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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ ของบริษัท “เป็ นหนึ่ งในผูน้ าํ ในการให้ความรู้ และความบันเทิงที่มีคุณภาพ”
พันธกิจ “ให้ความรู ้และความบันเทิงจากทัว่ โลก”
คุณค่ าขององค์ กร
Passion
ความรักและทุ่มเทในงาน
Integrity
ยึดมัน่ ในความถูกต้อง มีจริ ยธรรม โปร่ งใส น่าเชื่อถือ
Synergy
ร่ วมมือร่ วมใจ ผสมผสานเพื่อความสําเร็ จร่ วมกัน ทํางานเป็ นทีม
Care
ห่วงใยและเอาใจใส่ ต่อผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า พนักงาน และสังคม
Innovation
พัฒนา ปรับตัว ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง และริ เริ่ มอย่างต่อเนื่อง
1.2 ประวัตคิ วามเป็ นมา การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาทีส่ ํ าคัญ
ประวัตแิ ละความเป็ นมาของบริษัท
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นหนึ่ งในบริ ษทั ย่อยในสาย
ธุ รกิจเอ็ดดูเทนเมนท์ และต่างประเทศ ของบริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“NMG ”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จด
ทะเบี ยนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั ฯ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 ภายใต้ชื่อ “เนชัน่ ชีพจรวันนี้ ” ซึ่ ง
ต่อมาในปี 2545 ได้เปลี่ยนชื่ อเป็ น บริ ษทั เนชัน่ บุ๊คส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ด้วยทุนจดทะเบี ยนเริ่ มต้น 1 ล้านบาท
ดําเนิ นธุ รกิจสํานักพิมพ์ “เนชัน่ บุ๊คส์” ในการผลิตและจําหน่ายหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ซึ่ งได้รับลิขสิ ทธิ์ จากนักเขียนและ
สํานักพิมพ์ช้ นั นําทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมิได้มีโรงพิมพ์เป็ นของตนเอง
ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (NMG) ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่
14 มิถุนายน 2549 ได้มีมติให้ปรับโครงสร้างสายธุ รกิจด้านเอ็ดดูเทนเมนท์และต่างประเทศ เพื่อให้สายธุรกิจดังกล่าวมี
การดําเนิ นงานที่คล่องตัว ชัดเจน และเกิดการเติบโตของธุ รกิจตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ ง
เพียงพอที่จะรองรับการเติบโตในอนาคต โดยไม่ตอ้ งพึ่งพิงความช่วยเหลือด้านการเงินจาก NMG ซึ่ งให้บริ ษทั ฯ เป็ น
บริ ษทั แม่ของสายธุ รกิ จด้านเอ็ดดูเทนเมนท์และต่างประเทศ และถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย และกิ จการที่ ควบคุมร่ วมกัน
จํานวน 2 บริ ษทั คือ 1) บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (“NED”) และ 2) บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด (“NEE”) (ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (“NGE”)) ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99
และ 98.99 ตามลําดับ อีกทั้งยังรับเป็ นผูด้ าํ เนิ นการแทน NMG ในธุรกิจตัวแทนขายโฆษณาให้แก่สิ่งพิมพ์ต่างประเทศ
ตัว แทนการพิ ม พ์แ ละจัด จํา หน่ า ยหนัง สื อ พิ ม พ์แ ละนิ ต ยสารในประเทศไทยและภู มิ ภ าคอาเซี ย นบางส่ ว นให้ แ ก่
สํานักพิมพ์ต่างประเทศ รวมทั้งธุ รกิจการอบรมสัมมนา, สอนภาษาต่างประเทศ และทักษะการสื่ อสาร โดยในการปรับ
โครงสร้างกลุ่มธุ รกิจ บริ ษทั ฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็ น 70 ล้านบาท ในปี 2549 โดยการจัดสรร
หุ น้ เพิ่มทุนให้แก่ NMG ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ เดิม และ NMG ได้ขายเงินลงทุนใน NED และ NEE ให้บริ ษทั ฯ ตามมูลค่าทาง
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บัญชี ณ วันที่เกิดรายการ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีการดําเนิ นธุ รกิจการอบรมสัมมนา, สอนภาษาต่างประเทศ
และทักษะการสื่ อสาร (ซึ่ งมีสัดส่ วนรายได้ต่าํ กว่าร้อยละ 5 ของรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ) หลังจากไตรมาส 1 ปี 2552
นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังรับโอนธุรกิจสํานักพิมพ์ Bizbook จาก NMG ในไตรมาส 3 ปี 2552 เพื่อให้การแบ่งแยกธุ รกิจ
ระหว่างกลุ่มบริ ษทั ฯ และ NMG มีความชัดเจนยิง่ ขึ้น
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ได้มีมติให้บริ ษทั ฯ แปลง
สภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน และเปลี่ยนชื่ อบริ ษทั ฯ จากบริ ษทั เนชัน่ บุ๊คส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด เป็ นบริ ษทั เนชัน่
อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70 ล้านบาทเป็ น 85 ล้านบาท เพื่อ
รองรับการเสนอขายหุ น้ ต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของ NMG ครั้งที่ 1/2552 ได้อนุมตั ิแผนงานการเสนอขายหุ น้
สามัญของบริ ษทั ฯ และการนําหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่ งการ Spin-off
ดังกล่าวเป็ นหนึ่ งในขั้นตอนสําคัญที่จะเป็ นการเพิ่มมูลค่าในการลงทุนของ NMG อีกทั้ง NMG สามารถนําเงินที่ได้จาก
การเสนอขายหุ ้นเดิมพร้อมกับการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนมาจ่ายคืนเงินกูย้ ืมซึ่ งเป็ นการปรับปรุ งสถานะทางการเงิน
ของ NMG ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ งถือว่าเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้นของ NMG ในอนาคต ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 ที่
ประชุมคณะกรรมการของ NMG ครั้งที่ 4/2553 ได้มีมติอนุมตั ิให้ NMG เสนอขายหุ น้ สามัญจํานวน 4,000,000 หุ น้ ที่
NMG ถืออยูใ่ นบริ ษทั ฯ พร้อมกับการเสนอขายหุน้ ให้แก่ประชาชนและบุคคลทัว่ ไปเป็ นครั้งแรกของบริ ษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ จะทําให้สัดส่ วนการถือหุ น้ ของ NMG ในบริ ษทั ฯ ลดลงจากที่
เคยถืออยูร่ ้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว มาเป็ นร้อยละ 77.65 จึงทําให้สัดส่ วนการควบคุมในบริ ษทั ฯ
ลดลงไปตามสัดส่ วนการถือหุ น้ อย่างไรก็ตาม NMG ยังคงเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ที่สุดในบริ ษทั ฯ ภายหลังจากการเสนอ
ขายหุ ้นสามัญ และบริ ษทั ฯ ยังคงมีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของ NMG เช่นเดิม ถึงแม้สัดส่ วนการรับรู้รายได้และกําไร
รวมถึงเงินปั นผลของ NMG จากบริ ษทั ฯ ที่ Spin-off ไปแล้วจะลดลงเนื่องจากสัดส่ วนการถือหุ น้ ที่ลดลง แต่โดยทัว่ ไป
บริ ษทั ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วจะมีการขยายตัวในธุรกิจ ทําให้มีรายได้และผลกําไรที่เติบโตขึ้น ดังนั้น
หากบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรเพิม่ มากขึ้นจากการขยายตัว ก็อาจทําให้ส่วนแบ่งกําไรและเงินปันผลจากบริ ษทั ฯ เท่าเดิมหรื อเพิ่มขึ้น
ก็เป็ นได้ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ น้ NMG เช่นกัน นอกจากนั้น เพื่อเป็ นการลดผลกระทบจาก Dilution Effect ที่กล่าว
มาข้างต้น คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ จึงมีมติให้มีการจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จํานวน 9,000,000 หุ ้น คิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 47.37 ของจํานวนหุ น้ ในการเสนอขายหุ น้ สามัญครั้งนี้ ท้ งั หมด 19,000,000 หุ น้ เพื่อเสนอขายแก่ผถู้ ือหุ น้
เดิมของ NMG ทุกรายตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ที่มีอยู่ (Pre-emptive right) โดยเป็ นการจัดสรรในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการ
เสนอขายหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ให้แก่ประชาชนและบุคคลทัว่ ไป ในราคาที่เท่ากัน
การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาทีส่ ํ าคัญ
ปี 2555

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 บริ ษทั ฯ เปิ ดตัว Canimals (แคนนิ มอลส์) ก๊วนกระป๋ องจอมซน ตัวการ์ ตูนชื่อดัง
จากเกาหลีอย่างเป็ นทางการ
 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ฯ เข้าถือหุ น้ ในบริ ษทั เนชัน่ คิดส์ จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจ และผลิตรายการในรู ปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ ผา่ นสื่ อโทรทัศน์ และสื่ อรู ปแบบใหม่
 วันที่ 2 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯ เปิ ดตัวช่อง KidZone อย่างเป็ นทางการ
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วันที่ 14 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯ ดําเนินการเลิกกิจการและชําระบัญชีของ บริ ษทั เอ็นคูปอง จํากัด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ใน NINE ร้อยละ 78.46
วันที่ 3 เมษายน 2556 บริ ษทั ฯ จัดแถลงข่าวและเปิ ดตัวหนังสื อชีวประวัติ “ไอน์สไตน์” ฉบับภาษาไทย
วันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯดังนี้
- ออกหุ ้นสามัญจํานวนไม่เกิ น 85,000,000 หุ ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วน
จํานวนหุ น้ ที่ผถู้ ือหุ น้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่ วน 1 หุ น้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุ น้ สามัญใหม่
ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 4 บาท
- ออกหุ ้นสามัญจํานวนไม่เกิน 85,000,000 หุ ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่จะเสนอ
ขายให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ที่จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการ
ถือหุน้ (Rights Offering) และได้รับการจัดสรรหุ น้ สามัญหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ที่ออกและเสนอขาย
ครั้งนี้
- ออกหุ ้นสามัญจํานวนไม่เกิน 4,250,000 หุ ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ฯ แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย (ESOP)โดย
ไม่คิดมูลค่า มีอตั ราการใช้สิทธิคือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้ สามัญ ราคาใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุน้
วันที่ 26 สิ งหาคม 2556 จัดตั้งบริ ษทั ไนน์ บี ไบรท์ จํากัด โดยเป็ นการร่ วมทุนระหว่าง NINE และ บี ไบรท์
สัดส่ วนการลงทุน 60:40 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจให้บริ การด้านการศึกษา
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ใน NINE ร้อยละ 83.76
วันที่ 3 มีนาคม 2557 บริ ษทั ฯจัดแถลงข่าวและเปิ ดตัวหนังสื อชีวประวัติ “อเล็กซ์ เฟอร์กสู ัน” ฉบับภาษาไทย
วันที่ 25 กันยายน 2557 บริ ษทั ฯได้รับรางวัล "Investor's Choice Award" จากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย
สําหรับบริ ษทั จดทะเบียนที่ทาํ คะแนนการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจําปี เต็ม 100% ต่อเนื่อง
เป็ นระยะเวลา 4 ปี
วันที่ 29 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ เข้าซื้ อหุ น้ บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด จํานวน 49% จาก
ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม และเปลี่ยนชื่ อบริ ษทั จาก บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด เป็ น บริ ษทั เนชั่น
โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ใน NINE ร้อยละ 80.06
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1.3 โครงสร้ างการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

