดจ้ดัทาํนโยบายต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่และปรับปรุงแนวปฎิบติัในการแจง้ขอ้ร้องเรียนใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน (สามารถคน้หารายละเอียดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ 
ไดท่ี้ Website ของบริษทัฯ www.nine.co.th)  

 
จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบด้วย 

1. จริยธรรมในการดาํเนินธุรกจิ 
1.1 แนวทางการดาํเนินธุรกจิ   

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจสาํนกัพิมพ ์โดยผลิตและจาํหน่าย
ส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทพอ็คเกต็บุ๊คส์ ส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน และส่ือส่ิงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์  เป็นตวัแทนจาํหน่ายและใหบ้ริการ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงพิมพต่์างประเทศ  ธุรกิจโทรทศัน์สาํหรับเยาวชน  ธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิ  ธุรกิจการใหบ้ริการดา้น
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การศึกษา  โดยมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตสินคา้ เน้ือหา และบริการท่ีมีคุณภาพเพื่อประชาชน  ดว้ยประสบการณ์ความชาํนาญและความ
ทุ่มเทของคณะผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน  

 

1.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน   

บริษทัฯ มีอุดมการณ์ในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน (Code 
of Conduct) บริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํ “นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษรข้ึน ซ่ึงผ่านการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ และพฒันาสู่องคก์รแห่งความยัง่ยนื ดงัน้ี 

1. หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัฯ ดาํเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง
หรือทางออ้ม ไดแ้ก่ การรับส่ิงของ ของขวญั การเล้ียงรับรอง เงินเร่ียไร เงินบริจาคและผลประโยชน์อ่ืนใด 
ใหแ้ก่ตนเองจากบุคคลท่ีทาํธุรกิจกบับริษทัฯ 

2. ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่คา้ ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้มีการ
สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่นอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง พร้อมทั้ งกาํหนดให้มีการ
ประเมินความเส่ียงต่อการเกิดคอร์รัปชัน่ทัว่ทั้งองคก์รเป็นประจาํทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบติั 
และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และ
ขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

3. การดาํเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ให้ใชแ้นวปฏิบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบายการ
กาํกบัดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ รวมทั้งระเบียบ คู่มือการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทาง
การปฏิบติัอ่ืนใดท่ีบริษทัฯ จะกาํหนดข้ึนต่อไป 

4. เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการดาํเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงกบัการเกิดคอร์รัปชัน่ กรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนกังานของบริษทัฯ ทุกระดบั ตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
4.1 การเล้ียงรับรอง ของกาํนลั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
- การให ้มอบ หรือรับ ของกาํนลั การเล้ียงรับรอง ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ 
4.2 เงินบริจาคเพ่ือการกศุล เงินเร่ียไร หรือเงินสนบัสนุน 
- การให้ หรือรับ เงินบริจาค เงินเร่ียไร หรือเงินสนบัสนุน ตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส และตอ้งถูกตอ้งตาม

กฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจวา่ เงินบริจาค เงินเร่ียไร หรือเงินสนบัสนุน ไม่ไดถู้กนาํไปใชเ้พ่ือเป็นขอ้อา้งใน
การติดสินบน 

4.3 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซ้ือจดัจา้ง 
- ห้ามให้หรือรับสินบนในการดาํเนินธุรกิจทุกชนิดกบัคู่คา้ คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ี

ดาํเนินธุรกิจกบับริษทัฯ ตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซ่ือสัตย  ์และเป็นไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งและกาํหนดไว ้
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หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
1. คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายท่ี

สนบัสนุนการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ ฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญั
กบัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบ
ควบคุมภายใน  ระบบตรวจสอบภายใน  และระบบบริหารความเส่ียง  เ พ่ือให้มั่นใจว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกมุ เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 

3. กรรมการผูอ้าํนวยการ คณะผูบ้ริหาร มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกาํหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและ
สนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

4. ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานว่าเป็นไป
อย่างถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั อาํนาจดาํเนินการ ระเบียบปฏิบติั และกฎหมาย ขอ้กาํหนดของ
หน่วยงานกาํกับดูแล เพ่ือให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงด้าน
คอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
แนวทางปฏิบัต ิ 
1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัฯ ทุกระดบั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และคู่มือ

จริยธรรมธุรกิจฯ โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
2. พนักงานของบริษทัฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บริษทัฯ ตอ้งแจ้งให้ผูบ้ ังคบับัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริงต่างๆ หากมีขอ้สงสัย หรือขอ้ซกัถาม ใหป้รึกษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีกาํหนดใหท้าํหนา้ท่ี
รับผดิชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบติัตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ผา่นช่องทางต่างๆ ท่ีกาํหนดไว ้

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

4. ผูท่ี้กระทาํการคอร์รัปชัน่ เป็นการกระทาํผิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษทัฯ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพิจารณา
โทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว ้นอกจากน้ี อาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนั้นผิด
กฎหมาย 

5. บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู้ และทาํความเขา้ใจกบับุคคลอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษทัฯ ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

6. บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างและพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ ใหมี้จิตสาํนึกท่ีดี ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสังคม
และประเทศชาติ พร้อมทั้งรักษาวฒันธรรมขององคก์รท่ียึดมัน่วา่ “คอร์รัปชัน่” เป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ไดท้ั้งการ
ทาํธุรกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน 
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การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  
บริษทัฯ ไดมี้การเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ ไดรั้บทราบ ทั้ง

ทางระบบ Intranet, จดหมายอิเลก็ทรอนิคส์ (E-mail) และ Website ของบริษทัฯ (www.nine.co.th) โดยในรอบปีท่ีผา่นมา
ของบริษทัฯ พบวา่   

1. บริษทัฯ ไม่มีกรณีการกระทาํผดิ อนัเน่ืองมาจากการทุจริต/จริยธรรม 
2. บริษัทฯ  ไม่มีช่ือเสียงทางลบ  อันเน่ืองมาจากความบกพร่องในการทําหน้าท่ีกํากับดูแลกิจการของ

คณะกรรมการ 
3. ไม่มีกรรมการของบริษทัฯ ท่ีลาออก อนัเน่ืองมาจากประเดน็เร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการ 
 

2. จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

2.1 จริยธรรมว่าด้วยความรับผดิชอบในวชิาชีพส่ือสารมวลชน (Nation Way “ผดิจากนีไ้ม่ใช่เรา”) 

ตั้งแต่บริษทัฯ ไดก่้อตั้งข้ึนมา ไดย้ึดหลกัจริยธรรมแห่งวิชาชีพของส่ือมวลชน เป็นประเพณีปฏิบติัอย่างเคร่งครัด  
ซ่ึงเป็นเหตุผลสําคญัท่ีทาํให้ส่ือและผูป้ฏิบติังานของส่ือต่างๆ ในเครือฯ ไดรั้บความเช่ือถือและศรัทธาจากสังคมมาอย่าง
ต่อเน่ือง แมใ้นยามคบัขนัหรือในช่วงท่ีมีแรงกดดนัทางการเมือง เราก็สามารถทาํหนา้ท่ีของส่ืออยา่งแน่วแน่โดยไม่ละท้ิง
หลกัการ 

หลกัจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชัน่ (Nation Way) จดัทาํข้ึนมาเพ่ือกาํหนดหลกัจริยธรรมแห่งวิชาชีพใหเ้ป็นแนว
ปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมร่วมกนัสาํหรับพนกังานทุกระดบั โดยมีเน้ือหาครอบคลุมทั้งจรรยาบรรณเบ้ืองตน้ ตลอดจนการวางตวั
ในสังคมและความประพฤติทั้งระหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ีและนอกเวลางาน 

พนกังานของบริษทัฯ ทุกส่ือในเครือฯ ตอ้งยึดหลกัปฏิบติัต่อไปน้ีอยา่งเคร่งครัดโดยไม่มีขอ้ยกเวน้เพ่ือท่ีเราจะได้
ช่วยกนัธาํรงไวซ่ึ้งความน่าเช่ือถือและศรัทธาท่ีสังคมมีต่อส่ือในเครือเนชัน่ฯ ต่อไป 

หลกัจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชัน่ (Nation Way) แบ่งออกเป็น 13 หมวด ดงัน้ี 
หมวด 1 ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจริยธรรมของผูป้ระกอบวชิาชีพส่ือสารมวลชน 
หมวด 2 จริยธรรมของส่ือในเครือเนชัน่ 
หมวด 3 ความรับผดิชอบต่อผูอ้่าน ผูฟั้ง และผูช้ม  
หมวด 4 ภาระผกูพนัธ์ท่ีมีต่อวชิาชีพส่ือมวลชนและองคก์ร 
หมวด 5 หลกัการทาํข่าวและการปฏิบติัตนต่อแหล่งข่าว 
หมวด 6 สิทธิพิเศษและผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of Interest) 
หมวด 7 แนวทางปฏิบติัในเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจกรรมชุมชน 
หมวด 8 การปฏิบติัต่อฝ่ายโฆษณา ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย 
หมวด 9 แนวทางปฏิบติัเร่ืองลิขสิทธ์ิในช้ินงาน และการรับงานนอก 
หมวด 10 แนวปฏิบติัสาํหรับผูส่ื้อข่าวดา้นต่างๆ 
หมวด 11 การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
หมวด 12 การรายงานข่าวเก่ียวกบักิจกรรมของบริษทัฯ 
หมวด 13 หลกัปฎิบติัและจรรยาบรรณ Nation Social Media 
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 บริษทัฯ มีมาตรการ ในทางปฏิบติัเพ่ือป้องกนัปัญหาการละเมิดและหม่ินประมาทจากการนาํเสนอข่าว โดยการ
อบรมฝ่ายข่าว ให้ทราบถึงแนวทางการนาํเสนอข่าว ขอ้ความและรูปภาพท่ีควรกระทาํและ ส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียง  พร้อมกาํชบั
พนกังานผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  

 
2.2 จริยธรรมว่าด้วยความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น  

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูถื้อหุ้นโดยคาํนึงถึงการเจริญเติบโตของ
องคก์รอยา่งย ัง่ยนื และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งจะดาํเนินการอยา่งโปร่งใส ยดึมัน่ในคุณธรรม และ
อยูใ่นกรอบของกฏหมาย  กรอบนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ และการปฎิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั มี
ระบบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้ บริษทัฯ มีหน่วยงานลงทุนสัมพนัธ์เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อซักถาม ช้ีแจงและใหข้อ้มูลแก่ผูถื้อ
หุ้นและนกัลงทุนทัว่ไป ในปี 2557 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 15.26 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557ของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ  

 
2.3 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพนัธ์กบัลูกค้า  
บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกคา้และประชาชน ท่ีจะไดรั้บผลิตภณัฑ์

และบริการท่ีดี มีคุณภาพ ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม โดยยกระดบัมาตรฐานให้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั  รวมทั้งรักษา
สัมพนัธภาพท่ีดีและย ัง่ยนื  

บริษทัจดักิจกรรมเพื่อสร้างสัมพนัธ์กบัลกูคา้ทุกกลุ่มของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง ตวัอยา่งเช่น  
 ลกูคา้กลุ่มผูช้มรายการโทรทศัน์ของ NINE TV บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัความพึงพอใจในรูปแบบและ

เน้ือหาของการนาํเสนอรายการ รวมทั้งมีการสมนาคุณคืนกาํไรใหลู้กคา้ เช่น การจดักิจกรรมต่างๆ  ผา่น
ทางรายการโทรทศัน์ และ Facebook/คิดโซน THINKzone หรือการจดักิจกรรม "คลบั Wonder Kids" 
เพ่ือให้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถพิเศษต่างๆ รวมทั้ งกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่าง
ครอบครัว อาทิ “Movie Family” พาแฟนๆ รายการมาชมภาพยนตร์แบบ exclusive กบัพ่ีๆ พิธีกร และ
กิจกรรม Roadshow ทัว่ประเทศเพ่ือเปิดตวัรายการทางช่อง MCOT Family เป็นตน้ 

 ลูกคา้กลุ่มผูอ้่านหนงัสือ มีกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปีท่ีเหมาะกบักลุ่มลูกคา้แต่ละช่วงอายุ โดยจดัในส่ือ
หลากหลายช่องทาง ทั้ งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การประกวดภาพวาดระบายสีรูปภาพเจ้าหญิง
ลิขสิทธ์ิของบริษทัดิสนีย ์ ซ่ึงผูไ้ดรั้บรางวลัชนะเลิศจะไดรั้บรางวลัเดินทางไปทศันศึกษาท่ีฮ่องกง ดิสนีย์
แลนด์ การร่วมสนุกตอบคาํถามเพื่อชิงรางวลัท่ีหลากหลาย เช่น บตัรชมภาพยนตร์การ์ตูนโดราเอมอน 
การจดังานเปิดตวัหนงัสือ เพ่ือใหผู้อ้่านพบปะพดูคุยกบันกัเขียนโดยตรง เป็นตน้ 

 
2.4 จริยธรรมว่าด้วยความรับผดิชอบต่อพนักงาน  

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีสุด และเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีนาํองคก์รไปสู่ความสาํเร็จ จึง
มุ่งมั่นในการพฒันาคุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวฒันธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้ งด้านร่างกายและจิตใจ และสร้าง
บรรยากาศการทาํงานท่ีดี ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหพ้นกังาน สนบัสนุนให้มีการเลือกตั้งกรรมการ
ลูกจา้งเพ่ือเป็นตวัแทนของพนกังานให้มีส่วนร่วมในการบริหาร จดัการสวสัดิการต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด อีกทั้งเปิด
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โอกาสและอาํนวยความสะดวกใหพ้นกังานสามารถจดัตั้ง “สหภาพแรงงานส่ือสารมวลชนไทย” ตามพรบ. แรงงานสัมพนัธ์ 
2518 ได ้ทั้งน้ีเพ่ือคุม้ครองผลประโยชน์เก่ียวกบัสภาพการจา้งงาน ส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้งและ
ระหวา่งลูกจา้งดว้ยกนั  กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีผูบ้ริหารและพนกังานทาํบุญใส่บาตรร่วมกนัเดือน
ละคร้ัง การจดังานปีใหม่ กิจกรรมชมรมต่างๆ เช่น ค่ายอาสาฯ ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา เป็นตน้ 

การจดัสวสัดิการใหก้บัพนกังาน  บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาพนกังานและการดูแลในเร่ืองของสวสัดิการ
แรงงาน ในการจดัระบบค่าจา้งและสวสัดิการให้กบัพนักงานดว้ยความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสามารถในการ
แข่งขนัในตลาดแรงงาน การวางแผนเติบโตในสายงาน ศกัยภาพ ค่าครองชีพ โดยค่าจา้งเร่ิมตน้ของพนกังาน  สวสัดิการยงั
ครอบคลุมถึงการลาหยุดในกรณีต่างๆ กองทุนสํารองเล้ียงชีพ เงินช่วยเหลือบุตร เงินยืมฉุกเฉิน ค่าเคร่ืองแต่งกาย ค่า
รักษาพยาบาล เบ้ียเล้ียง ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง รวมถึงการกาํหนดแนวปฏิบติัดา้นแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ เพ่ือให้
เป็นไปตามขอ้กาํหนดและมาตรฐานสากล สิทธิการจดัตั้งคณะกรรมการแรงงานหรือสหภาพแรงงานของพนกังาน รวมถึง
การเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความคิดเห็น หรือร้องเรียน ในเร่ืองต่างๆ นอกจากน้ี บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการ
ป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ อีกทั้งยงัมีมาตรการช่วยเหลือพนกังานในกรณีการเกิดอุบติัเหตุข้ึน โดยมีการทาํประกนัชีวิตให้กบั
พนกังานทุกระดบัในบริษทัฯ รวมถึงมีการดูแลเก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพอนามยัของพนกังานเป็นประจาํ ดงัน้ี 

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

ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ีทาํงาน บริษทัได้ให้ความสําคญัโดยอบรมและรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกและความตระหนักต่อการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการทาํงานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของ
พนกังานอยูเ่สมอ โดยในรอบปี 2557 ท่ีผ่านมา ไม่มีการเกิดอุบติัเหตุ และการลาเจ็บป่วยจากการทาํงาน เน่ืองจากลกัษณะ
การทาํงานของบริษทัฯ เป็นการปฏิบติังานในสาํนกังานเป็นส่วนใหญ่ และทางบริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัสภาพแวดลอ้ม
ในการทาํงาน มีการดูแลอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้รวมถึงสถานประกอบการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความ
ปลอดภยัอยูเ่สมอ  

ในดา้นการพฒันาคุณภาพของพนกังาน บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสาํคญัในเร่ืองการพฒันาศกัยภาพของพนกังานในทุก
ระดบั โดยมีการจัดการอบรมให้กบัพนักงานทั้ งจัดอบรมภายในบริษทั และจัดให้ไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถนําความรู้ท่ีได้มาพัฒนารูปแบบการทํางานให้เกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการอบรมพนกังานนั้น บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การอบรมอยา่งถูกตอ้งตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพฒันา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซ่ึงกาํหนดให้บริษทัท่ีมีจาํนวนพนกังานมากกวา่ 100 คนข้ึนไป ตอ้งจดัให้พนกังานไดรั้บการอบรม
ในอตัราส่วน 50% ของพนกังานทั้งหมด และตอ้งยืน่เร่ืองรับรองหลกัสูตรการอบรมต่อกรมพฒันาฝีมือแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯ 
ไดถื้อปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด สาํหรับการจดัฝึกอบรมใหก้บัพนกังานของบริษทัฯ  

ในปี 2557 บริษทัฯ จดัการอบรมให้กบัพนกังาน คิดเป็นอตัราร้อยละ 7 ของพนกังานทั้งหมด 86 คน โดยเป็นการ
จดัส่งไปอบรมกบัสถาบนัหรือหน่วยงานภายนอกทั้งหมด  
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ในการฝึกอบรมและให้ความรู้พนกังานในการต่อตา้นการทุจริต บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของการดาํเนิน
ธุรกิจและการบริหารงานอยา่งมีคุณธรรมและโปร่งใส ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทักา้วหนา้และเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืควบคู่ไปกบั
สังคมและประเทศชาติ ดงันั้นจึงไดจ้ดัทาํคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ เพ่ือให้ยืดถือเป็นกรอบแนวทางในการทาํงานดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม ต่อตา้นการทุจริต รวมถึงละเวน้การปฏิบติัท่ีจะนาํไปสู่การทุจริตได ้เช่น ปฏิเสธการรับของขวญัท่ี
มีมูลค่าสูง โดยไดมี้การให้ความรู้กบัพนักงานเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการปฐมนิเทศ และย ํ้าเน้นตลอดเวลาการทาํงานกบับริษทั 
โดยผา่นทางผูบ้ริหาร และหวัหนา้สายงานแต่ละระดบั 

   
การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่าง ๆ   

เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาและการเพ่ิมศกัยภาพของบุคลากรใน
องค์กร ตลอดจนนโยบายการสืบทอดตาํแหน่งงาน บริษทัจึงไดว้่าจ้างท่ีปรึกษาดา้นทรัพยากรมนุษย  ์เขา้มาดาํเนินการ
ปรับปรุงการบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคลเพื่อเพ่ิมประสิทธิการทาํงานใหแ้ก่องคก์ร และสร้างความมัน่คงอยา่งย ัง่ยนื และ 
เป็นธรรมในการจา้งงานใหแ้ก่พนกังาน ตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ (IFRS) เร่ืองค่าตอบแทนพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุท่ีเร่ิม
มีผลบงัคบัใชใ้นปี 2554 บริษทัจึงไดจ้ดัหาผูเ้ช่ียวชาญทางสถิติในการคาํนวณผลตอบแทนพนกังานเม่ือเกษียณอายุ และได้
บนัทึกรับรู้รายการดงักล่าวในงบการเงินปี 2557 แลว้ 

เพ่ือสร้างหลกัประกนัทางการเงินใหแ้ก่พนกังานเม่ือตอ้งออกจากงานหรือเกษียณอายจุากการทาํงาน บริษทัฯ ไดจ้ดั
ให้มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพให้กบัพนักงาน ซ่ึงเงินในกองทุนสํารองเล้ียงชีพจะมาจากเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสม  เงินของ
บริษทัท่ีจ่ายสมทบ และผลประโยชน์ท่ีเกิดจากเงินดงักล่าว 

 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัการในจรรยาบรรณทางธุรกิจวา่จะปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเคารพต่อปัจเจกชน 
และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และพนกังานจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่วา่จะทางวาจา หรือการ
กระทาํต่อผูอ่ื้นบนพ้ืนฐานของเช้ือชาติ เพศ ศาสนา อาย ุความพิการทางร่างกายและจิตใจ 

ในปีท่ีผ่านมา ไม่มีขอ้พิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษทัและพนกังาน  และไดรั้บความร่วมมือจากสหภาพแรงงานใน
การช่วยประชาสัมพนัธ์และสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งพนกังานกบัองคก์ร 

 
2.5 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพนัธ์กบัคู่ค้า 
บริษทัฯ คาํนึงถึงความเสมอภาค และความซ่ือสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ โดยพึง

ปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อยา่งเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจ  จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัไว ้
ดงัต่อไปน้ี 

1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทัฯ รับ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอ หรือจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในทางการคา้กบัคู่คา้ 

2. ปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อยา่งเคร่งครัด   
3. มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้ 
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4. ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้จะรีบแจง้ให ้    
คู่คา้ทราบล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยใชห้ลกัการของความสมเหตุสมผล 

5. ใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริงและถกูตอ้ง 
6. สนบัสนุนและร่วมมือกบัคู่คา้ในการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 
7. สนบัสนุนและร่วมมือกบัคู่คา้ในการผลิตสินคา้และบริการใหม่ๆ เพ่ือสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  
8. รักษาความลบัของคู่คา้ ไม่นาํขอ้มูลมาใชเ้พ่ือประโยชน์ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

บริษทัฯ  คาํนึงถึงความสัมพนัธ์กบัคู่คา้มาโดยตลอด อาทิ ความร่วมมือกบัคู่คา้ในดา้นการรับบริการขนส่งส่ิงพิมพ์
ของคู่คา้กระจายตามจุดต่างๆ ท่ีดาํเนินงานโดย บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือฯ เป็นการใชท้รัพยากรของ
แต่ละฝ่ายใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด     

โดยในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทใดๆ เก่ียวกบัคู่คา้    

สาํหรับเกณฑใ์นการคดัเลือกคู่คา้ มีดงัน้ี 

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

 
2.6 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพนัธ์กบัคู่แข่งทางการค้า 
ในส่วนธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนั บริษทัฯ จะยดึถือกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และจะยดึถือแนวทางปฏิบติัท่ีดีและเป็น

ธรรม รวมทั้งการสร้างพนัธมิตรทางการคา้ ดงัน้ี 

1. ประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่กนั 
2. ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวให้ร้ายโดยปราศจากความจริง หลีกเล่ียงวิธีการไม่

สุจริตเพ่ือทาํลายคู่แข่งขนั                                 
3. ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การ

จ่ายสินจา้งใหแ้ก่พนกังานของคู่แข่ง เป็นตน้  

โดยในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทใดๆ เก่ียวกบั คู่แข่งทางการคา้ 
  

2.7 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพนัธ์กบัเจ้าหนี ้ 

บริษทัฯ คาํนึงถึงความเสมอภาค และความซ่ือสัตยต่์อเจา้หน้ีทางการคา้ และการปฏิบติัตามพนัธะสัญญาในการ
กูย้ืมเงินจากธนาคาร สถาบนัการเงิน รวมถึงการชาํระค่าสินคา้บริการ เงินตน้และดอกเบ้ียจ่าย ดงันั้นจึงกาํหนดแนวทาง
ปฏิบติัท่ีดีและเป็นธรรมดงัน้ี 

1. รักษาดูแลและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชาํระคืนการดูแลหลกัทรัพย ์      
คํ้าประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆ รวมทั้งไม่ใชเ้งินทุนท่ีไดจ้ากการกูย้มืเงินไปในทางท่ีขดักบัวตัถุประสงคใ์น
ขอ้ตกลงท่ีทาํกบัผูใ้หกู้ย้มืเงิน  

2. รายงานฐานะทางการเงินของบริษทัฯ ท่ีเป็นจริงและถกูตอ้ง แก่เจา้หน้ีดว้ยความซ่ือสัตย ์                            
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3. รายงานเจา้หน้ีล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัในสัญญา และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าว 

โดยในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทใดๆ เก่ียวกบั เจา้หน้ีการคา้ และสถาบนัการเงิน 
 

2.8 จริยธรรมว่าด้วยความรับผดิชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้แก่พนักงาน เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มและการใช้
ทรัพยากรอยา่งรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการส่ือสารภายในบริษทั และส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมรณรงคล์ดภาวะโลกร้อนดว้ยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดการใชพ้ลงังาน, กิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้งสนบัสนุนให้
พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและพลงังานท่ีบริษทัฯ 
จดัข้ึน โดยเม่ือวนัท่ี 11 ก.ย. 2557 บริษทัฯ เชิญวิทยากรจากสถาบนัไทยพฒัน์มาอบรมให้ความรู้แก่ฝ่ายบริหารและพนกังาน
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในหลกัสูตร CSR Report 

บริษัทฯ มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้
ความสาํคญัอยา่งยิง่ในการเสนอขอ้มูลท่ีมีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสงัคมและส่วนรวม และใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มในฐานะท่ี
เป็นผูป้ระกอบการรายหน่ึงในประเทศไทย รวมทั้งเป็นส่ือกลางในการสร้างจิตสาํนึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มให้คนใน
สังคม ในรอบปี 2557 บริษทัฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคม (รายละเอียดตามขอ้มูลในรายงานประจาํปี (56-2) หัวขอ้กิจกรรมเพื่อ
สังคม) 

ในฐานะท่ีบริษทัฯ ทาํธุรกิจดา้นส่ือ กิจกรรมทางธุรกิจและสังคมของบริษทัฯ ตอ้งติดต่อพบปะกบัประชาชนกลุ่ม
ต่างๆ อยูแ่ลว้ บริษทัฯ จึงมีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะผา่นทางพนกังานท่ีติดต่อกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียดา้นต่างๆ 
และจากการพบปะของผูบ้ริหาร กรรมการ ท่ีไดมี้โอกาสพบปะกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง และบริษทัฯ มี
ระบบ call center ในการรับเร่ืองร้องเรียนพร้อมประสานแกไ้ขปัญหาดา้นบริการ และประสานงานดา้นอ่ืนๆ ภายในบริษทัฯ  
เป็นประจาํ บริษทัฯ ไดด้าํเนินการปรับปรุงเร่ืองต่างๆ ตามขอ้ร้องเรียนนั้นอยา่งสมํ่าเสมอ  

 
การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ  
บริษทัฯ ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจด้วยความถูกตอ้ง โปร่งใส ยุติธรรม และ

สามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษทัฯ และจดัใหมี้ช่องทาง
การแสดงความเห็น การแจง้ขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ โดยบริษทัฯ เปิดโอกาสให้พนกังานของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน แสดงความเห็น และแจง้เบาะแสเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ไดใ้นช่องทาง E-mail : audit_nine@nationgroup.com หรือ ส่งไปรษณียม์ายงัท่ีอยูบ่ริษทั / ยืน่
ส่งโดยตรง ท่ี บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 1858/118-119, 121-122, 124-130    
ชั้น 28  ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

กระบวนการดาํเนินการเม่ือไดรั้บขอ้ร้องเรียน  

- ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้น หากข้อร้องเรียนมีมูลความผิด           
จะรวบรวมหลกัฐานส่งให้กรรมการผูอ้าํนวยการ เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงโดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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เป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน และรายงานผลพร้อมทั้ งมาตรการดาํเนินการกบัผูก้ระทาํผิด เพ่ือเสนอต่อกรรมการ
ผูอ้าํนวยการ ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

- มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาใหค้วามเป็นธรรม และปกป้องผูร้้องเรียน ผูรั้บ
เร่ืองร้องเรียน ผูถู้กร้องเรียน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง รวมทั้งตอ้งเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
เป็นความลบั จะเปิดเผยเท่าท่ีจาํเป็น โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการไดดู้แลใหบ้ริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่
ขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้รวมทั้ งเป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ผ่านช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย เช่น เว็บไซต์ด์ของบริษทั ช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลของ      
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

บริษทัฯ กาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยใ์หก้รรมการ
และผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยต่์อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
สาํเนาให้เลขานุการบริษทัเก็บรักษา เลขานุการบริษทัจะดาํเนินการให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานขอ้มูลปัจจุบนัของตน
อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพ่ือรวบรวมส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์รายงานต่อคณะกรรมการ
อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง   

บริษทัฯ เล็งเห็นความสําคญัของการรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัและหรือขอ้มูลภายในกลุ่มบริษทัฯ จึงไดอ้อก
นโยบาย “การใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ” กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ ตอ้ง
รักษาขอ้มูลภายในกลุ่มบริษทัฯ เป็นความลบั เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มูลนั้นเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ ห้าม ขาย ซ้ือ โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยขอ้มูลท่ีเป็นความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของกลุ่ม
บริษทัฯ และ/หรือการเขา้ทาํรายการใดๆ ในทางท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษทัฯ ไม่วา่ทางตรง หรือทางออ้ม  

 
ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลของบริษทัทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงิน

อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสํานกังานกลต.และตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด ผ่านช่อง
ทางการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยไม่ถูกสาํนกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์
ดาํเนินการเน่ืองมาจากการเปิดเผยขอ้มูลไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด  

 
ในรายงานประจาํปี 2557 บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
1. วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และคุณค่าขององคก์ร 
2. รายช่ือกรรมการ พร้อมประวติัการทาํงาน การศึกษา ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ริหาร การดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน การถือหุน้ในบริษทัฯ  
3. โครงสร้างผูถื้อหุน้  
4. ปัจจยัความเส่ียง  
5. นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและการปฏิบติัตามนโยบาย 
6. ค่าตอบแทนกรรมการและจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมกรรมการ 
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7. การทาํหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมาของคณะกรรมการและประวติัการอบรมของกรรมการ  
8. การทาํหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมาของคณะกรรมการตรวจสอบ 
9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
10. ค่าตอบแทนการทาํหนา้ท่ีกรรมการ และการทาํหนา้ท่ีอ่ืนใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  
11. รายงานการดาํเนินงานประจาํปีของคณะกรรมการตรวจสอบ  
12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินท่ีมีเน้ือหาตามท่ีกาํหนด ซ่ึงมีประธาน

กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารลงนามรับรอง 
13. คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินของผูบ้ริหาร  
14. รายงานทางการเงินท่ีมีขอ้มูลถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นจริงตามมาตรฐานบญัชี 
15. งบการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
 
 

บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมต่อไปน้ีในเวบ็ไซต ์www.nine.co.th 
1. บทบาทอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย ประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้าํนวยการ 
2. นโยบายรายการระหวา่งกนั  
3. คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน (Code of Conduct) 
4. นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  
5. กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
6. กฏบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
7. งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี  
8. รายงานประจาํปี 
9. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
10. นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
11. การควบคุมภายใน  
12. ขอ้บงัคบับริษทั 
13. นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
นอกจากการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และเวบ็ไซต์บริษทัในหัวขอ้ “นักลงทุนสัมพนัธ์” เพ่ือให้ผูส้นใจสามารถศึกษาขอ้มูลได้
โดยสะดวก บริษทัยงัมีการจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือเผยแพร่และช้ีแจงขอ้มูล รวมถึงเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมซักถาม
ขอ้มูลอยา่งโปร่งใส ดงัน้ี 

1. การเขา้ร่วมกิจกรรม “บริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน” (SET Opportunity Day) ซ่ึงจดัโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ ใน
ปี 2557 บริษทัเขา้ร่วมกิจกรรมพบปะนกัลงทุน 3 คร้ัง คือ เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2557, วนัท่ี 1 กนัยายน 2557 
และวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 เพ่ือเปิดโอกาสให้บริษทัจดทะเบียนได้พบปะนักลงทุน นักวิเคราะห์และ
ส่ือมวลชน เพ่ือแจง้ขอ้มูล ความเคล่ือนไหวในการดาํเนินธุรกิจ ตลอดจนแผนงานในอนาคต 

2. การเผยแพร่ขอ้มูลผา่นส่ือมวลชน ในปี 2557 ไดเ้ผยแพร่ข่าวสารผา่นหนงัสือพิมพ ์1 คร้ัง  
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หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 

หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ทาํหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบันกัลงทุนสถาบนั ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนกัวิเคราะห์อยา่งเท่าเทียม 
และเป็นธรรม ตอบคาํถามเก่ียวกบับริษทัฯ และการดาํเนินงานของบริษทัฯ แก่นกัลงทุนตามท่ีส่งคาํถามผา่นทางเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ หรือโทรศพัท ์หรือช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือสร้างสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทัฯ กบัผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนทัว่ไป 
นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเท่าเทียมกนั โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ดงัน้ี 

ท่ีอยูบ่ริษทั : 1858/123-124 ชั้น 29  ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศพัท ์ : 02-338-3292 
โทรสาร : 02-338-3904 
Email : investor@nationgroup.com / investor@nine.co.th 
เวบ็ไซต ์ : http://www.nine.co.th 

 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 

บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของ ตลท. และ กลต. และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น โปร่งใส โดยผา่นการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน เลขานุการบริษทัมีหนา้ท่ีในการช่วยเหลือประธานกรรมการ 
ในการกาํกบัดูแลให้การดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และกรรมการบริษทัฯ ทุกท่าน เป็นไปตาม
กรอบของบทบาทหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดไว ้ตลอดจนมีหน้าท่ีในการจดัเตรียม
เอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตดัสินใจของคณะกรรมการ บนัทึกรายงานการประชุม
อยา่งรัดกุม ถูกตอ้ง เพ่ือแสดงให้เห็นวา่คณะกรรมการไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆท่ีนาํเสนอ อยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตย์
สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใชว้ิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชนท่ีประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทาํในสถานการณ์เดียวกนั อีกทั้ง มี
หนา้ท่ีในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการ
ประชุมผูถื้อหุ้น รายงานการมีส่วนไดเ้สีย และรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงเลขานุการ
บริษทัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามกรอบอยา่งครบถว้น  
 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการ                     

มีความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึงประกอบไป
ดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ประกอบดว้ยทกัษะดา้นธุรกิจ ดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการจัดการ        
ดา้นการตลาด ดา้นกลยทุธ์ และดา้นกฎหมาย 

คณะกรรมการได้กาํหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการ และกรรมการผูอ้าํนวยการไวอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและกาํกบัดูแลให้การดาํเนินกิจการของบริษทัฯ 
เป็นไปตามกฎหมายและอยูบ่นจริยธรรมทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการกาํหนด  
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บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ควบคุม ดูแล จัดสรรเวลาในแต่ละวาระ สําหรับให้

กรรมการท่ีจะอภิปรายแสดงความเห็นในประเด็นท่ีสําคญัอยา่งเพียงพอ และเป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากนั และรับผิดชอบในฐานะผูน้าํของคณะกรรมการใน
การวางกรอบ และ ติดตามดูแลการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการขององคก์ร และเป็นประธานการประชุมผูถื้อหุ้น
ประจาํปีของบริษทั 
 

การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
ในปี 2557 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 7 คน เป็นกรรมการอิสระจาํนวน 

3 คน กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยจาํนวน 1 คน และกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารจาํนวน 3 คน บริษทัฯ มี
คณะกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทาํใหเ้กิดการถ่วงดุลและการสอบทาน   

กรรมการอิสระจํานวน  3 คนน้ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ  ซ่ึงได้ผ่าน              
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว้ และเป็นไปตามขอ้กาํหนดในปี 2551 ของสาํนกังาน กลต. กรรมการอิสระจาํนวน 1 
ใน 3 คน ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน 2  คน    

 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กรรมการจาํนวน 1 ใน 3 ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระทุกปี บริษทัฯ สามารถแต่งตั้ง

กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึงได ้โดยบริษทัฯ มิไดมี้ขอ้กาํหนดเร่ือง
จาํนวนวาระท่ีจะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุดของกรรมการไวต้ามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน กลต. และมีนโยบายให้
คณะกรรมการบริษทัทุกคน ดาํรงตาํแหน่งในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดไ้ม่เกิน 5 บริษทั กรรมการของบริษทัฯ 
จะไม่เป็นกรรมการในบริษทัท่ีเป็นคู่แข่งหรือมีผลประโยชน์ขดัแยง้ทางธุรกิจกบับริษทัฯ และเปิดเผยรายช่ือ ประเภทธุรกิจ
และตาํแหน่งท่ีกรรมการของบริษทัฯ ไปดาํรงตาํแหน่งไวใ้นทะเบียนประวติักรรมการ ในปี 2557 ไม่มีกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ท่านใดดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทั  

บริษทัฯ ไม่มีนโยบายให้ผูบ้ริหารระดบัสูงไปดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอ่ืนยกเวน้บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม และ   
ใหร้ายงานการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนของผูบ้ริหารระดบัสูงไวใ้นแบบรายงาน 56-1  

บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งนางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ เป็นเลขานุการบริษทั เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2555 โดยมีหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบตามท่ีกาํหนดใน พ.ร.บ. กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ และทาํหนา้ท่ีสรุปสาระสาํคญัเก่ียวกบัแนว
ปฏิบติั และขอ้บงัคบัท่ีปรับปรุงใหม่ ของสาํนกังาน กลต.และตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงสรุปสาระสาํคญัของกฎหมายท่ีเพ่ิง
ตราข้ึนใหม่ ท่ีคณะกรรมการตอ้งทราบในการทาํหน้าท่ีกรรมการของบริษทัฯ ให้คณะกรรมการรับทราบ เป็นผูจ้ ัดเก็บ
รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้ง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกบัฝ่ายบริหารให้มีการ
ปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสําคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 
แผนธุรกิจ งบประมาณการดาํเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ท่ีกรรมการผูอ้าํนวยการเป็นผูน้าํเสนอ 
รวมทั้งติดตามการดาํเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ  
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คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษทั แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยกลัน่กรองรายละเอียดโดยกาํหนดคุณสมบติัและ

ขอบเขตความรับผิดชอบไวใ้นระเบียบของแต่ละคณะ ปัจจุบนับริษทัมีคณะกรรมการชุดยอ่ย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหาร โดยรายละเอียดเก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบอยูใ่นขอ้ 9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 
 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษทัฯ ไดเ้ห็นความสําคญัในเร่ืองน้ีจึงไดป้ระกาศใชน้โยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ท่ีห้ามกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัฯ หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ หากมีความจาํเป็นตอ้งทาํรายการดงักล่าว คณะกรรมการจะดูแลให้การ
ทาํรายการนั้นมีความโปร่งใส เท่ียงธรรม พิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ เสมือนกบัการทาํรายการกบับุคคลภายนอก 
ทั้งน้ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั รวมทั้งจดัให้มี
การปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ อย่างเคร่งครัด สําหรับรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ บริษทัย่อย และ
บริษทัร่วม ในปี 2557 ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั รับทราบแลว้ เม่ือเดือน
กุมภาพนัธ์ 2558 และบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของรายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจาํเป็น ไวใ้นรายงานประจาํปี และ
แบบ 56-1 แลว้ 
 

การประชุมคณะกรรมการ 
การประชุมคณะกรรมการบริษทั จะกาํหนดไวล่้วงหนา้ในแต่ละปีอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ังและมีการประชุม

พิเศษเพิ่มตามความจาํเป็นโดยมีการกาํหนดวาระการประชุมชดัเจน ล่วงหนา้ และมีวาระการติดตามผลการดาํเนินงานเป็น
ประจาํ  ซ่ึงเลขานุการบริษทัจะจดัส่งหนังสือเชิญประชุมตามวาระท่ีผ่านการพิจารณาร่วมกนัของประธานกรรมการและ
กรรมการผูอ้าํนวยการ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมใหค้ณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุมเป็น
เวลา 7 วนั เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดศึ้กษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดตอ้งการเสนอเร่ืองเขา้
เป็นวาระการประชุมหรือประสงคใ์ห้ฝ่ายบริหารรายงานความคืบหนา้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นการเฉพาะ ก็สามารถแจง้ความ
ประสงคไ์ดท่ี้ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษทั  

โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละคร้ังใชเ้วลา 2-3 ชัว่โมง ประธานกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่าน
สามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และขอ้สังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพ่ือป้องกนัขอ้มูลทางการเงินของ  
บริษทัฯ ร่ัวไหลโดยไม่มีเจตนา  จึงให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในการประชุมเดือนใดท่ีไม่มีการ
ประชุมก็ไม่ตอ้งรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารไดมี้การพบปะหรือติดต่อเพ่ือแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาต่างๆ ในการบริหารโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมดว้ยกนัเป็นประจาํ หากมีประเดน็ท่ีเป็นขอ้สังเกตห่วงใย ก็
จะแจง้ขอ้กงัวลหรือขอ้ห่วงใยนั้นต่อฝ่ายบริหารเพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง  
  

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุด

ยอ่ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดพิ้จารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานระหวา่งปี
ท่ีผา่นมา เพ่ือใหน้าํมาปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังาน 
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  โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีการประเมินผลคณะกรรมการบริษทัใน 2 รูปแบบ คือ การประเมิน
รายบุคคล (โดยตนเอง) และการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงอา้งอิงจากแบบประเมินของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ซ่ึงผลคะแนนการประเมินแบ่งออกเป็น 4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก, 
3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก, 2 = เห็นดว้ย, 1 = ไม่เห็นดว้ย, 0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  
 

กระบวนการในการประเมินผลงาน และสรุปผลการประเมินได ้ดงัน้ี 
 การประเมนิรายบุคคล แบ่งตามหว้ขอ้ ไดแ้ก่ ความพร้อมของกรรมการ การกาํหนดกลยทุธ์และวางแผนธุรกิจ  

การจดัการความเส่ียงและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การติดตาม
รายงานทางการเงินและการดาํเนินการ และการประชุมคณะกรรมการ สรุปผลการประเมินมีคะแนนส่วนใหญ่ 
อยูใ่นเกณฑเ์ห็นดว้ยค่อนขา้งมาก และเห็นดว้ยเป็นอยา่งมาก รวม 100% 

 การประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ แบ่งตามหัวขอ้ ไดแ้ก่ โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  
บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  การประชุมคณะกรรมการ การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ  
ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร สรุปผลการประเมิน มี
คะแนนส่วนใหญ่ อยูใ่นเกณฑเ์ห็นดว้ยค่อนขา้งมาก และเห็นดว้ยเป็นอยา่งมาก รวม 100% 
 

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทั ยงัคงให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
เช่นเดียวกบัปีท่ีผา่นมา ซ่ึงผลประเมินแบ่งออกเป็น ใช่ = เห็นดว้ย,ไม่ใช่ = ไม่เห็นดว้ย สรุปผลการประเมินได ้ดงัน้ี 

 การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นการประเมินในดา้นความรับผิดชอบตามหนา้ท่ี  และในดา้น
การประชุมสรุปผลการประเมินมีคะแนนส่วนใหญ่ไดอ้ยูใ่นเกณฑเ์ห็นดว้ย รวม 100% 

 
ค่าตอบแทนกรรมการ    
บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดียวกบั

อุตสาหกรรมสูงเพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ และไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
แลว้ กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบมากข้ึน ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและ    
ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ิมข้ึน  

สาํหรับหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาผลการดาํเนินงานของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูอ้าํนวยการ เป็นไป
ตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการกาํหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับการดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการเป็นผูป้ระเมินผลการดาํเนินงานของประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ
การประเมินผลการดาํเนินงานของกรรมการผูอ้าํนวยการ คณะกรรมการไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู ้
พิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมใหแ้ก่กรรมการผูอ้าํนวยการ 
 

จํานวนค่าตอบแทนในปี 2557 และ 2556 ซ่ึงบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการมรีายละเอยีดดงันี ้ 

กรรมการ / ตําแหน่ง ค่าตอบแทนปี  2557 ค่าตอบแทนปี 2556 
 ค่าตอบแทน เบ้ียประชุม อ่ืนๆ รวม ค่าตอบแทน เบ้ียประชุม อ่ืนๆ รวม 
ประธานกรรมการ: 
- นายสุทธิชยั  แซ่หยุน่ 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 
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กรรมการ / ตําแหน่ง ค่าตอบแทนปี  2557 ค่าตอบแทนปี 2556 
 ค่าตอบแทน เบ้ียประชุม อ่ืนๆ รวม ค่าตอบแทน เบ้ียประชุม อ่ืนๆ รวม 
กรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร: 
- นายเสริมสิน สมะลาภา 
- นางเกษรี  กาญจนะวณิชย ์
- นางสาวมธัยา โอสถานนท ์
- นายเทพชยั แซ่หยอ่ง 
- นายศิวะพร ชมสุวรรณ 

 
200,000.- 
50,000.- 

- 
50,000.- 

- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
200,000.- 
50,000.- 

- 
50,000.- 

- 

 
200,000.- 
200,000.- 
100,000.- 

- 
150,000.- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
200,000.- 
200,000.- 
100,000.- 

- 
150,000.- 

ประธานกรรมการตรวจสอบ: 
- นายสมศกัด์ิ  เชียร์ จิระนคร 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 

กรรมการตรวจสอบ 
- นายสุธีร์  จินตนานฤมิตร 
-นางสาวศนัธยา กิตติโกวทิ 

 
300,000.- 
300,000.- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
300,000.- 
300,000.- 

 
300,000.- 
300,000.- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
300,000.- 
300,000.- 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร : 
-  นายพนา  จนัทรวโิรจน์ 
- นายต่อบุญ พว่งมหา 

 
200,000.- 
100,000.- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
200,000.- 
100,000.- 

 
200,000.- 
100,000.- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
200,000.- 
100,000.- 

รวม 2,000,000.- - - 2,000,000.- 2,350,000.- - - 2,350,000.- 

หมายเหตุ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 แต่งตั้งนายพนา จนัทรวิโรจน์ เขา้ดาํรง
ตาํแหน่งรักษาการกรรมการผูอ้าํนวยการ และประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2557 แต่งตั้ง
นายพนา จนัทรวิโรจน์ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการ และแต่งตั้งนายเทพชยั แซ่หยอ่ง เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
แทนนายต่อบุญ พว่งมหา  ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดงักล่าว จ่ายใหต้ามช่วงท่ีกรรมการดาํรงตาํแหน่ง  

 
การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
กรรมการเขา้ใหม่ทุกคนจะไดรั้บการปฐมนิเทศเบ้ืองตน้จากประธานกรรมการ เก่ียวกบัลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

ประวติัและความเป็นมาของบริษทัฯ ท่ีตั้งสาํนกังานและสาขา วฒันธรรมองคก์ร พร้อมรับคาํช้ีแจงจากกรรมการผูอ้าํนวยการ
และเลขานุการบริษทั เก่ียวกบัโครงสร้างองค์กร นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายในพร้อมเอกสาร
ประกอบ 

คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาความรู้ใหก้บักรรมการทุกคน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ เขา้ร่วมสัมมนาและเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่างๆ 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือสถาบนัอ่ืนๆ ไม่วา่จะเป็นการ
พฒันาในส่วนของหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจดัการแนวใหม่ เพ่ือให้กรรมการทุก
คนมีการพฒันา และปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการนาํความรู้ต่างๆ มาปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมเพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง และนาํความรู้มาใชป้ระโยชน์กบับริษทัฯ ต่อไป ซ่ึงในปี 2557 ไดส้นบัสนุนกรรมการ
เขา้ร่วมอมรม ดงัน้ี 
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ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง หลกัสูตรท่ีอบรมปี 2557 
1. นายสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
- KPMG's Audit Committee Priorities for 2014 - 

The Challenges Ahead 
- COSO 2013: The Road to Transition 
- TFRS: Roadmap to the Future 

2. นายสุธีร์  จินตนานฤมิตร กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

- KPMG's Audit Committee Priorities for 2014 - 
The Challenges Ahead 

- COSO 2013: The Road to Transition 
- TFRS: Roadmap to the Future 

3. นางสาวศนัธยา กิตติโกวทิ กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

- KPMG's Audit Committee Priorities for 2014 - 
The Challenges Ahead 

- TFRS: Roadmap to the Future 
4. นายเทพชยั แซ่หยอ่ง กรรมการ - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน 

วพน. รุ่น 5 
 
แผนการสืบทอดงาน 
คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะทอ้นออกมาจากพนักงานผูป้ฏิบติังาน ความเจริญเติบโตท่ี

ย ัง่ยนืของบริษทั ข้ึนอยูก่บัการสร้างบุคคลากรท่ีมีความสามารถเพ่ือส่งต่อภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์ของผูก่้อตั้ง รวมถึง
วฒันธรรมท่ีดีงามขององค์กร ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น จึงไดม้อบนโยบายให้ฝ่ายบริหารให้ความสําคญักบัการบริหารและการ
พฒันาทรัพยากรบุคคล อยา่งมีประสิทธิภาพ มีทิศทาง เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมขององคก์ร 
 บริษทัฯ มีการคดัเลือกบุคลากรท่ีจะเขา้มารับผิดชอบในตาํแหน่งงานบริหารท่ีสําคญัทุกระดบัให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและโปร่งใส เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ ไดผู้บ้ริหารท่ีมีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การเมือง มีความเขา้ใจในวฒันธรรม และจรรยาบรรณการดาํเนินธุรกิจส่ือของบริษทัเป็นอยา่งดี ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการกาํหนด
แผนสืบทอดงาน ดงัน้ี 

1. ประธานกรรมการ / กรรมการผู้อาํนวยการ 
เม่ือตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูอ้าํนวยการว่างลงหรือผูอ้ยูใ่นตาํแหน่งไม่

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่งได ้บริษทัฯ จะมีระบบการใหผู้บ้ริหารในระดบัใกลเ้คียง หรือระดบัรองเป็นผูรั้กษาการใน
ตาํแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ กาํหนด และต้องเป็นผูท่ี้มี
วสิัยทศัน์  ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการ
ทั้งคณะ เพ่ือนาํเสนอประธานกรรมการเป็นผูเ้สนอรายช่ือบุคคลท่ีสมควรเป็นกรรมการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
2. ผู้อาํนวยการ 

เม่ือตาํแหน่งระดบัผูบ้ริหารตั้งแต่ผูอ้าํนวยการข้ึนไปว่างลง หรือผูอ้ยูใ่นตาํแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีใน
ตาํแหน่งได ้บริษทัฯ มีการวางแผนการสืบทอดตาํแหน่งดงัน้ี  

1. วเิคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ดา้นกลยทุธ์ นโยบาย  แผนลงทุน  แผนการขยายตวั 
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2. ประเมินความพร้อมของกาํลงัคนใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทัฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
3. กาํหนดแผนสร้างความพร้อมของกาํลงัคน โดยพฒันาพนกังานหรือสรรหา เพ่ือเตรียมทดแทนคนท่ีลาออก 
4. สร้างแผนสรรหาพนกังานและพฒันาฝึกอบรมไวล่้วงหนา้ ก่อนพนกังานจะเกษียณหรือลาออกก่อนเวลา 
5. กาํหนดความสามารถ ซ่ึงหมายถึง ความรู้ ทกัษะ บุคลิกภาพ และทศันคติท่ีพึงปรารถนาของพนกังานใน

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

 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยทั้งส้ิน 2 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผูถื้อหุ้น   
สามารถใชดุ้ลพินิจของตนเองอยา่งเป็นอิสระ รวมถึงกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ตอ้งมีความรู้ความชาํนาญทางการบญัชี
หรือการจดัการดา้นการเงินท่ีเก่ียวขอ้งตามขอ้กาํหนดตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีสามารถอ่านและเขา้ใจพ้ืนฐานของงบการเงิน  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย 3 ท่าน ดงัน้ี 

 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง คุณสมบัติ 
1 นายสมศกัด์ิ เชียร์  จิระนคร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
2 นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
3 นางสาวศนัธยา กิตติโกวทิ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและมีความรู้ดา้นบญัชี การเงิน 

 
บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจาํปี) ท่ีถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของ
บริษทัอยา่งเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเส่ียง การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ 

4. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5. พิจารณาคดัเลือกเพ่ือเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 
ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ในการดาํเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน  
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และปัญหาท่ีพบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นท่ีผูส้อบบญัชีเห็นว่าเป็นสาระสําคญั รวมทั้ งเขา้ร่วม
ประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกตอ้งและ
ครบถว้น ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลในการเขา้ทาํ
รายการดงักล่าวอยา่งถูกตอ้งครบถว้น ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั 

7. จดัทาํรายงานผลการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ
บริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัระบบบริหารความเส่ียงของบริษทั     
 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย  ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายงานท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นชอบหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดม้อบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ในการปฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง และ
คณะกรรมการของบริษทัยงัคงมีความรับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 

 

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committees) 

คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการดาํเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั กาํหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอาํนาจการ
บริหารต่างๆ ของบริษทั หลกัเกณฑใ์นการดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ และแนวนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั  เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัพิจารณาและอนุมติัและ/หรือให้ความเห็นชอบ 
รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัตามนโยบายท่ีคณะกรรมการกาํหนด โดยคณะกรรมการ
บริหาร ประกอบดว้ย 4 ท่าน ดงัน้ี 

 