หมายเหตุ :
1) เอ็กมอนท์ อินเตอร์เนชัน่ แนล โฮลดิ้ง เอ/เอส เป็ นบริ ษทั ที่ถือหุน้ ใหญ่โดย The Egmont Foundation ซึ่ งเป็ นมูลนิธิที่ก่อตั้งเพื่อทํา
ประโยชน์ให้กบั สังคม และดําเนินธุรกิจด้านสื่ อและความบันเทิงรายใหญ่ในประเทศแถบสแกนดิเนเวียมากว่า 130 ปี และดําเนิน
ธุรกิจในประเทศต่างๆ มากกว่า 30 ประเทศ ถือหุน้ NEE ในสัดส่ วน 49%
2) บริ ษทั ไนน์ บี ไบรท์ จํากัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2556
3) วันที่ 29 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ เข้าซื้ อหุน้ บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด จํานวน 49% จากผูถ้ ือหุน้ เดิม และ
เปลี่ยนชื่อบริ ษทั จาก บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด เป็ น บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 NINE มีบริ ษทั ย่อย ดังนี้
ชื่อบริษัท
ลักษณะธุรกิจ
สั ดส่ วนการถือหุ้น (%)
บริษัทย่ อย
บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
สื่ อสิ่ งพิมพ์
99.99
ทุนจดทะเบียน 41.25 ล้านบาท
บริ ษทั เนชัน่ คิดส์ จํากัด
ผลิ ต รายการโทรทัศ น์ และให้บ ริ ก าร
99.99
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
โฆษณา ผ่านสื่ อโทรทัศน์
บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด สิ่ งพิมพ์
98.99
ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท
บริ ษทั ไนน์ บี ไบรท์ จํากัด
ให้บริ การด้านการศึกษา
59.99
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
หมายเหตุ เมื่อวันที่ 29/12/57 บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) เข้าซื้ อหุน้ บริ ษทั เนชัน่
เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด จํานวน 49% จากผูถ้ ือหุ น้ เดิม และเปลี่ยนชื่อบริ ษทั จาก บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดู
เทนเมนท์ จํากัด เป็ น บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจสํานักพิมพ์ โดยผลิตและจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ให้ท้ งั ความรู้และความบันเทิง ใน
รู ปแบบของหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ และสิ่ งพิมพ์สําหรับเยาวชน ซึ่ งมิ ได้มีโรงพิมพ์เป็ นของตนเอง ในส่ วนของหนังสื อ
พ็อคเก็ตบุ๊คส์ กลุ่มบริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจผ่านตัวบริ ษทั ฯ เองในนามสํานักพิมพ์ “เนชัน่ บุ๊คส์” ซึ่ งผลิตและจําหน่ายหนังสื อ
พ๊อคเก็ตบุ๊คส์ที่ได้รับลิขสิ ทธิ์ จากนักเขียนและสํานักพิมพ์ที่มีชื่อเสี ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็ นผูจ้ ดั พิมพ์
และจําหน่ ายผลงานที่มีคุณภาพ โดยมีกลุ่มผูอ้ ่านเป้ าหมายหลักเป็ นผูใ้ หญ่อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป ซึ่ งครอบคลุมเนื้ อหา
หลากหลายแนว ได้แก่ 1) หมวดบริ หารและจัดการ 2) หมวดนวนิ ยายและวรรณกรรม 3) หมวดภาษาและการเรี ยนรู้
4) หมวดศาสนา จิตวิทยา และปรัชญา 5) หมวดทัว่ ไป ในปี พ.ศ. 2557 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับลิขสิ ทธิ์ ในการพิมพ์และจัด
จําหน่ ายหนังสื อ พ๊อคเก็ตบุ๊ค ส์ ท้ งั สิ้ นจํานวนมากกว่า 1,000 ปก ซึ่ งส่ วนใหญ่ กลุ่ม บริ ษ ทั ฯ จะจัดจําหน่ ายผ่านผูจ้ ัด
จําหน่ ายหนังสื อรายใหญ่ ในประเทศ โดยมี จุ ดกระจายหนังสื อรวมกันทั้งสิ้ นมากกว่า 10,000 จุ ด (ที่ ม า:บริ ษ ทั )
นอกจากนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังดําเนินธุรกิจผลิต นําเข้า และจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนเพื่อการศึกษา บันเทิง และการ
เสริ มทักษะ ซึ่ งรวมถึงการ์ ตูน และนิ ทานประเภทต่างๆ ผ่าน บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (NED) และ บริ ษทั
เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (NEE) ในนามสํานักพิมพ์ “เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์” และ “เนชัน่ เอ็กมอนท์”
(ปัจจุบนั บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด)โดย
มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี กลุ่มบริ ษทั ฯ จะมุ่งเน้นการผลิตและจัดจําหน่ายหนังสื อการ์ ตูนยอด
นิยมที่ได้รับลิขสิ ทธิ์ มาจากสํานักพิมพ์ช้ นั นําของประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศไทย ประเทศจีน และประเทศใน
ทวีปเอเชีย อื่น ๆ อาทิ เชลล์ดอน, เบิร์ดแลนด์, โดราเอมอน, เครยอนชินจัง, ดราก้อนบอล และ นารุ โตะ นิ นจาคาถาโอ้โฮ
เฮะ เป็ นต้น รวมทั้งสิ่ งพิมพ์ที่ได้รับลิขสิ ทธิ์ มาจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป อเมริ กา และออสเตรเลีย โดยในปี พ.ศ. 2557
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับลิขสิ ทธิ์ ในการพิมพ์และจัดจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สําหรับเยาวชนทั้งสิ้ นจํานวนมากกว่า 5,500 ปก ซึ่ ง
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ส่ วนใหญ่ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะจัดจําหน่ายผ่านเอเย่นต์หนังสื อ และผูจ้ ดั จําหน่ายหนังสื อ โดยมีจุดกระจายหนังสื อรวมกัน
ทั้งสิ้ นกว่า 10,000 จุด (ที่มา: บริ ษทั ฯ)
กลุ่มบริ ษทั ฯ โดยตัวบริ ษทั ฯ เองยังดําเนิ นธุ รกิ จในการเป็ นตัวแทนขายและจัดจําหน่ ายหนังสื อพิมพ์ให้แก่
สํานักพิมพ์ต่างประเทศ คือ The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbun รวมทั้งนิตยสารต่างประเทศ เช่น
Fortune, Time และ Economist เป็ นต้น และฐานข้อมูลออนไลน์จากบริ ทานิกา้ กลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนขายและรับจัด
จําหน่ายหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารต่างประเทศจํานวนทั้งสิ้ น 185 หัว ซึ่ งมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นลูกค้านักธุรกิจทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ และกลุ่มนักศึกษา นักวิชาการ โดยมี การจําหน่ ายผ่านระบบสมาชิ ก แผงหนังสื อและร้ าน
หนังสื อ รวมถึงจําหน่ ายแบบ Bulk สําหรั บฐานข้อมูลออนไลน์จะมี กลุ่มลูกค้าเป็ นสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังเป็ นตัวแทนขายสมาชิกและตัวแทนขายโฆษณาให้กบั หนังสื อพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ฉบับ
ที่พิมพ์ในประเทศไทย รับจ้างพิมพ์หนังสื อพิมพ์ The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbun รวมถึงรับ
จัดส่ งหนังสื อพิมพ์และนิตยสารต่างประเทศอีกหลายฉบับด้วย
สรุ ปลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละบริ ษทั
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NINE”)
 ดําเนิ นธุ รกิ จสํานักพิมพ์โดยผลิตและจัดจําหน่ ายหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ที่ได้รับลิขสิ ทธิ์ จากนักเขียนและสํานักพิมพ์
ชั้นนําทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นกลุ่มผูอ้ ่านที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป และมิได้มีโรงพิมพ์เป็ นของ
ตนเอง
 เป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายหนังสื อพิมพ์ต่างประเทศและนิ ตยสารต่างประเทศ ซึ่ งมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นนักธุ รกิจทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ั หนังสื อพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ที่พิมพ์ในประเทศไทย
 เป็ นตัวแทนขายสมาชิกและตัวแทนขายโฆษณาให้กบ
รับจ้างพิมพ์หนังสื อพิมพ์ The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbun รวมถึงรับจัดส่ งหนังสื อพิมพ์
และนิตยสารต่างประเทศอีกหลายฉบับ(Britannica)
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (“NED”)
 ดําเนิ นธุ รกิจสํานักพิมพ์โดยผลิตและจัดจําหน่ ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สําหรับเยาวชนเพื่อการศึกษา และบันเทิง สําหรับกลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมายหลักที่เป็ นเยาวชนอายุไม่เกิ น 18 ปี โดยมุ่งเน้นหนังสื อการ์ ตูนยอดนิ ยมที่ ได้รับลิ ขสิ ทธิ์ มาจาก
สํานักพิมพ์ช้ นั นําของประเทศญี่ ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชี ย รวมทั้งการ์ ตูน
ความรู ้และวรรณกรรมเยาวชนต่างๆ โดยมิได้มีโรงพิมพ์เป็ นของตนเอง
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (“NEE”) (ปัจจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด (NGE))
 ดําเนิ นธุ รกิ จสํานักพิมพ์โดยผลิต นําเข้า และจัดจําหน่ ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สําหรั บเยาวชนเพื่อการศึกษา บันเทิ ง และการ
เสริ มทักษะ สําหรั บกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักที่ เป็ นเยาวชนอายุไม่เกิ น 18 ปี ส่ วนใหญ่ได้รับลิ ขสิ ทธิ์ มาจากกลุ่ม
ประเทศแถบยุโรป อเมริ กา และออสเตรเลีย โดยมิได้มีโรงพิมพ์เป็ นของตนเอง
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บริษัท เนชั่น คิดส์ จํากัด
 ดําเนิ นธุ รกิจผลิตรายการในรู ปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ ผา่ นสื่ อโทรทัศน์ และสื่ อรู ปแบบใหม่
บริษัท ไนน์ บี ไบรท์ จํากัด
 ดําเนิ นธุ รกิจให้บริ การด้านการศึกษา
จุดเด่นในการประกอบธุรกิจ
1. ธุรกิจสิ่ งพิมพ์
1.1 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับการยอมรับและมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั นักเขียนและสํานักพิมพ์ที่มีชื่อเสี ยงทัว่ โลก
กลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ิ เริ่ มการประกอบธุ รกิจสิ่ งพิมพ์การ์ ตูนที่มีการขอลิขสิ ทธิ์ จากสํานักพิมพ์จากต่างประเทศ
อย่างถูกต้องเป็ นรายแรกของประเทศไทย ซึ่ งตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผา่ นมา กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้พิสูจน์ให้เจ้าของลิขสิ ทธิ์
ต่างๆ ได้เห็นว่า บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมา และถูกต้องตามจริ ยธรรม
การดําเนินธุรกิจที่ดี
จากการยึดแนวทางการดําเนินการข้างต้น ทําให้กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับการยอมรับและเชื่อมัน่ จากสํานักพิมพ์ต่างๆ
ทัว่ โลก ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ มีโอกาสสูงในการได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อที่ได้รับความนิยม
จากต่างประเทศเพื่อมาดําเนินการผลิตและจัดจําหน่ายในประเทศให้ได้ตามเป้ าหมาย
1.2 กลุ่มบริ ษทั ฯ ประสบความสําเร็ จในการผลิตและจัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อมาอย่างต่อเนื่อง
กลุ่ม บริ ษ ทั ฯ มี ชื่อ เสี ย งและเป็ นที่ ย อมรั บ ในการผลิ ต และจัดจําหน่ า ยสิ่ ง พิ ม พ์ที่ ได้รั บ ความนิ ย ม และมี ย อด
จําหน่ ายประเภทสิ่ งพิมพ์สูงติดอันดับต้นๆของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดยโดดเด่นในหมวด การ์ ตูน, หนังสื อ
เสริ มทักษะและพัฒนาสําหรับเยาวชน, หนังสื อหมวดธุ รกิจ บริ หารและการลงทุน, ศาสนา และภาษาอังกฤษ อาทิเช่น
หนังสื อการ์ ตูนโดราเอมอน, นารุ โตะ นิ นจาคาถาโอ้โฮเฮะ, เทพมรณะ Bleach, Blue Exorcist, เครยอนชินจัง, ฮิคารุ
เซี ยนโกะ, All You Need is Kill, คุโรโกะ นายจืดพลิกสังเวียนบาส, หนังสื อกิจกรรมเสริ มทักษะ Disney, หนังสื อชุดเจ้า
หญิง, นิ ทานประกอบภาพระบายสี , หนังสื อชุดมิคกี้และสหาย, หนังสื อชุด การ์ ตูนความรู ้วิทยาศาสตร์ “Science Kids”,
เขาชื่อ”ตู่” ประวัติที่น่าสนใจวงในของนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ของประเทศไทย, หนังสื ออเล็กซ์ เฟอร์ กสู ัน อัตชีวประวัติ
, จอนนี่ ไอฟฟ์ นักออกแบบอัจฉริ ยะ, HARD CHOICES โดย ฮิลลารี คลินตัน, ฮวงจุย้ ปรับบ้านเปลี่ยนชีวิต, ปฏิทินฤกษ์
มงคลปี 2015 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทุกปี , 21 วันหุ่นเป๊ ะได้สไตล์เกาหลีเล่ม 1 และเล่ม 2, นวดกดจุด,
ภาษาอังกฤษ แค่คริ สก็มนั ส์แล้ว 1.5พร้อม ซี ดี MP3, รู ้ทนั มะเร็ ง2, ถนอมปอดยับยั้งสารพัดโรค, ถนอมไตยับยั้งสารพัด
โรค เป็ นต้น ดังนั้น นักเขียนและสํานักพิมพ์ที่มีชื่อเสี ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงมีการติดต่อขอจําหน่ายลิขสิ ทธ์
สิ่ งพิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ โดยตรงเป็ นประจํา
1.3 กลุ่มบริ ษทั ฯ ผลิตและจัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อหลากหลายประเภท
กลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจผลิตและจัดจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์ที่ให้ท้ งั ความรู้ และความบันเทิงหลากหลายประเภท
ในรู ปแบบของหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ สําหรับกลุ่มผูอ้ ่านที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป และสิ่ งพิมพ์สําหรับเยาวชนสําหรับ
กลุ่มผูอ้ ่านที่เป็ นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ดังนั้น สิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อของกลุ่มบริ ษทั ฯ จึงสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูอ้ ่านได้ทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย ซึ่ งเป็ นการลดความเสี่ ยงในการพึ่งพิงผูอ้ ่านกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
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1.4 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีผถู้ ือหุน้ ที่เข้มแข็งและสามารถช่วยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้
บริ ษทั เนชัน่ มัลติ มีเดี ย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (NMG) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั ฯ มี
ความรู ้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจสิ่ งพิมพ์มากว่า 44 ปี รวมทั้งได้รับการยอมรับจากวงการอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์ทวั่ โลก
และเอื้อให้กลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถดําเนินกิจการสิ่ งพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์ท้ งั ใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสามารถดําเนิ นธุ รกิ จได้ในต้นทุ นที่ สามารถแข่งขันได้จากการประหยัดจากขนาด
(Economy of Scale) ด้วย
1.5 เนื้ อหา (Content) และรู ปภาพในสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อที่ กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับลิขสิ ทธิ์ มี โอกาสนําไปขยายธุ รกิจต่อ
ทางสื่ ออื่นๆได้
จากการที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ประสบผลสําเร็ จในการผลิตและจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อที่ได้รับความนิ ยมสู ง
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายที่จะนําเนื้ อหา (Content) และรู ปภาพจากสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อที่
ได้รับลิขสิ ทธิ์ ไปต่อยอดการดําเนิ นธุ รกิ จนอกเหนื อจากสิ่ งพิมพ์ ผ่านสื่ ออินเตอร์ เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น การ
ให้บริ การเนื้ อหาผ่านแอพพลิเคชัน่ บนแทบเล็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ ตโฟน การให้บริ การดาวน์โหลดรู ปภาพใน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ การให้บริ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-commerce) ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น การให้บริ การดังกล่าวของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นการเพิ่มสื่ อทางเลือกให้แก่ผอู้ ่านในการบริ โภคเนื้ อหา และเป็ นการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ ใน
อนาคตอีกด้วย
1.6 ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีประสบการณ์สูงในธุรกิจผลิตและจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ มีประสบการณ์ในการบริ หารและดําเนิ นงานในธุ รกิจผลิตและจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์
กับ กลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ในเครื อ เนชั่น ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในผูน้ ําด้านการผลิ ตสื่ อและสิ่ งพิม พ์หลากหลายประเภทใน
ประเทศไทยมาเป็ นระยะเวลายาวนาน ดังนั้น ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ จึงสามารถใช้ความชํานาญและความสัมพันธ์ที่ดี
กับ นักเขี ยนและสํานักพิมพ์ที่มี ชื่อ เสี ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการบริ หารงานกลุ่มบริ ษ ทั ฯ ให้ประสบ
ความสําเร็ จอย่างต่อเนื่องในอนาคต
1.7 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีทีมบรรณาธิการที่มีคุณภาพ
จากการที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการคัดเลือกว่าจ้างทีมงานบรรณาธิการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทศั นคติ
ที่ดีกบั สายงาน รวมทั้งมีการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้ทีมงานบรรณาธิ การของกลุ่มบริ ษทั ฯ มีคุณสมบัติ
เพียบพร้อม และสามารถถ่ายทอดงานพิมพ์จากต้นฉบับภาษาต่างประเทศมาเป็ นภาษาไทยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และ
มีอรรถรส
2. ธุรกิจเพื่อการศึกษา
2.1 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีบุคลากรที่พร้อมด้วยคุณวุฒิ และประสบการณ์ดา้ นการศึกษา
การดําเนิ นธุ รกิ จเพื่อการศึกษา เกิ ดขึ้ นจากการรวมกลุ่มกันของคณาจารย์คุณภาพสู งในหลากหลายสาขาวิชา
สังกัดมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนําของประเทศวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโทถึงปริ ญญาเอกจากสถาบันการศึกษาชั้นนําใน
สหรัฐอเมริ กาและ สหราชอาณาจักร มีประสบการณ์สอนสู งสุ ดมากกว่าสามสิ บปี อีกทั้งเรายังมีอาคารสถานที่ที่พญาไท
ซึ่ งเป็ นแหล่ งธุ ร กิ จ กวดวิชาระดับ มัธ ยมศึ ก ษา ด้วยเหตุ น้ ี เราจึ งสามารถสร้ างโอกาสให้แ ก่ นักเรี ยนที่ มุ่ งมั่นพัฒนา
การศึกษาในระบบการศึกษาที่กาํ หนดโดยกระทรวงศึกษาธิ การ มุ่งมัน่ การสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรี ยนในสถาบันการศึกษา
8
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ที่ตอ้ งการ รวมทั้งมุ่งมัน่ การศึกษาเพื่อการสอบแข่งขันในเวทีการทดสอบความสามารถระดับชาติ จนถึงสนามแข่งขัน
โอลิมปิ คระดับโลก
2.2 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์อนั ดีต่อสถาบันการศึกษา นักเรี ยน นักศึกษา และคณาจารย์
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิจเพื่อการศึกษา เน้นการสร้างสรรค์สื่อคุณภาพสําหรับใช้เป็ นหนังสื ออ่านนอกเวลา และ/หรื อ
เป็ นสื่ อที่อาจารย์สามารถใช้เป็ นสื่ อประกอบการสอนเพิ่มเติมได้อย่างดี ด้วยเนื้อหาที่มีประโยชน์รอบด้าน ทั้งสาระและ
ความบันเทิง รวมถึงวิชาการต่างๆสําหรับนักเรี ยนนักศึกษาใช้เป็ นคู่มือเตรี ยมสอบได้อีกด้วย ทั้งนี้ ในฐานะสื่ อมวลชนที่
เป็ นส่ วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในประเทศ เพื่อเป็ นพลังขับเคลื่อนสังคมที่ดีในอนาคต ด้วยการสร้างสรรค์
กิจกรรมส่ งเสริ มการศึกษา อาทิ กิจกรรมการแข่งขันสะกดคําภาษาอังกฤษชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ที่จดั ต่อเนื่อง 17
ปี กิจกรรมประกวดเขียนเรี ยงความภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ที่จดั ต่อเนื่องเป็ นเวลา 10 ปี และกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาและเพื่อประกอบอาชีพให้กบั องค์กรต่างๆตลอดปี
3. ธุรกิจโทรทัศน์
3.1 กลุ่มบริ ษทั ฯ ประสบความสําเร็ จในการดําเนินงานประกอบธุรกิจโทรทัศน์มาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี บริ ษทั ฯได้บริ หารงานสถานีโทรทัศน์ ผลิตและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์สาระ
ความรู้ ความบันเทิง และกิจกรรมดีๆ ให้กบั ผูช้ ม ได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจากกลุ่มผูช้ มทัว่ ประเทศ ทั้งในกลุ่มคน
เมืองและต่างจังหวัด รวมไปถึงผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายโทรทัศน์ดาวเทียม และผูป้ ระกอบการเคเบิลชั้นนําต่างๆอย่าง
ต่อเนื่อง ได้รับการจัดอันดับให้เป็ นสถานี สาระบันเทิงสําหรับเด็กและครอบครัวอันดับหนึ่ งในตลาด (No.1 of Variety
Kids and Family Channel) มาตลอดสองปี ที่ดาํ เนิ นธุรกิจ (ที่มา : ผลการสํารวจของบริ ษทั เอจีบี นีสสัน ประเทศไทย
จํากัด)
3.2 บริ ษทั ฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการทํางานด้านธุรกิจโทรทัศน์
จากการที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มี นโยบายในการคัดเลือกว่าจ้างทีมงานบริ หารและทีมงานฝ่ ายผลิตที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ มีทศั นคติที่ดีกบั สายงาน ส่ งผลให้การบริ หารจัดการ และการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ มีคุณภาพและมี
ประสิ ทธิภาพ ได้รับการยอมรับจากวงการธุรกิจโทรทัศน์วา่ เป็ นทีมงานที่มีคุณภาพ
3.3 เนื้อหารายการที่บริ ษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิตและเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์โดยตรง สามารถนําไปขยายธุรกิจต่อในสื่ ออื่น
จากการที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ประสบผลสําเร็ จในการผลิต และสร้างสรรค์รายการสาระบันเทิงสําหรับเด็กและ
ครอบครัวจนได้รับความนิยมเป็ นอย่างสู งดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายที่จะนําเนื้ อหารายการที่
บริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ไปต่อยอดการดําเนินธุรกิจนอกเหนือจากที่ทาํ อยู่ ในฐานะของ Content Provider นําเสนอ
รายการต่างๆ ผ่านสื่ อโทรทัศน์ช่องอื่นๆ ในตลาดที่ตอ้ งการเนื้ อหารายการที่มีคุณภาพ รวมถึงสื่ ออินเตอร์ เน็ตและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น การให้บริ การเนื้ อหาผ่านแอพพลิเคชัน่ บนแทบเล็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ งการให้บริ การ
ดังกล่าวของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ รับชม และเป็ นการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ ในอนาคต
เป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจ
 เป็ นหนึ่ งในผูน
้ าํ และศูนย์รวมสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ให้สาระความรู้และความบันเทิ งที่ มีคุณภาพแก่ผอู ้ ่าน โดยการ
นําเสนอเนื้อหาสาระจากทัว่ โลก
9

บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)








ดําเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุ ดให้แก่ผถู้ ือหุ น้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ของบริ ษทั ฯ
ใช้ประสบการณ์และความชํานาญของกลุ่มบริ ษทั ฯ รวมทั้งการหาเนื้ อหาที่แตกต่าง และโอกาสจากช่องว่าง
ทางการตลาด ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ใช้ประโยชน์จากเนื้อหา (Content) ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มี และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกลุ่มบริ ษทั ฯ กับเจ้าของ
ลิขสิ ทธิ์ในต่างประเทศ มาใช้ประโยชน์เพื่อการสร้างรายได้ใหม่จากสื่ อใหม่ (New Media)
พัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อประสิ ทธิภาพสูงสุ ดด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 โครงสร้ างรายได้
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย มีรายได้ของกลุ่มบริ ษทั ฯ จําแนกตาม
ประเภทธุรกิจ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายได้ จากกลุ่มธุรกิจ
1. ธุรกิจสํานักพิมพ์
1.1 การผลิตและจําหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์
1.2 การผลิตและจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชน
2. ธุรกิจเป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศและ
บริ การที่เกี่ยวข้อง ก
3. ธุรกิจจําหน่ายสิ นค้าและบริ การทางอินเตอร์เน็ต
4. ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริ การโฆษณาผ่าน
สื่ อโทรทัศน์
5. ธุรกิจด้านการศึกษา

6. รายได้อื่น

ข

รายได้ รวม
หมายเหตุ:

ก
ข

2555
ลบ.
ร้ อยละ

2556
ลบ. ร้ อยละ

2557
ลบ.
ร้ อยละ

74.98
175.36
79.91

21.13
49.42
22.52

70.51
140.06
79.69

19.62
38.96
22.17

47.67
72.14
72.45

17.76
26.87
26.99

4.97

1.40

2.10

0.58

3.14

1.17

4.33

1.22

51.32

14.28

42.21

15.72

-

-

4.17

1.16

3.84

1.43

15.30

4.31

11.60

3.23

27.02

10.06

354.85

100.00

359.45

100.00

268.47

100.00

รวมรายได้จากค่าจ้างพิมพ์ ค่าจัดส่ ง และค่าบริ การจากการเป็ นตัวแทนขายโฆษณาในสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศ
รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้ค่าบริ การส่ วนกลาง ค่าบริ การอื่นๆ รวมทั้งรายได้จากการขายเศษซาก ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ เป็ นต้น

2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายธุรกิจ
1. ธุรกิจสํ านักพิมพ์
1.1 สิ่ งพิมพ์สําหรับเยาวชน
1.1.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
กลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจผลิต นําเข้าและจัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนเพื่อการศึกษา บันเทิง และการเสริ ม
ทักษะ ผ่าน NED และ NGE ในนาม สํานักพิมพ์ “เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์” และ “เนชัน่ โกลบอล” โดยสามารถแบ่งออก
ได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
ก) สิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย
NED ได้รับความไว้วางใจให้เป็ นผูผ้ ลิตสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศไทย
และประเทศในทวีปเอเชีย โดยได้รับลิขสิ ทธิ์จากนักเขียนและสํานักพิมพ์ช้ นั นํา อาทิ Shueisha, Shogakukan, Kodansha,
Kadokawa Shoten และFutabasha เป็ นต้น จนถึงปี 2557 NED ได้รับลิขสิ ทธิ์ในการพิมพ์และจัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สาํ หรับ
เยาวชน ทั้งสิ้ นจํานวนมากกว่า 600 เรื่ อง หรื อมากกว่า 4,500 ปก ซึ่ งดําเนินการในรู ปแบบดังต่อไปนี้

11

บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

1) “Shonen Jump” และการ์ ตนู ไทยไว้ในเล่มเดียวกัน (หมายเหตุ: ได้ยกเลิกการจัดทํานิตยสารฉบับนี้ในเดือน
เมษายน 2557)
2) หนังสื อการ์ ตูน (Comic Collection) หมายถึงหนังสื อการ์ ตนู รวมเล่มและหนังสื อการ์ตนู ในรู ปแบบพิเศษ
(Limited Edition) ซึ่ งได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั้งจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ ในเอเชียรวมทั้ง
ประเทศไทย ส่ วนใหญ่ของหนังสื อการ์ ตนู ในกลุ่มนี้เป็ นการรวมเล่มจากการ์ตูนที่ลงเป็ นตอนๆ ในนิตยสาร
การ์ตูน “Boom” อาทิ “นารุ โตะ นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ” “เทพมรณะ Bleach” “Bakuman” “ “Blue Exorcist”
การ์ตูนไทย อาทิ “มีดที่ 13” “เดโมนิค คอรี่ ย”์ เป็ นต้น
หนังสื อการ์ ตูนเรื่องอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ ได้ มาจากนิตยสารการ์ ตูน “Boom” อาทิ หนังสื อชุด “โดราเอมอน” “รวมผลงาน
การ์ตูนของ Fujiko F. Fujio ผูเ้ ขียนโดราเอมอน” “เครยอนชินจัง” “Pokemon” “All You Need Is Kill” เป็ นต้น
3) หนังสื อการ์ ตูนความรู้ (Edutainment Comics) เป็ นการให้ความรู้แก่เยาวชน ในรู ปแบบการ์ ตูน แบ่งเป็ นช่อง
ทํานองเดียวกับการ์ ตูนญี่ปุ่น มีการแทรกความรู้ต่างๆ และคําอธิ บายเชิงวิชาการ ผ่านการเล่าเรื่ องที่สนุกสนาน
มีท้ งั แบบสี เดียวและภาพสี่ สี การ์ตนู ที่ได้รับลิขสิ ทธิ์ จากบริ ษทั ของคนไทย เช่น “ เชลล์ ดอน” และการ์ ตูนความรู้
ชุ ด Science Kids ที่ ได้รับลิ ขสิ ทธิ์ จาก สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ เป็ นต้น
4) หนังสื อนิทานภาพ (Story Book) เป็ นหนังสื อที่เหมาะสําหรับเด็กเล็ก ประกอบไปด้วยภาพโดยมีเรื่ องราว
สอดแทรกสาระสําหรับเด็ก พร้อมทั้งให้ความบันเทิง อาทิ หนังสื อนิทานภาพเจ้าหญิงดิสนีย,์ หนังสื อภาพยนตร์
การ์ตนู จากวอลท์ดิสนีย ์
5) หนังสื อกิจกรรมเสริมทักษะ (Activity Book) เป็ นหนังสื อที่เหมาะสําหรับเด็กเล็ก ประกอบด้วยรู ปภาพ พร้อม
ความรู้และความบันเทิง ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การระบายสี การวาดรู ปต่างๆ การลากเส้น เกมทดสอบความจํา
สี ตัวเลข หรื อคําศัพท์ง่ายๆ โดยใช้ตวั การ์ ตูนที่มีชื่อเสี ยงที่เด็กชื่ นชอบ อาทิ กิจกรรมหนังสื อกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชุด “เจ้าหญิงดิสนีย”์ , “มิคกี้และสหาย”, หนังสื อภาพยนตร์ การ์ ตูนจากวอลท์ดิสนีย ์ และ โมเดลกระดาษ
พัฒนาทักษะสําหรับเด็ก “ไดโนบ็อกซ์” เป็ นต้น
6) หนังสื อสาระความรู้ สําหรั บเยาวชน เป็ นหนังสื อที่ให้ความรู้ในเรื่ องต่างๆ ที่เข้าใจง่าย มีรูปภาพประกอบและ
วิธีการเล่าที่ดึงดูดความสนใจของเด็ก ขณะเดียวกันก็สอดแทรกความรู้เฉพาะด้านควบคู่ไปด้วย ซึ่ งอาจนําไปใช้
เป็ นหนังสื ออ่านนอกเวลา เช่น “Science Kids พิชิตปริ ศนาพร้อมดีวดี ี” เป็ นต้น
ข) สิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป อเมริ กา และออสเตรเลีย
NGE ได้รับความไว้วางใจให้เป็ นผูผ้ ลิต นําเข้า และจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์สําหรับเยาวชนที่ได้รับลิขสิ ทธิ์ จาก
เจ้าของลิขสิ ทธิ์ และสํานักพิมพ์ช้ นั นําจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป อเมริ กา และออสเตรเลีย อาทิ Walt Disney, Warner
Bros., Simon & Schusters, Nickelodeon ประเทศสหรัฐอเมริ กา Hit Entertainment, Chorion, Scholastic UK, Egmont
UK, Dorling Kindersley ประเทศอังกฤษ, VGS ในเครื อของ EGMONT, Verlagsgesellschaften ประเทศเยอรมันนี ,
Larousse ประเทศฝรั่งเศส, Casterman ประเทศเบลเยียม, Paramon ประเทศสเปน และ Blake Education เป็ นต้น โดย
ส่ วนใหญ่ผลิตเป็ น 2 ภาษา ซึ่ งมีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกัน จนถึงปี 2557 NGE ได้รับลิขสิ ทธิ์ ในการ
พิมพ์และจัดจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์สําหรั บเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป อเมริ กา และออสเตรเลี ย ทั้งสิ้ นจํานวน
มากกว่า 1000 ปก ซึ่ งดําเนินการในรู ปแบบดังต่อไปนี้
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1) นิตยสารสํ าหรับเด็กชื่อ “Disney & Me” เป็ นนิตยสารรายเดือนสําหรับเด็กอายุ 5-8 ปี ลิขสิ ทธิ์ จากดิสนีย ์ ซึ่ งให้
ความรู้พร้อมความบันเทิ งโดยการรวมนิ ทานภาพและกิ จกรรมเสริ มทักษะไว้ในเล่มเดียวกัน เช่น การระบายสี
รู ปภาพ ลากเส้น เกมทดสอบความจํา สี ตัวเลข พร้อมสอดแทรกความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษ (หมายเหตุ: ได้ยกเลิก
การจัดทํานิตยสารฉบับนี้ในเดือนเมษายน 2557)
2) หนังสื อนิทานภาพ (Story-telling book) ซึ่ งได้คดั สรรจากนิ ทานที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจากทั้งในและ
ต่างประเทศ อาทิ นิ ทานจากภาพยนตร์ “Frozen ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ” “หนังสื อรวมนิ ทานคลาสสิ ก
ของดิสนี ย ์ ฉบับปกแข็ง” “เจ้าหญิงแปลงโฉม” รวมทั้งนิ ทานชุด “Mickey & Friends” “Disney Princess”
“Winnie the Pooh” ของ Disney “Scooby-Doo” ของ Warner Bros. เป็ นต้น
3) หนังสื อกิจกรรมเสริมทักษะ (Activity Book) เป็ นหนังสื อที่เหมาะสําหรับเด็กเล็ก ประกอบด้วยรู ปภาพเป็ นส่ วน
ใหญ่ พร้อมความรู ้และความบันเทิง ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การระบายสี การวาดรู ป การลากเส้น เกมทดสอบ
ความจํา สี ตัวเลข หรื อคําศัพท์ง่ายๆ ฯลฯ จัดพิมพ์เป็ นสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ส่ วนใหญ่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับตัว
การ์ ตูนที่เป็ นที่นิยมระดับนานาชาติ ตัวอย่างสิ่ งพิมพ์ในประเภทนี้ ได้แก่ หนังสื อกิจกรรมเสริ มทักษะชุด Mickey
& Friends” “Disney Princess” “Frozen ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ” เป็ นต้น
1.1.2 ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ
 กลุ่มเด็กเล็ก (4 -8 ปี )
 กลุ่มก่อนวัยรุ่ น (9-12 ปี ) และวัยรุ่ น (13-18 ปี )
โดยหนังสื อของกลุ่มบริ ษทั ฯ นั้น มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายใน
พิสัยที่ต่างกันดังนี้
 หนังสื อการ์ ตูนและนิ ตยสารการ์ ตูน มี กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักเป็ นกลุ่มก่อนวัยรุ่ น และวัยรุ่ น และอาจรวมไปถึง
ผูใ้ หญ่ที่มีความชื่นชอบในการอ่านหนังสื อการ์ตนู เนื่องจากเป็ นความบันเทิงรู ปแบบหนึ่งที่มีตน้ ทุนตํ่า
 นิ ทาน/ หนังสื อภาพ/ หนังสื อกิจกรรมเสริ มทักษะ มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักเป็ นกลุ่มเด็กเล็ก
 วรรณกรรมเยาวชนมี ลก
ั ษณะเนื้ อหาแตกต่างกันตามความเหมาะสมและอายุ จึงมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายครอบคลุม
กลุ่มเด็กเล็ก ก่อนวัยรุ่ น และวัยรุ่ น
 หนังสื อสาระความรู ้มีความละเอียดของเนื้ อหาแตกต่างกันตามความเหมาะสมและอายุ ครอบคลุมลูกค้าเป้ าหมาย
ตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็ก ก่อนวัยรุ่ น และวัยรุ่ น
 หนังสื อสารานุ กรม มีความละเอียดของเนื้ อหาแตกต่างกันตามความเหมาะสมและอายุ ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเด็ก
เล็ก ก่อนวัยรุ่ น และวัยรุ่ น
 หนังสื อคู่มือข้อสอบสําหรับเยาวชน กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักเป็ นกลุ่มเด็กชั้นประถมศึกษา
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1.1.3 การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
ก) สิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย
การจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชียนั้น NED
ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตจะขายสิ่ งพิมพ์ที่ผลิตทั้งหมดให้แก่ NGE ซึ่ งเป็ นการขายบนเงื่อนไขไม่มีการรับคืน เพื่อให้ NGE นําไป
จําหน่ายต่อให้กบั เอเย่นต์ที่จดั จําหน่ายการ์ ตูน และผูจ้ ดั จําหน่ายหนังสื อรายใหญ่ที่มีร้านหนังสื อหลายสาขา ซึ่ งเป็ นการ
ขายที่ อาจมี การรั บคืนได้ในภายหลัง โดยเอเย่นต์เหล่านี้ จะกระจายสิ นค้าต่อไปยังร้ านหนังสื อค้าปลี กรายย่อยซึ่ งจะ
จําหน่ายต่อให้แก่ผอู้ ่านอีกต่อหนึ่ง และ NGE ยังมีการจัดจําหน่ายโดยตรงแก่ผอู้ ่านผ่านระบบสมาชิก
ในปี 2557 NGE จัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในทวีป
เอเชียส่ วนใหญ่ผา่ นเอเย่นต์การ์ ตูน รองลงมาได้แก่ ร้านหนังสื อ ร้านค้าโมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซื้ อ และ ร้านค้าที่ไม่ได้
จําหน่ ายหนังสื อ เป็ นหลัก และช่ องทางการจําหน่ ายอื่ นๆ ได้แ ก่ จําหน่ ายตรงผ่านบูธ งาน event ตามลําดับ รวมจุ ด
จําหน่ายทั้งสิ้ นกว่า 10,000 จุด (ที่มา: บริ ษทั ฯ )
ข) สิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป อเมริ กา และออสเตรเลีย
NGE จะทําการจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป อเมริ กา และออสเตรเลียซึ่ งตน
เป็ นผูผ้ ลิตผ่านผูจ้ ดั จําหน่ายหนังสื อรายใหญ่ที่มีร้านหนังสื อหลายสาขา และร้านค้าโมเดิร์นเทรด ซึ่ งมีเงื่อนไขการขายที่
อาจมีการรับคืนได้ในภายหลัง โดยร้านค้าเหล่านี้ จะจําหน่ายต่อให้แก่ผอู ้ ่านอีกทอดหนึ่ ง นอกจากนั้น NGE ยังมีการจัด
จําหน่ายโดยตรงแก่สถาบันการศึกษา และผูอ้ ่านผ่านระบบสมาชิกด้วย
ในปี 2556 NGE จัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป อเมริ กา และออสเตรเลีย
ส่ วนใหญ่ผา่ นร้านหนังสื อ รองลงมาได้แก่ ร้านค้าโมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซื้ อ และ ร้านค้าที่ไม่ได้จาํ หน่ายหนังสื อเป็ น
หลัก นอกจากนั้น มีการจําหน่ายตรงผ่านบูธ โรงเรี ยน และองค์กรต่างๆ และช่องทางการจําหน่ายอื่นๆ รวมจุดจําหน่าย
ทั้งสิ้ นกว่า 12,000 จุด (ที่มา: บริ ษทั ฯ10,000 ร้านค้า / 2,000 โรงเรี ยน)
1.1.4 กลยุทธ์การแข่งขัน
1) คัดเลือก สร้างสรรค์ พัฒนาสื่ อที่มีคุณภาพ
บริ ษทั ฯ จะดําเนินการผลิตและจัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนที่มีคุณภาพ ความเหมาะสม และตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมทั้งส่ งเสริ มความรู้ดา้ นต่างๆโดยเฉพาะความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษ ซึ่ งสิ่ งพิมพ์
หลายประเภทของกลุ่มบริ ษทั ฯ มีภาษาไทยควบคู่กบั ภาษาอังกฤษ
2) คัดเลือก สร้างสรรค์ สิ่ งพิมพ์ที่ทนั สมัยและได้รับความนิยมระดับนานาชาติ
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะใช้ขอ้ ได้เปรี ยบสํานักพิมพ์อื่นๆ จากการมี ความสัม พันธ์ที่ดีกบั สํานักพิมพ์ที่มี ชื่อเสี ยงใน
ต่างประเทศ ในการพิจารณาคัดเลือกสิ่ งพิมพ์ที่ได้รับความนิ ยมสู งจากต่างประเทศ และมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิ ยม
ในประเทศมาทําการผลิต และจัดจําหน่ายได้ตามเป้ าหมาย
3) พัฒนาสิ่ งพิมพ์ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างรวดเร็ ว
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการติดตามข่าวสารความนิ ยมของหนังสื อในต่างประเทศและในประเทศอย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
คัดเลือกเรื่ องที่ได้รับความนิยมสูง มาจัดพิมพ์วางจําหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของผูอ้ ่าน
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการตั้งราคาจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์สําหรับเยาวชนที่เหมาะสมและสามารถ
แข่งขันกับสํานักพิมพ์อื่นๆ ในตลาดได้ นอกจากนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังมี การสร้ างแรงจูงใจในการซื้ อหนังสื อ เช่น จัด
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จําหน่ายหนังสื อเป็ นชุดในราคาพิเศษ หรื อให้ส่วนลดพิเศษพร้อมของสมนาคุณ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มี
นโยบายทําการตลาดด้วยราคาตํ่ากว่าคู่แข่ง (Price War)
4) สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่ วมของลูกค้า และกิจกรรมเพื่อสังคม
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการจัดกิ จกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จกั และมี ส่วนร่ วมได้แก่
กิจกรรมเปิ ดตัวหนังสื อ กิจกรรมเสวนานักเขียน กิ จกรรมแต่งตัวเลียนแบบตัวการ์ ตูน (cos’ play) กิจกรรมแนะนํา
หนังสื อและลุน้ รางวัลทางสื่ อสังคมออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ
5) พัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายอย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายทุกกลุ่ม
กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ให้ ค วามสํา คัญ กับ การกระจายสื่ อ ที่ ค ัด สรรแล้ว ว่า มี คุ ณ ภาพและมี เ นื้ อ หาเหมาะสมไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ได้แก่ การให้ความสําคัญกับการพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ ายทั้งช่องทาง
ดั้งเดิม ในด้านระบบงาน การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับตัวสิ นค้า และการควบคุมติดตาม เพื่อเปิ ดโอกาสในการจําหน่ายให้
ครอบคลุมหนังสื อทุกกลุ่ม ทุกเพศวัย ในทุกช่องทางให้มากที่สุด รวมถึงการเปิ ดโอกาสการขายผ่านสื่ อใหม่อาทิ โซ
เชียลเน็ตเวิร์ก สมาร์ ตโฟน หรื อแทบเล็ต นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังเน้นการเข้าถึงเด็กและเยาวชนเป็ นพิเศษผ่านการ
ขายตรงเพื่อเข้าถึงผูป้ กครองของเด็กและเยาวชน รวมถึงการขายตรงเข้าสู่ โรงเรี ยน โดยผ่านทางห้องสมุดหรื อ ครู
บรรณารักษ์ ครู ที่ปรึ กษา เพื่อเสนอทางเลือกในการใช้ประกอบการเรี ยนการสอน หรื อมีไว้ให้นกั เรี ยนค้นคว้าประจํา
ห้องสมุดอีกทางหนึ่ง
1.2 หนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์
1.2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
หนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ของบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 5 หมวดหลักดังนี้
(1) หมวดบริหารและการจัดการ (Business and Management)
หนังสื อในกลุ่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริ หารและการจัดการในหัวข้อต่างๆ รวมถึงเศรษฐศาสตร์ การเงิน
การลงทุน การบัญชี การตลาด ภาษี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ และกรณี ศึกษาทางธุ รกิจ
ตัวอย่างหนังสื อที่ได้รับความนิยมสู งในกลุ่มนี้ เช่น “สตีฟ จ็อบส์ (Steve Jobs)” โดย Walter Isaacson ที่มียอดขายสู งต่อ
เนื่ องมาจากปี 2554, “คิดแบบอัจฉริ ยะ มาร์ ก ซักเกอร์ เบิร์ก” โดย Ekaterina Walter, “ไอน์สไตน์ ชีวประวัติและ
จักรวาล” โดย Walter Isaacson, “เจาะจุดแข็ง” พิมพ์ครั้งที่ 20 หนังสื อขายดีมาตลอด 10 ปี ของบริ ษทั ฯ โดย Marcus
Buckingham และ Donald O. Clifton, Ph. D., “Good Works” โดย Philip Kotler เป็ นต้น และในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้
ลิขสิ ทธิ์ หนังสื อ Alex Ferguson หนังสื อที่ทาํ รายได้มากที่สุดในปี 2013 คือขายได้ถึง 800,000 เล่มในประเทศอังกฤษ
ประเทศเดียว ภายในระยะเวลาเพียงไม่ถึง 3 เดือน
นอกจากนี้ ยงั มีงานเขียนของนักคิด นักเขียนไทยในกลุ่มการบริ หารและการจัดการที่ได้รับความสนใจจาก
ผูอ้ ่านในวงกว้าง อาทิ ออมให้รวยด้วยกองทุน, พิชิตหุ น้ ด้วยฟิ วเจอร์ สด้วยคลื่นแอลเลียต, เล่าให้คลิกพลิกแบรนด์ให้ดงั ,
ผูน้ าํ สมองใคร ๆ ก็เป็ นได้ เป็ นต้น
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(2) หมวดภาษา และการเรียนรู้ (Language and Learning)
หนังสื อในกลุ่มนี้ มีเนื้ อหาเกี่ ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการทดสอบความถนัดด้านต่างๆ ซึ่ ง
หนังสื อในกลุ่มพัฒนาทักษะด้านภาษาที่ได้รับความนิ ยม เช่น ”ภาษาอังกฤษแค่คริ สก็มนั ส์ แล้ว 1.5 พร้อม ซี ดี MP3”
โดย คริ สโตเฟอร์ ไรท์ นักเขียน Bestseller เป็ นต้น
(3) หมวดศาสนาและปรัชญา (Religion and Philosophy)
หนังสื อในกลุ่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคําสอนทางศาสนา ปรัชญา และความเชื่อ เช่น แค่ เปิ ดใจก็เป็ นสุ ข , แพ็ค
กระเป๋ าไปภาวนา” เป็ นต้ น
นอกจากนี้ ยงั มีหนังสื อแปลเกี่ยวกับศาสตร์ ดา้ นโหงวเฮ้งและฮวงจุย้ ผลงานของ โจอี ยับ ปรมาจารย์และที่
ปรึ กษาผูม้ ีชื่อเสี ยงระดับโลก ผลงานของเขาได้รับการแปลเป็ นภาษาไทยและมียอดจําหน่ายที่ดีอย่างต่อเนื่อง เช่น “ฮวง
จุย้ ปรับบ้านเปลี่ยนชีวิต”, “ปฏิทินฤกษ์มงคล ปี 2015” เขียนโดย โจอี ยับ ที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องมานานถึง 5 ปี
เป็ นต้น
(4) หมวดทัว่ ไป (General Interest)
หนังสื อในกลุ่มนี้ เป็ นหนังสื อที่มีเนื้ อหาหลากหลาย ครอบคลุมความสนใจด้านต่างๆ ของผูอ้ ่านในวงกว้าง
อาทิ สุ ขภาพและความงาม อาหาร บ้านและการตกแต่ง การพัฒนาตนเอง สัตว์เลี้ยง และไลฟ์ สไตล์ ตลอดจนเรื่ องชีวิต
คนดัง หนังสื อเด่นของกลุ่มนี้ได้แก่
แนวไลฟ์ สไตล์ /ชี วิตคนดัง เป็ นการนําแนวการดําเนิ นชีวิตของผูท้ ี่ประสบความสําเร็ จในด้านต่างๆ มาจัดทํา
เป็ นหนังสื อ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ผูอ้ ่าน อาทิ Line กนก เป็ นต้น
แนวสุ ขภาพ สํานักพิมพ์เนชัน่ บุ๊คส์ ได้ผลิตหนังสื อแนวสุ ขภาพที่มีคุณภาพและยอดขายสู งอย่างต่อเนื่ อง ทั้ง
จากนักเขียนไทยที่ได้รับความนิ ยม ได้แก่ รู ้ทนั มะเร็ ง2, ถนอมไตยับยั้งสารพัดโรค, ถนอมปอดยับยั้งสารพัดโรค, ล้าง
พิษตับดีทอ็ กซ์ลาํ ไส้ และหนังสื อแปลจากต่างประเทศ ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากผูอ้ ่าน เช่น 21 วันหุ่นเป๊ ะได้สไตล์สาว
เกาหลี เล่ม1 และเล่ม 2, นวดกดจุด เป็ นต้น
แนวท่ องเที่ยว ผลิตหนังสื อทั้งจากนักเขียนไทย และหนังสื อแปลจากต่างประเทศ คัดเลือกเนื้อหาของผูเ้ ขียนที่
เป็ นที่รู้จกั หรื อมีความโดดเด่น เช่น “สุ โก้ย เจแปน” เป็ นต้น
1.2.2 ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายหลักคือผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป ซึ่ งให้ความสําคัญกับการพัฒนาตนเองในแง่มุมต่างๆ ไม่
ว่าการพัฒนาทักษะในการทํางาน การใส่ ใจสุ ขภาพ การพัฒนาความคิด และปรัชญาการดําเนิ นชีวิต มีความชื่ นชอบใน
การอ่านหนังสื อเพื่อความบันเทิงและสาระความรู้
1.2.3 การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ทําการจัดจําหน่ายหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ผา่ นช่องทางการจําหน่ายประเภทต่างๆ ดังนี้
1. ร้ านหนังสื อ เป็ นช่องทางจัดจําหน่ายหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ที่ใหญ่ที่สุดของบริ ษทั ฯ โดยส่ วนใหญ่ผา่ น บมจ.ซี เอ็ด
ยูเคชัน่ ซึ่ งจะจําหน่ายหนังสื อในร้านหนังสื อของตนเองที่มีจาํ นวนสาขามากที่สุดเป็ นอันดับ 1 และกระจายหนังสื อสู่
ร้านค้าและร้านหนังสื อชั้นนําอื่นๆ ต่อไป รวมถึงมีการวางจําหน่ายแบบเปิ ดหน้าบัญชีเองโดยตรงผ่านร้านหนังสื อ
อื่นๆ ที่เป็ นช่องว่างทางการตลาด อาทิ ร้านดับเบิ้ลเอ บุ๊คทาวเวอร์ ร้านบุ๊คสไมล์ ร้านดีเอ็นเอ ควบคู่ไปกับการผลิต
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หนังสื อเล่มพิเศษจําหน่ายเฉพาะทางภายใต้โครงการ “Only At 7” ซึ่ งมีร้านบุ๊คสไมล์เป็ นตลาดหลัก ร้านค้าปลีก
เครื อข่าย ( Chain Store) อื่นๆ เป็ นตลาดรอง เพื่อมุ่งเน้นถ่ายเท หมุนเวียนหนังสื อไปถึงผูอ้ ่านภายใต้แนวคิ ด
“หนังสื อดี ราคาประหยัด” อย่างกว้างขวางต่อเนื่องอีกด้วย
2. บูธจําหน่ ายหนังสื อ เป็ นการเปิ ดบูธจําหน่ายหนังสื อแก่ผอู้ ่านโดยตรง เพื่อผลในการอํานวยความสะดวกในแง่ความ
ครบครัน หลากหลาย ด้วยราคาสมเหตุสมผล ผ่านรู ปแบบงานตามสถานที่และขนาดในการจัดงานแบบต่างๆ โดย
แบ่งเป็ น งานบูธระดับชาติ โดยการสนับสนุนจากสมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ าํ หน่ายหนังสื อแห่งประเทศไทย อาทิ งาน
สัปดาห์หนังสื อแห่ งชาติ งานมหกรรมหนังสื อ งานสัปดาห์ ครอบครัวหนังสื อ งานสัปดาห์หนังสื ออื่นๆ ในส่ วน
ภูมิภาค
3. งานบูธโมเดิร์นเทรด ทั้งที่จดั เอง และจัดร่ วมกับห้างสรรพสิ นค้าต่างๆ ภายในพื้นที่หา้ งสรรพสิ นค้านั้นๆ งานบูธโรง
เรี ยน มหาวิทยาลัย ทั้งโดยการจัดร่ วมกับงานสัปดาห์ ห้องสมุ ด สัปดาห์ วิทยาศาสตร์ งานวาระพิเศษต่างๆ ของ
โรงเรี ยนแล้ว ยังมีการจัดขึ้นเป็ นลักษณะงานโรดโชว์เพื่อให้ความรู้และแนะนําหนังสื อไปในตัวอีกด้วยส่ วนหนึ่ง
4. จําหน่ ายตรงแก่ องค์ กร เป็ นการจําหน่ ายหนังสื อแก่ผูบ้ ริ โภคที่ เป็ นบริ ษทั เอกชน โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานราชการอื่นๆ ที่มีความต้องการหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ของบริ ษทั ฯ
5. ช่ องทางการจําหน่ ายอื่นๆ เช่น การจําหน่ายหนังสื อให้แก่บริ ษทั ในเครื อเนชัน่ เพื่อใช้เป็ นของขวัญปี ใหม่หรื อของ
สมนาคุณแก่ลูกค้า และการจําหน่ ายผ่านทางไปรษณี ย ์ และอินเตอร์ เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.nationbook.com และ
nationbook.tarad.com ซึ่ งให้ส่วนลดเป็ นพิเศษแก่ผสู้ ั่งซื้ อ และเป็ นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสําหรับผูอ้ ่านมาก
ยิง่ ขึ้น
ในปี 2557 สํานักพิมพ์ “เนชัน่ บุ๊คส์” ได้จดั จําหน่ายหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ผา่ นช่องทางการจําหน่ายหลักคือ
ร้ า นหนัง สื อ รองลงมาได้แ ก่ ก ารจํา หน่ า ยตรงผ่า นบู ธ โรงเรี ย น และองค์ก รต่ า งๆ และช่ อ งทางการจํา หน่ า ยอื่ น ๆ
ตามลําดับ รวมจุดจําหน่ายทั้งสิ้ นกว่า 10,000 จุด (ที่มา : บริ ษทั ฯ )
1.2.4 กลยุทธ์การแข่งขัน
1) บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการผลิตและจําหน่ายหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายครอบคลุมความ
ต้องการของนักอ่านทุกกลุ่มอายุ เพศ และอาชีพ โดยพิจารณาคัดเลือกหนังสื อทั้งในแง่ของเนื้อหา คุณภาพ และความ
เหมาะสม เพื่อให้หนังสื อของบริ ษทั ฯ สามารถเป็ นส่ วนหนึ่ งในการเสริ มสร้างความบันเทิง และความรู ้ของผูอ้ ่านให้
ทันต่อยุคสมัย
2) เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั นักเขียนและสํานักพิมพ์ที่มีชื่อเสี ยงทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึง
ใช้ขอ้ ได้เปรี ยบสํานักพิมพ์อื่นๆ ดังกล่าวในการคัดเลือกผลงานของนักเขียน และสํานักพิมพ์ที่เป็ นที่ชื่นชอบของ
นักอ่านชาวไทย และมีคุณภาพระดับโลกโดยมียอดขายในอันดับต้นๆ (Bestseller) มานําเสนอ
3) ในส่ วนของหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ที่เป็ นหนังสื อแปลจากภาษาต่างประเทศ บริ ษทั ฯ ได้มีการมุ่งเน้นคุณภาพการแปล
ให้มีความถูกต้องตรงกับต้นฉบับมากที่ สุด โดยไม่ ละทิ้ งความสละสลวยของบทความ เพื่อ เป็ นการเสริ มสร้ าง
อรรถรสในการอ่านหนังสื อ และเสริ มสร้างความพึงพอใจให้แก่ผอู้ ่านมากที่สุด
4) บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการตั้งราคาจําหน่ ายหนังสื อที่ เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับสํานักพิมพ์อื่นในตลาดได้
นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังมีการสร้างแรงจูงใจในการซื้ อหนังสื อ เช่น จัดจําหน่ายหนังสื อในราคาพิเศษ หรื อให้ส่วนลด
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พิเศษสําหรับหนังสื อบางหมวด เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายทําการตลาดด้วยราคาตํ่ากว่าคู่แข่ง
(Price War)
5) บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการส่ งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่ องในรู ปแบบต่างๆ เช่น การเข้า
ร่ วมงานมหกรรมหนังสื อต่างๆ การเปิ ดตัวหนังสื อ การพบปะนักเขียน การจัดส่ งหนังสื อให้แก่สื่อต่างๆ รวมถึง
นักวิจารณ์ เป็ นต้น
6) บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ชื่อของสํานักพิมพ์ “เนชัน่ บุ๊คส์” และหนังสื อให้เป็ นที่รู้จกั ในกลุ่ม
นักอ่านผ่านสื่ อต่างๆหลากหลายรู ปแบบให้ครบถ้วน เช่น หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ และสื่ อออนไลน์ เป็ นต้น
1.3 การจัดหาสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อ
1.3.1 การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อ
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะทําการพิจารณาแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์ เพื่อวางแผนกําหนดประเภทสิ่ งพิมพ์และรู ปแบบ
เนื้อหาที่จะดําเนินการผลิตในแต่ละปี หลังจากนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการจัดหาและผลิตสิ่ งพิมพ์ โดยมีข้ นั ตอนหลัก
ในการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
1) การคัดสรรสื่ อสิ่ งพิมพ์
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะจัดส่ งบรรณาธิ การและทีมงานไปเยี่ยมชมงานเทศกาลหนังสื อในต่างประเทศ (Book Fairs)
เพื่อดูแนวโน้มของสิ่ งพิมพ์โลก และสรรหารายชื่อสิ่ งพิมพ์ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังมีการสํารวจตลาดเพื่อ
สอบถามหรื อหาข้อมูลของประเภทหรื อรายชื่อสิ่ งพิมพ์ที่เป็ นที่ตอ้ งการของกลุ่มผูอ้ ่านเป้ าหมายโดยตรง ในบางกรณี
นักเขียนหรื อสํานักพิมพ์ผเู้ ป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ อาจทําการติดต่อขอจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ ในการผลิตและจัดจําหน่ายแก่กลุ่ม