 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1 นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ ประธานกรรมการบริหาร 
2 นายเสริมสิน สมะลาภา กรรมการบริหาร 
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ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 
3 นายพนา จนัทรวโิรจน์ กรรมการบริหาร 
4 นายเทพชยั แซ่หยอ่ง กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ : นายต่อบุญ พ่วงมหา  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 ได้แต่งตั้งนายพนา จนัทรวิโรจน์ เขา้ดาํรงตาํแหน่งรักษาการ
กรรมการผูอ้าํนวยการ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2557 แต่งตั้งนายพนา จนัทรวิโรจน์ เขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการ    
 

บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ควบคุมดูแลกิจการ และกาํหนดนโยบาย ทิศทางและกลยทุธ์ทางธุรกิจใหด้าํเนินการตามนโยบายและเป้าหมาย
ของคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งนาํเสนอนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ ทิศทางในการดาํเนินธุรกิจและ
แผนงานใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

2. พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอาํนาจกาํหนดการบริหารจดัการ โครงสร้างเงินเดือนของบริษทั รวมถึงการ
คดัเลือก การฝึกอบรม การแต่งตั้ง การวา่จา้ง การโยกยา้ย การกาํหนดเงินค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนสัพนกังาน
ระดบัผูบ้ริหาร และการเลิกจา้งพนกังานของบริษทั โดยอาจมอบหมายใหก้รรมการผูอ้าํนวยการของบริษทัเป็น
ผูมี้อาํนาจแทนบริษทัฯ ในการลงนามในสัญญาจา้งแรงงาน 

3. พิจารณาอนุมติัการดาํเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การจดัซ้ือสินคา้ การจดัซ้ือลิขสิทธ์ิ 
การลงทุนในสินทรัพย ์การทาํธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคาร/สถาบนัการเงิน ในเร่ืองการเปิดบญัชี การให้
กู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเช่ือ จาํนํา จาํนอง คํ้ าประกัน และอ่ืนๆ รวมถึงการซ้ือขายและ          
จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใดๆ เพ่ือการดาํเนินงานตามปกติธุรกิจภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการ เป็นไป
ตามระเบียบอาํนาจอนุมติัและสั่งการท่ีคณะกรรมการของบริษทัอนุมติัแลว้ 

4. กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลกัในการดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั และให้มีอาํนาจควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ 
แผนธุรกิจ  และกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้วซ่ึงอยู่ภายใต้กฎหมาย เ ง่ือนไข 
กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั 

5. มีอาํนาจดาํเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามธุรกิจ ซ่ึงอยู่ภายใต้
กฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั เวน้แต่รายการท่ีคณะกรรมการบริหาร อาจมีความ
ขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย  ซ่ึงจะกระทาํไดต่้อเม่ือ
ไดรั้บมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัท่ีมีกรรมการอิสระเขา้ประชุมดว้ยเท่านั้น ส่วนรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สําคญัของบริษทัให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบติัตามท่ีตลาด
หลกัทรัพย ์และ กลต. กาํหนด 

6. พิจารณาผลกาํไรขาดทุนของบริษทั และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจาํปี เพ่ือ
นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
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7. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี การไดรั้บมอบหมายอาํนาจดงักล่าว
ขา้งตน้ ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบ
อาํนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือ
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดตามท่ีทาง กลต. กาํหนด กบับริษทัหรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการ
อนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัไว ้  

อยา่งไรกดี็ การอนุมติัรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวจะตอ้งดาํเนินการตามประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต. เร่ืองหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการ
เปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน 

ทั้งน้ี กรรมการบริหารของบริษทั อาจไดรั้บการแต่งตั้ง หรือถอดถอนโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ หรือท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

9.3.1 กรรมการอสิระ (Independent Director)  

กรรมการอิสระ คือ กรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการกิจการของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม มีความเป็นอิสระจาก
ผูถื้อหุน้ใหญ่และผูบ้ริหารของบริษทัไม่มีความสัมพนัธ์อนัอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน 

ทั้งน้ี นิยามกรรมการอิสระของบริษทัเท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของสาํนกังาน กลต.และตลาดหลกัทรัพย ์ฯ 

 
คุณสมบัตกิรรมการอสิระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีใหน้บัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์องกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ท่ีปรึกษาดา้นอ่ืนใดท่ีไดรั้บ
ผลตอบแทนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบั
เดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการ
อิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทั 

3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ในการบริหารจดัการ ทั้งในทางตรงหรือทางออ้มกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่ง
อิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือ ผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัเวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
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4. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พ่ี นอ้งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

5. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่ทาํการเป็นตวัแทนอยา่งเปิดเผยหรืออยา่งไม่เปิดเผยของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ใดซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผูถื้อหุน้ใดของบริษทั 

6. กรรมการอิสระจะตอ้งทาํหนา้ท่ีและใชว้ิจารณญาณของตน โดยไม่ไดรั้บอิทธิพลจากกรรมการ ผูบ้ริหารหรือ  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือญาติ 

7. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ
ของนิติบุคคลท่ีเป็นสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม           
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

8. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงไดรั้บค่าบริการ เกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจาก
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ในกรณีท่ี     
ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึง การเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ
ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้ง 

9. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน            
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน 
ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการ
ดาํเนินงานของบริษทั 

ทั้งน้ี กรรมการอิสระตอ้งเป็นผูท่ี้ผา่นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุน้ 

 
9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

บริษทัฯ ตระหนักว่า ธุรกิจส่ือของบริษทั มีความสําคญัต่อการช้ีนาํความคิดของสังคม ดังนั้นบุคคลท่ีจะเป็น
ผูบ้ริหารหรือกรรมการของบริษทั ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของการเป็นส่ือท่ีมีจริยธรรมและยึดมั่นใน
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  และจริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือสามารถวางแนวนโยบายในการนาํเสนอเน้ือหาอย่างเป็นกลาง  
สร้างสรรค์ ไม่บิดเบือน จึงเห็นว่าการคดัสรรบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดงัสูงของบริษทัเป็นเร่ือง
สาํคญั จึงควรเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของคณะกรรมการทั้งคณะ  

การสรรหากรรมการบริษทั 

บริษทัฯ กาํหนดให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูท้าํหนา้ท่ีสรรหากรรมการ โดยจะเป็นผูท้าํหนา้ท่ีเสนอช่ือ และเป็น  
ผูพิ้จารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติั และความเหมาะสมของกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้งจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ โดยเฉพาะ
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ฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) ตามเกณฑท่ี์ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฏหมาย หรืออาจจะกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทั 

นอกจากน้ี บริษทัยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย รายเดียว หรือหลายรายรวมกนั ซ่ึงถือหุ้นของบริษทัฯ เป็น
เวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี และตอ้งถือหุ้นในวนัท่ีเสนอช่ือกรรมการ พร้อมเอกสารรับรองการถือครองหลกัทรัพยจ์ากบริษทัฯ  
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการได ้โดยเสนอช่ือผา่นประธานกรรมการล่วงหนา้ 3 เดือนก่อนวนัประชุมใหญ่
สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ พร้อมขอ้มลูประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 

การแต่งตั้งกรรมการบริษทั จะตอ้งผา่นการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการจะตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ทั้งน้ีขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี  

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

ท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ให้กรรมการจาํนวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการบริษทั 
ทั้งหมด ตอ้งออกจากตาํแหน่ง โดยให้กรรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งก่อน อยา่งไรก็
ตาม กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกกไ็ด ้

การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

สําหรับการสรรหาผูม้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการ  คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพิ้จารณาสรรหาและ
คดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ กาํหนด และต้องเป็นผูท่ี้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ความเหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

 
9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัฯ มีนโยบายการทาํรายการระหว่างกันของบริษทัฯ และบริษทัย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกาํหนดการปฏิบติัในการทาํรายการ     
ให้เป็นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติซ่ึงเกิดกับบุคคลภายนอก ในกรณีท่ีไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับ
บุคคลภายนอกได ้ทั้ง  2 ฝ่ายจะร่วมกนัพิจารณาเพ่ือกาํหนดอตัราค่าสินคา้และบริการท่ีเหมาะสมต่อไป โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการและความเหมาะสมทางดา้นราคา 

ในปี  2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีการทาํรายการระหว่างกนักบักิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีเง่ือนไขตาม     
ราคาตลาด และสําหรับรายการระหว่างกนัอ่ืนๆ ไดผ้่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการทาํรายการจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูเพ่ิมเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

9.5.1 การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ กาํหนดนโยบายการป้องกนัไม่ใหก้รรมการและผูบ้ริหารใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีเพ่ือประโยชน์แก่ตนเองในทาง
ท่ีมิชอบ ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุ้นรายอ่ืน หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูถื้อหุ้นโดยรวม เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัมาตรา 
241 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ดงัน้ี 

1.  ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน ไปเปิดเผยขอ้มูลภายใน
แก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํรายงานทางการเงิน หรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
อ่ืน ระมดัระวงัเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน  และหากมีการซ้ือ
ขายในช่วงระยะเวลาดงักล่าวตอ้งแจง้ต่อคณะกรรมการบริษทั ทนัที 

 
9.5.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัท กาํหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผูบ้ริหาร เปิดเผยข้อมูล            
ส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้ง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551 
เพ่ือความโปร่งใสและป้องกนัปัญหาการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงาน     
การเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยฯ์ และตลาดหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมี    
การซ้ือขาย โอน หรือ รับโอนหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนันับแต่วนัท่ีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยต่์อ ก.ล.ต. อีกทั้งกาํหนดให้
คณะกรรมการและผูบ้ริหารรายงานขอ้มูลแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 2/2552 ซ่ึงบริษทัฯ ไดป้ระกาศให้มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 
ดงัน้ี 

1. กาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร จะตอ้งจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
ประจาํทุกปี และเลขานุการบริษทัฯ เป็นผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนไดเ้สียของ กรรมการ ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
และดูแลให้ขอ้มูลนั้นเป็นปัจจุบนัเสมอ พร้อมสําหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเม่ือคณะกรรมการตอ้ง
พิจารณาธุรกรรมระหวา่งบริษทัฯ กบักรรมการ และหรือ ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

2. ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงทนัที และส่งรายงานภายใน 7 วนันับแต่มี    
การเปล่ียนแปลง 

3. ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานนั้น  

ในปี  2557  มีการรายงาน 1 คร้ัง และมิไดมี้การทาํรายการท่ีมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั  
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9.5.3 การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ 
สาํหรับการรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารบริษทัฯ ไดมี้หนงัสือแจง้ใหท้ราบ

ถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยต่์อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจดัส่งรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับหลกัทรัพย ์ 

ในปี 2557 บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหาร รายงานการถือครองหลกัทรัพยต่์อท่ีประชุมคณะกรรมการ
เป็นประจาํทุกปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยกรรมการไดร้ายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตนต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2558   

ทั้งน้ีในระหว่างปี 2557 ไดร้ายงานการถือครองหลกัทรัพยโ์ดยเปรียบเทียบ การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหว่างวนัท่ี        
31 ธนัวาคม 2556 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดงัน้ี 

 

ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุ 

จาํนวนหุน้ (หุน้) สัดส่วนการถือ
ครองหุน้ของ
บริษทั (%)  
ณ 31 ธ.ค. 57 

หมายเหตุ 
ณ 31 ธ.ค. 

2557 
ณ 31 ธ.ค. 

2556 
จาํนวนหุน้เพ่ิม
(ลด) ระหวา่งปี 

(หุน้) 
1 นายสุทธิชยั   แซ่หยุน่ 1,566,636 1,566,636 - - รวมการถือหุน้

ของคู่สมรส 
2 นายสมศกัด์ิ  เชียร์ จิระนคร - - - - - 
3 นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร - - - - - 
4 นางสาวศนัธยา กิตติโกวทิ - - - - - 
5 นายเสริมสิน สมะลาภา - - - - - 
6 นายเทพชยั แซ่หยอ่ง - - - - - 
7 นายพนา จนัทร์วโิรจน์ - - - - - 
8 นางวงศสิ์ริ   มิยาจิ 3,000 3,000 - - - 
9 นายแสงชยั   ลีลานวลิขิต 1,000 1,000 - - - 
10 นางสาวฐิตกานต ์ ธนาโอฬาร - - - - - 
11 นางสาวบุญพา แซ่เบ ้ - - - - - 

หมายเหตุ : 1. ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 มีหุน้ท่ีเรียกชาํระแลว้ จาํนวน 170,048,386 หุน้ 
  2. จาํนวนหุน้กรรมการท่ีแสดง รวมคู่สมรส (ถา้มี) แลว้ 
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
9.6.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ่ายค่าสอบบญัชีใหแ้ก่ บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั  ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
มีจาํนวนเงินรวม 1,915,000 บาท ประกอบดว้ย 

 

 

ลาํดบั บริษัท ค่าสอบบัญชี (บาท) 

1. บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 1,000,000 

2. บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั  
(เดิมช่ือ “บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั”) 

530,000 

3. บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 200,000 

4. บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั 120,000 

5. บริษทั ไนน์ บี ไบรท ์จาํกดั 65,000 

รวมทั้งส้ิน 1,915,000 

 

9.6.2 ค่าบริการอืน่ (Non-Audit Fee)  

บริษทัฯ และบริษทัย่อย ไม่มีการรับบริการอ่ืนจากสํานักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

หมายเหตุ : บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัใหร้วมถึง  
1. คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพ่ึงพิงหรืออยูใ่นอุปการะของผูส้อบบญัชี 
2. กิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมสํานักงานสอบบญัชี กิจการท่ีถูกควบคุมโดยสํานักงานสอบบญัชีและกิจการท่ีอยู่

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

เป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

9.7 การปฏิบตัติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอืน่ๆ 
9.7.1 การเข้าร่วมประชุม 

ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั, คณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมผูถื้อหุน้มีรายละเอียด ดงัน้ี  
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 จํานวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม/จํานวนคร้ังที่ประชุม 

กรรมการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมผู้ถือหุ้น 
1. นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ 5/5 - 1/1 
2. นายเสริมสิน สมะลาภา 4/5 - 1/1 
3. นายเทพชยั แซ่หยอ่ง 2/2 - - 
4. นายพนา จนัทร์วโิรจน์ 5/5 - 1/1 
5. นายสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร  5/5 4/4 1/1 
6. นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร 5/5 4/4 1/1 
7. นางสาวศนัธยา กิตติโกวทิ 
8. นายต่อบุญ พว่งมหา 

5/5 
2/2 

4/4 
- 

1/1 
- 

 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การจดบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญั
อย่างครบถว้น จัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมให้กรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ตรวจสอบได ้
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 
10.1 นโยบายภาพรวม 

  คณะกรรมการบริษทัฯ และบริษทัย่อย มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาบริษทัในฐานะส่ือคุณภาพ ให้เติบโตอย่าง
ย ัง่ยนื และยนืหยดัอยูบ่นหลกัการของการเป็นส่ือท่ีมีจริยธรรมและความรับผดิชอบต่อองคก์ร สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
ภายใตก้ฎหมายและกฎระเบียบของบริษทัฯ โดยคาํนึงถึงหลกัจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และหลกับรรษทัภิบาล ยดึถือ
เร่ืองความโปร่งใส (Corporate Governance: CG) ในการบริหารธุรกิจ และคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stake Holder) 
เพราะตระหนกัดีวา่ ธุรกิจส่ือนั้น เก่ียวขอ้งกบัสังคมอยา่งใกลชิ้ด โดยเฉพาะการนาํเสนอเน้ือหาต่างๆ ของส่ือส่ิงพิมพ ์
ทีว ีและโซเชียล มีเดีย ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและความคิดของประชาชน  

บริษทัฯ ไดน้าํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาเป็นหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานใหเ้ป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ ทั้งยงัสนบัสนุนใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม (ประกอบดว้ย ผูถื้อหุน้ คู่คา้ 
พนกังาน ลกูคา้ ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม) เกิดการพฒันารอบดา้นและเติบโตไปดว้ยกนัอยา่งย ัง่ยนื  

ทั้งน้ี นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ไดย้ดึตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และขอ้พึงปฎิบติัในการ
ทาํงาน (Code of Conduct) ของบริษทัฯ และแนวทางการปฏิบติัของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ใน 8 หวัขอ้ ดงัน้ี 

 
1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือท่ีครบวงจร (Multimedia) โดยยึดมัน่การดาํเนินธุรกิจ
อย่างเป็นธรรม และซ่ือสัตยสุ์จริต ยึดมัน่ในการปฎิบติัตามสัญญาท่ีมีต่อลูกคา้ ภายใตก้รอบ กติกา ในการดาํเนิน
ธุรกิจอย่างยุติธรรมตามท่ีกฎหมายกาํหนด มุ่งเน้นการให้ความสําคญัในเร่ืองการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
รวมถึงการทาํสัญญาทางธุรกิจการคา้อยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส โดยยึดหลกัปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน (Code of Conduct) ท่ีบริษทัฯไดก้าํหนดไว ้สรุปได้
ดงัน้ี 

1.1 ความเป็นธรรมต่อคู่คา้ (ประกอบดว้ย ลกูคา้ เจา้หน้ี คู่แข่งทางการคา้)  
ด้านคู่ค้า 

 หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัฯ รับ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอ หรือจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในทางการคา้กบัคู่คา้  

 ปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อยา่งเคร่งครัด  
 มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้  
 ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้ 

ล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยใชห้ลกัการของความสมเหตุสมผล  
ใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริงและถกูตอ้ง  

 สนบัสนุนและร่วมมือกบัคู่คา้ในการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน  
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 สนบัสนุนและร่วมมือกบัคู่คา้ในการผลิตสินคา้และบริการใหม่ๆ เพ่ือสนองตอบความตอ้งการของ
ลกูคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  

 รักษาความลบัของคู่คา้ ไม่นาํขอ้มูลมาใชเ้พ่ือประโยชน์ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
              ด้านคู่แข่งทางการค้า 

 ประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่กนั   
 ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวใหร้้ายโดยปราศจากความจริง หลีกเล่ียงวธีิการ

ไม่สุจริตเพ่ือทาํลายคู่แข่งขนั 
 ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น 

การจ่ายสินจา้งใหแ้ก่พนกังานของคู่แข่ง เป็นตน้ 
ด้านเจ้าหนี ้

 รักษาดูแลและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชาํระคืน การดูแล
หลกัทรัพยค์า้ประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆ รวมทั้งไม่ใชเ้งินทุนท่ีไดจ้ากการกูย้มืเงินไปในทางท่ีขดักบั
วตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงท่ีทาํกบัผูใ้หกู้ย้มืเงิน 

 รายงานฐานะทางการเงินของบริษทัฯ ท่ีเป็นจริงและถกูตอ้ง แก่เจา้หน้ีดว้ยความซ่ือสัตย ์
 รายงานเจา้หน้ีล่วงหนา้ หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัในสัญญา และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข

ปัญหาดงักล่าว 
 

1.2 ความเป็นธรรมต่อพนกังาน  (รายละเอียดตามหวัขอ้ท่ี 4 เร่ืองการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม)  
1.3 ความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น  (ระบุรายละเอียดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน 

(Code of Conduct) และนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี) : 
 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกรายเพ่ือประโยชน์สูงสุดโดยรวม รวมทั้ง

การตดัสินใจในการดาํเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงั และรอบคอบ เพ่ือการเติบโตของบริษทั 
อยา่งย ัง่ยนื 

 เปิดเผยขอ้มูล : รายงานสถานภาพและแนวโนม้ในอนาคตของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 
สมํ่าเสมอ ตามความเป็นจริง เช่น งานประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ งาน Opportunity Day ซ่ึงจดัข้ึน
ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 ไม่แสวงหาประโยชน์ใหก้บัตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทัฯ ท่ียงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ 

 ความเป็นธรรมต่อประชาชนทัว่ไป : ในการนาํเสนอเน้ือหา บริษทัฯ ไดต้ั้งปณิธานท่ีจะเป็นส่ือซ่ึงให้
ความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ ความบันเทิงอันเป็นสาระประโยชน์ และมีคุณภาพ เพ่ือท่ี
ประชาชนและเยาวชนสามารถนาํไปปรับใชเ้กิดประโยชน์ต่อตวัเองได ้

 

นอกจากน้ี  บริษัทฯ  ย ังเน้นการทําหน้าท่ี ส่ือสารมวลชนท่ีมีจริยธรรม  การนําเสนอเน้ือหาท่ี
ตรงไปตรงมา เป็นกลาง ไม่บิดเบือนความจริง ให้ความเป็นธรรมและคาํนึงถึงหลักมนุษยธรรมกับผูท่ี้ได้รับ
ผลกระทบ 
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2.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่ การทุจริตและคอร์รัปชัน่ส่งผลกระทบต่อการพฒันาระบบเศรษฐกิจ สังคม 
และความมัน่คงของประเทศ  ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้าํหนดเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไวเ้ป็น
ส่วนหน่ึงใน “นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี” และ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฎิบติัในการทาํงาน (Code of 
Conduct) ของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยเฉพาะคู่มือจริยธรรมของคนข่าวของเครือเนชัน่กรุ๊ป หรือท่ี
เรียกกวา่  “Nation Way”   เช่น ขอ้กาํหนด การหา้มรับของรางวลัท่ีมีมูลค่า และการรับสินบน เงินพิเศษใดๆ เพ่ือจา้ง
ใหน้าํเสนอข่าว และหา้มมิใหพ้นกังานเรียกหรือรับประโยชน์หรือทรัพยสิ์นใดๆ ท่ีส่อไปในทางจูงใจใหป้ฏิบติั หรือ
ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีในทางมิชอบ หรืออาจทาํใหบ้ริษทัฯ เสียประโยชน์อนัชอบธรรม เป็นตน้ รวมทั้งใหพ้นกังาน
ละเวน้การเสนอ หรือให้ประโยชน์ หรือทรัพยสิ์นใดแก่บุคคลภายนอกเพ่ือจูงใจให้ผูน้ั้นกระทาํ หรือละเวน้การ
กระทาํใดท่ีผดิกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีของตน เป็นตน้ 
 นอกจากน้ี  บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัของการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงเขา้ร่วมลงนาม
ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่กบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) และในฐานะส่ือสารมวลชน บริษทัฯ ไดเ้ป็นส่ือกลางในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์รณรงคก์ารต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ใหก้บัหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือกระตุน้จิตสาํนึกใหอ้งคก์รทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในสังคมไทย 
 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2558 บริษทั ฯ ไดจ้ดัอบรมใหค้วามรู้พนกังาน ในหวัขอ้ “จริยธรรมธุรกิจและขอ้พึง
ปฏิบติัในการทาํงาน (Code of Conduct )” เพ่ือเนน้ย ํ้าหลกัจริยธรรมและสร้างจิตสาํนึกท่ีดีในการปฏิบติังาน ใน
หวัขอ้การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยแบ่งเป็นภายในองคก์ร และภายนอกองคก์ร ดงัน้ี 
ภายในองค์กร : ไดก้าํหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฎิบติัในการทาํงาน (Code of Conduct) วา่ดว้ยความ
รับผดิชอบต่อพนกังานท่ีจะตอ้งปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยปัจเจกชน และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์โดยบริษทัฯ จะ
ไม่ทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิหรือคุกคามไม่วา่ทางกาย วาจา หรือการกระทาํต่อผูอ่ื้นบนพื้นฐานของเช้ือชาติ 
ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ หรือกดข่ีข่มเหงในทุกรูปแบบ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัสนับสนุนให้
พนกังานมีโอกาสแสดงศกัยภาพและคุณค่าแห่งตนในการเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาองคก์รใหมี้ความเจริญกา้วหนา้
อยา่งต่อเน่ือง และยัง่ยนืร่วมกนั  
ภายนอกองค์กร  : ไม่นาํเสนอเน้ือหาท่ีละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมุนษยข์องบุคคล และให้ความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อ
การคุม้ครองและเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของ เด็ก สตรี และผูด้อ้ยโอกาส ตามคู่มือหลกัจริยธรรมของคนข่าว 
Nation Way ท่ีใหพ้นกังานของบริษทั ฯ และเครือเนชัน่กรุ๊ปถือปฏิบติั 
 

4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม   
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีสุด และเป็นปัจจัยสําคัญท่ีนําองค์กรไปสู่

ความสาํเร็จ จึงมุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพของพนกังาน เสริมสร้างวฒันธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งดา้นร่างกายและ
จิตใจ และสร้างบรรยากาศการทาํงานท่ีดี ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้พนักงาน สนบัสนุน
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และให้ความสําคญักบัการพฒันาพนกังานและการดูแลในเร่ืองของสวสัดิการแรงงาน ในการจดัระบบค่าจา้งและ
สวสัดิการให้กบัพนกังานดว้ยความเหมาะสม และยงัครอบคลุมถึงการลาหยดุในกรณีต่างๆ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
เงินช่วยเหลือบุตร เงินยมืฉุกเฉิน ค่าเคร่ืองแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล เบ้ียเล้ียง ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง รวมถึงการ
กาํหนดแนวปฏิบติัดา้นแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดและมาตรฐานสากลโดย
รายละเอียดเก่ียวกบัการให้สวสัดิการ และการจดัฝึกอบรมเพ่ือพฒันาคุณภาพของพนกังาน สามารถดูรายละเอียดได้
จากหัวขอ้รายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี หัวขอ้ จริยธรรมวา่ดว้ยความรับผิดชอบต่อพนกังาน 
หนา้ 72 

 

5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
            บริษทัฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกคา้และประชาชนท่ีจะได้รับ
ข่าวสาร ผลิตภณัฑ์ และบริการท่ีดีมีคุณภาพในระดบัราคาท่ีเหมาะสมและยุติธรรม ดงัท่ีไดก้าํหนดในจริยธรรมว่า
ดว้ยความสัมพนัธ์กบัลกูคา้ ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน (Code of Conduct) ของบริษทั ฯ 
 