บริ ษทั ฯ โดยตรง เนื่ องจากชื่ อเสี ยงของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นที่ ยอมรั บในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสื อพ็อค
เก็ตบุ๊คส์ในแนวธุรกิจและการจัดการ และการพัฒนาตนเองของกลุ่มบริ ษทั ฯ
หลังจากนั้น คณะทํางานเพื่อคัดเลือกหนังสื อของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร บรรณาธิ การ ฝ่ ายขาย
และฝ่ ายการตลาด จะทําการคัดเลือกสิ่ งพิมพ์ที่เหมาะสมในการผลิตและจัดจําหน่ายซึ่ งมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้
1.1) มีรูปแบบและเนื้ อหาที่คาดว่าน่าจะตรงกับความต้องการและได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่ องจากกลุ่มผูอ้ ่าน
เป้ าหมาย ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีขนาดที่เหมาะสมในการจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์น้ นั ๆ
1.2) ไม่มีเนื้อหาที่แสดงความรุ นแรงและยัว่ ยุทางเพศ
1.3) มีตน้ ทุนในการซื้ อลิขสิ ทธิ์ ที่เหมาะสม และสามารถขายได้ในราคาที่กลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถทํากําไรจากการ
ผลิตและจัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์น้ นั ได้
2) ติดต่อ เจรจา และทําสัญญาซื้ อลิขสิ ทธิ์
หลังจากที่ได้รายชื่อสิ่ งพิมพ์ที่เหมาะสมแล้ว ทางกลุ่มบริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการติดต่อเจรจาราคา และเงื่อนไขใน
การซื้ อลิขสิ ทธิ์ กับนักเขียน หรื อสํานักพิมพ์ผเู้ ป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ สําหรับหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ในหมวดทัว่ ไปบางเล่ม
กลุ่มบริ ษทั ฯ อาจดําเนิ นการติดต่อนักเขียนที่คาดว่าจะเป็ นที่นิยมในกลุ่มผูอ้ ่านมาเพื่อเขียนหนังสื อให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ
จากนั้นจึงทําสัญญากับนักเขียน หรื อสํานักพิมพ์ผเู้ ป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์
3) การจัดเตรี ยมต้นฉบับภาษาไทย
3.1) การแปล ในกรณี ที่เป็ นสิ่ งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะติดต่อผูแ้ ปลที่มีความเหมาะสมกับ
ประเภทหนังสื อเพื่อดําเนิ นการแปลเป็ นภาษาไทย และติดต่อผูท้ ี่มีความเหมาะสมกับประเภทหนังสื อดังกล่าวเพื่อทํา
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หน้าที่ บรรณาธิ การเล่มตรวจสอบความถูกต้องของสํานวนแปล ซึ่ งภายหลังจากที่ ผแู้ ปลทําการลงนามในสัญญาและ
ได้รับต้นฉบับสิ่ งพิมพ์ภาษาต่างประเทศจากกลุ่มบริ ษทั ฯ เรี ยบร้อยแล้ว ก็จะดําเนิ นการแปล โดยระยะเวลาในการแปล
นั้นขึ้ นอยู่กบั ประเภทสิ่ งพิมพ์ ความยากง่ายของเนื้ อหา และจํานวนหน้า ซึ่ งส่ วนใหญ่มีระยะเวลาไม่เกิ น 1-2 เดื อน
จากนั้นผูแ้ ปลจะดําเนิ นการส่ งผลงานแปลฉบับสมบูรณ์ให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ เพื่อส่ งต่อเล่มให้แก่บรรณาธิ การดําเนิ นการ
ตรวจสอบและแก้ไข ภายหลังจากบรรณาธิ การตรวจต้นฉบับที่แปลเป็ นภาษาไทยสมบูรณ์แล้ว ก็จะดําเนินการส่ งให้แก่
กลุ่มบริ ษทั ฯ ในกรณี สิ่งพิมพ์เป็ นหนังสื อการ์ ตูน กลุ่มบริ ษทั ฯ จะมีการนําต้นฉบับหนังสื อการ์ ตูนภาษาต่างประเทศมา
ทําการสแกนเพื่อนําคําแปลลงประกอบภาพการ์ตนู
3.2) การจัดรู ปเล่ม ภายหลังจากที่ กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับต้นฉบับสิ่ งพิมพ์ภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ ก็จะนํามา
ดําเนิ นการจัดเรี ยงภาพ เนื้ อหา และจัดรู ปเล่มให้เหมาะสม ในบางกรณี ที่เป็ นสิ่ งพิมพ์จากต่างประเทศ อาจถูกจํากัดให้
จัดเรี ยงและจัดทํารู ปแบบให้เหมือนต้นฉบับภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จะทําการออกแบบปกหนังสื อ
และจัดทําปกขึ้นมาเองในกรณี ที่เจ้าของลิขสิ ทธิ์ มิได้บงั คับให้ใช้ปกหนังสื อของต้นฉบับ หรื อในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าปกเดิมไม่เหมาะสม
4) การจัดเตรี ยมการพิมพ์
4.1) การเตรี ยมกระดาษ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการติดต่อผูค้ า้ กระดาษเพื่อดําเนิ นการสั่งจองกระดาษที่ใช้ใน
การจัดพิมพ์ ในระหว่างการจัดเตรี ยมต้นฉบับ โดยปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ฯ ซื้ อกระดาษเพื่อใช้ผลิตสิ่ งพิมพ์จากบริ ษทั ใน
เครื อเนชัน่ และผูจ้ ดั จําหน่ายกระดาษภายในประเทศในราคาตลาด
4.2) การจัดหาโรงพิมพ์ ในระหว่างการจัดเตรี ยมต้นฉบับ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการติดต่อโรงพิมพ์เพื่อ
กําหนดรู ปแบบการพิมพ์ ค่าจ้างพิมพ์ และวันกําหนดส่ งของ โดยมีการเปรี ยบเทียบและเจรจาต่อรองเพื่อให้ค่าจ้างพิมพ์
ตํ่าที่สุดภายใต้รูปแบบสิ่ งพิมพ์ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องการ ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ฯ ใช้บริ การโรงพิมพ์จาํ นวน 3 แห่ ง ได้แก่ บจก.
ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย), บจก. เอช-เอ็น กรุ๊ ป และบจก. พริ้ นต์โพร
4.3) การพิมพ์ทดสอบ จากนั้นกลุ่มบริ ษทั ฯ จะดําเนินการส่ งพิมพ์ทดสอบ (proof printing) และตรวจดูความ
เรี ยบร้อยอีกครั้งหนึ่ ง ในบางกรณี กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องจัดส่ งต้นแบบของสิ่ งพิมพ์ให้แก่เจ้าของลิขสิ ทธิ์ เพื่อขออนุมตั ิก่อน
ดําเนินการจัดพิมพ์หรื อจัดจําหน่าย
5) การพิมพ์และจัดส่ ง
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะจัดส่ งไฟล์อิเล็กทรอนิ กส์ตน้ ฉบับสิ่ งพิมพ์ให้แก่โรงพิมพ์เพื่อดําเนิ นการพิมพ์ เมื่อโรงพิมพ์
ดําเนินการพิมพ์เรี ยบร้อยแล้ว โรงพิมพ์จะจัดส่ งมาเพื่อจัดเก็บที่คลังสิ นค้าของกลุ่มบริ ษทั ฯ
สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาลิขสิ ทธ์สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสื อ
ในการผลิตและจัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะซื้ อลิขสิ ทธิ์ สิ่ งพิมพ์มาจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์
ซึ่ งเป็ นนักเขียนหรื อสํานักพิมพ์ท้ งั ในและต่างประเทศจํานวนหลายราย เพื่อนํามาผลิตและจัดจําหน่ ายเพียงรายเดี ยว
(Exclusive) ในประเทศไทย ซึ่ งส่ วนใหญ่มีระยะเวลา 3 – 5 ปี และมีสิทธิ ต่ออายุสัญญาได้ในราคาและเงื่อนไขเดิม ส่ วน
ใหญ่มีการกําหนดจํานวนขั้นตํ่าในการผลิตสิ่ งพิมพ์ครั้งแรก ทั้งนี้ เจ้าของลิขสิ ทธิ์ สามารถยกเลิกสัญญาได้ หากกลุ่ม
บริ ษทั ฯ ทําผิดสัญญา และ/หรื อ มี ปั ญ หาด้านการเงิ น และ/หรื ออยู่ในสถานะล้มละลาย เป็ นต้น โดยมี ค่าลิ ข สิ ท ธิ์ ที่
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลัก ดังนี้
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1) ค่าลิขสิ ทธิ์ ขั้นต้นซึ่ งเป็ นจํานวนคงที่ (minimum guarantee) กําหนดจากยอดพิมพ์เริ่ มต้นขั้นตํ่า หรื อประมาณการ
ยอดขาย ชําระ ณ วันที่ลงนามในสัญญา หรื อภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้
2) ค่าลิขสิ ทธิ์แปรผันที่คาํ นวณจากยอดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์หรื อยอดพิมพ์ ซึ่ งส่ วนใหญ่มีการชําระทุกครึ่ งปี หรื อหนึ่งปี
ทั้งนี้ ประเภทของค่าลิขสิ ทธิ์ รวมทั้งจํานวน และกําหนดเวลาการชําระค่าลิขสิ ทธิ์ ของแต่ละสัญญานั้น ขึ้นอยู่
กับการต่อรองระหว่างกลุ่มบริ ษทั ฯ และเจ้าของลิขสิ ทธิ์
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันในธุรกิจสิ่ งพิมพ์
ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจสํานักพิมพ์
ปี 2557 เป็ นปี ที่ยากลําบากของอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์ สาเหตุจากทั้งสถานการณ์การเมืองที่ต่อเนื่ องมาจากปี
2556 ซึ่ งความวุน่ วายได้สิ้นสุ ดลงจากการเข้าควบคุมสถานการณ์โดยทหาร อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลต่อการ
ใช้จ่ายของประชาชน โดยรายได้จากหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ การ์ ตูน และหนังสื อเด็กลดลง 46 % แต่รายได้จากการขาย
หนังสื อของงานสัปดาห์หนังสื อแห่ งชาติครั้งที่ 42 ซึ่ งจัดช่วงปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน 2557 เพิ่มขึ้น 4%
เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว หลังจากที่ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาและสถานการณ์การเมืองเข้าสู่ ภาวะปกติในครึ่ งปี หลังของปี
2557 เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีข้ ึน แต่ยงั อยูใ่ นอัตราที่ไม่น่าพอใจ เนื่องจากการหดตัวลงของค่าใช้จ่ายทั้งปี
โดยทั้งปี 2557 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ที่เพียง 0.7% ยอดขายหนังสื อจากร้าน
หนังสื อโดยรวมตกลง ร้านหนังสื อปิ ดตัวลงเป็ นจํานวนมาก นอกจากนั้นอัตราค่าบริ การในการกระจายหนังสื อก็ปรับตัว
สู งขึ้น ซึ่ งทําให้สาํ นักพิมพ์ตอ้ งคัดเลือกหนังสื อ และพิมพ์หนังสื อเพื่อวางตลาดในจํานวนเรื่ องที่นอ้ ยลง อย่างไรก็ตาม
เรื่ องที่คดั เลือกมาแล้วว่าตรงตามความต้องการของตลาดก็มียอดขายเฉลี่ยที่สูงขึ้น ซึ่ งหมายความถึงจํานวนหนังสื อที่
เหลือกลับคืนมาน้อยลง
รายได้จากงานมหกรรมหนังสื อครั้งที่ 19 ที่จดั ขึ้นในเดือนตุลาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
งานเดียวกันปี ที่แล้วประมาณ 10% โดยสมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ าํ หน่ายหนังสื อแห่ งประเทศไทยรายงานว่ามีคนเข้าชม
งานจํานวน 2.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้วประมาณ 6% แต่รายได้จากการขายหนังสื อโดยรวมลดลง 22% สาเหตุหลัก
ของการหดตัวลดลงของตลาดหนังสื อคาดการณ์ได้วา่ ผูบ้ ริ โภคใช้เวลาไปกับสื่ ออื่นทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่ งไม่ได้
หมายความว่าคนหันไปอ่านดิจิตอลบุ๊คส์เป็ นการทดแทน อย่างไรก็ตาม ยอดขายของร้านค้าทางอินเตอร์ เน็ตของบริ ษทั ฯ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ถึงแม้ยอดขายจะเป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ยมาก เมื่อเทียบกับยอดขายหนังสื อที่พิมพ์ดว้ ยกระดาษ
สภาพตลาดของหนังสื อการ์ ตูนก็เป็ นเช่ นเดียวกันกับตลาดหนังสื อทัว่ ไป แต่ในปี 2557 ยอดขายของหนังสื อเด็กเล็ก
โดยเฉพาะคาร์แรคเตอร์ราชินีหิมะ (Frozen) และชุดเจ้าหญิงของดิสนียท์ าํ รายได้มากขึ้น โดยเฉพาะยอดขายที่ 7-Eleven.
ปี 2557 เป็ นปี ที่ บ ริ ษ ัท ใช้สื่ อ โทรทัศ น์ ข องเครื อ เนชั่น ในการโฆษณาและประชาสั ม พัน ธ์ ห นัง สื อ อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ เนื่องด้วยเครื อเนชัน่ ได้ทาํ การประมูลใบอนุญาตการให้บริ การโครงข่ายทีวีดิจิตอลมาได้ 2 ช่อง คือ เนชัน่
ทีวี 22 และ NOW 26 นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังใช้สื่ออื่นๆในเครื อเนชัน่ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทุก
ประเภทอย่างเต็มที่ ซึ่ งนับว่าเป็ นจุดแข็งของบริ ษทั ฯ
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2. ธุรกิจบริการเป็ นตัวแทนจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์จากต่ างประเทศ และบริการทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริ การ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจบริ การเป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์จากต่างประเทศชั้นนําและบริ การที่เกี่ยวข้อง
ผ่านตัวบริ ษทั ฯ เอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สิ่ งพิมพ์ที่บริ ษทั ฯ ให้บริ การมี ท้ งั หมด 185 ฉบับ ประกอบด้วย
หนังสื อพิมพ์ภาษาต่างประเทศและนิ ตยสารภาษาต่างประเทศ และฐานข้อมูลออนไลน์ดงั รายชื่ อที่แสดงในตาราง
ด้านล่าง ซึ่ งธุ รกิ จดังกล่าวรวมถึงการเป็ นตัวแทนขายสมาชิ กและเป็ นตัวแทนขายโฆษณาให้กบั หนังสื อพิมพ์ The
Yomiuri Shimbun ฉบับที่พิมพ์ในประเทศไทย การรับจ้างพิมพ์โดยไม่มีลิขสิ ทธิ์ในสิ่ งพิมพ์ อาทิ หนังสื อพิมพ์ The Wall
Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbun รวมถึง การให้บริ การจัดส่ งให้แก่หนังสื อพิมพ์และนิตยสารอีกหลาย
ฉบับ ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางด้านล่างเช่นกัน โดยการให้บริ การดังกล่าวของบริ ษทั ฯ เป็ นแบบ One Stop Service
เพื่อความสะดวกของเจ้าของสิ่ งพิมพ์ในการติดต่อประสานงาน และแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้ น สําหรั บฐานข้อมูล
ออนไลน์ซ่ ึ งเป็ นผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบดิจิตอลที่บริ ษทั ฯ เห็นว่าเป็ นแนวโน้มของหลายสํานักพิมพ์ จึงได้เริ่ มเป็ นตัวแทน
ขายสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์โดยเริ่ มจากการสารานุกรม Britannica เป็ นอันดับแรก
ลําดับที่
1