6.  การดูแลและรักษาส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัฯ มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย จึงให้ความสําคญัอย่างยิ่งใน
เร่ืองการนาํเสนอเน้ือหาท่ีมีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยไดป้ลูกจิตสาํนึกเก่ียวกบัการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มทั้ งภายในและภายนอกองค์กร ตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน (Code of 
Conduct) ของบริษทัฯ อาทิเช่น 
 - การส่งเสริมและเป็นส่ือกลาง เผยแผ่ให้ประชาชนให้ความสําคญัต่อการอนุรักษ์รักษาส่ิงแวดลอ้มของ
ประเทศและของโลก ผา่นส่ือต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั อาทิเช่น หนงัสือสาํหรับเยาวชน เก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม, 
การอนุรักษแ์หล่งนํ้า  เป็นตน้ 
 - รณรงคใ์ห้พนกังานภายในองค์กรใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านการส่ือสารภายใน
องคก์รและส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงคล์ดภาวะโลกร้อน และดูแลส่ิงแวดลอ้มให้น่าอยู ่โดย
ผา่นกิจกรรม อาทิ  
1. การลดการใชก้ระดาษ ส่งเสริมให้พนกังานจดัเก็บเอกสารหรือขอ้มูลทางธุรกิจในรูปแบบของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์   
และก่อให้เกิดความสะดวกในการสืบคน้, นาํกระดาษเหลือใชม้าใชซ้ํ้ าเพ่ือลดตน้ทุนการใชก้ระดาษ ถือเป็นการ
ประหยดัค่าใชจ่้ายใหก้บับริษทัฯ  และเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหน่ึง  
2. รณรงค์เร่ืองการใชน้ํ้ าและไฟฟ้าอย่างประหยดั เช่น ปิดไฟในช่วงเวลาพกัเท่ียง หรือปิดหน้า จอคอมพิวเตอร์
ในช่วงเวลาท่ีไม่ไดใ้ชง้าน  
3. บริษทัฯ จดักิจกรรม 5 ส. โดยจดัเกบ็โตะ๊ทาํงาน และสถานท่ี ใหส้ะอาด เป็นระเบียบ ทุกเดือน 
4. สนบัสนุนใหพ้นกังาน เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้ม และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และพลงังานท่ีบริษทัฯ และองคก์รอ่ืนๆ จดัข้ึน 
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7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 
 บริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงการช่วยเหลือและร่วมกนัดูแลพฒันาสังคม โดยไดด้าํเนินโครงการกิจกรรมเพ่ือ
สังคม ท่ีสอดคลอ้งกบัธุรกิจขององคก์รอยา่งต่อเน่ืองมาตลอด อาทิ เช่น  

 ถวายเงนิรายได้ส่วนหน่ึงเพือ่สมทบทุนมูลนิธิชัยพฒันา 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์ จาํกดั (มหาชน) โดยนายต่อบุญ พว่งมหา และคณะ นาํ

โดยนายมนูญ มุกขป์ระดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ ทาํการแทน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชยัพฒันา ได้
เขา้เฝ้าฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เพ่ือทูลเกลา้ฯ ถวายเงินรายไดส่้วนหน่ึงจากการพิมพ์
หนงัสือ "บนัทึกตามรอย ๘๔ ปี คาํพอ่สอน" เพ่ือสมทบทุนมูลนิธิชยัพฒันา เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2557   

 โครงการ Smile Library  
มอบหนงัสือ มอบความรู้ สู่โรงเรียน เป็นโครงการท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํร่วมกบัพนัธมิตรทั้งบุคคลธรรมดา  

และบริษทัเอกชน รวมมากกวา่ 30 องคก์ร ส่งมอบความรู้และส่ือการศึกษาไปยงัเยาวชนท่ีอยูใ่นชนบท เพ่ือเปิดโลก
ใบเลก็ของเยาวชนท่ีดอ้ยโอกาสใหมี้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค ์ และจินตนาการมากยิง่ข้ึน โดยปี 2557 พนัธมิตร 
และบริษทัฯ ไดร่้วมกนัจดัส่งหนงัสือไปยงัโรงเรียนรวมถึง 88 โรงเรียนทัว่ประเทศ เป็นจาํนวนหนงัสือมากกวา่หน่ึง
แสนเล่ม ผูท่ี้ร่วมโครงการเช่น บริษทั ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จาํกดั, บริษทั ไทย อินดสัเตรียล เอสเตท จาํกดั, บริษทั 
ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั, บริษทั โอสถสภา จาํกดั, บริษทั ศรีราชา คอนสตรัคชัน่ จาํกดั เป็นตน้ 

 

8. การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการดําเนินงานที่มีความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย 
 จากความเป็นธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์ มีความมุ่งมั่น และพฒันาด้านส่ือ ให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่
ตลอดเวลา เพ่ือพฒันาธุรกิจขององค์กร และพฒันาสังคมให้กา้วทนันวตักรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยบริษทัฯ ไดน้าํ
นวตักรรมใหม่มาใช ้เช่น  
- ธุรกิจการจดัพิมพห์นังสือท่ีดาํเนินการและจาํหน่ายนั้น บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัในการใชก้ระดาษถนอมสายตา 
(Green Read) ซ่ึงเป็นนวตักรรมเพื่อสุขภาพสายตาของกลุ่มลูกคา้ ดว้ยเน้ือกระดาษท่ีมีสีเหลืองนวล และพื้นผิวท่ี
ออกแบบพิเศษทําให้ช่วยลดแสงสะท้อนเข้าสู่ดวงตา ทําให้รู้สึกสบายตาช่วยให้อ่านหนังสือได้นานยิ่งข้ึน 
นอกจากนั้น หนงัสือของบริษทัในปัจจุบนัพิมพด์ว้ยหมึก vegetable ink ท่ีสกดัมาจากวตัถุดิบตามธรรมชาติ เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีประเภทโซลเวน็ท์หรือเบนซีน หรือสารตกคา้ง ประเภทสารตะกัว่ สาร
ปรอท หรือสารหนู ซ่ึงเป็นสารเคมีอนัตรายก่อใหเ้กิดโรคร้าย 
 

ช่องทางการแจ้งเร่ืองร้องเรียนและข้อเสนอแนะ   
บริษทัฯ ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความถกูตอ้ง โปร่งใส ยติุธรรม และ

สามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษทัฯ และจดัใหมี้
ช่องทางการแสดงความเห็น การแจง้ขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ  โดยบริษทัฯ เปิดโอกาสใหพ้นกังานบริษทั และผู ้
มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน แสดงความเห็น และแจง้เบาะแสเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ โดยส่งถึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  และผู ้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ในช่องทาง E-mail : audit_nine@nationgroup.com หรือส่ง
ไปรษณียม์ายงัท่ีอยูบ่ริษทัฯ / ยื่นส่งโดยตรง ท่ี บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 
เลขท่ี 1858/118-119, 121-122, 124-130 ชั้น 28  ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง  จึงจดัให้มีระบบการควบคุม

ภายในท่ีครอบคลุมทั้งดา้นการเงิน การปฏิบติังาน การดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดจ้ดัให้มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งเพียงพอ ในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพยสิ์นของ
บริษทัฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง รัดกุม และ
เป็นไปตามท่ีระเบียบกาํหนด รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือดูแลและกาํกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
ให้ปฏิบติัตามนโยบายและแผนงานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน  
ในปี 2557 คณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัการสอบทานงบ

การเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั้งผลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่
ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ สามารถให้ความมัน่ใจอย่างมีเหตุผลต่อความ
เช่ือถือไดข้องงบการเงิน มีการดูแลป้องกนัทรัพยสิ์นมิใหผู้บ้ริหารและพนกังานนาํไปใชโ้ดยมิชอบ รวมถึงการทาํธุรกรรม
กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั การปฏิบติังานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีรัดกุมเพียงพอและเหมาะสมในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คือ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง 
การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม โดยสรุปสาระสาํคญัดงัน้ี  

1. องคก์รและสภาพแวดลอ้ม   
บริษทัฯ มีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้โดยมีการทบทวนพิจารณาถึงความเป็นไป

ไดข้องเป้าหมายท่ีกาํหนดไวเ้ป็นระยะๆ มีการกาํหนดค่าตอบแทนใหก้บัพนกังานตามผลการปฏิบติังานของพนกังานในแต่
ละปีอยา่งสมเหตุสมผล  การจดัโครงสร้างองคก์รไดมี้การแบ่งแยกอาํนาจหนา้ท่ีตามสายงานอยา่งชดัเจน รวมทั้งจดัให้มี
คู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน(Code of Conduct) เพ่ือให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนยึดถือเป็น
แนวทางในการทาํงานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละเป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเร่ืองการดูแล
ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ และการปฏิบติัตามกฏหมาย โดยทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

2. การบริหารความเส่ียง 
บริษัทฯ  มีการประเมินความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบต่อการดําเนินงาน โดยการประชุมของฝ่ายบริหาร

ประกอบดว้ยกรรมการผูอ้าํนวยการ ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส และผูอ้าํนวยการฝ่ายในสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีการประเมิน
วเิคราะห์ปัจจยัเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้งการกาํหนดแผนดาํเนินการและติดตามผลการปฏิบติังาน  

3. การควบคุมการปฏิบติังาน 
บริษทัฯ มีการจดัทาํนโยบายและระเบียบปฏิบติังานในดา้นต่างๆ รวมถึงการทาํธุรกรรมดา้นการเงิน จดัซ้ือ จดั

จา้ง และการบริหารทัว่ไป มีการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและกาํหนดวงเงินอนุมติัของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน
และเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีการบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ  การดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น
ออกจากกนั  และในการอนุมติัทาํธุรกรรมของบริษทัฯ กบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว บริษทัฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เป็นสําคญั และพิจารณาเสมือนเป็นรายการท่ีกระทาํกบั
บุคคลภายนอก 
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4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล  
บริษทัฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเหมาะสม 

เพ่ือให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และมีขอ้มูลท่ีสําคญัในเร่ืองต่างๆ อย่างเพียงพอ
สาํหรับใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

5. ระบบการติดตาม 
บริษทัฯ จดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในอยา่งสมํ่าเสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน

ทาํหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละส่วนงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูบ้ริหาร โดยหากการตรวจสอบพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั จะตอ้งรายงานเพ่ือพิจารณาสั่งการแกไ้ข
ภายในระยะเวลาอนัสมควร 

 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
นางสาวสาวิตรี งามขาํ ตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทาํงานดา้นการตรวจสอบ และเขา้ใจใน
กิจกรรมและการดาํเนินงานของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี ทั้งน้ีกรณีท่ีมีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้
งานตรวจสอบภายใน ตอ้งไดรั้บการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกนั 

12.1 มาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการควบคุมการทาํรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ บริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนั กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
อนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็น  
ในการเขา้ทาํรายการและความเหมาะสมทางดา้นราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะ
การดาํเนินการคา้ปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก ในกรณีท่ีไม่สามารถเปรียบเทียบ
ราคากบับุคคลภายนอกได ้ทั้ง  2 ฝ่ายจะร่วมกนัพิจารณา เพ่ือกาํหนดอตัราค่าสินคา้และบริการท่ีเหมาะสมต่อไป  ซ่ึงฝ่าย
บริหารของบริษัทฯ จะจัดเตรียมข้อมูลการทาํรายการระหว่างกัน ซ่ึงมีรายละเอียดของรายการ มูลค่า และการ
เปล่ียนแปลงของมูลค่าจากช่วงท่ีผา่นมา รวมทั้งเอกสารท่ีแสดงราคาตลาดให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใชใ้นการ
พิจารณาความเหมาะสมของการทาํรายการเหล่านั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึน บริษทัฯ จะจัดให้มีผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นผูใ้ห้ความเห็น
เก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพ่ือนาํไปประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ ผูถื้อหุ้น ตามแต่กรณี ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดส่้วนเสียในการทาํ
รายการระหวา่งกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัดงักล่าว  

นอกจากน้ี บริษทัฯ จะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปของ
สินทรัพยท่ี์สําคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ กลต.  และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอด
จนถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

12.2 นโยบายหรือแนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคตของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

บริษทัฯ บริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั อาจมีการเขา้ทาํรายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเง่ือนไขทาง
การคา้โดยทัว่ไปกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มบริษทัในเครือบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย 
กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เช่น การจา้งพิมพ ์การจา้งส่งสินคา้ การซ้ือกระดาษ การซ้ือโฆษณาในส่ือต่างๆ และการเรียกเก็บ
ค่าบริการระหวา่งกนั เป็นตน้ บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการทาํรายการระหวา่งกนัใหมี้เง่ือนไขต่างๆ เป็นไปตาม
ลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก ในกรณีท่ีไม่
สามารถเปรียบเทียบราคากบับุคคลภายนอกได ้ทั้ง  2 ฝ่ายจะร่วมกนัพิจารณา เพ่ือกาํหนดอตัราค่าสินคา้และบริการท่ี
เหมาะสมต่อไป  ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไวแ้ล้วตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และให้ปฏิบติัตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนัอย่างเคร่งครัด  พร้อมทั้งกาํหนดราคาและ
เง่ือนไขรายการต่างๆ ใหช้ดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์  



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอรเ์นชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการเขา้ทาํรายการใหม่ หรือมีการเปล่ียนแปลงของราคา   และเง่ือนไขท่ีแตกต่างจากเดิม สาํนกั
ตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เอง ซ่ึงแยกอยา่งชดัเจนจากสาํนกัตรวจสอบภายในของบริษทัในเครือเนชัน่ จะทาํหนา้ท่ี
ตรวจสอบขอ้มูลและจดัทาํรายงานเพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคา  
และความสมเหตุสมผลของการทาํรายการดงักล่าวทุกๆ ไตรมาส ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจ
ปกติซ่ึงไม่มีเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไป และรายการระหวา่งกนัอ่ืนๆ บริษทัฯ จะดาํเนินการตามมาตรการตามขั้นตอน
ในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัท่ีระบุไวข้า้งตน้ ก่อนการทาํรายการ 

 

12.3 สรุปความเห็นของคณะกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้            
ในปี 2556 และปี 2557 แลว้ มีความเห็นสรุปไดว้า่สมเหตุสมผลและจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ เง่ือนไข
ต่างๆ ของรายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนถูกกาํหนดให้เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้โดยปกติ   และคาํนึงถึงราคาตลาด
หรือตน้ทุนบวกกาํไรท่ีเหมาะสม (Cost Plus) ในส่วนมาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัรายการระหวา่งกนั นโยบาย
การทาํรายการระหวา่งกนั และมาตรการการควบคุมรายการระหวา่งกนัของกลุ่มบริษทัฯ กมี็ความเพียงพอและเหมาะสม
แลว้ในสภาพปัจจุบนั  
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รายการระหวา่งกนัที่มีสาระสาํคญั (ตามงบการเงินรวม) ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั และบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ในปี 2557 และปี 2556 (หน่วย : ลา้นบาท)  

บริษัทหรือบุคคล/ 

 ประกอบธุรกจิ 
ลักษณะความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ 

คาํอธิบาย 
   ปี 2557  

 
   ปี 2556 

 

บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
จํากดั (มหาชน) (NMG) 
/ดําเนินธรุกิจด้านข่าว ซึง่
รวมถึงผลิตและจําหน่าย
หนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
ประเภทตา่งๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัท    
ร้อยละ 80.06  และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ 

NMG เพื่อไปใช้ในกิจการ จํานวน 1.94 
ล้านบาท  และ  3.15 ล้านบาท ในปี 2556 
และ ปี 2557 ตามลําดบั 

- บ ริ ษั ท ฯ  จํ า ห น่ า ย สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ จ า ก
ต่างประเทศและนิตยสาร NJ ให้กบั NMG 
เพื่อนําไปจัดจําหน่ายต่อ จํานวน 1.52  
ล้านบาท และ 3.33 ล้านบาท ในปี 2556  
และ ปี 2557 ตามลําดบั  
 

6.48 
7.87 

 
 
 

3.46 
1.21 

 
 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนงัสือให้ NMG เพื่อใช้เป็นของสมนาคณุใน
การสง่เสริมการขายสมาชิกหนงัสือพิมพ์ในเครือ และสําหรับเป็นของขวญัแก่
ลกูค้าในเทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯ จําหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศให้ NMG เพื่อนําไปจดัจําหน่าย
ต่อผ่านช่องทางเอเย่นต์และแผงหนงัสือทัว่ประเทศ เนื่องจาก NMG มีความ
ชํานาญในการจัดจําหน่ายผ่านช่องทางนี ้ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทาง
การค้าปกติ 

 

ลกูหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ เรียกเก็บเงินที่ NMG รับเงินแทน
ก่อน เช่น งานออกบธูร่วมกัน ค่าใช้จ่ายที่
จ่ายแทนกัน จํานวน 1.59 ล้านบาทและ  
6.15  ล้านบาท ในปี 2556 และ ปี 2557 
ตามลําดบั 
 

5.90 0.60 - บริษัทฯ ขายสื่อสิ่งพิมพ์ต่างประเทศในจํานวนมาก (Bulk) ให้แก่ลกูค้าขนาด
ใหญ่ร่วมกบัสื่อสิ่งพิมพ์ของ NMG โดยให้ลกูค้าทําสญัญาซือ้สิ่งพิมพ์ทัง้หมด
กบั NMG ซึง่บริษัทฯ เรียกเก็บเงินที่ NMG โดย NMG รับแทนก่อนในราคาที่
เรียกเก็บจากลกูค้า    

- บริษัทฯ ออกบูธงานขายสินค้าขนาดใหญ่ร่วมกัน เช่น งานสปัดาห์หนังสือ 
และใช้ระบบเก็บเงินร่วมกนั โดยใช้ราคาที่เรียกเก็บจากลกูค้า 
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บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบ
ธุรกจิ 

ลักษณะความสัมพนัธ์กับ
บริษัทฯ 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ 

คาํอธิบาย 
  ปี 2557    ปี 2556  

 

บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
จํากดั (มหาชน) (NMG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นใน
บริษัท ร้อยละ 80.06 และมี
กรรมการร่วมกนั 

ต้นทนุการผลิต  
เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ ซือ้กระดาษม้วนจาก NMG เพื่อใช้ในการ
ผลิตสิ่งพิมพ์ 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 

15.77 
18.89 

 
 

3.44 

16.15 
23.39 

 
 

0.07 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มซือ้กระดาษม้วนจาก NMG เนื่องจาก NMG มี
ความชํานาญในการจดัซือ้กระดาษจํานวนมาก ซึ่งนําเข้าจากต่างประเทศ
เพื่อใช้ในการผลิตหนงัสือพิมพ์ นิตยสารการ์ตนู และหนงัสือการ์ตนู ในราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เจ้าหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
จากการใช้บริการแผนกต่างๆ ของ NMG จํานวน 
5.36 ล้านบาท และ 9.17 ล้านบาท  ในปี 2556 
และ ปี 2557 ตามลําดบั 

- ค่าธรรมเนียมในการคํา้ประกันเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร 

9.17 
4.91 

5.36 
10.85 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มซือ้โฆษณาจากสื่อในเครือของ NMG เพื่อใช้ใน
การประชาสมัพนัธ์สินค้าและงานของบริษัทฯ  

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการแผนกต่างๆ ของ 
NMG เช่น แผนกจดัซือ้ แผนกบคุคล แผนก IT เป็นต้น ซึง่บคุคลากรมีความ
ชํานาญ และความสามารถในการทํางานด้านนี ้และเพื่อให้บริษัทในกลุ่ม
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล และบริหารงานด้านทรัพยากร
บุคคลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิผล และช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้กับ
บริษัทในกลุ่ม โดยไม่ต้องก่อตัง้หน่วยงานนีอ้ีก และลดการทํางานที่ซํา้ซ้อน
กนั ในราคาต้นทนุบวกกําไรร้อยละ 5 ซึง่เป็นอตัราที่เหมาะสม (Cost Plus) 

- NMG ได้คํา้ประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารให้กบับริษัทฯ และบริษัทใน
กลุ่มโดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม  ซึ่ง NMG อาจพิจารณายกเลิกใน
อนาคต  และบริษัทฯ สามารถกู้ ได้โดยไม่ต้องมีการคํา้ประกนั 

บริษัท เนชัน่ เอ็ดดเูทนเมนท์ 
จํากดั (NED)  
/ ดําเนินธรุกิจสํานกัพิมพ์ 
 
 
 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ ถือ
หุ้นร้อยละ 99.99 และมี
กรรมการร่วมกนั  

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ NED 
เพื่อไปใช้ในกิจการ  

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 
 
รายได้จากการลงทนุ 
รายได้อื่น 
ลกูหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ออก
แทน เช่น คา่เช่าสํานกังาน คา่บริหาร เป็นต้น 

เจ้าหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทมีการสํ ารอง จ่ายค่า ใ ช้ จ่ายแทน  เ ช่น 
คา่ใช้จ่ายเดินทางไปตา่งประเทศ เป็นต้น 

0.011 
- 
 
 

3.00 
 

0.20 
0.73 
2.79 

 
 
 

0.017 

0.017 
- 
 
 

3.00 
 

0.21 
0.96 
1.96 

 
 
 

0.023 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุม่ขายหนงัสือให้ NED เพื่อใช้เป็นของขวญัแก่ลกูค้า
ในเทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

 
 
- บริษัทฯได้ให้ NED กู้ ยืมเงินโดยคิดอตัราใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้เงินกู้
ของสถาบนัการเงิน 

 
- บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสํานกังานในอตัราเท่ากบั
ที่ถกูเรียกเก็บและคา่บริการสว่นกลาง เช่น คา่บริหารในอตัราที่ตกลงกนั 

 
 

 
- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มสํารองจ่ายค่าใช้จ่ายแทนกัน เช่น ค่าใช้จ่าย
เดินทางไปตา่งประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่ น 
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บริษทัหรือบุคคล/ ประกอบ
ธุรกจิ 

ลักษณะความสัมพนัธ์กับ
บริษัทฯ 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ 

คาํอธิบาย 
ปี 2557    ปี 2556  

 

บริษัท เนชัน่ โกลบอล เอ็ดด ู
เทนเมนท์ จํากดั (NGE) (เดิม
ชื่อ บริษัท เนชัน่ เอ็กมอนท์ 
เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั) 
/ ดําเนินธรุกิจสํานกัพิมพ์ 
 
 
 
 
 

ในปี 2557 เป็นบริษัทย่อย 
บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 98.99  
และมีกรรมการร่วมกนั และ
ในปี 2556 เป็นกิจการที่
ควบคมุร่วมกนักบั เอ็กมอนท์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้  
เอ/เอส บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 
49.99 และมีกรรมการร่วมกนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- เป็นรายการขายสินค้าระหวา่ง NGE และ NED 

27.93 
- 
 
 

62.50 
78.41 

 
 

-  NED ขายหนงัสือการ์ตนูให้กบั NGE เพื่อจดัจําหน่ายในช่องทางต่างๆ โดย
เป็นการขายขาด และ NINE ขายหนงัสือให้ NGE เพื่อจัดจําหน่ายใน
ช่องทางตา่งๆ ร่วมกนั  ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

รายได้จากการลงทนุ 
รายได้อื่น 
ลกูหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ออก
แทน เช่น คา่เช่าสํานกังาน คา่บริหาร เป็นต้น 

4.43 
1.90 

30.13 

3.36 
2.09 

26.24 

- NED เรียกเก็บค่าดอกเบีย้จาก NGE ที่อตัราดอกเบีย้เงินเบิกเกินบญัชี 
(อัตราร้อยละ 6.75 ต่อปี) สําหรับยอดคงค้างสินค้าและบริการซึ่งเกิน
กําหนดชําระมากกว่า 90 วนั นบัจากวนัที่เรียกเก็บค่าสินค้า  โดยจะมีการ
เรียบเก็บตอ่ไปในอนาคตถ้ามีการเกินกําหนดชําระเงินอีก 

- บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสํานกังานในอตัราเท่ากบั
ที่ถกูเรียกเก็บและคา่บริการสว่นกลาง เช่น คา่บริหารในอตัราที่ตกลงกนั 
 

ต้นทนุขายและการให้บริการ 
เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เจ้าหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
จากการใช้บริการแผนกตา่งๆ ของ NGE  

 

0.42 
- 

2.10 
2.87 

 
 
 

3.33 
0.09 
2.98 
1.58 

 
 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีการขายสินค้าให้กับ NGE เพื่อนําไปขายต่อ
ให้กบัลกูค้า 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลางจากการใช้บริการแผนก
ต่างๆ ของ NGE เช่น การจดัการการผลิต การบริหารคลงัสินค้า  ในราคา
ต้นทนุ  

บริษัท เนชัน่ คิดส์ จํากดั
(NTK) 
/ ดําเนินธรุกิจผลิตรายการ
โทรทศัน์และให้บริการโฆษณา
ผ่านสื่อโทรทศัน์ 
 
 

เป็นบริษัทย่อย  บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 และมี
กรรมการร่วมกนั (บริษัทฯ
หยดุดําเนินพาณิชยกิจ ตัง้แต่
เดือนพฤษภาคม 2557) 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
 

11.42 
- 

3.59 
 
 
 

30.71 
26.09 
28.78 

 
 
 

- บริษัทฯร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ โดยมีการเรียกเก็บตามอตัราที่ตกลง
ร่วมกนั 

- บริษัทฯ เรียกเก็บคา่ใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น คา่เช่าสํานกังาน ในอตัราเท่ากบั
ที่ถกูเรียกเก็บและคา่บริการสว่นกลาง เช่น คา่บริหาร ในอตัราที่ตกลงกนั 
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บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบ
ธุรกจิ 

ลักษณะความสัมพนัธ์กับ
บริษัทฯ 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ 

คาํอธิบาย 
ปี 2557    ปี 2556 

 

บริษัท ไนน์ บี ไบรท์ จํากดั 
(NBB)  
/ ดําเนินธรุกิจด้านการศกึษา  

เป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ ถือ
หุ้นร้อยละ 59.99 และมี
กรรมการร่วมกนั  

ต้นทนุการผลิต 
เจ้าหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทมีการรับเงินแทนจากการออกบธูงานสปัดาห์
หนงัสือ 
ลกูหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

 

0.30 
0.45 

 
 

0.02 
 

- 
- 
 
 

- 
 
 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มมีการเช่าพืน้ที่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมโดยใช้
ราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

 
 
 
 

บริษัท โยมิอรูิ-เนชัน่ อินฟอร์ม
เมชัน่ เซอร์วิส จํากดั (YNIS)/ 
ดําเนินธรุกิจเป็นตวัแทนขาย
โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์ 

เป็นบริษัทร่วมของบริษัท
ใหญ่ โดยบริษัทใหญ่  ถือหุ้น
ร้อยละ 45.00 และมี
กรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ รับจ้างขายโฆษณาและโฆษณาแทรกใน
หนงัสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun  

ลกูหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ออก
แทนไปก่อน เช่น คา่เช่าสํานกังาน เป็นต้น 
 

 
3.55 
0.28 

 
 

0.15 
 
 
 

 
3.84 
0.21 

 
 

0.18 
 
 

- บริษัทฯ รับจ้างขายโฆษณาและโฆษณาแทรกในหนงัสือพิมพ์ The Yomiuri 
Shimbun โดยได้รับค่านายหน้าตามอตัราที่ตกลงกันในสญัญา  ซึ่งเป็น
ราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

 
- บริษัทฯ เรียกเก็บคา่ใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น คา่เช่าสํานกังาน ในอตัราเท่ากบั
ที่ถกูเรียกเก็บและคา่บริการสว่นกลาง เช่น คา่บริหาร ในอตัราที่ตกลงกนั 

บริษัท กรุงเทพธรุกิจ มีเดีย 
จํากดั (KTM) 
/ ดําเนินธรุกิจด้านข่าว ซึง่
รวมถึงผลิตและจําหน่าย

หนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ /
ธรุกิจด้านการศกึษา 

 

 

 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ใหญ่ โดย บริษัทใหญ่ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 และมี
กรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
ลกูหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ออก
แทนไปก่อน เช่น งานออกบูธงานสัปดาห์หนังสือ
ร่วมกนั เป็นต้น 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
เจ้าหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
 

0.26 
0.001 

0.46 
 
 
 

- 
0.22 
0.01 

2.40 
20.64 

0.33 
 
 
 

0.94 
0.81 
0.11 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุม่ขายหนงัสือให้ KTM เพื่อใช้เป็นของขวญัแก่ลกูค้า
ในเทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

 
 
 
 



 

108 
 

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบ
ธุรกจิ 

ลักษณะความสัมพนัธ์กับ
บริษัทฯ 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ 

คาํอธิบาย 
ปี 2557    ปี 2556  

 

บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติง้ 
คอร์ปอเรชัน่ จํากดั  (มหาชน) 
(NBC) 
/ เป็นผู้ ดําเนินธรุกิจ
สถานีโทรทศัน์ และผลิต
รายการโทรทศัน์ 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ใหญ่ โดย บริษัทใหญ่ถือหุ้น
ร้อยละ 71.26  และมี
กรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ ขายหนงัสือให้ NBC เพื่อไปใช้ในกิจการ 
ลกูหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ออก
แทน เช่น คา่ใช้จ่ายงานสปัดาห์หนงัสือ เป็นต้น 

ต้นทนุการผลิต 
เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
เจ้าหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
บริษัทฯและบริษัทในกลุม่ซือ้สินค้าหรือบริการจาก  
NBC 
 

0.33 
0.10 

 
0.01 

 
 

2.15 
4.37 
0.06 

 
 
 

0.69 
0.26 

 
0.05 

 
 

6.23 
7.73 

- 
 
 
 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุม่ขายหนงัสือให้ NBC เพื่อใช้เป็นของขวญัแก่ลกูค้า
ในเทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯ ออกบธูงานขายสินค้าขนาดใหญ่ร่วมกนั เช่น งานสปัดาห์หนงัสือ 
และใช้ระบบเก็บเงินร่วมกนั โดยใช้ราคาที่เรียกเก็บจากลกูค้า 

 
 
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ซือ้สินค้าหรือบริการที่ NBC ในราคาต้นทนุและมี 
   เงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่น คา่โฆษณาทางทีวี 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากดั 
(NML) 
/ ธรุกิจให้บริการรับจดัสง่
สินค้า 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ใหญ่ โดย บริษัทใหญ่ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 และมี
กรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
ต้นทนุการผลิต 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 
- บริษัทฯและบริษัทในกลุม่จ้าง NML สง่สินค้าให้
ลกูค้าทกุประเภท  

 

0.016 
0.003 

8.90 
3.05 
4.68 
1.05 

0.11 
0.11 
8.86 
4.15 
5.43 

- 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุม่ขายหนงัสือให้ NML เพื่อใช้เป็นของขวญัแก่ลกูค้า
ในเทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มจ้าง NML ที่มีความชํานาญ ส่งสินค้าให้ลกูค้าทกุ
ประเภท เช่น ลกูค้าสมาชิกหนงัสือพิมพ์และนิตยสาร ลกูค้าเอเย่นต์และแผง
หนงัสือ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขการบริการปกติ 

บริษัท คมชดัลกึ มีเดีย จํากดั 
(KMM) 
/ ดําเนินธรุกิจด้านข่าว ซึง่
รวมถึงผลิตและจําหน่าย
หนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 
 
 
 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ใหญ่ โดย บริษัทใหญ่ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 และมี
กรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
ลกูหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เจ้าหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

1.54 
0.002 

0.19 
0.16 

0.003 
0.02 

1.90 
1.85 
0.16 
0.04 
0.94 

0.003 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้เพื่อใช้เป็นของขวญัแก่ลูกค้าใน
เทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 
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บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบ
ธุรกจิ 

ลักษณะความสัมพนัธ์กับ
บริษัทฯ 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ 

คาํอธิบาย 
ปี 2557    ปี 2556  

 

มหาวิทยาลยัเนชัน่ (NTU) 
/ดําเนินธรุกิจด้านการศกึษา 
 

เป็นมหาวิทยาลยัที่บริษัท 
เนชัน่ ย ูจํากดั รับโอน
ใบอนญุาต 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
ลกูหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
 
 

0.013 
0.03 

          3.16 
 

0.14 
0.14 

       1.94 
 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายสินค้าและให้บริการ ในราคาตลาดและมี
เงื่อนไขทางการค้าปกติ 

 

บริษัท เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ก 
จํากดั (NNN) 
/ดําเนินธรุกิจด้านข่าว ซึง่
รวมถึงผลิตและจําหน่าย
หนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 
 
 
 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ใหญ่ โดย บริษัทใหญ่ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 และมี
กรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
ลกูหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
-บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ออก
แทนไปก่อน เช่น การออกบูธงานสัปดาห์หนังสือ
ร่วมกนั เป็นต้น 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เจ้าหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

 

0.29 
0.12 
0.78 

 
 
 

- 
0.29 

 
 
 

0.17 
0.07 
0.13 

 
 
 

0.17 
1.31 

 
 
 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุม่ขายหนงัสือให้ NNN เพื่อใช้เป็นของขวญัแก่ลกูค้า
ในเทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

 
 
 

 
 

- บริษัทฯ จดัจําหน่ายหนงัสือให้ NNN  เช่น Drive Thailand ขบัรถเที่ยวทัว่
ไทย โดยผ่านช่องทางเอเย่นต์และร้านหนงัสือทัว่ประเทศ ในราคาตลาดและ
มีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

  
บริษัท ดบับลิวพีเอส (ประเทศ
ไทย) จํากดั (WPS) 
/ดําเนินธรุกิจรับจ้างพิมพ์
สิ่งพิมพ์ 

 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ ถือหุ้น
ร้อยละ 84.50 และมี
กรรมการร่วมกนั 

ต้นทนุการผลิต 
เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
เจ้าหนีอ้ื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ้าง WPS พิมพ์
หนงัสือพิมพ์ นิตยสารและหนงัสือการ์ตนู 

 

58.69 
95.86 

0.08 
2.31 

 

102.70 
108.98 

0.002 
1.26 
 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ้าง WPS ที่มีความชํานาญ พิมพ์หนงัสือพิมพ์ 
นิตยสารการ์ตนู และหนงัสือการ์ตนู ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้า
ปกติ 

 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชัน่ 
จํากดั (NNV)  
/ดําเนินธรุกิจผลิตรายการ
โทรทศัน์และให้บริการโฆษณา
ผ่านสื่อโทรทศัน์ 

 

เป็นบริษัทที่บริษัท เนชัน่ 
บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ 
จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อย
ละ 99.99 และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
ต้นทนุการผลิต 
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

 

0.004 
0.002 
0.23 
0.25 

 

- 
- 
- 
- 
 
 
 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุม่ขายหนงัสือให้ NNV เพื่อใช้เป็นของขวญัแก่ลกูค้า
ในเทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯ ได้มีการเช่าเวลาออกอากาศในทีวีดิจิตอล NATION TV ช่อง 22 
โดยบริษัท NNV เรียกเก็บในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 
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บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบ
ธุรกจิ 

ลักษณะความสัมพนัธ์กับ
บริษัทฯ 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ เหตุผลและความจาํเป็นในการเข้าทาํรายการ และนโยบายในการ

กาํหนดราคา ปี 2557    ปี 2556  
 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส 
บรอดแคสติง้ จํากดั (BBB)      
/ดําเนินธรุผลิตรายการ
โทรทศัน์และให้บริการโฆษณา
ผ่านสื่อโทรทศัน์ 

 

เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ ถือ
หุ้นร้อยละ 99.80 และมี
กรรมการร่วมกนั  

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
ต้นทนุการผลิต 
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทมีการสํารองจ่ายคา่ใช้จ่ายแทน  

0.03 
0.03 
0.37 

      0.10 

- 
- 
- 
- 
 
 
 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุม่ขายหนงัสือให้ BBB เพื่อใช้เป็นของขวญัแก่ลกูค้า
ในเทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯ ได้มีการเช่าเวลาออกอากาศในทีวีดิจิตอล NOW ช่อง 26 โดย
บริษัท BBB เรียกเก็บในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 
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ส่วนที ่3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลทีสํ่าคัญทางการเงนิ 

13.1 งบการเงนิ  

13.1.1 ช่ือผูส้อบบญัชี 

- ปี 2555 : นายวเิชียร ธรรมตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3183  

บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั  

- ปี 2556 : นายวนิิจ ศิลามงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3378 

บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั 

- ปี 2557 : นางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9832 

บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั 

13.1.2 สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชี 

ผูส้อบบญัชี ไดแ้สดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดงัน้ี 

- ปี 2555 : แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข  

- ปี 2556 : แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข 

- ปี 2557 : แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข 

13.1.3 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

 ค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั จ่ายค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

- ปี 2555 : ค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน จาํนวนเงินรวม 1.95 ลา้นบาท  

- ปี 2556 : ค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน จาํนวนเงินรวม 1.85 ลา้นบาท 

- ปี 2557 : ค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน จาํนวนเงินรวม 1.915 ลา้นบาท 

 ค่าตอบแทนอ่ืน 

- ไม่มี – 

สํานักงานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชี ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ / บริษทัย่อย / กิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนั / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  
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13.1.4 ตารางสรุปงบการเงิน 

งบการเงินดงัต่อไปน้ี เป็นงบการเงินรวมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  

 

บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555-2557 
หน่วย : ล้านบาท 

สินทรัพย์ 2555  2556  2557 

สินทรัพย์หมุนเวยีน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6.80  305.87  222.49 

เงินลงทุนชัว่คราว -  20.32  105.00 

ลกูหน้ีการคา้ 120.37  162.35  35.94 

รายไดค้า้งรับ 8.22  13.64  26.68 

ลกูหน้ีอ่ืน 15.50  27.07  16.69 

สินคา้คงเหลือ 119.08  143.86  232.55 

เงินประกนัการประมูลใบอนุญาตคล่ืนความถ่ี -  14.00  - 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 28.09  8.47  1.69 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 298.06  695.58  641.04 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน      
เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 2.54  -               0.86   
อุปกรณ์ 6.69  5.11  4.61 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 43.40  41.93  30.97 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15.62  15.41  29.61 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2.55  3.28  4.34 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 70.80  65.73  70.39 

รวมสินทรัพย์ 368.86  761.31  711.43 
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บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555-2557 
หน่วย : ล้านบาท 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2555  2556  2557 

หนีสิ้นหมุนเวยีน      

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 11.13  9.77  9.87 

เจา้หน้ีการคา้ 130.67  168.13  139.57 

เจา้หน้ีอ่ืน 9.76  15.41  6.66 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4.61  -  - 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1.31  1.48  2.93 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 25.31  30.67  28.52 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 182.79  225.46  187.55 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน      

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2.57  5.69  6.77 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.44  0.52  0.84 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3.01  6.21  7.61 

รวมหนีสิ้น 185.80  231.67  195.16 

      
ส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทุนจดทะเบียน 85.00  259.25  259.25 

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 85.00  170.05  170.05 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 18.35  272.71  272.71 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั -  0.72  2.28 

กาํไรสะสมท่ีจดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 8.50  9.50  10.30 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 71.21  76.33  60.25 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 183.06  529.31  515.59 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -  0.33  0.68 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 183.06  529.64  516.27 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 368.86  761.31  711.43 
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บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554-2556 
 

                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 

 2555  2556  2557 

รายได้      

รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 339.55  347.85  241.45 

รายไดอ่ื้น 15.30  11.60  27.02 

รวมรายได้ 354.85  359.45  268.47 

ค่าใช้จ่าย      

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 235.49  242.06  177.31 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 85.71  86.65  85.04 

รวมค่าใช้จ่าย 321.20  328.71  262.35 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงนิได้ 33.65  30.74  6.12 

ตน้ทุนทางการเงิน 2.40  1.64  1.03 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 6.30  8.66  3.38 

กาํไรสําหรับปี 24.95  20.44  1.71 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.29  0.16  0.01 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.29  0.16  0.01 
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บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

                                                                สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555-2557               
หน่วย : ล้านบาท 

 2555  2556  2557 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน      
กาํไรสาํหรับปี 24.95  20.44  1.71 
รายการปรับปรุง      
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 30.51  33.78  24.89 
ดอกเบ้ียรับ (2.47)  (6.73)  (12.93) 
ตน้ทุนทางการเงิน 2.40  1.64  1.03 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 1.28  0.71  0.94 
ค่าเผือ่สินคา้รับคืน(กลบัรายการ) -  0.22  3.07 
ขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั(กลบัรายการ)  (11.43)  (6.98)  4.15 
กาํไร(ขาดทุน)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 0.22  -  - 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.92  -  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2.14  0.88  0.93 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ -  0.74  1.56 
กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ -  -  (7.58) 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีมี      
 อยูก่่อนของบริษทัในผูถ้กูซ้ือ -  -  7.11 
ภาษีเงินได ้ 6.30  8.66  3.38 
 54.82  53.36  28.26 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน      
ลกูหน้ีการคา้ (18.55)  (42.91)  122.40 
รายไดค้า้งรับ 1.53  (5.42)  (13.04) 
ลกูหน้ีอ่ืน 1.26  12.79  10.38 
สินคา้คงเหลือ (13.35)  (17.79)  (84.59) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (18.82)  (4.74)  6.27 
เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ (0.04)  2.54  (0.42) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  -  (11.22) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (1.84)  (0.74)  (1.05) 
เจา้หน้ีการคา้ 44.53  37.47  (28.56) 
เจา้หน้ีอ่ืน 4.02  4.96  (7.99) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (15.20)  6.04  (2.16) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (6.48)  -  (0.09) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.44  0.07  0.33 
จ่ายภาษีเงินได ้ (7.38)  (7.86)  (4.91) 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 24.94  37.77  13.61 
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บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

                                                                สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555-2557 
                               หน่วย : ล้านบาท 

 2555  2556  2557 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน       
รับดอกเบ้ีย 2.47  6.73  12.93 
เงินลงทุนชัว่คราว -  (20.32)  (84.68) 
จ่ายเงินประกนัการประมูลใบอนุญาตคล่ืนความถ่ี -  (14.00)  14.00 
ซ้ืออุปกรณ์ (4.78)  (2.01)  (1.27) 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (33.96)  (30.16)  (11.67) 
ขายอุปกรณ์ 0.52  1.85  - 
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  -  (10.00) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (35.75)  (57.91)  (80.69) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ      
จ่ายดอกเบ้ีย (2.09)  (1.46)  (0.79) 
จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (12.75)  (12.75)  (17.00) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 8.03  (1.36)  0.10 
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (5.03)  (4.60)  - 
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน -  340.00  - 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน -  (0.81)  - 
เงินสดรับจากหุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ -  0.19  - 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (11.84)  319.21  (17.69) 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึ้น(ลดลง)สุทธิ (22.65)  299.07  (84.77) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 29.45  6.80  305.87 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย       
 ท่ีซ้ือมาระหวา่งปี -  -  1.39 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 6.80  305.87  222.49 
     
      

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี -  0.40  - 
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13.2 ตารางสรุปอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 
 

รายการ   2555 2556 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.63 3.09 3.42 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.70 2.17 1.94 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.15 0.19 0.07 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 2.71 2.25 2.07 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 133 160 174 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 1.46 1.37 0.70 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 246 263 514 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 2.17 1.62 1.15 

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 166 222 313 

Cash Cycle (วนั) 213 201 375 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากาํไร (Profit)     

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 30.65 30.41 26.56 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 5.40 5.50 (8.66) 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%) 135.91 197.31 (65.14) 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 7.03 5.69 0.64 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 14.10 5.74 0.33 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 7.16 3.62 0.23 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 478.01 382.71 81.81 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 1.02 0.64 0.36 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน      

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.01 0.44 0.38 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 14.02 29.31 17.57 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผกูพนั (เท่า) 0.44 0.76 0.45 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 51.10 62.38 992.56 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

สรุปภาพรวมผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา  

การประกอบธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัฯ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ 1) ธุรกิจสํานักพิมพ ์แบ่งเป็น        
1.1) การผลิตและจาํหน่ายพอ็คเก็ตบุ๊คส์ 1.2) การผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน 2) ธุรกิจการเป็นตวัแทน
จาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 3) ธุรกิจจาํหน่ายสินคา้และบริการทางอินเตอร์เน็ต 4) ธุรกิจการผลิต
รายการโทรทศัน์และให้บริการโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์ 5)ธุรกิจดา้นการศึกษา ซ่ึงสร้างรายไดใ้ห้แก่กลุ่มบริษทัฯ        
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.76 ร้อยละ 26.87 ร้อยละ 26.99 ร้อยละ 1.17 ร้อยละ15.72 และร้อยละ 1.43 ของรายไดร้วม  
ของกลุ่มบริษทัฯ ในปี 2557 ตามลาํดบั 

 งบการเงินรวมของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลกาํไรก่อนภาษีเงินไดจ้าํนวน 5.12 ลา้นบาท หากรวมภาษีเงินไดจ้าํนวน 3.39 ลา้นบาท 
ผลประกอบการสาํหรับปี  2557 แสดงเป็นกาํไรจาํนวน 1.73  ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2556 ซ่ึงมีผลกาํไร
จาํนวน 20.52 ลา้นบาท คิดเป็นการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 92 ทั้งน้ี บริษทัขอช้ีแจงผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  
ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี 

1. รายไดจ้ากการขายและบริการสําหรับปี 2557  ลดลงร้อยละ 31 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2556  
เหตุผลหลกัมาจาก  

 รายไดจ้ากการจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพล์ดลงร้อยละ 41 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากเหตุการณ์ทางการเมือง      
ท่ีเกิดข้ึนตั้ งแต่ไตรมาสส่ีของปี 2556 ทาํให้ภาวะเศรษฐกิจและกําลังซ้ือของผูบ้ริโภคชะลอตัว       
ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปี 2557 ในขณะท่ีรายไดจ้ากการจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพ ์ในไตรมาส 4 ของ       
ปี 2557 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 40 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2556 

 รายไดจ้ากการให้บริการลดลงร้อยละ 14 เน่ืองจากรายไดจ้ากการรับจา้งผลิตและจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์
ต่างประเทศลดลงร้อยละ 12 นอกจากน้ี รายไดจ้ากการขายโฆษณาในทีวีดิจิตอล Now ช่อง 26 และ 
Nation TV ช่อง 22 ลดลงร้อยละ 19  

2. ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายสาํหรับปี 2557  ลดลงร้อยละ 20 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2556 เหตุผลหลกั   
มาจาก  

 ตน้ทุนขายลดลงร้อยละ 33 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพท่ี์ลดลง  

 ตน้ทุนบริการลดลงร้อยละ 16 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีลดลง นอกจากน้ี กลุ่มบริษทั
สามารถบริหารจดัการควบคุมตน้ทุนการผลิตรายการในทีวีดิจิตอล NOW ช่อง 26 และ Nation TV 
ช่อง 22 และบริษทัไดห้ยดุดาํเนินงานในธุรกิจทีวดีาวเทียมทาํใหส้ามารถลดตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งได ้

 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงร้อยละ 2 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีนโยบายควบคุมค่าใชจ่้ายอยา่ง
ต่อเน่ือง 

กล่าวโดยสรุป  

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรก่อนภาษีเงินไดจ้าํนวน 5.12 ลา้นบาท สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 หากรวมภาษีเงินได้
จาํนวน 3.39 ลา้นบาท ผลประกอบการสาํหรับปี 2557 แสดงผลกาํไรจาํนวน 1.73 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปี 2556 ซ่ึงมีผลกาํไรจาํนวน 20.52 ลา้นบาท  
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ผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในแต่ละสายธุรกจิ 

ก. รายได้ 

การรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกัดงัน้ี 

1. การขายฝาก : กลุ่มบริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากการขายฝากในการจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ และส่ิงพิมพส์าํหรับ
เยาวชนผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือรายใหญ่ท่ีมีร้านหนงัสือหลายสาขา โดยกลุ่มบริษทัฯ ยงัไม่รับรู้รายไดเ้ม่ือมี
การโอนสินคา้จากคลงัไปใหผู้จ้ดัจาํหน่ายเหล่านั้น แต่จะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บใบสรุปยอดขาย
รายเดือนจากผูจ้ดัจาํหน่าย 

2. การขายเช่ือ : กลุ่มบริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากการขายเช่ือในการจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน และหนงัสือพิมพ ์
และนิตยสารต่างประเทศผา่นเอเยน่ตร์ายยอ่ย และกลุ่มคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) โดยกลุ่มบริษทัฯ รับรู้
รายไดเ้ม่ือมีการส่งมอบสินคา้ตามใบส่งของ (DO) และมีการหกัค่าเผื่อสินคา้รับคืน ซ่ึงคาํนวณจากสัดส่วนร้อย
ละของสินคา้รับคืนต่อสินคา้ท่ีขายโดยเฉล่ีย 12 เดือนยอ้นหลงั และสาํหรับรายไดจ้ากการให้บริการรับรู้เม่ือมี
การใหบ้ริการ 

 

รายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ สามารถแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ไดด้งัน้ี 
 

รายได้จากกลุ่มธุรกจิ 
2555 2556 2557 

ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 
1. ธุรกิจสาํนกัพิมพ ์       
1.1 การผลิตและจาํหน่ายพอ็คเกต็บุ๊คส์ 74.98 21.13 70.51 19.62 47.67 17.76 
1.2  การผลิตและจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน 175.36 49.42 140.06 38.96 72.14 26.87 

2. ธุรกิจเป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศและ
บริการท่ีเก่ียวขอ้ง ก 79.91 

 
22.52 

 
79.69 

 
22.17 

 
72.45 

 
26.99 

3. ธุรกิจจาํหน่ายสินคา้และบริการทางอินเตอร์เน็ต 
4.97 

 
1.40 

 
2.10 

 
0.58 

 
3.14 

 
1.17 

4.ธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์และใหบ้ริการโฆษณาผา่น
ส่ือโทรทศัน ์ 4.33 

 
1.22 

 
51.32 

 
14.28 

 
42.21 

 
15.72 

5. ธุรกิจดา้นการศึกษา - - 4.17 1.16 3.84 1.43 

6. รายไดอ่ื้น ข 15.30 4.31 11.60 3.23 27.02 10.06 
รายได้รวม 354.85 100.00 359.45 100.00 268.47 100.00 

         หมายเหตุ: ก รวมรายไดจ้ากค่าจา้งพิมพ ์ค่าจดัส่ง และค่าบริการจากการเป็นตวัแทนขายโฆษณาในส่ิงพิมพต่์างประเทศ 
           ข รายไดอ่ื้นๆ ไดแ้ก่ รายไดค่้าบริการส่วนกลาง ค่าบริการอ่ืนๆ  รายไดจ้ากการขายเศษซาก ดอกเบ้ียรับ และอ่ืนๆ เป็นตน้ 
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1. รายไดจ้ากธุรกิจสาํนกัพิมพ ์

1.1 รายไดจ้ากการผลิตและจาํหน่ายพอ็คเกต็บุ๊คส์ 

ในช่วงปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจาํนวน 74.98 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 12.25 ลา้นบาท            
จากรายไดใ้นปี 2554 จาํนวน 62.73 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 19.53 เน่ืองจาก บริษทัฯ จาํหน่ายหนงัสือ
พอ็คเก็ตบุ๊คส์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัโหราศาสตร์  สุขภาพ และบุคคลท่ีสาํคญั เช่น หนงัสือสตีฟ จ็อปส์ ซ่ึงไดรั้บความนิยม
อยา่งสูงในตลาด  และหนงัสืออ่ืนๆท่ีไดรั้บความนิยมในปี 2555 ไดแ้ก่ หนงัสือรู้ทนัมะเร็ง, ใครไม่ป่วยยกมือข้ึน,      
เจาะจุดแขง็, ถนอมตบั ยบัย ั้งสารพดัโรค, ทางเลือกท่ี 3 The 3rd Alternative, กนกกด Like, กนกตกข่าว และหมอเทวดา
ผูรั้กษามะเร็งรอด  เป็นตน้ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือกระตุน้ยอดขาย 
ประกอบกบัทางกลุ่มบริษทัฯ มีการรับจา้งผลิตหนงัสือเล่มมากข้ึน ทาํใหร้ายไดใ้นปี 2555 เพ่ิมสูงข้ึน 

ในช่วงปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 70.51 ลา้นบาท ลดลง 4.47 ลา้นบาท จากรายได้
ในปี 2555 จาํนวน 74.98 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 5.96 เน่ืองจาก ปัจจุบันพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
เปล่ียนไป โดยในภาพรวมของตลาดหนงัสือลดลงร้อยละ 20 บริษทัฯจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั
โหราศาสตร์  สุขภาพ และบุคคลท่ีสาํคญั เช่น คิดแบบอจัฉริยะ   มาร์ก ซกัเกอร์เบิร์ก, ไอน์สไตน์ ชีวิตและจกัรวาล และ
ถนอมมา้ม ยบัย ั้งสารพดัโรค ซ่ึงไดรั้บความนิยมอย่างสูงในตลาด  และหนังสืออ่ืนๆท่ีไดรั้บความนิยมในปี 2556        
ไดแ้ก่ หนงัสือคู่หูนกัลงทุน, ผอมสวยกลว้ยช่วยคุณได,้ เพาะหุ้นเป็นผลยัง่ยืน, ใครไม่ป่วยยกมือข้ึน, ผมสวยเป๊ะสไตล์
เกาหลี, 15 กฎทองแห่งการพฒันาตนเอง, 30 วนั รวยดว้ยรายไดท่ี้ไม่ตอ้งทาํงาน และไดเอท็ตามกรุ๊ปเลือด เป็นตน้  

ในช่วงปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจาํนวน 47.67 ล้านบาท ลดลง 22.84 ล้านบาท           
จากรายไดใ้นปี 2556 จาํนวน 70.51 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 32.39 เน่ืองจาก ปัจจุบนัพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคเปล่ียนไป  โดยในภาพรวมของตลาดหนังสือลดลงอย่างต่อเน่ือง  นอกจากน้ี บริษทัมีการคดัเลือกหนังสือ      
ในการจดัพิมพม์ากข้ึนโดยเลือกผลิตเฉพาะหนงัสือท่ีมีแนวโนม้ขายดีและเป็นท่ีนิยม  จึงทาํให้จาํนวนปกหนงัสือลดลง
จากปีก่อน     โดยบริษทัฯมุ่งเน้นผลิตและจาํหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัโหราศาสตร์ สุขภาพ        
และบุคคลสาํคญั  เช่น อเลก็ซ์ เฟอร์กสูัน อตัชีวประวติั,  ชีวิตและทางเลือก ฮิลลารี คลินตนั, Line กนก,  เขาช่ือ “ตู่”,  
ใครไม่ป่วยยกมือข้ึน ฉบบัพกพา, รู้ทนัมะเร็ง, ปฏิทินฤกษ์มงคล Joey Yap ซ่ึงไดรั้บความนิยมอย่างสูงในตลาด          
และหนงัสืออ่ืนๆท่ีไดรั้บความนิยมในปี 2557 ไดแ้ก่ ใครไม่ป่วยยกมือข้ึน, เขาช่ือ “ตู่”, อเลก็ซ์ เฟอร์กสูัน , Line กนก , 
Sugoi Japan สุโกย้เจแปน, เจาะจุดแขง็ , ชีวิตและทางเลือกฮิลลารี คลินตนั,  ปัญหาไม่ใช่เร่ืองใหญ่ เป็นแค่เร่ืองใหม่       
ท่ีเราตอ้งเจอ, ปรับลุคเปล่ียนลกัษณ์, จอนน่ี ไอฟฟ์ นกัออกแบบอจัฉริยะ  เป็นตน้  