2

ประเภท/หมวด/ ชื่อหนังสื อ
หนังสื อพิมพ์
1. The Yomiuri Shimbun
2. The Wall Street Journal Asia
3. Financial Times
นิตยสาร
1. Automotive & Motorcycle
2. Business & Finance
3. Computer & Electronics
4. Entertainment
5. Health & Fitness
6. Home & Garden
7. Kids & Teens
8. Men
9. News & Current Affairs
10. Science & Nature
11. Sports & Recreation
12. Women
13. Cooking & Food
14. Travel & Vacation
15. General Interest

จํานวนหัว
3
1
1
1
180
13
16
13
11
7
18
18
8
9
7
10
23
7
9
6

บริการทีเ่ กีย่ วข้ องของบริษัทฯ *
1,2,3,4,5
1,2,4,5
2
2
2,5
2
2
1,2,3,5
2
2
2
1,2,5
2
2
2
2
1,2,5
2
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ลําดับที่
3
4

ประเภท/หมวด/ ชื่อหนังสื อ
16. Life Style & Fashion
หนังสื อ
1. Veg Haven Guidebooks
ฐานข้ อมูลออนไลน์
1. Britannica
รวมทั้งหมด

จํานวนหัว
5
1
1
1
1
185

บริการทีเ่ กีย่ วข้ องของบริษัทฯ *
2
1
2

ที่มา: บริ ษทั ฯ
หมายเหตุ: * บริ การที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ฯ
1. ตัวแทนจําหน่ายวางร้าน 2. ตัวแทนขายสมาชิก 3. ตัวแทนขายโฆษณา 4. รับจ้างพิมพ์ 5. รับจ้างจัดส่ ง
2.2 ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
ในกรณี หนังสื อพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ซึ่ งเป็ นหนังสื อพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นนั้น กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายคือ ชาวญี่ปุ่นและ
ครอบครัวที่มาพํานักและทํางานในประเทศไทยทั้งชัว่ คราวและเป็ นระยะเวลานาน รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวญี่ ปุ่น ใน
ส่ วนหนังสื อพิมพ์ The Wall Street Journal Asia กลุ่มเป้ าหมายคือ นักธุรกิจชาวต่างชาติ นักธุรกิจและผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ชาวไทยที่ตอ้ งการได้รับข่าวสารข้อมูลอัพเดทในภูมิภาคเอเชีย และทัว่ โลก
บริ ษทั ฯ ยังเดินหน้าขยายกลุ่มเป้ าหมายไปยังกลุ่มที่มีความสนใจนิตยสารต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถบริ การ
ลูกค้าได้ตรงกลุ่มมากขึ้น บริ ษทั ได้แบ่งสิ นค้าออกเป็ น 16 หมวด ดังนี้
Automotive & Motorcycle กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายส่ วนใหญ่ เป็ นเจ้าของร้านขายรถยนต์ และผูท้ ี่ชื่นชอบการขับรถ และผู ้
ที่ติดตามการออกรถรุ่ นใหม่ๆ
Business & Finance มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักเป็ นนักธุรกิจ และนักบัญชีการเงิน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่อยูใ่ น
ประเทศไทย แต่ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ กําลังขยายกลุ่มเป้ าหมายไปยังกลุ่มนักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาด้านธุรกิจ ซึ่ งปั จจุบนั มีความ
สนใจในนิตยสารภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
Computer & Electronics มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักเป็ นผูป้ ระกอบการด้านคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิ กส์ต่างๆ
รวมถึงคนทํางานด้าน IT นักศึกษา และบุคคลทัว่ ๆไปที่สนใจในด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารทุกชนิด
Entertainment มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลัก เป็ นกลุ่มวัยรุ่ นและวัยทํางานที่ชื่นชอบการติดตามข่าวของดารา ภาพยนตร์
และข่าวบันเทิงทัว่ ไป
Health & Fitness มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลัก เป็ นสถานประกอบการด้านสุ ขภาพ เช่น ร้านสปา ร้านอาหาร โรงพยาบาล
สถานที่ออกกําลังกาย และรวมถึงบุคคลทัว่ ไปที่รักสุ ขภาพ
Home & Garden มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลัก เป็ นพ่อบ้าน แม่บา้ น และคนทํางานที่สนใจในการตกแต่งบ้านและสวน
ของตนเอง และผูป้ ระกอบธุรกิจบ้านและสวน เพื่อดูแนวโน้มความต้องการของลูกค้า
Kids & Teens มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักเป็ นเยาวชน อายุ 7-19 ปี
Men มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักเป็ นผูช้ าย ที่ชอบติดตามดาราคนโปรดของตนเอง ผ่านภาพและเนื้อข่าวที่น่าสนใจ
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News & Current Affairs มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักเป็ นนักธุรกิจ นักวิชาการ กลุ่มนักศึกษา ที่ชื่นชอบการติดตามข่าว
และสนใจในการวิเคราะห์ข่าวในเชิงลึก
Science & Nature มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักเป็ นนักวิชาการ นักธรรมชาตินิยม นักศึกษาที่สนใจวิทยาศาสตร์ และ
ธรรมชาติ
Sports & Recreation มี กลุ่มลูกค้า คื อ บุ คคลทุกเพศ ทุกวัยที่ รักในกี ฬาที่ ตนเองชื่ นชอบ เช่ น ฟุตบอล กอล์ฟ
บาสเกตบอล รวมถึงนักเดินทางที่สนใจสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
Women มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลัก เป็ นบุคลทัว่ ไปที่สนใจในเรื่ องแฟชัน่ ดารา ข่าวบันเทิ งต่างๆ กลุ่มลูกค้าส่ วนใหญ่
เป็ นผูห้ ญิง
Cooking & Food มีกลุ่มเป้ าหมายหลัก เป็ นแม่บา้ น และคนทํางานที่มีความสนใจทําอาหาร ต้องการหาความรู ้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับเมนูอาหาร และสาระน่ารู้ของอาหารต่างๆ
Travel & Vacation มีกลุ่มเป้ าหมายหลักเป็ นนักธุรกิจ และบุคคลทัว่ ไปที่ตอ้ งการข้อมูลแนะนําการท่องเที่ยว
Jewelry & Watch มีกลุ่มเป้ าหมายหลักเป็ นบริ ษทั ร้านค้าที่ดาํ เนินธุรกิจสิ นค้าเครื่ องประดับ
General Interest มีกลุ่มเป้ าหมายหลักเป็ นบุคคลทัว่ ไปที่ใฝ่ หาความรู้ และข้อมูลเพื่อให้ตนเองมีความรู ้รอบด้าน
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังรับจัดจําหน่ ายหนังสื อเล่ม โดยหนังสื อที่นาํ เข้ามาเป็ นหนังสื อประเภทไกด์บุ๊คแนะนํา
ร้านอาหารมังสวิรัติ เพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่มที่สนใจเรื่ องสุ ขภาพ
ปั จจุ บนั บริ ษทั ได้ขยายผลิ ตภัณฑ์ไปยังข้อมูลประเภทดิ จิตอล โดยเป็ นตัวแทนจําหน่ ายสมาชิ กฐานข้อมู ล
ออนไลน์ให้กบั บริ ทานิกา้ (Britannica) ซึ่ งเป็ นแบรนด์ที่ได้รับความเชื่อถือมายาวนานในฐานะผูผ้ ลิตสารานุกรมคุณภาพ
โดยมีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โรงเรี ยนนานาชาติ และโรงเรี ยนสองภาษา
2.3 การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
การจัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศของบริ ษทั ฯ จะมีช่องทางการจําหน่ายที่แตกต่างกันไปตามที่สํานักพิมพ์
เจ้าของลิขสิ ทธิ์ ให้สิทธิ ไว้ในสัญญาการเป็ นตัวแทนจําหน่ายของแต่ละสิ่ งพิมพ์ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท
ดังนี้
ก) ร้านหนังสื อ และแผงหนังสื อ (Newsstand): บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายกระจายสิ่ งพิมพ์ไปที่ร้านหนังสื อ และแผง
หนังสื อให้แก่ผผู้ ลิตสิ่ งพิมพ์เพียงรายเดียวในประเทศไทย (Exclusive) ซึ่ งนําไปจําหน่ายต่อให้กบั ผูอ้ ่านโดยตรง ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ มีจุดกระจายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศผ่านช่องทางนี้รวมกันทั้งสิ้ นมากกว่า 400 แห่ง
ข) สมาชิ ก: บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการบอกรับสมาชิ กสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศ ซึ่ งระยะเวลาการเป็ นสมาชิ กนั้นมีความ
หลากหลายขึ้นกับประเภทหนังสื อพิมพ์ หรื อนิตยสาร เช่น ราย 1 เดือน ราย 1 ปี ราย 2 ปี เป็ นต้น โดยสิ่ งพิมพ์ส่วนใหญ่
ในปั จจุบนั จะขายสมาชิกควบคู่ท้ งั สิ่ งพิมพ์และออนไลน์ สิ่ งพิมพ์ดงั กล่าวจะถูกจัดส่ งถึงสถานที่ที่ผเู้ ป็ นสมาชิกระบุไว้
โดยผูจ้ ดั ส่ งที่บริ ษทั ฯ หรื อผูผ้ ลิตสิ่ งพิมพ์เป็ นผูจ้ า้ ง สําหรับสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์จะเป็ นการสมัครแบบรายปี ในนาม
สถาบันการศึกษาเพื่อนักศึกษา หรื อนักเรี ยนในสถาบัน โดยเมื่อบอกรับเป็ นสมาชิก บริ ษทั จะมีการประสานงานให้เปิ ด
ระบบฐานข้อมูลเพื่อสมาชิกเข้าใช้งานได้ผา่ นหน้าเว็บไซต์ที่กาํ หนด
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ค) Bulk: ในช่องทางนี้ บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศหัวละหลายเล่มให้แก่ผซู้ ้ื อเพียงรายเดียว เช่น
โรงแรม สายการบิน และองค์กรต่างๆ เป็ นต้น โดยสํานักพิมพ์เจ้าของสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศนั้นๆ จะมีการกําหนดลักษณะ
การจําหน่ายและจํานวนเล่มที่จาํ หน่ายในแบบ Bulk ที่แตกต่างกันไป
ตารางแสดงรายละเอียดช่ องทางการจัดจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศหัวต่ างๆ ของบริษัทฯ
ลําดับที่
ประเภท/หมวด/ ชื่อหนังสื อ
แผงหนังสื อและ
สมาชิก
ร้ านหนังสื อ
1
หนังสื อพิมพ์
1. The Yomiuri Shimbun
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
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
หนังสื อ
1. Veg Haven Southeast Asia
x
4
ฐานข้ อมูลออนไลน์
1. Britannica
x