1.2 รายไดจ้ากการผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน 

ในช่วงปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 175.36 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 42.68 ลา้นบาท          
จากรายไดใ้นปี 2554 จาํนวน 132.68 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 32.17 เน่ืองจาก ยอดขายหนงัสือการ์ตูน
จากประเทศญ่ีปุ่นเพ่ิมมากข้ึนได้แก่ หนังสือนารุโตะ, นินจาคาถา โอโ้ฮเฮะ, เทพมรณะ Bleach, Blue Exorcist,         
Slam Dunk, ชินจงั เป็นตน้ ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัฯ มีการออกหนงัสือใหม่สําหรับเยาวชนเพ่ือจดัจาํหน่ายมากข้ึน     
เช่น หนงัสือกิจกรรมเสริมทกัษะ Disney, SpongeBob, Thomas & Friends, Scooby Doo, หนงัสือการ์ตูนแกะนอ้ย      
สุดกวนกบัหมาป่าจอมป่วน, เบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย,์ เชลลด์อน  เป็นตน้ และเพ่ิมการจดัจาํหน่ายผ่านช่องทาง 
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Modern Trade เช่น เซเวน่อีเลฟเวน่, ร้านนายอินทร์ รวมทั้งมีการจดัทาํการขายโครงการ CSR และจดักิจกรรมออก        
บูธตามสถานท่ีต่างๆ เพ่ือกระตุน้ยอดขายทาํใหใ้นปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดเ้พ่ิมสูงข้ึน 

ในช่วงปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 140.06 ลา้นบาท ลดลง 35.30 ลา้นบาท          
จากรายไดใ้นปี 2555 จาํนวน 175.36 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 20.13 เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
เปล่ียนไปโดยในภาพรวมของตลาดหนงัสือลดลงร้อยละ 20 นอกจากน้ี เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ซ่ึงร้านคา้
เอเยน่ตใ์หญ่อยูใ่นบริเวณท่ีมีการชุมนุม เช่น ผ่านฟ้า สะพานควาย ทาํให้ไม่สามารถกระจายสินคา้ได ้เน่ืองจากร้านคา้   
ไม่สามารถจาํหน่ายสินคา้ดงักล่าวได ้ยอดขายหนังสือการ์ตูนจากประเทศญ่ีปุ่น  ท่ีไดรั้บความนิยมในตลาดสูงในปี 
ได้แก่ หนังสือนารุโตะ นินจาคาถา โอ้โฮเฮะ, เทพมรณะ, ฮิคารุเซียนโกะ, คุโรโกะ นายจืดพลิกสังเวียนบาส,                
โดราเอมอน เปิดกระเป๋าหรรษา , ชินจงั, นูระ หลานจอมภูต และเคนโด ้ดวลดาบเดือด เป็นตน้ ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทั
ฯ มีการออกหนงัสือใหม่สาํหรับเยาวชนเพ่ือจดัจาํหน่ายมากข้ึน เช่น หนงัสือกิจกรรมเสริมทกัษะ Disney, SpongeBob, 
Thomas & Friends, Scooby Doo, หนงัสือชุดเจา้หญิง, นิทานประกอบภาพระบายสีแอเรียล,หนงัสือการ์ตูนแกะนอ้ย   
สุดกวนกบัหมาป่าจอมป่วน, เบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย,์ เชลลด์อน, คณิตศาสตร์อจัฉริยะ ชั้น ป.3 และป.6 และ
วทิยาศาสตร์อจัฉริยะ ชั้น ป.3 และป.6  เป็นตน้ และเพ่ิมการจดัจาํหน่ายผา่นช่องทาง Modern Trade เช่น เซเวน่อีเลฟเวน่, 
ร้านนายอินทร์ รวมทั้งมีการจดัทาํการขายโครงการ CSR และจดักิจกรรมออกบูธตามสถานท่ีต่างๆ เพ่ือกระตุน้ยอดขาย  

ในช่วงปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 72.14 ลา้นบาท ลดลง 67.92 ลา้นบาท          
จากรายไดใ้นปี 2556 จาํนวน 140.06 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 48.49 โดยในภาพรวมของตลาดหนงัสือ
ลดลง  เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปทางบริษทัฯ จึงมีนโยบายในการผลิตสินคา้ให้เป็นไปตามความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน  และจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงตน้ปี บริษทัพยายามผลกัดนัยอดขาย
สินคา้เขา้งานมหกรรมหนงัสือ และงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัผลสํารวจของสมาคม     
ผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้าํหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทยไดมี้การสํารวจพฤติกรรมของผูบ้ริโภค พบว่าผูบ้ริโภคจะไม่นิยมซ้ือ
สินคา้จากร้านคา้ในระหว่างปี เน่ืองจากทางผูบ้ริโภคสามารถหาแหล่งขอ้มูลหรือติดตามข่าวสารจากการแชร์จาก 
Facebook, twitter จึงทาํใหนิ้ยมซ้ือสินคา้ในงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติมากข้ึนเพราะมีทั้งลดและแถม รวมทั้งสามารถ
หาหนงัสือไดทุ้กสาํนกัพิมพ ์ นอกจากน้ี ในปัจจุบนัช่องทางการจดัจาํหน่าย Modern trade และเอเยน่ต ์เร่ิมมีการปิดตวั
ในบางสาขาหรือเอเยน่ตท่ี์ขายไม่ดี จึงทาํใหย้อดขายผา่นช่องทางการจดัจาํหน่ายเหล่าน้ีลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศในปี 2557  ยอดขายหนงัสือการ์ตูนจากประเทศญ่ีปุ่น  ท่ีไดรั้บความนิยมในตลาดสูงสุดในปี ไดแ้ก่ หนงัสือ
นารุโตะ นินจาคาถา โอโ้ฮเฮะ, เทพมรณะ, โดเรมอน, ไอห้นูไตฝุ้่ นมะกนับอล, STEEL BALL RUN,  เดอะพรินซ์    
ออฟเทนนิส, โจโจล่้าขา้มศตวรรษ, Blue Exocist, Monters, ฮิคารุเซียนโกะ, คุโรโกะ นายจืดพลิกสังเวียนบาส,  ชินจงั,         
นูระหลานจอมภูต และเคนโด ้ดวลดาบเดือด เป็นตน้ ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัฯ มีการออกหนงัสือใหม่สาํหรับเยาวชน
เพ่ือจดัจาํหน่ายมากข้ึน โดยในปีน้ีหนังสือนิทานและกิจกรรมเสริมทกัษะ Frozen ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ              
เป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความนิยมและมียอดจาํหน่ายสูงมาก นอกจากน้ีมีหนงัสือท่ีไดรั้บความนิยมอ่ืนๆ  เช่น หนงัสือกิจกรรม
เสริมทกัษะ Disney, SpongeBob, หนงัสือชุดเจา้หญิง, นิทานปกแขง็ Frozen ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ, บ๊ิกฮีโร,  
คณิตศาสตร์อจัฉริยะ ชั้น ป.3 และป.6 และวิทยาศาสตร์อจัฉริยะ ชั้น ป.3 และป.6 ซ่ึงเป็นเล่มต่อเน่ือง เป็นตน้ และ      
เพ่ิมการจดัจาํหน่ายผา่นช่องทาง Modern Trade มากข้ึน โดยจดั promotion แถมสินคา้พรีเมียมท่ีน่าสนใจเพ่ือดึงดูด    
กลุ่มลูกคา้ เช่น เซเวน่อีเลฟเวน่, ร้านนายอินทร์ รวมทั้งมีการผลกัดนัการขายโครงการ CSR มากข้ึน  และจดักิจกรรม
ออกบูธตามสถานท่ีต่างๆใหม้ากข้ึน  
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2. รายไดจ้ากธุรกิจเป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพจ์ากต่างประเทศและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในช่วงปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 79.91 ลา้นบาท ลดลง 9.43 ลา้นบาท จากรายได้
ในปี 2554 จาํนวน 89.34 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 10.55 เน่ืองจาก ชาวต่างประเทศท่ีเขา้มาทาํงาน          
ในประเทศไทยซ่ึงเป็นกลุ่มลกูคา้หลกัและเป็นสมาชิกส่ิงพิมพข์องบริษทัฯ มีจาํนวนลดลง ส่งผลทาํใหร้ายไดท่ี้เก่ียวเน่ือง
กนั เช่น ยอดขายผา่น bulk รายไดจ้ากค่าพิมพแ์ละค่าขนส่งลดลง 

ในช่วงปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 79.69 ลา้นบาท ลดลง 0.22 ลา้นบาท จากรายได้
ในปี 2555 จาํนวน 79.91 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 0.27 เน่ืองจาก ชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาทาํงาน           
ในประเทศไทยซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้าหลักและเป็นสมาชิกส่ิงพิมพ์ของบริษัทฯ มีจาํนวนลดลง แต่เน่ืองจากบริษัทฯ              
มีแผนการตลาดเพ่ือกระตุน้ยอดขายมากข้ึน จึงทาํใหย้อดขายลดลงจากปีก่อนไม่มากนกั 

ในช่วงปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 72.45 ลา้นบาท ลดลง 7.24 ลา้นบาท จากรายได้
ในปี 2556 จาํนวน 79.69 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 9.08 เน่ืองจาก ชาวต่างประเทศท่ีเขา้มาทาํงาน           
ในประเทศไทยซ่ึงเป็นกลุ่มลกูคา้หลกัและเป็นสมาชิกส่ิงพิมพข์องบริษทัฯ มีจาํนวนลดลงจากปีก่อน และจากพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคท่ีจะนิยมอ่านหนงัสือจากทางออนไลน์มากข้ึนจึงทาํใหส้มาชิกมีจาํนวนลดนอ้ยลง   แต่ทางบริษทัสามารถ
เพ่ิมยอดขายผา่น bulk ซ่ึงมียอดขายท่ีสูงกวา่ปีก่อน จึงทาํให้ยอดขายลดลงจากปีก่อนไม่มากนกั แต่อยา่งไรกต็ามบริษทั
พยายามผลกัดนัและรักษาฐานลกูคา้รวมทั้งปรับกลยทุธ์แผนการตลาดเพ่ือกระตุน้ยอดขายมากข้ึน  

3. รายไดจ้ากธุรกิจจาํหน่ายสินคา้และบริการทางอินเตอร์เน็ต 

ในช่วงปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจน้ีจาํนวน 4.97 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1.14 ลา้นบาท จากรายได ้      
ในปี 2554 จาํนวน 3.83 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 29.76 เน่ืองจาก มีการเพ่ิมข้ึนในส่วนของรายไดใ้นส่วนของ SMS 
และส่ิงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์  

ในช่วงปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 2.10 ลา้นบาท ลดลง 2.87 ลา้นบาท จากรายได้
ในปี 2555 จาํนวน 4.97 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 57.75  เน่ืองจาก ทางบริษทัมีการขายหนงัสือ E-Book 
ผา่นทางช่อง DTAC, AIS และ Book Store  ทัว่ไป 

ในช่วงปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจํานวน 3.14 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 1.04 ล้านบาท             
จากรายไดใ้นปี 2556 จาํนวน 2.10 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 49.52  เน่ืองจาก บริษทัไดข้ยายช่องทาง
ออนไลน์เพ่ือจาํหน่ายสินคา้ นอกเหนือจากผา่นเวบ็ไซตอี์คอมเมิร์ซ  Nstore.net แลว้ ยงักระจายเขา้ไปยงั LINE, LINE 
SHOP, tarad.com, lazada และช่องทางออนไลน์อ่ืนๆ ตลอดจนมีการจดัทาํการตลาดท่ีเขม้ขน้ข้ึน ดว้ยส่ือผสมผสาน     
ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์เพ่ือโปรโมทสินคา้ใน NSTORE ซ่ึงมีทั้ งในและนอกเครือท่ีหลากหลาย มีการขยายไป
จาํหน่ายสินคา้ของบริษทัคู่คา้เพ่ิมมากข้ึน รวมทั้ งพยายามสร้างวฒันธรรมการให้บริการเพ่ือมุ่งหวงัสร้างความรู้สึก
ประทบัใจ อบอุ่นให้กบัลูกคา้ให้ไดใ้ชบ้ริการแลว้กลบัมาซ้ือซํ้ าอีก นอกจากน้ี ยงัมีโครงการจาํหน่าย E-book สาํหรับ    
e-library เพ่ิมมากข้ึนอีกดว้ย  ทางบริษทัมีการขายหนงัสือ E-Book ผา่นทางช่อง Nstore มากข้ึนโดยมีการพฒันาระบบ 
และจดัโปรโมชัน่การขายมากข้ึนกว่าปีก่อนโดยเฉพาะในช่วงงานสัปดาห์หนงัสือ  รวมทั้งมีการจดัแคมเปญให้กบั      
ทาง DTAC, AIS  และ Book Store  ทัว่ไป  
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4. รายไดจ้ากธุรกิจค่าผลิตรายการโทรทศัน์และใหบ้ริการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ 

ในช่วงปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจน้ีจาํนวน 51.32 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 46.99 ลา้นบาท จากรายได ้  
ในปี 2555 จาํนวน 4.33 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 1,085 เน่ืองจาก ในเดือนตุลาคม 2555 กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การ
เปิดตวัธุรกิจโทรทศัน์ดาวเทียมสําหรับเยาวชน ในนาม “KidZone” ทาํให้ในปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดเ้พ่ิมสูงข้ึน 
เน่ืองจากมีรายไดด้งักล่าวทั้งปี 

ในช่วงปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจน้ีจาํนวน 42.21 ลา้นบาท ลดลง 9.11 ลา้นบาท จากรายได ้       
ในปี 2556  จาํนวน 51.32 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 17.75 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ ได้มีการเลิกธุรกิจโทรทัศน์
ดาวเทียมสาํหรับเยาวชน ในนาม “KidZone” ในเดือนพฤษภาคม 2557    นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ขา้สู่ธุรกิจทีวีดิจิตอลโดย
เป็นผูร่้วมผลิตรายการ สร้าง content hub ปัจจุบนับริษทัผลิตรายการในทีวีดิจิตอล NOW ช่อง 26,  Nation TV ช่อง 22 
และ ช่อง MCOT  Family 

5. รายไดด้า้นการศึกษา 

ในช่วงปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ  มีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 3.84 ลา้นบาท ลดลง 0.33 ลา้นบาท  จากรายได้
ในปี 2556 จาํนวน 4.17 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 7.91  เน่ืองจากในปี 2557 ไดมี้การจดัอบรมใหแ้ก่ส่วนงานราชการ
ได้แก่ การสอนภาษาองักฤษให้แก่เจ้าหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร  เพ่ือช่วยในการให้บริการแก่ชาวต่างประเทศ            
ไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน   ส่วนในปี 2556 บริษทัมีการจดัอบรมสอนภาษาองักฤษให้แก่ส่วนงานตาํรวจท่องเท่ียว              
แต่อยา่งไรกต็าม  บริษทัมีแนวโนม้ขยายรายไดจ้ากส่วนน้ีเพ่ิมเติมจากการอบรมใหแ้ก่ส่วนงานราชการอ่ืนๆ  

6. รายไดอ่ื้น 

ในช่วงปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ  มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจาํนวน 15.30 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 7.19 ล้านบาท         
จากรายได้ในปี 2554 จาํนวน 8.11 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 88.66 โดยมีสาเหตุมาจากค่าบริการ
ส่วนกลางท่ีเพ่ิมข้ึนจาํนวน 0.41 ลา้นบาท และค่าบริการอ่ืนๆ จาํนวน 0.54 ลา้นบาท  นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีรายได้
จากการขายเศษซากและรายไดอ่ื้นๆ อีกจาํนวน 6.18 ลา้นบาท  

ในช่วงปี  2556 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจํานวน 11.60 ล้านบาท ลดลง 3.70 ล้านบาท             
จากรายไดใ้นปี 2555 จาํนวน 15.30 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 24.18 โดยมีสาเหตุมาจาก รายไดจ้ากการขาย
เศษซากและรายไดอ่ื้นๆลดลงจากปีก่อน 

ในช่วงปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ  มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจาํนวน 27.02 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 15.42 ล้านบาท       
จากรายได้ในปี 2556 จํานวน 11.60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 132.93 โดยมีสาเหตุมาจากกําไร            
จากการต่อรองราคาซ้ือจากเงินลงทุนใน บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (เดิมช่ือ  บริษทั  เนชัน่ เอก็มอนท ์  
เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั) จาํนวน 7.58 ลา้นบาท และรายไดจ้ากดอกเบ้ียรับ เป็นตน้ 
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ข. ต้นทุนขายและการให้บริการ 
 

ประเภท 
2555 2556 2557 

ลบ. ร้อยละ ก ลบ. ร้อยละ ก ลบ. ร้อยละ ก 

ตน้ทุนค่าลิขสิทธ์ิ 49.04 14.44 51.11 14.69 31.29 12.96 
ตน้ทุนอ่ืนๆ 186.45 54.91 190.95 54.89 146.02 60.48 

รวมต้นทุนขายสินค้าและให้บริการ 235.49 69.35 242.06 69.58 177.31 73.44 

 หมายเหตุ: ก สัดส่วนร้อยละต่อรายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 

 
ค่าลิขสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.44 ร้อยละ 14.69  และร้อยละ 12.96 ของรายไดจ้ากการ          

ขายสินคา้และการใหบ้ริการในปี  2555  ปี  2556  และปี  2557  ตามลาํดบั  โดยในปี  2555  ค่าลิขสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัฯ 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ซ่ึงเกิดจากกลุ่มบริษทัฯ ตดัจ่ายค่าลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพ์มากข้ึนจากการผลิตและจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์
สาํหรับเยาวชน และปี 2556 ค่าลิขสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ซ่ึงเกิดจากกลุ่มบริษทัฯ ตดัจ่ายค่าลิขสิทธ์ิ
ส่ิงพิมพแ์ละค่าลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์   ส่วนในปี 2557 ค่าลิขสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัฯ ลดลงจากยอดขายของธุรกิจ
ส่ิงพิมพล์ดลง 

ตน้ทุนอ่ืนๆ ของกลุ่มบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.91 ร้อยละ 54.89  และร้อยละ 60.48  ของรายได ้    
จากการขายสินคา้และการให้บริการในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลาํดบั  โดยในปี 2555 มีสัดส่วนลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 2.19 ซ่ึงเกิดจากมีการลงทุนในการทาํธุรกิจในส่วนของโทรทศัน์จึงทาํให้ตน้ทุนเพ่ิมข้ึน และมีการรับจา้งพิมพ์
หนงัสือตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน รวมทั้งตน้ทุนค่าจดัทาํตน้ฉบบัมากข้ึนตามปริมาณหนงัสือท่ีออกเพ่ิมข้ึน และในปี 2556   
มีสัดส่วนลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.02 ซ่ึงเกิดจากมีการลงทุนในการทาํธุรกิจในส่วนของโทรทศัน์ จึงทาํให้ตน้ทุนเพ่ิมข้ึน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยอดขายและบริการท่ีเพ่ิมสูงข้ึน โดยรายไดเ้พ่ิมข้ึนสูงกว่าตน้ทุนส่วนเพ่ิม จึงทาํให้สัดส่วนตน้ทุนอ่ืน  
ต่อรายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการลดลงจากปี 2555  และในปี 2557 มีสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 5.59 
ซ่ึงเกิดจากรายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการลดลง จึงทาํให้สัดส่วนตน้ทุนสูงข้ึน แต่อยา่งไรก็ตาม ตน้ทุน     
ของธุรกิจทีวแีละตน้ทุนบริการ รวมทั้งตน้ทุนอ่ืนๆลดลงจากปีก่อนจาํนวน 44.93 ลา้นบาท 

 

ค. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 

ประเภท 
2555 2556 2557 

ลบ. ร้อยละ ค ลบ. ร้อยละ ค ลบ. ร้อยละ ค 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 24.42 7.19 15.89 4.57 24.21 10.03 
ค่าตอบแทนพนกังาน 40.02 11.79   41.97 12.06 33.28 13.78 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย 19.27 5.68 23.86 6.86 23.42 9.70 
อ่ืนๆ 4.40 1.29 6.57 1.89 5.15 2.13 
รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 88.11 25.95 88.29 25.38 86.06 35.64 

 หมายเหตุ: ก สดัส่วนร้อยละต่อรายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 
 



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 

125 

กลุ่มบริษทัฯ มีสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารร้อยละ 7.19 ร้อยละ 4.57 และร้อยละ 10.03  ของรายไดจ้ากการ
ขายสินคา้และการให้บริการในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลาํดบั โดยในปี 2555 ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลง
จาํนวน 3.37 ลา้นบาท และในปี 2556 ลดลงจาํนวน 8.53 ลา้นบาท เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายในการลดและ
ควบคุมค่าใชจ่้ายให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และในปี 2557 เพ่ิมข้ึนจาํนวน 8.32 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากผลขาดทุนจากการ
วดัมูลค่ายุติธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีมีอยู่ก่อนของบริษทัจาํนวน 7.11 ลา้นบาท (จากการซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมของบริษทั 
NGE) และเกิดจากค่าใชจ่้ายในการบริหารอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนอีกจาํนวน 1.21 ลา้นบาท 

ค่าตอบแทนพนักงานของกลุ่มบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.79 ร้อยละ 12.06  และร้อยละ 13.78 ของ
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลาํดบั โดยในปี 2555 ค่าตอบแทน
พนกังานเพ่ิมข้ึนจาํนวน 16.68 ลา้นบาท และในปี 2556 เพ่ิมข้ึนจาํนวน 1.95 ลา้นบาท เน่ืองจาก มีการเพ่ิมข้ึนในส่วน
ของพนกังานเพ่ือรองรับกบัการขยายตวัทางธุรกิจ และในปี 2557 ค่าตอบแทนพนกังานลดลง จาํนวน 8.69  ลา้นบาท  
เน่ืองจากมีการลดอตัรากาํลงัคนในส่วนงานธุรกิจท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดใ้นอนาคตโดยมีการปรับลดขนาดลง และมีการ
ปรับเปล่ียนพนกังานเพ่ือรองรับกบัการขยายตวัทางธุรกิจในอนาคต  

ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขายของกลุ่มบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.68 ร้อยละ 6.86 และร้อยละ 9.70 
ของรายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลาํดบั โดยในปี 2555 ค่าใชจ่้าย      
ในการส่งเสริมการขายเพ่ิมข้ึนจาํนวน 3.99 ลา้นบาท และในปี 2556 เพ่ิมข้ึนจาํนวน 4.59 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ  
มีการจัดการส่งเสริมการขายกบัร้านคา้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือกระตุน้ยอดขาย และเพ่ือรองรับกบัการขยายตวัทางธุรกิจ        
แต่ในปี 2557 ค่าใชจ่้ายลดลงจาํนวน 0.44 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายในการลดและควบคุมค่าใชจ่้ายใหมี้
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆของกลุ่มบริษทัฯ ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ตน้ทุนสินคา้บริจาค ดอกเบ้ียจ่าย และอ่ืนๆ          
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.29 ร้อยละ 1.89  และร้อยละ 2.13  ของรายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการในปี 2555    
ปี 2556 และปี 2557 ตามลาํดับ โดยในปี 2555 ค่าใช้จ่ายอ่ืนลดลงจาํนวน 0.18 ล้านบาท และในปี 2556 เพ่ิมข้ึน      
จาํนวน 2.17 ลา้นบาท เน่ืองจากมีค่าธรรมเนียมวิชาชีพในการประมูลงานทีวีดิจิตอล แต่ในปี 2557 ค่าใช้จ่ายลดลง
จาํนวน 1.42 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายในการลดและควบคุมค่าใชจ่้ายใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

ง.  อตัรากาํไรขั้นต้นและอตัรากาํไรสุทธิ 

ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 30.65 ร้อยละ 30.41 และร้อยละ 26.56 
ตามลาํดบั โดยในปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.29 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีการควบคุม
ตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ในปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ 0.24 เน่ืองจากตน้ทุนบริการ
เพ่ิมข้ึนจากตน้ทุนการผลิตรายการในช่องทีวีดาวเทียม Kid Zone ในปี 2557 ลดลงร้อยละ 3.85 จากปี 2556 เน่ืองจาก
รายไดจ้ากการจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพล์ดลงและตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งลดลง แต่กลุ่มบริษทัฯยงัคงมีตน้ทุนคงท่ีในส่วนของ
ค่าใชจ่้ายบุคคลากรและค่าใชจ่้ายในการจดัทาํตน้ฉบบัหนงัสือ และในปี 2557 กลุ่มบริษทัฯไดห้ยุดดาํเนินงานในส่วน
ธุรกิจทีวีดาวเทียม โดยไดเ้ร่ิมผลิตรายการทีวีดิจิตอลใน  NOW ช่อง 26 และ Nation TV ช่อง 22 จึงมีผลทาํใหอ้ตัรากาํไร
สุทธิในปีน้ีลดลงกวา่ปีก่อน  
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กลุ่มบริษทัฯ มีอตัรากาํไรสุทธิในปี 2555  ปี 2556   และปี 2557 ร้อยละ 7.03 ร้อยละ 5.69  และร้อยละ 0.64  
ตามลาํดบั โดยในปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัรากาํไรสุทธิลดลงร้อยละ 1.34  เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีการขยายตวั         
ในธุรกิจทีวีทาํให้ตน้ทุนบริการเพ่ิมข้ึนจากตน้ทุนการผลิตรายการในช่องทีวีดาวเทียม Kid Zone และค่าใชจ่้ายในการ
ขายและบริหารเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเกิดจากค่าใชจ่้ายทางการตลาดและบุคลากรเพ่ือใหร้องรับกบัการขยายตวัทางธุรกิจในปัจจุบนั 
ในปี 2557 ลดลงร้อยละ 5.05 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯมียอดขายในกลุ่มหนงัสือท่ีลดลง แต่ก็มีตน้ทุนท่ีคงท่ีในส่วนของ
ค่าใชจ่้ายบุคคลากร 
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ฐานะทางการเงิน 

ก. สินทรัพย์ 

ณ ส้ินปี 2556  กลุ่มบริษัทฯ  มีสินทรัพย์รวม  761.31 ล้านบาท   เพ่ิมข้ึน 392.45 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน            
ร้อยละ 106.39 จากยอดสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2555 และ ณ ส้ินปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 711.43  ลา้นบาท 
ลดลง  49.88 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 6.55  จากยอดสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2556 โดยสินทรัพยห์ลกัของกลุ่มบริษทั              
มี 4 ประเภท คือ ลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัว่คราว และสินทรัพย ์ 
ไม่มีตวัตน ซ่ึงมีสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วม ณ  ส้ินปี 2557 เท่ากบัร้อยละ 5.05 ร้อยละ 32.68 ร้อยละ 31.27 ร้อยละ 14.76 
และร้อยละ 4.35 ตามลาํดบั การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยห์ลกัดงักล่าวมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ลูกหนีก้ารค้า 

              หน่วย: ลา้นบาท 

 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั :    
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 21.52 35.53 8.28 
เกินกาํหนดชาํระ    

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 39.38 16.31 0.15 
6 - 12 เดือน 6.00 38.48 - 
มากกวา่ 12 เดือน 0.50 12.64 0.09 

 67.40 102.96 8.52 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (0.07) (0.07) (0.07) 
       ค่าเผือ่สินคา้รับคืน - - (0.01) 

สุทธิ 67.33 102.89 8.44 
กจิการอืน่ๆ :    

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 55.06 37.51 34.20 
เกินกาํหนดชาํระ    

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 9.04 30.73 6.72 
6 - 12 เดือน 0.76 3.33 2.95 
มากกวา่ 12 เดือน 0.79 1.39 4.52 

 65.65 72.96 48.39 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3.05) (3.72) (8.06) 
      ค่าเผือ่สินคา้รับคืน (9.56) (9.78) (12.83) 

สุทธิ 53.04 59.46 27.50 
รวมลูกหนีก้ารค้า 120.37 162.35 35.94 
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ลูกหน้ีการคา้ของกลุ่มบริษทัฯ ประกอบดว้ยลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนๆ 
โดยมีการหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายในการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของ
ยอดขายในแต่ละเดือน ประกอบกบัการพิจารณาประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคต
ของลกูคา้ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีการหกัค่าเผื่อสินคา้รับคืน ซ่ึงมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อสินคา้รับคืนโดยใชส้ัดส่วน
ร้อยละของสินคา้รับคืนต่อสินคา้ท่ีขายโดยเฉล่ีย 12 เดือนยอ้นหลงั โดยกลุ่มบริษทัฯจะตรวจสอบความเพียงพอของ     
ค่าเผือ่ดงักล่าวทุกส้ินไตรมาส  

ณ ส้ินปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีลกูหน้ีการคา้จาํนวน 120.37 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 17.27 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
16.75 จากยอดลูกหน้ีการคา้ ณ ส้ินปี 2554 โดยในส่วนของลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีจาํนวนท่ีเกินกาํหนด
ชาํระเพ่ิมข้ึน ซ่ึงมีสาเหตุจากการท่ี NED ไม่ไดรั้บชาํระค่าหนงัสือการ์ตูนจาก NEE ตามกาํหนดเวลา เน่ืองจาก ลูกหน้ี
การคา้ของ NEE จ่ายชาํระหน้ีให้แก่ NEE ล่าชา้ จึงส่งผลกระทบให้ NEE จ่ายชาํระหน้ีแก่ NED ล่าชา้เช่นกนั                
ในส่วนของลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนๆ มีจาํนวนท่ีเกินกาํหนดน้อยกว่า 6 เดือนเพ่ิมข้ึน สาเหตุจากการท่ีลูกหน้ีการคา้     
บางรายของ NEE จ่ายชาํระหน้ีให้แก่ NEE ล่าชา้ เน่ืองจาก ปัญหาเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบมาจากอุทกภยัคร้ังใหญ่         
ในปีท่ีแลว้ อยา่งไรกต็าม ฝ่ายเครดิตกพ็ยายามเร่งรัดติดตามหน้ีเพ่ือใหส้ามารถเรียกเกบ็ชาํระหน้ีใหไ้ดเ้ร็วข้ึน 

ณ ส้ินปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้จาํนวน 162.35 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 41.98 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน          
ร้อยละ 34.88 จากยอดลูกหน้ีการคา้ ณ ส้ินปี 2555 โดยในส่วนของลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีจาํนวนท่ีเกิน
กาํหนดชาํระเพ่ิมข้ึน ซ่ึงมีสาเหตุจากการท่ี NED ไม่ไดรั้บชาํระค่าหนงัสือการ์ตูนจาก NEE ตามกาํหนดเวลา เน่ืองจาก 
ลูกหน้ีการคา้ของ NEE จ่ายชาํระหน้ีให้แก่ NEE ล่าชา้ จึงส่งผลกระทบให ้NEE จ่ายชาํระหน้ีแก่ NED ล่าชา้เช่นกนั    
และลกูหน้ีในเครือในส่วนของธุรกิจทีวีเพ่ิมข้ึน  นอกจากน้ี ในส่วนของลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนๆ มีจาํนวนท่ีเกินกาํหนด
นอ้ยกว่า 6 เดือนเพ่ิมข้ึน สาเหตุจากการท่ีลูกหน้ีการคา้  บางรายของ NEE จ่ายชาํระหน้ีให้แก่ NEE ล่าชา้ เน่ืองจาก 
ปัญหาเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเครดิตก็พยายามเร่งรัด
ติดตามหน้ีเพ่ือใหส้ามารถเรียกเกบ็ชาํระหน้ีใหไ้ดเ้ร็วข้ึน 

ณ ส้ินปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้จาํนวน 35.94 ลา้นบาท   ลดลง 126.41 ลา้นบาท หรือลดลง          
ร้อยละ 77.86  จากยอดลูกหน้ีการคา้  ณ ส้ินปี 2556 โดยมีสาเหตุมาจากมีการซ้ือเงินลงทุนในบริษทั NGE เพ่ิมมากข้ึนจึง
ทาํใหส้ัดส่วนของเงินลงทุนในงบการเงินรวมมีฐานะเป็นบริษทัยอ่ย ทาํใหง้บการเงินรวมมีการตดัรายการลูกหน้ีในเครือ
ระหวา่งกนั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯมียอดรายไดล้ดลงและสามารถรับชาํระหน้ีในระหวา่งปีไดม้ากข้ึน จึงทาํให้ลูกหน้ี
การคา้ลดลง 
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สินค้าคงเหลอื            หน่วย: ลา้นบาท 

 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 

สินคา้สาํเร็จรูป 167.58 185.27 321.06 

วตัถุดิบ 0.20 0.30 - 

งานระหวา่งผลิต - - 0.44 

หกั ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั (48.70) (41.71) (88.95) 

สุทธิ 119.08 143.86 232.55 

 
สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัฯ ประกอบดว้ย วตัถุดิบ งานระหว่างผลิต และสินคา้สําเร็จรูป ซ่ึงเป็นส่ิงพิมพ์

โดยมีการหักค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
มูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีมีอายมุากกวา่ 1 ปีข้ึนไปและผลิตครบชุดแลว้ และสัดส่วนร้อยละ 100 ของสินคา้คงเหลือท่ีมีอายุ
มากกวา่ 3 ปีข้ึนไป แต่ยงัผลิตไม่ครบชุด อยา่งไรก็ตาม สินคา้คงเหลือท่ีมีการตั้งค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัแลว้ กลุ่มบริษทัฯ 
ยงัคงสามารถจาํหน่ายสินคา้ไดต้ามปกติ  

ณ ส้ินปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือสุทธิจาํนวน 119.08 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 24.78 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 26.28 จากส้ินปี 2554 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 13.36 ลา้นบาท จากการ  
ท่ีกลุ่มบริษัทฯ มีหนังสือท่ีออกมาจําหน่ายเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการบริหารสินค้าคงคลังให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีการจาํหน่ายสินคา้ลา้สมยัในการจดักิจกรรมโครงการ CSR และการจดักิจกรรมออก         
บูธตามสถานท่ีต่างๆ  

ณ ส้ินปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือสุทธิจาํนวน 143.86 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 24.78 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 20.81 จากส้ินปี 2555  เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 17.79 ลา้นบาท จากการ
ท่ีกลุ่มบริษัทฯ มีหนังสือท่ีออกมาจําหน่ายเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการบริหารสินค้าคงคลังให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีการจาํหน่ายสินคา้ลา้สมยัในการจดักิจกรรมโครงการ CSR การจดักิจกรรมออกบูธ      
ตามสถานท่ีต่างๆ และจดักิจกรรมส่งเสริมการขายมากข้ึนส่งผลใหค้่าเผือ่สินคา้ลา้สมยัลดลง 

 ณ ส้ินปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือสุทธิจาํนวน 232.55 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 88.69 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 61.65 จากส้ินปี 2556  เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 135.93 ลา้นบาท โดยมี
สาเหตุมาจากการท่ีบริษทัซ้ือเงินลงทุนในบริษทั NGE เพ่ิมมากข้ึน จึงทาํใหส้ัดส่วนของเงินลงทุนมีฐานะเป็นบริษทัยอ่ย 
และนาํมาจดัทาํงบการเงินรวม จึงทาํให้สินคา้คงเหลือเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไดล้ดจาํนวนผลิตหนงัสือ
โดยคดัเลือกหนังสือท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาดมากยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นการบริหารสินคา้คงคลงั แต่เน่ืองจากสภาพ
เศรษฐกิจในปีปัจจุบนัทาํให้มีการรับคืนสินคา้จากช่องทาง Modern  trade มากข้ึน และช่องทางการขายของเอเยน่ต ์    
เร่ิมมีการปิดตวัลงในบางร้านคา้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ มีการจาํหน่ายสินคา้ลา้สมยัในการจดักิจกรรมโครงการ 
CSR การจดักิจกรรมออกบูธตามสถานท่ีต่างๆ และจดักิจกรรมส่งเสริมการขายมากข้ึนเพ่ือเป็นการบริหารสินคา้คงคลงั
ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนช่ัวคราว 

ณ ส้ินปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 6.80  ลา้นบาท ลดลง 22.65 ลา้นบาท 
หรือลดลงร้อยละ 76.91 จากส้ินปี 2554 เน่ืองจาก บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดาํเนินงานจาํนวน      
24.93 ลา้นบาท มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 12.75 ลา้นบาท เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและจ่ายชาํระคืน   
เงินกูย้ืมระยะยาวและจ่ายดอกเบ้ียจาํนวน 0.92 ลา้นบาท  รวมทั้งมีการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 33.96 ลา้นบาท  
และซ้ืออุปกรณ์จาํนวน 4.78 ลา้นบาท  

ณ ส้ินปี 2556 กลุ่มบริษทัฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 305.87 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 299.07      
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4,398 จากส้ินปี 2555 เน่ืองจาก บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการดาํเนินงาน
จาํนวน 37.77 ลา้นบาท  เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัสุทธิจากค่าใชจ่้าย ในการออกหุ้นจาํนวน 339.38 ลา้นบาท      
มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 12.75 ลา้นบาท เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว
และจ่ายดอกเบ้ียจาํนวน 7.42 ลา้นบาท  เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึนจาํนวน 20.32 ลา้นบาท จ่ายเงินประกนัการประมูล
ใบอนุญาตคล่ืนความถ่ีจาํนวน 14.00 ลา้นบาท รวมทั้งมีการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 30.16 ลา้นบาท  และซ้ือ
อุปกรณ์จาํนวน 2.01 ลา้นบาท  

ณ ส้ินปี 2557 กลุ่มบริษทัฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 222.49 ลา้นบาท ลดลง 83.38 ลา้นบาท 
หรือลดลงร้อยละ 27.26  จากส้ินปี 2556  เน่ืองจาก บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการดาํเนินงานจาํนวน        
13.61 ลา้นบาท มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 17.00 ลา้นบาท เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและจ่ายดอกเบ้ีย
จาํนวน 0.69 ลา้นบาท  เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึนจาํนวน 84.68 ลา้นบาท รวมทั้งมีการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 
11.67   ลา้นบาท  และซ้ืออุปกรณ์จาํนวน 1.27 ลา้นบาท  รับคืนเงินประกนัการประมูลใบอนุญาตคล่ืนความถ่ีจาํนวน 
14.00  ลา้นบาท เงินจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยจาํนวน 10 ลา้นบาท 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

ณ ส้ินปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 43.40  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4.42 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 11.34 จากส้ินปี 2554 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีการซ้ือลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพเ์พ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับกบัการผลิตหนงัสือ    
ในอนาคต และ ณ ส้ินปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจาํนวน 41.93  ล้านบาท ลดลง 1.47 ล้านบาท          
หรือลดลงร้อยละ 3.39 จากส้ินปี 2555 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีการตดัจาํหน่ายค่าลิขสิทธ์สําหรับการผลิตหนังสือ     
และลิขสิทธ์ิทีวี ณ ส้ินปี 2557  กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 30.97 ลา้นบาท ลดลง 10.96 ลา้นบาท       
หรือลดลงร้อยละ 26.14 จากส้ินปี 2556  เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนอ้ยกวา่ปีก่อนจากการท่ี
กลุ่มบริษทัฯมีการคดัเลือกเร่ืองในการซ้ือลิขสิทธ์ิหนังสือให้ตรงตามความตอ้งการของตลาดมากข้ึน แต่เน่ืองจาก
ยอดขายท่ีลดลงจึงทาํให ้การตดัจาํหน่ายค่าลิขสิทธ์สาํหรับการผลิตหนงัสือและลิขสิทธ์ิทีวใีนระหวา่งปี 2557 ลดลง 
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ข. แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ ส้ินปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 183.06 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 12.2 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน      
ร้อยละ 7.14 จากส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินปี 2554 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานในปี 2555 เป็นกาํไรสุทธิ
จาํนวน 24.95 ลา้นบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 12.75 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้น
รวม 529.64 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 346.58 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 189.32 จากส่วนของผูถื้อหุน้ ณ ส้ินปี 2555  เน่ืองจาก 
กลุ่มบริษทัฯ มีการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัรวมจาํนวน 339.40 ลา้นบาท ใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 0.72 ลา้นบาท และมีผลการดาํเนินงานในปี 2556 เป็นกาํไรสุทธิจาํนวน 20.45 ลา้นบาท 
และมีการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 12.75 ลา้นบาท รวมทั้ งมีการตั้งสํารองตามกฏหมายเพ่ิมข้ึนจาํนวน 1 ลา้นบาท              
ณ ส้ินปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 516.27 ลา้นบาท ลดลง 13.37 ลา้นบาท หรือ ลดลงร้อยละ 2.52     
จากส่วนของผูถื้อหุน้ ณ ส้ินปี 2556 เน่ืองจากผลประกอบการในปี 2557 มีกาํไรสุทธิจาํนวน 1.71 ลา้นบาท  และมีการ
จ่ายเงินปันผลจาํนวน 17.00 ลา้นบาท รวมทั้งมีการตั้งสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึนจาํนวน 0.80 ลา้นบาท 

หนีสิ้น 

หน้ีสินหลกัของกลุ่มบริษทั ณ ส้ินปี 2555 2556 และ 2557  คือ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน  เจา้หน้ีการคา้ และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ซ่ึงมีสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ 4.26  ร้อยละ 35.43  
และร้อยละ 6.86 ตามลาํดบัในปี 2555 และร้อยละ 1.28 ร้อยละ 22.08 และร้อยละ 4.03 ตามลาํดบัในปี 2556  และร้อยละ 
1.39 ร้อยละ 19.62 และร้อยละ 4.01 ตามลาํดบัในปี 2557 โดยหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่าลิขสิทธ์ิ  
คา้งจ่ายของส่ิงพิมพท่ี์กลุ่มบริษทัฯ บนัทึกตามสัญญาท่ีตกลงกนัและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทั  

ณ ส้ินปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินรวม 185.80 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 29.01 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.51     
จากหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2554 โดยมีสาเหตุหลกัคือ เจ้าหน้ีการคา้จาํนวน 130.67 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 44.53 ลา้นบาท      
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 51.69 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารรวมจาํนวน 15.74 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3.01 
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.64 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีการใชเ้งินเบิกเกินบญัชีธนาคารมากข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ิมเติมในการดาํเนินธุรกิจ  และหน้ีสินหมุนเวียนจาํนวน 25.31 ลา้นบาท ลดลง 15.20 ลา้นบาท หรือลดลง   
ร้อยละ 37.53  

ณ ส้ินปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินรวม 231.67 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 45.87 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.68 
จากหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2555 โดยมีสาเหตุหลกัคือ เจา้หน้ีการคา้จาํนวน 168.13 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 37.46 ลา้นบาท      
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.67 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารจาํนวน 9.77 ลา้นบาท ลดลง 5.96 ลา้นบาท 
หรือลดลงร้อยละ 37.89 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีการใชเ้งินเบิกเกินบญัชีธนาคารลดลง และหน้ีสินหมุนเวียนจาํนวน 
30.67 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 5.36 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.18 
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ณ ส้ินปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินรวม 195.16 ลา้นบาท ลดลง  36.51  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 15.76  
จากหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2556 โดยมีสาเหตุหลกัคือ เจา้หน้ีการคา้จาํนวน 139.57 ลา้นบาท ลดลง 28.56 ลา้นบาท       
หรือลดลงร้อยละ 16.99 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารจาํนวน 9.87 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.10   ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.02 
เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีการใชเ้งินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิ่มข้ึน  และหน้ีสินหมุนเวียนจาํนวน 28.52 ลา้นบาท ลดลง 
2.15 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 7.01 

ค. สภาพคล่อง 

ในปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.63 และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 0.70     
ซ่ึงลดลงจากปี 2554 จาํนวน 0.16 เท่า และ 0.21 เท่า ตามลาํดบั เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนจากการ     
ท่ี NED ไม่ไดรั้บชาํระค่าหนงัสือการ์ตูนจาก NGE ตามกาํหนดเวลา และผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยัคร้ังใหญ่
ปลายปี 2554 ทาํให้ลูกคา้เอเย่นต์หนังสือการ์ตูนมีสภาพคล่องลดลงจึงจ่ายชาํระเงินล่าชา้ อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ      
มีวงจรเงินสดเท่ากับ 213 วนั ลดลง 42 วนั จาก 255 วนั ในปี 2554 เน่ืองจาก กลุ่มบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหน้ี           
เฉล่ียจาํนวน 133 วนั ลดลงจากปี 2554 จาํนวน 7 วนั ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียจาํนวน 246 วนั ลดลงจากปี 2554 จาํนวน 
14 วนั และมีระยะเวลาชาํระหน้ีจาํนวน 166 วนั เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 จาํนวน 21 วนั  

ในปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 3.09 และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 2.17 
ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 จาํนวน 1.46 เท่า และ 1.47 เท่า เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ      
ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนจากการท่ี NED ไม่ไดรั้บชาํระค่าหนงัสือการ์ตูนจาก NGE ตามกาํหนดเวลา และผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองทาํให้ลูกค้าเอเย่นต์หนังสือการ์ตูนมีสภาพคล่องลดลงจึงจ่ายชาํระเงินล่าช้า     
อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ มีวงจรเงินสดเท่ากบั 201 วนั ลดลง 12 วนั จาก 213 วนัในปี 2555 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ     
มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียจาํนวน 160 วนั เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 จาํนวน 27 วนั ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียจาํนวน 263 วนั 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 จาํนวน 17 วนั และมีระยะเวลาชาํระหน้ีจาํนวน 222 วนั เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 จาํนวน 56 วนั  

ในปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 3.42 และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 1.94 
ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จาํนวน 0.33 เท่า และลดลง 0.23 เท่า เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯมีการซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมข้ึนของ   
บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์  จึงทาํให้สัดส่วนของเงินลงทุนในงบการเงินรวมมีฐานะเป็นบริษัทย่อย            
ทาํให้สินคา้คงเหลือมีจาํนวนเพ่ิมข้ึน ลูกหน้ีการคา้ลดลงจากการท่ียอดรายได้ลดลงอนัมีผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ  และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 1.94 ซ่ึงลดลงจากปี 2556 จาํนวน  0.23 เท่า เน่ืองจาก
ยอดลูกหน้ีท่ีลดลง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ มีวงจรเงินสดเท่ากบั 375 วนั เพ่ิมข้ึน  174 วนั จาก 201 วนัในปี 2556 
เน่ืองจาก      กลุ่มบริษทัฯ มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียจาํนวน 174 วนั เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จาํนวน 14 วนั ระยะเวลาขาย
สินคา้เฉล่ียจาํนวน 514 วนั เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จาํนวน 251 วนั และมีระยะเวลาชาํระหน้ีจาํนวน 313 วนั เพ่ิมข้ึนจาก      
ปี 2556 จาํนวน 91 วนั ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่มาจากรายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการของปี 2557 ลดลงร้อยละ 
30.59  และสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯจะเป็นสินคา้คงเหลือโดยมีอตัราร้อยละ 32.69 ของสินทรัพยร์วม 
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เงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

ในปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 24.94 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 10.29       
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 จากปี 2554 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปี 2554 จาํนวน 10.73         
ลา้นบาท และมีการกลบัรายการขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยัจาํนวน 11.43 ลา้นบาท มากกว่าในปี 2554 จาํนวน 4.35      
ลา้นบาท และค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 30.51 ลา้นบาท มากกว่าในปี 2554 จาํนวน 7.25 ลา้นบาท 
รวมทั้งในปี 2555 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้  สินคา้คงเหลือ สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน และเจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 
ในขณะท่ีหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนลดลง  

ในปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 37.77 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 12.83   
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 51 จากปี 2555 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิลดลงจากปี 2555 จาํนวน 4.51 ลา้นบาท 
และมีการกลบัรายการขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยัจาํนวน 6.99 ลา้นบาท น้อยกว่าในปี 2555 จาํนวน 4.44 ลา้นบาท        
และค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 31.64 ลา้นบาท มากกว่าในปี 2555 จาํนวน 3.02 ลา้นบาท รวมทั้งใน       
ปี 2556 กลุ่มบริษทัมีลกูหน้ีการคา้  สินคา้คงเหลือ สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึน  

ในปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 13.61 ลา้นบาท ลดลง 24.16      
ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 63.97 จากปี 2556  เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิลดลงจากปี 2556 จาํนวน 18.73      
ลา้นบาท และมีขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยัจาํนวน 4.15 ลา้นบาท มากกว่าในปี 2556 จาํนวน 11.13 ลา้นบาท และค่าตดั
จาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 22.63 ลา้นบาท น้อยกว่าในปี 2556 จาํนวน 9.01 ลา้นบาท รวมทั้งในปี 2557     
กลุ่มบริษทัมีลกูหน้ีการคา้ ลกูหน้ีอ่ืน และสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนลดลง  
ในขณะท่ีสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน  

เงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

ในปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 35.75 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 
จาํนวน 4.98 ลา้นบาท เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 33.96 ลา้นบาท และซ้ืออุปกรณ์จาํนวน 
4.78      ลา้นบาท รวมทั้งมีการรับดอกเบ้ีย จาํนวน 2.47 ลา้นบาท และในปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ป       
ในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 57.91 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 จาํนวน 22.16 ลา้นบาท เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ                
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 30.16 ลา้นบาท และซ้ืออุปกรณ์จาํนวน 2.01 ลา้นบาท และขายอุปกรณ์จาํนวน           
1.85 ลา้นบาท เงินลงทุนชัว่คราว 20.32 ลา้นบาท จ่ายเงินประกนัการประมูลใบอนุญาตใชค้ล่ืนความถ่ี 14.00 ลา้นบาท 
รวมทั้งมีการรับดอกเบ้ีย จาํนวน 6.73 ลา้นบาท และในปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน  
จาํนวน 80.69 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จาํนวน 22.78 ลา้นบาท เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
จาํนวน 11.67 ลา้นบาท และซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจาํนวน 10 ลา้นบาท และซ้ืออุปกรณ์จาํนวน 1.27 ลา้นบาท       
เงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมข้ึนจํานวน 84.68 ล้านบาท รับคืนเงินประกันการประมูลใบอนุญาตใช้คล่ืนความถ่ี                
จาํนวน 14.00 ลา้นบาท รวมทั้งมีการรับดอกเบ้ีย จาํนวน 12.93 ลา้นบาท  
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เงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ   

ในปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 11.83 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัในช่วง      
ปี 2554 ท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 5.21 ลา้นบาท เน่ืองจาก ในปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ 
มีการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจาํนวน 5.02 ลา้นบาท และมีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 12.75 ลา้นบาท 
ในปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 319.22 ลา้นบาท เน่ืองจาก ในปี 2556 บริษทัฯ 
มีเงินสดรับจากการออกหุน้สามญัจาํนวน 340 ลา้นบาท มีค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ 0.81 ลา้นบาท เงินสดรับจากหุ้นทุน
ออกให้ตามสิทธิอีกจาํนวน 0.19 ลา้นบาท และมีการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 4.60 ลา้นบาท และมี          
การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 12.75 ลา้นบาท ในปี 2557 บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 
17.00 ลา้นบาท และมีการจ่ายดอกเบ้ียจาํนวน 0.79 ลา้นบาท 

14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทีอ่าจมีผลต่อฐานะการเงนิหรือการดาํเนินงานอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต 

14.2.1 การขยายธุรกิจไปยงัโครงการใหม่ 

กลุ่มบริษทัฯ มีโครงการท่ีจะใชป้ระสบการณ์และความชาํนาญของกลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งการหาเน้ือหาใหม่ๆ       
ท่ีแตกต่างและโอกาสจากช่องว่างทางการตลาดในการออกส่ิงพิมพฉ์บบัใหม่ เพ่ือขยายฐานลูกคา้และเจาะกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายใหม้ากข้ึน โดยกลุ่มบริษทัฯ คาดวา่การออกสินคา้ใหม่จะส่งผลดีต่อกลุ่มบริษทัฯ ในการเพ่ิมรายไดจ้ากการขาย
ส่ิงพิมพแ์ละการขายโฆษณาในส่ิงพิมพด์งักล่าว นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีการเพ่ิมการผลิตและจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูน
จากฝีมือคนไทย รวมทั้งสร้างโอกาสในการหารายไดต่้อยอดในอนาคต อาทิเช่น รายไดจ้ากการขายหนงัสือการ์ตูนรวม
เล่ม และรายไดจ้ากส่ือใหม่ๆ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีโครงการในการใชป้ระโยชน์จากเน้ือหา (Content) ของกลุ่มบริษทัฯ และการใช้
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกลุ่มบริษทัฯ กบัเจา้ของลิขสิทธ์ิในต่างประเทศ มาใชป้ระโยชน์เพ่ือการสร้างรายไดเ้พ่ิมข้ึน
จากส่ือใหม่ และไดก้าํหนดแนวทางในการต่อยอดไปยงัส่ือใหม่ใน 3 เร่ือง คือ 1) การใหบ้ริการเวบ็ไซตท์างอินเตอร์เน็ต  
2) การให้บริการคอนเทนท์ผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และ 3) การให้บริการคอนเทนท์ผ่านอุปกรณ์ดิจิตอลอ่ืนๆ                
ดงัรายละเอียดในขอ้ท่ี 6 โครงการในอนาคต โดยกลุ่มบริษทัฯ คาดวา่การใหบ้ริการผา่นส่ือใหม่น้ี จะส่งผลดีกบับริษทัฯ 
ในการเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายไดใ้ห้แก่กลุ่มบริษทัฯ จากการขายโฆษณาและสปอนเซอร์ รวมทั้งรายไดจ้าก
ผูใ้ชบ้ริการ การตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ปัจจุบนัของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีมีความตอ้งการบริโภคเน้ือหาผ่าน
ช่องทางใหม่ การขยายกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของกลุ่มบริษทัฯ และการเพิ่มช่องทางใหม่ในการบริหารความสัมพนัธ์       
กบัลกูคา้ (Customer Relationship Management) เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจส่ิงพิมพแ์ละธุรกิจอ่ืนๆ ของกลุ่มบริษทัฯ 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีโครงการผลิตรายการการ์ตูนและรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเยาวชนเพ่ือแพร่ภาพ    
ผา่นทีวีดิจิตอลและการเป็น Content Provider สาํหรับรายการเดก็ เยาวชน และ Teenagers สาํหรับช่องทีวีดิจิตอลของ
กลุ่มบริษทัและช่องดิจิตอลอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการต่อยอดการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ให้ครบวงจรและเพ่ิมโอกาส     
ในการสร้างแหล่งรายไดใ้หม่แก่กลุ่มบริษทัฯ อีกดว้ย 
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14.2.2 การเพ่ิมข้ึนของราคากระดาษและการขาดแคลนกระดาษ 

วตัถุดิบหลกัท่ีสาํคญัในการผลิตส่ิงพิมพ ์คือ กระดาษ ซ่ึงคิดเป็นตน้ทุนประมาณร้อยละ 21.19 ของตน้ทุนขาย
และบริการ ตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ  ใน ปี 2555 และร้อยละ 19.85 ในปี 2556 และร้อยละ 13.51 ในปี 2557 
โดยกระดาษท่ีใชใ้นการผลิตส่ิงพิมพจ์ดัเป็นสินคา้ประเภท Commodity ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นราคาแปรผนัตาม
ความตอ้งการของการบริโภคและปริมาณการผลิตของผูผ้ลิต (Demand & Supply) ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จึงมีความเส่ียง
จากการผนัผวนของราคากระดาษ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนการผลิตและกาํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัฯ 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีความเส่ียงจากการขาดแคลนกระดาษ Newsprint ชนิดมว้นท่ีใชพิ้มพห์นังสือพิมพ ์นิตยสาร    
และหนงัสือท่ีมียอดพิมพสู์ง ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีสาํคญัท่ีกลุ่มบริษทัฯ ใชใ้นการผลิตส่ิงพิมพ ์ แต่อยา่งไรกต็ามสัดส่วนของ
กระดาษท่ีใช้ในแต่ละปีมีปริมาณร้อยละเร่ิมลดเร่ือยๆ อันมีผลมาจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนไปมีการใช ้          
ส่ือดิจิตอลในการบริโภคขอ้มูลมากข้ึน และกลุ่มบริษทัมีความพยายามมองหาธุรกิจใหม่ๆเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคใหม้ากข้ึน 

ในการลดความเส่ียงจากการขาดแคลนกระดาษและการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของราคากระดาษ Newsprint ชนิดมว้น 
กลุ่มบริษทัฯจะสั่งซ้ือกระดาษจากบริษทัในเครือเนชัน่ สําหรับการจดัพิมพท่ี์โรงพิมพใ์นเครือเนชัน่ โดยเครือเนชัน่       
มีประสบการณ์ในการจดัซ้ือกระดาษเป็นระยะเวลานาน มีการจดัซ้ือกระดาษสํารองไว ้และเขา้ใจในวงจรของราคา
กระดาษเป็นอยา่งดี รวมทั้งเครือเนชัน่ ไดมี้การบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยการทาํ Forward Contract    
ไวต้ามปริมาณกระดาษท่ีคาดว่าจะใชล่้วงหนา้ ดงันั้น การจดัซ้ือกระดาษจากเครือเนชัน่ จึงช่วยลดความเส่ียงจากความ
ผนัผวนของราคากระดาษ และการขาดแคลนกระดาษได ้ 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ จะสั่งจองกระดาษก่อนการตั้งราคาขายของหนงัสือ เพ่ือให้กลุ่มบริษทัฯ ยงัสามารถ
รักษาสัดส่วนของตน้ทุนกระดาษต่อราคาหนังสือไวไ้ด  ้รวมทั้ งบริษทัฯสามารถปรับราคาหนังสือเพ่ิมข้ึนไดห้ลาย
ประเภท ในกรณีท่ีตน้ทุนกระดาษเพ่ิมข้ึนอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

14.2.3 การลา้สมยัของสินคา้คงเหลือ 

ปัจจุบนั ส่ิงพิมพข์องกลุ่มบริษทัฯ มีการขายผ่านตวัแทนจาํหน่ายเป็นส่วนใหญ่ โดยกลุ่มบริษทัฯ จะรับคืน
ส่ิงพิมพท่ี์ไม่สามารถจาํหน่ายไดจ้ากตวัแทนจาํหน่าย ซ่ึงอาจเป็นผลให้มีส่ิงพิมพเ์ป็นสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวนมากได ้
สินคา้คงเหลือดงักล่าวมีโอกาสเส่ือมคุณภาพ เสียหาย และลา้สมยัเม่ือเวลาผ่านไป ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การตั้งค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัในสัดส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่า
สินคา้คงเหลือท่ีมีอายุมากกว่า 1 ปีข้ึนไปและผลิตครบชุดแลว้ และสัดส่วนร้อยละ 100 ของสินคา้คงเหลือท่ีมีอายุ
มากกว่า 3 ปีข้ึนไปแต่ยงัผลิตไม่ครบชุด โดยมีการตั้งค่าเผื่อดงักล่าวทุกเดือน นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การบริหาร
สินคา้คงคลงัให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีการจาํหน่ายสินคา้ลา้สมยัในการจดักิจกรรมโครงการ CSR และ         
การ   จัดกิจกรรมออกบูธตามสถานท่ีต่างๆ และสําหรับหนังสือการ์ตูนท่ีมีเล่มต่อเน่ือง กลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการ       
นําเล่มท่ีออกใหม่วางจาํหน่ายควบคู่ไปกับเล่มท่ีได้วางจาํหน่ายในตลาดแลว้ ซ่ึงรวมถึงการนําหนังสือการ์ตูนท่ีมี         
การออกจาํหน่ายครบทุกเล่มแลว้มารวมชุดจดัจาํหน่ายเพ่ือกระตุน้การขายดว้ย  
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14.2.4 การแข่งขนัและจาํนวนคู่แข่งท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

การแข่งขนัในอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์ประเภทหนังสือระหว่างสํานักพิมพ์ขนาดใหญ่ปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึนใน
ปัจจุบนั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ เช่ือว่าจะ
สามารถรักษาความเป็นหน่ึงในผูน้าํของอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์ประเภทหนังสือในประเทศไทยไดต่้อไปในอนาคต 
โดยเฉพาะการเป็นหน่ึงในสาํนกัพิมพท่ี์มียอดจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่นสูงท่ีสุดในประเทศไทย 
และมียอดจาํหน่ายส่ิงพิมพส์ําหรับเด็กและเยาวชนจากประเทศต่างๆ เช่น จีน เกาหลี ไตห้วนั สหรัฐอเมริกา ในอนัดบั
ตน้ๆของประเทศไทย จากจุดเด่นของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบันักเขียนและสํานักพิมพท่ี์มีช่ือเสียง และท่ี
ประสบความสําเร็จในการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทหนังสือมาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงทาํให้กลุ่มบริษทัฯ สามารถ
คดัเลือกส่ิงพิมพท่ี์มีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บความนิยมสูงมาผลิตและจดัจาํหน่ายไดต้ามเป้าหมาย นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงั
มีการผลิตส่ิงพิมพห์ลากหลายประเภทเพ่ือครอบคลุมความตอ้งการของผูอ้่านทุกกลุ่ม ซ่ึงเป็นการลดความเส่ียงจากการ
พ่ึงพาผูอ้่านกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

การรับรองความถกูตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีนั้น 
“บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอ

รับรองว่า ขอ้มูลดังกล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจ้งใน
สาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสําคญัทั้ งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้ งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จ้งขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให้ นายพนา จนัทรวิโรจน์ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ี ไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือช่ือของ นายพนา จนัทรวิโรจน์ กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้
ดงักล่าวขา้งตน้” 
 
                ช่ือ                           ตาํแหน่ง    ลายมือช่ือ 
 
 
นางสาวดวงกมล โชตะนา  ประธานกรรมการ       
       
 
นายพนา  จนัทรวโิรจน์ กรรมการบริษทั       
 
ผูรั้บมอบอาํนาจ 
 
นายพนา  จนัทรวโิรจน์ กรรมการบริษทั        
 
 
 



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 2 

ข้อมูลความสัมพนัธ์ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร กบับุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 

รายช่ือ 
บริษทัฯ บริษทั ย่อย 

บริษทั
ใหญ่ บริษทัย่อยในระดบัเดยีวกนั 

บริษทัที่
เกีย่วข้อง 

NINE NED NK NGE NBB NMG NBC WPS NML NNM NNF NNN NU YNIS 

นายสุทธิชยั  แซ่หยุน่ X,// X, // X X X X, // X, // - X X - X, // X - 

นายสมศกัด์ิ  เชียร์ จิระนคร / - - - - - - - - - - - - - 

นายสุธีร์  จินตนานฤมิตร / - - - - - - - - - - - - - 

น.ส. ศนัธยา กิตติโกวิท / - - - - - - - - - - - - - 

นายพนา    จนัทรวิโรจน์ / - - / - /, // - / - - / / - / 

นายเสริมสิน   สมะลาภา / - - - / /, // /, // - - - - - / - 

นายเทพชยั    แซ่หยอ่ง / - - / - -, // /, // - - - - / - - 

นางวงศสิ์ริ  มิยาจิ V - - - - - - - - - - - - - 

น.ส.ฐิตกานต ์ ธนาโอฬาร V - - - - - - - - - - - - - 

นายแสงชยั  ลีลานวลิขิต V - - - - - - - - - - - - - 

น.ส.บุญพา  แซ่เบ ้ V - - - - - - - - - - - - - 

หมายเหตุ: 1. X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = กรรมการบริหาร, V = ผูบ้ริหาร 
 
รายช่ือบริษทั 

บริษทัย่อย : 
 

สัดส่วนการถือหุ้น 

ณ  31 ธ.ค. 57 % 

NED          บจก. เนช่ัน เอด็ดูเทนเมนท์ ถือหุ้นโดยตรง 99.99 

NGE          บจก. เนช่ัน โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท์ ถือหุ้นโดยตรง 98.99 

NK            บจก. เนช่ัน คดิส์   ถือหุ้นโดยตรง 99.99 

NBB          บจก. ไนน์ บ ีไบรท์ ถือหุ้นโดยตรง 59.99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 
รายช่ือบริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ยในระดบัเดียวกนั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

NMG : บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป  NNM : บจก.  เอน็บีซี เน็กซ์มีเดีย  
NBC : บมจ. เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่  NNF : บจก. เอน็เอน็เอน็ เน็กซ์ ฟรอนเทียร์ 
NBB : บจก. ไนน ์บี ไบรท ์ NNN : บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวร์ิค  
WPS : บจก. ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย)  NU : บจก. เนชัน่ ย ู
NML : บจก. เอน็เอม็แอล  YNIS : บจก. โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วสิ  

 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

รายช่ือ NED NGE NK NBB 
นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ X X X X 
นายเสริมสิน สมะลาภา - - - / 
นายเทพชยั แซ่หยอ่ง - / - - 
นางสาวมธัยา  โอสถานนท ์ / / / / 
นายพนา จนัทรวโิรจน์ / / - - 
นายสุพจน์ เพียรศิริ / / / / 
นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท ์ - / - - 
นายทววีฒุน์ อมรเดชเทวนิทร์ - - - / 
นางสาวอิงทิพย ์รัตตะรังสี - - - / 

หมายเหตุ   1.  / =  กรรมการ   x = ประธานกรรมการ  // = กรรมการบริหาร 
                  2. บริษทัยอ่ย  :  NED =  บจก. เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์

NK =  บจก. เนชัน่ คิดส์ 
NGE         =  บจก. เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์ 

     (เดิม บจก. เนชัน่ เอค็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท)์ 
    NBB = บจก. ไนน์ บี ไบร์ท 



    บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 

                                             เอกสารแนบ 1     

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื่อ-สกลุ / อาย ุ  สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

หน่วยงาน / บริษทั 

  

ตาํแหน่ง (ปี) คุณวฒุิการศึกษา / ประวตัิการอบรม ถือหุน้ในบริษทั  (%) ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

   
ณ 30 ธนัวาคม 2557 

(นบัรวมคู่สมรส) 

ระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
  

1.  นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ 

ประธานกรรมการบริษทั และ

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ

รับรอง 

 

 

 

69  ประกาศนียบตัรโรงเรียนอสัสัมชญั

พาณิชย ์กรุงเทพมหานคร (ACC) 

 โรงเรียนแสงทองวทิยา อ.หาดใหญ่ จ.

สงขลา 

 อบรมหลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 54 ของสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

0.92               -  2549 - ปัจจุบนั 

 2551 – ปัจจุบนั 

 2554 – ปัจจุบนั 

 

 2554 – ปัจจุบนั 

 2555 – ปัจจุบนั 

 2555 – ปัจจุบนั 

 

 2555 – ปัจจุบนั 

 2555 – ปัจจุบนั 

 2555 – ปัจจุบนั 

 26 ส.ค. 56 – 

ปัจจุบนั 

 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- บจก. เอน็ เอม็ แอล 

- บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวริ์ค 

- บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติ้ง 

คอร์ปอเรชัน่ 

- บจก. เนชัน่ ย ู

- บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 

- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่

แนล เอด็ดูเทนเมนท ์

- บจก. เอน็บีซี เน็กซ์มีเดีย 

- บจก. เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์

- บจก. เนชัน่ คิดส์ 

- บจก. ไนน์ บี ไบรท ์
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ชื่อ-สกลุ / อาย ุ  สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

หน่วยงาน / บริษทั 

  

ตาํแหน่ง (ปี) คุณวฒุิการศึกษา / ประวตัิการอบรม ถือหุน้ในบริษทั  (%) ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

   
ณ 30 ธนัวาคม 2557 

(นบัรวมคู่สมรส) 

ระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
  

2.  นายพนา จนัทรวโิรจน์ 

กรรมการบริษทั และกรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามที่

กาํหนดในหนงัสือรับรอง 

 

 

 

56  ปริญญาโท : Tufts University, USA 

 อบรมหลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 31 ของสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย  

 

-                  -  2551 – ปัจจุบนั 

 2554 – ปัจจุบนั 

 7 ส.ค. 57 – 

ปัจจุบนั 

 2555 – ปัจจุบนั 

 2555 – ปัจจุบนั 

 

 

 2555 – ปัจจุบนั 

- กรรมการผูอ้าํนวยการ  

- กรรมการ และ 

- กรรมการผูอ้าํนวยการ 

 

- กรรมการ 

 - กรรมการ 

 

- กรรมการ 

- บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวริ์ค 

- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่

แนล เอด็ดูเทนเมนท ์

 

- บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 

- บจก.โยมิอรูิ-เนชัน่ อินฟอร์ม

เมชัน่ เซอร์วสิ  

- บจก. เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเท

นเมนท ์(เดิม บจก. เนชัน่ เอก็

มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท)์ 

3. นายเทพชยั  แซ่หยอ่ง 
กรรมการและกรรมการผูม้ีอาํนาจลง
นามผกูพนับริษทัตามที่กาํหนดใน
หนงัสือรับรอง 
 

60 มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอสัสัมชญั
พาณิชยการ กรุงเทพมหานคร (ACC) 
อบรมหลกัสูตรบทบาทหนา้ที่และทกัษะ
ของการเป็นกรรมการบริษทั (DCP) รุ่น 177 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

- - 2551-2555 
 
 
2555-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
 
2556-8 ส.ค. 2557 
7 ส.ค.57-ปัจจุบนั 

- ผูอ้าํนวยการ 
 
 
- บรรณาธิการเครือ
เนชัน่ 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ       
- กรรมการ 

- องคก์ารกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
(ไทยพีบีเอส) 
- บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
- บจก.เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวริ์ค 
- บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์
ปอเรชัน่ 
- บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่

แนล เอด็ดูเทนเมนท ์

 



    บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 
 

ชื่อ-สกลุ / อาย ุ  สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

หน่วยงาน / บริษทั 

  

ตาํแหน่ง (ปี) คุณวฒุิการศึกษา / ประวตัิการอบรม ถือหุน้ในบริษทั  (%) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

   
ณ 30 ธนัวาคม 2557 

(นบัรวมคู่สมรส) 
  

4. นายเสริมสิน  สมะลาภา 

กรรมการบริษทั และกรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามที่

กาํหนดในหนงัสือรับรอง 

 

 

 

47  ปริญญาโท สาขาการพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ วทิยาลยับริหารธุรกิจส

โลน  สถาบนัเทคโนโลย ีแห่งแมสซาชู

เซ็ทส์ (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

กลยทุธ์สาํหรับบริษทัสื่อ หลกัสูตร

ผูบ้ริหาร วทิยาลยับริหารธุรกิจฮาวาร์ด 

มหาวทิยาลยัฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 อบรมหลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 24 ของสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

-                  -  2542 -  ปัจจุบนั 

 2553 -  ปัจจุบนั 

 2553 -  ปัจจุบนั 

 2554 -  ปัจจุบนั 

 

 2554 -  ปัจจุบนั 

 

 2554 -  ปัจจุบนั 

 26 ส.ค. 56 -  

ปัจจุบนั 

- กรรมการ 

- นายกสภามหาวทิยาลยั 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

 

- กรรมการ 

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

 

- บจก. ไทย พอร์ทลั 

- มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์

- บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 

- บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติ้ง 

คอร์ปอเรชัน่ 

- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่

แนล เอด็ดูเทนเมนท ์

- บจก. เนชัน่ ย ู

- บจก. ไนน์ บี ไบรท ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
 

ชื่อ-สกลุ / อาย ุ  สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

หน่วยงาน / บริษทั 

  

ตาํแหน่ง (ปี) คุณวฒุิการศึกษา / ประวตัิการอบรม ถือหุน้ในบริษทั  (%) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

   
ณ 30 ธนัวาคม 2557 

(นบัรวมคู่สมรส) 
  

5. นายสมศกัดิ์ เชียร์ จิระนคร 

กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ  

71  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์และการ

บริหารอุตสาหกรรม  University of 

Wisconsin, USA  

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  University 

of  Wisconsin, USA 

 ประกาศนียบตัรโรงเรียนอสัสัมชญั

พาณิชย ์กรุงเทพมหานคร (ACC) 

 อบรมหลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 101 และหลกัสูตร

คณะกรรมการตรวจสอบ รุ่นที่ 23 ของ

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย 

- -  2543 - ปัจจุบนั 

 2545 - ปัจจุบนั 

 2548 - ปัจจุบนั 

 2551 - ปัจจุบนั 

 

 

- กรรมการผูจ้ดัการ 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการผูจ้ดัการ 

- กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

- บจก. เร็บบิท เอเชีย 

- บจก. เอน็เนอร์ยี ่คอนโทรล 

- บจก. พี.อาร์.เอส.เอส. 

- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่

แนล เอด็ดูเทนเมนท ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 
 

ชื่อ-สกลุ / อาย ุ  สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

หน่วยงาน / บริษทั 

  

ตาํแหน่ง (ปี) คุณวฒุิการศึกษา / ประวตัิการอบรม ถือหุน้ในบริษทั  (%) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

   
ณ 30 ธนัวาคม 2557 

(นบัรวมคู่สมรส) 
  

6. นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร 

กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ  

70  ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม  จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

 อบรมหลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 108 และ Financial 

Statement for Director รุ่นที่  3/2551 ของ

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย  

 

-                  -  2518 - ปัจจุบนั 

 2531 - ปัจจุบนั 

 2532 - ปัจจุบนั 

 2538 – ปัจจุบนั 

 2538 - ปัจจุบนั 

 2549 - ปัจจุบนั 

 2551 – ปัจจุบนั 

 

 2554 - ปัจจุบนั 

 

- หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการผูจ้ดัการ 

- กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ  

- กรรมการบริษทั 

 

- หจก. แพคดีไซน์ 

- บจก. ทอปคอน 

- บจก. นฤมิตร 

- บจก. แพคครีเอท 

- บจก.สยามอาร์ตเซรามิค 

- บจก. เอน็เนอร์ยี ่คอนโทรล 

- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่

แนล เอด็ดูเทนเมนท ์

- บจก. หาดใหญ่นครินทร์ 

 

7. ดร.ศนัธยา กิตติโกวทิ 

กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ  

44  ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต, 

ธุรกิจเทคโนโลยแีละการจดัการนวตักรรม  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 MBA - International Management, 

University of Dallas, Texas, USA 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (การตน้ทุน), 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 อบรมหลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 107 ของสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- -   23 เม.ย. 2556 - 

ปัจจุบนั 

 

 

- กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่

แนล เอด็ดูเทนเมนท ์

 



    บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 
 
 

ชื่อ-สกลุ / อาย ุ  สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

หน่วยงาน / บริษทั 

  

ตาํแหน่ง (ปี) คุณวฒุิการศึกษา / ประวตัิการอบรม ถือหุน้ในบริษทั  (%) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

   
ณ 30 ธนัวาคม 2557 

(นบัรวมคู่สมรส) 
  

8. ดร.วงศส์ิริ สังขวาสี มิยาจิ 

บรรณาธิการบริหาร 

 

 

 

51  ปริญญาเอก Graduate School of Science 

and Technology, Chiba University, Japan 

 ปริญญาโท Industrial Chemistry, 

Faculty of Engineering, Chiba University, 

Japan 

ปริญญาตรี Industrial Chemistry, Faculty 

of Engineering, Chiba University, Japan 

 

-                  -  2555 -  ปัจจุบนั 

 

- บรรณาธิการบริหาร 

 

- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่

แนล เอด็ดูเทนเมนท ์

 

9. นางสาวฐิตกานต ์ธนาโอฬาร 

ผูอ้าํนวยการ - พฒันาธุรกิจ 

51  ปริญญาโท คณะอกัษรศาสตร์ สาขาการ

แปล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และ

สื่อสารมวลชน(สาขานโยบายและการวาง

แผนการสื่อสาร) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี คณะอกัษรศาสตร์สาขา

ภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
 

-                  -  2549 -  ปัจจุบนั 

 

- ผูอ้าํนวยการ - พฒันา

ธุรกิจ 

- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่

แนล เอด็ดูเทนเมนท ์

 
 
 
 
 
 



    บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 
 

ชื่อ-สกลุ / อาย ุ  สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

หน่วยงาน / บริษทั 

  

ตาํแหน่ง (ปี) คุณวฒุิการศึกษา / ประวตัิการอบรม ถือหุน้ในบริษทั  (%) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

   
ณ 30 ธนัวาคม 2557 

(นบัรวมคู่สมรส) 
  

10. นายแสงชยั ลีลานวลิขิต 

ผูอ้าํนวยการ - ฝ่ายขายโฆษณา 

 

 

47 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
 

- -  2553 -  ปัจจุบนั 

 

- ผูอ้าํนวยการ - ฝ่ายขาย - บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่

แนล เอด็ดูเทนเมนท ์

11. นางสาวบุญพา  แซ่เบ ้

ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ- ฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

 

41 ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยั

กรุงเทพ 

- -  2553 -  ปัจจุบนั 

 

- ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี

และการเงิน 

- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่

แนล เอด็ดูเทนเมนท ์

12. นางสาวปุณณภา ทองทวพีรรณ 

เลขานุการบริษทั 

 

34  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ-การเงิน 

มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

การอบรมปี 2557 

หลกัสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่

เกี่ยวขอ้งกบับริษทัจดทะเบียน รุ่น 12 

  

-                  -  2555 – ปัจจุบนั 

 

 2554 - 2555 

 

 

 

- ผูจ้ดัการ – เลขานุการ

บริษทั 

- เลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร 

- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่

แนล เอด็ดูเทนเมนท ์

- บมจ. นํ้าตาลครบุรี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
1. ใหค้าํแนะนาํเบื้องตน้แก่กรรมการเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และติดตามดูแลใหม้ีการปฏิบตัิอยา่งถกูตอ้งและสมํ่าเสมอ  
2. ดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์    แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์
3. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปนี้  

3.1 ทะเบียนกรรมการ  
3.2 หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
3.3 หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุน้และรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้  
3.4 รายงานประจาํปีของบริษทัฯ  
3.5 รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร  

 



    บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

  เอกสารแนบ 1 - 1 

 

                                             เอกสารแนบ 3     

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 

 

ชื่อ-สกลุ / 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศกึษา / ประวตัิการอบรม 

สดัสว่นการ 
ถือหุ้นในบริษัท  (%) 
ณ 30 ธนัวาคม 2557 

(นบัรวมคูส่มรส) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
หน่วยงาน / บริษัท 
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกบั 

ธุรกิจบริษัท   

ช่วงเวลา ตําแหน่ง 

  

1.  นางสาวสาวิตรี งามขํา 
 
 

34 การศกึษา 
 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

 ปริญญาตรี คณะมนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยับรูพา 
 

การอบรมปี 2557 
 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศ
ไทย (สตท.) 
- Creative Problem-Solving 

Techniques for Auditors 
- Audit Working Paper And 

Evidence 

-                 -   2555 - ปัจจบุนั 
 

  2553 
 

  2547 - 2553 
 
 
 
 
 
 

 

- Internal Audit Manager 
 
- Assistant Internal Audit 

Manager 
- Audit Supervisor  
 

- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอด็ดเูทนเมนท์ 

- บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซน็เตอร์ 
 
- บจก. เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ 
เซอร์วิสเซส 
 
 



    บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

  เอกสารแนบ 1 - 2 

 

ชื่อ-สกลุ / 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศกึษา / ประวตัิการอบรม 

สดัสว่นการ 
ถือหุ้นในบริษัท  (%) 
ณ 27 ธนัวาคม 2557 

(นบัรวมคูส่มรส) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
หน่วยงาน / บริษัท 
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกบั 

ธุรกิจบริษัท   

ช่วงเวลา ตําแหน่ง 

  

  - Audit Project  Management 
- Enhance Communication for 

Auditors 
 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศ
ไทย ร่วมกบั ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 
- COSO 2013 และผลกระทบที่มีตอ่
บริษัทจดทะเบียนฯ  

- การตรวจสอบให้ได้ตามแผนการ
ตรวจสอบ 

 

     

 



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

- ไม่มี - 



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 5 

 

- ไม่มี - 