Bulk

X

X
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2.4 กลยุทธ์การแข่งขัน
สําหรับธุรกิจนี้ หากบริ ษทั ฯ สามารถทํายอดจําหน่ายได้เพิ่มขึ้น บริ ษทั ฯ จะได้รับค่าคอมมิชชัน่ หรื อส่ วนลดใน
สัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน บริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นการเพิ่มยอดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศที่บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทน
จําหน่ า ยอยู่แ ล้วในปั จ จุ บ ัน โดยการขยายช่ อ งทางการจัด จําหน่ า ยไปยังช่ อ งทางใหม่ ๆ เช่ น การจํา หน่ ายแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผา่ นเว็บไซต์ซ่ ึ งเป็ นการจัดจําหน่ายที่มีตน้ ทุนตํ่าและเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้รวดเร็ ว และการจําหน่ายผ่าน
ศูนย์บริ การการขายสมาชิ ก Nstore ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งขึ้ นโดยรวบรวมสิ่ งพิมพ์ของบริ ษทั ฯ เองและพันธมิ ตรทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผอู้ ่าน เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มี เป้ าหมายในการเพิ่มการเป็ นตัวแทนจัดจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศหัวใหม่ โดย
มุ่งเน้นสิ่ งพิมพ์ดา้ นธุรกิจ และเพื่อตอบสนองความต้องการของผูอ้ ่านทุกกลุ่ม และเพิ่มความหลากหลายของสิ่ งพิมพ์ ใน
ปี 2557 บริ ษทั จึงได้แบ่งการขายสิ่ งพิมพ์ออกเป็ น 2 ประเภทคือหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสาร โดยในส่ วนของนิ ตยสารได้
แบ่งสิ นค้าออกเป็ น 16 กลุ่ม ดังนั้นพนักงานของบริ ษทั สามารถเจาะตลาดตามลูกค้าให้ตรงกลุ่มได้
บริ ษทั ฯ จะพิจารณาความต้องการของผูบ้ ริ โภคในประเทศไทยจากปริ มาณการขายตามแผงหนังสื อและร้าน
หนังสื อ เมื่ อบริ ษทั ฯ เห็ นแนวโน้มความเป็ นไปได้ในการทํากําไรจากการเป็ นตัวแทนจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์ดงั กล่าวแล้ว
บริ ษทั ฯ จะทําการติดต่อสํานักพิมพ์เจ้าของสิ่ งพิมพ์เพื่อขอเป็ นตัวแทนจําหน่ายต่อไป นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังมีกลยุทธ์
เฉพาะในแต่ละช่องทางการจัดจําหน่ายดังนี้
ก) ร้านหนังสื อ และแผงหนังสื อ (Newsstands)
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการติดต่อ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ร้านหนังสื อขนาดใหญ่เป็ นหลัก เนื่ องจากมี สาขามาก และ
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากกว่าร้านหนังสื อ หรื อแผงหนังสื อที่มีขนาดเล็ก
ข) สมาชิกแก่บุคคลทัว่ ไป (Subscription)
บริ ษทั ฯ มีการจัดกิจกรรมการตลาดโดยจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศอื่นๆ ให้แก่สมาชิกในราคาที่ต่าํ กว่าราคาหน้าปก
หรื อตํ่ากว่าราคาที่จาํ หน่าย ณ แผงหนังสื อ รวมถึงมีการมอบของสมนาคุณในกรณี สมัครเป็ นสมาชิกสิ่ งพิมพ์กบั บริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีการชักชวนให้ผอู้ ่านสมัครสมาชิกกับบริ ษทั ฯ โดยผ่านช่องทางหลักคือ การชักชวนทางโทรศัพท์ การ
ออกร้านในงานสัปดาห์หนังสื อ การโปรโมทผ่านเว็บไซต์ และการส่ งอีเมลและเอกสารไปยังผูอ้ ่านที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
โดยตรง เป็ นต้น
ค) สมาชิกแก่โรงแรม องค์กรทัว่ ไป (Bulk)
บริ ษทั ฯ มีทีมการขายที่ติดต่อกับสายการบิน โรงแรม สถาบันการศึกษา และ องค์กรอื่นๆ โดยตรงเพื่อชักชวนให้องค์กร
เหล่านั้นซื้ อสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศแบบ Bulk จากบริ ษทั ฯ
2.5 บริ การจัดพิมพ์ จัดส่ งและกระจายสิ นค้า
ปั จจุบนั สํานักพิมพ์เจ้าของหนังสื อพิมพ์ The Yomiuri Shimbun และ The Wall Street Journal Asia ได้วา่ จ้าง
บริ ษทั ฯ ให้ดาํ เนินการจัดพิมพ์หนังสื อพิมพ์ โดยบริ ษทั ฯ ได้ใช้บริ การโรงพิมพ์ในเครื อเนชัน่ ได้แก่ บริ ษทั ดับบลิวพีเอส
(ประเทศไทย) จํากัด ในการจัดพิมพ์หนังสื อพิมพ์ดงั กล่าว หลังจากนั้นสํานักพิมพ์เจ้าของสิ่ งพิมพ์ท้ งั สอง ได้ว่าจ้าง
บริ ษทั ฯ กระจายหนังสื อพิมพ์ตามช่องทางการจําหน่ายต่างๆ โดยบริ ษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ ได้แก่ บริ ษทั
เอ็นเอ็มแอล จํากัด เป็ นผูก้ ระจายหนังสื อให้ ในส่ วนของนิตยสารต่างประเทศนั้น สํานักพิมพ์เจ้าของสิ่ งพิมพ์จะผลิตใน
ต่างประเทศ และจัดส่ งให้แก่ลกู ค้าโดยว่าจ้างบริ ษทั ฯ หรื อผูจ้ ดั ส่ งรายอื่น
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สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศ
ในการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศ บริ ษทั ฯ จะทําสัญญาเป็ นตัวแทนจําหน่ายกับเจ้าของสิ่ งพิมพ์
ซึ่ งเป็ นสํานักพิมพ์ต่างประเทศจํานวนหลายราย โดยส่ วนใหญ่มีระยะเวลา 1 ปี สําหรับสัญญาตัวแทนจําหน่ายนิ ตยสาร
และมีสิทธิ ต่ออายุสัญญาได้ในราคาและเงื่อนไขเดิม สําหรับสัญญาตัวแทนจําหน่ายหนังสื อพิมพ์จะหมดอายุเมื่อมีการ
ยกเลิ กสัญญา ทั้งนี้ เจ้าของสิ่ งพิมพ์สามารถยกเลิ กสัญญาได้ หากกลุ่มบริ ษทั ฯ ทําผิดสัญญา และ/หรื อมี ปัญหาด้าน
การเงิ น และ/หรื อ อยู่ใ นสถานะล้ม ละลาย และ/หรื อ เมื่ อ มี ก ารแจ้ง อี ก ฝ่ ายล่ว งหน้า เป็ นต้น โดยบริ ษ ัท ฯ จะได้รั บ
ค่าตอบแทนเป็ นสัดส่ วนของปริ มาณที่จาํ หน่าย และค่าคอมมิชชัน่ จากการขายสมาชิก
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันในธุรกิจตัวแทนจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศ
ยอดการจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์จากต่างประเทศรวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั การเติบโตของกลุ่ม
ลูกค้าของสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศ ซึ่ งสามารถแบ่งได้เป็ น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่
ก) กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาพักในโรงแรมต่างๆ ทัว่ ประเทศไทย ถือเป็ นกลุ่มลูกค้าหลักในการจําหน่าย
หนังสื อพิมพ์และนิตยสารต่างประเทศของบริ ษทั ฯ
ข) กลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย
ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยเป็ นเวลา 1 เดือนขึ้นไป ถือเป็ นกลุ่มลูกค้าสําคัญที่สนใจอ่านนิ ตยสารและ
หนังสื อพิมพ์จากต่างประเทศ
ค) กลุ่มคนไทยที่สนใจสิ่ งพิมพ์จากต่างประเทศ
คนไทยกลุ่มวัยทํางานและนักธุรกิจ ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีกาํ ลังซื้ อสู ง และนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไปที่ให้ความ
สนใจข่าวสารต่างประเทศ ถือเป็ นกลุ่มลูกค้าสําคัญที่สนใจอ่านนิ ตยสารและหนังสื อพิมพ์จากต่างประเทศ ซึ่ งลูกค้ากลุ่ม
นี้มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่ อยๆ
ง) กลุ่มสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยทัว่ ไปเริ่ มแบ่งงบประมาณเพื่อซื้ อสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น รวมถึง
การรับฐานข้อมูลเพื่อการสื บค้นในสาขาวิชาต่างๆ จํานวนสถาบันทั้งในสังกัดรัฐและเอกชนมีท้ งั สิ้ น 146 แห่ ง สําหรับ
โรงเรี ยนนานาชาติได้มีการนําเทคโนโลยีทนั สมัยอย่างกระดานอัจฉริ ยะ (Smart Board) มาใช้ในห้องเรี ยน ซึ่ งทําให้
ความต้องการดิจิตอลคอนเทนท์ที่ใช้งานบนกระดานอัจฉริ ยะมีมากขึ้นตามไปด้วย โรงเรี ยนสองภาษาก็เริ่ มมีแนวทางที่
คล้ายกัน ตลาดดิจิตอลคอนเทนท์จึงนับว่ามีโอกาสที่ดีในการเติบโต ในขณะที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านการจัดเก็บ หรื อ ลอจิ
สติกส์
ในส่ วนสภาวะการแข่งขันของธุ รกิจบริ การเป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์จากต่างประเทศประเภทสมาชิ กนั้น
นับว่ามีคู่แข่งน้อยราย โดยมีคู่แข่งหลักจํานวน 3 ราย ได้แก่ บจก. แมกกาซี น อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) บมจ.
โพสต์ พับลิชชิ่ง และกลุ่ม บจก. นิวสเปเปอร์ ไดเร็ คท์ ส่ วนตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ประเภทแผงหนังสื อหรื อร้านค้า มี
คู่แข่งจํานวนหลายราย ซึ่ งประกอบด้วยคู่แข่งที่เป็ นร้านหนังสื อขนาดใหญ่ที่มีจาํ นวนหลายสาขา เช่น บริ ษทั เอเซี ยบุ๊คส์
จํากัด และคู่แข่งรายย่อยอื่นๆ เป็ นต้น
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3. สายธุรกิจดิจิตอล
3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
3.1.1 ดําเนิ นธุ รกิจการผลิตและจัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายแนวที่สอดคล้องกับรสนิ ยมการอ่านในแต่
ละไลฟ์ สไตล์ ดังนี้
การบริหารและการจัดการ (Business and Management)
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริ หารและการจัดการ รวมถึงเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี
การตลาด ภาษี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ภาษา (Language)
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านภาษา
ศาสนาและปรัชญา (Religion and Philosophy)
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความเชื่อ คําสอนทางศาสนา และปรัชญา
นวนิยาย และวรรณกรรม (Fiction & Literature)
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์แนวนวนิยายและวรรณกรรมของนักเขียนไทย และนักเขียนต่างประเทศที่แปลเป็ นภาษาไทย
การ์ ตูน (Comics)
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์แนวการ์ตนู ที่ให้ความบันเทิง ความเพลิดเพลินในการอ่านสําหรับเด็กและเยาวชน
นิทาน (Story Book)
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์แนวนิทานที่ให้ความบันเทิง ความเพลิดเพลินในการอ่านสําหรับเด็กและเยาวชน
หมวดทัว่ ไป (General Interest)
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาหลากหลาย ครอบคลุมความสนใจด้านต่างๆ อาทิ สุ ขภาพและความงาม อาหาร การ
พัฒนาตนเอง ไลฟ์ สไตล์ ท่องเที่ยว และชีวติ คนดัง
3.2 ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักคือผูท้ ี่มีอายุ 15-35 ปี เป็ นผูร้ ักการอ่านหนังสื อในแนวต่างๆ เป็ นคนรุ่ นใหม่ที่มีไลฟ์ สไตล์ชอบ
การอ่านหนังสื อในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์และซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายรองคือผูท้ ี่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป เป็ นผูร้ ักการอ่านหนังสื อในแนวต่างๆ เริ่ มอ่านหนังสื อในรู ปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์และซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
3.3 การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ทําการจัดจําหน่ายผ่านช่องทางการจําหน่ายประเภทต่างๆ ดังนี้
แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ - เป็ นช่องทางจัดจําหน่ายผ่านระบบปฏิบตั ิการของ iOS และ Android
แอพพลิเคชั่นของพันธมิตร - เป็ นช่องทางจัดจําหน่ายผ่านระบบปฏิบตั ิการของ iOS และ Android
เว็บไซต์ - เป็ นช่องทางจัดจําหน่ายผ่านเว็บไซต์ www.nstore.net และเว็บไซต์ของของพันธมิตร
โซเชียลมีเดีย – เป็ นช่องทางประชาสัมพันธ์และจําหน่ายผ่าน facebook fanpage ของ NSTORE, ned club, nationbooks
ตลอดจนช่องทางสื่ อสารกับลูกค้าผ่านทาง LINE account: NSTORE.net
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บูธจําหน่ ายหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ - เป็ นการจัดบูธจําหน่ายหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์แก่ผอู ้ ่านโดยตรงในงานต่างๆ ที่สาํ คัญ
เช่น งานสัปดาห์หนังสื อแห่งชาติ และงานมหกรรมหนังสื อระดับชาติ เป็ นต้น
3.4 กลยุทธ์การแข่งขัน
1) พัฒนา คัดเลือกสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิ กส์ ที่มีคุณภาพ โดยให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการและไลฟ์
สไตล์ของผูบ้ ริ โภค
2) ดําเนินการทํารายการส่ งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่อง และทํากิจกรรมส่ งเสริ มการขายร่ วมกับพันธมิตร
3) ดําเนิ นการทําการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิ กส์ผา่ นสื่ อต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายอย่างต่อเนื่อง
4) ดําเนินการทํากิจกรรมการตลาดเพื่อสื่ อสารไปถึงลูกค้าในการสร้างการรับรู้ และการจําหน่ายสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันธุรกิจดิจิตอล
การเข้าถึงสื่ อดิจิตอลในประเทศไทยกําลังเติบโตอย่างรวดเร็ ว โทรศัพท์มือถือ หรื อสมาร์ทโฟนกลายเป็ น
ช่องทางหลักในการเข้าอินเตอร์เน็ตของคนไทย รวมทั้งเข้าสู่ยคุ ของพฤติกรรมในการใช้หลายอุปกรณ์ไปพร้อมๆ กัน
(Multiscreen) ซึ่ งส่ งผลให้ธุรกิจต้องพัฒนาแคมเปญในทุกช่องทาง
นอกจากนี้ โลกดิจิตอล ไม่ได้เป็ นเพียงเทคโนโลยีเพื่อการใช้งานเท่านั้น หากแต่ยงั เป็ นเครื่ องมือในการสร้าง
ประสบการณ์และความรู้อีกด้วย
อุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิ กส์ของประเทศไทยอยูใ่ นช่วงกําลังพัฒนาทั้งแบรนด์คา้ ปลีก, สํานักพิมพ์
และบริ ษทั พัฒนาแอพพลิเคชัน่ ได้ลงทุนพัฒนา และเปิ ดตัวระบบจําหน่ายสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิ กส์ผา่ นแอพพลิเคชัน่ และ
เว็บไซต์หลายราย รวมถึงสถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ให้ความสนใจในการทําระบบ E-Library เพิ่มมากขึ้น เพื่อ
เป็ นการรองรั บ กับ เทรนด์ดิจิตอลดังกล่าว บริ ษ ทั ได้ขยายช่ องทางออนไลน์เพื่อ จําหน่ ายสิ นค้า นอกเหนื อจากผ่าน
เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ Nstore.net แล้ว ยังกระจายเข้าไปยัง LINE, LINE SHOP, tarad.com, lazada และช่องทางออนไลน์
อื่นๆ ตลอดจนมีการจัดทําการตลาดที่เข้มข้นขึ้น ด้วยสื่ อผสมผสานทั้งออนไลน์ และออฟไลน์เพื่อโปรโมทสิ นค้าใน
NSTORE ซึ่ งมีท้ งั ในและนอกเครื อที่ หลากหลาย มีการขยายไปจําหน่ ายสิ นค้าของบริ ษทั คู่คา้ เพิ่มมากขึ้น ตลอดจน
พยายามสร้ างวัฒนธรรมการให้บริ การเพื่อมุ่งหวังสร้ างความรู้สึกประทับใจ อบอุ่นให้กบั ลูกค้า ให้ได้ใช้บริ การแล้ว
กลับมาซื้ อซํ้าอีก นอกจากนั้น ยังมีโครงการจําหน่าย E-book สําหรับ e-library เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
4. ธุรกิจรายการโทรทัศน์ สําหรับเยาวชนและครอบครัว
4.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ปี 2557 เป็ นก้าวหนึ่งของการปฏิรูปนโยบายการบริ หารธุรกิจจากเดิมที่จดั ทําสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมระบบ CBand มาเป็ นระยะเวลา 2 ปี (Kidzone – คิดโซน) ที่มีฐานเรตติ้งกลุ่มเยาวชนเป็ นอันดับที่ 1 โดยบริ ษทั ฯ พัฒนาคุณภาพ
เนื้อหารายการ ยกระดับมาตรฐานการผลิต ผันตัวเพื่อเข้าสู่ธุรกิจผูผ้ ลิตรายการสําหรับเยาวชนและครอบครัว (NINE TV)
“Edutainment Variety for Kids and Modern Families” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล อาทิ ช่อง MCOT
Family(14) Nation TV(22) และ NOW(26)
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บริ ษทั ฯ ผลิตรายการ 3 รายการออกอากาศทางช่อง MCOT Family (14) “รายการลูกโลก” ทุกวันเสาร์ –
อาทิตย์ เวลา 12.00 – 12.30 น. รายการข่าวสําหรับเยาวชน พบกับสามนักข่าวรุ่ นจิ๋วที่มาอัพเดทข่าวสารสาระ เปิ ดโลก
เรี ยนรู ้เรื่ องราวที่น่าสนใจ พร้อมรับฟังนานาความคิดเห็นของเยาวชน “รายการคิดคลับ” ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา
15.00 – 16.00 น. คลับของเด็กช่างคิด พิธีกรมาพาไปสู่โลกการ์ ตนู พร้อมสอนศิลปะสุ ดอาร์ตและเปิ ดพื้นที่เวทีให้นอ้ งๆ
ทางบ้านมาแสดงความสามารถพิเศษในทุกๆสัปดาห์ “รายการ The Toy” ทุกวันเสาร์ เวลา 13.30 – 14.00 น. รายการ
แนะนําของเล่นใหม่ๆ ข่าวสารของเล่นอินเทรนด์ รู้จกั กับของเล่นย้อนยุค และเรี ยนรู้เคล็ดลับระดับเซี ยน พร้อมมุมมองที่
จะเผยคุณค่าสูงสุ ดของของเล่นแต่ละชิ้น
บริ ษทั ฯ ผลิตรายการ 2 รายการออกอากาศทางช่อง Nation TV (22) “รายการ Enjoy English” รายการสั้นวัน
ละ 5 นาที ทุกๆวันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 16.00 – 16.05 ที่ชวนมาสนุกสนานกับการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ จากสิ่ งต่างๆ
รอบตัว เช่น ภาพยนตร์ ดงั เพลงฮิต ข่าวเด็ด และแสลงต่างๆ เพื่อให้ได้นาํ ไปใช้ในชีวิตประจําวัน “รายการคิดโซนคลับ”
ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 07.00 – 08.00 น. เต็มอิ่มในเช้าที่สดใสกับพิธีกรคู่หูที่มาอัพเดทข่าวสาร เทรนด์ พร้อมกับ
เรื่ องราวใหม่ๆที่น่ารู้น่าสนใจ และพบกับการ์ตูนหรรษาสุ ดฮิตระดับตํานาน
นอกจากนี้ยงั ผลิตรายการไลฟ์ สไตล์วาไรตี้สาํ หรับเยาวชนและครอบครัว ออกอากาศที่ช่อง NOW(26) จํานวน
3 รายการ “รายการกระเป๋ าเดินทาง” ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 – 09.00 น. ร่ วมช็อป ชม ชิลล์ เที่ยวสนุกๆแบบพร้อมหน้า
ตามประสาครอบครัว พร้อมพิชิตภารกิจ “รายการคิดส์ไดอารี่ ” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 08.30 น. มาเปิ ดจินตนาการ
แสนซนครั้งใหม่ สนุกสนานอย่างมีสาระ และจดบันทึกความทรงจําในไดอารี่ ไปกับเรื่ องราวของเด็กช่างคิด “รายการ
The Family” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00 – 14.30 น. บุกบ้านคนดัง ตีแผ่ทุกเรื่ องลับฉบับครอบครัวถึงวิธีการอบรมเลี้ยงดู
ลูกในแบบนักบริ หาร
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันในธุรกิจโทรทัศน์ ระบบดิจิตอล
ภายหลังจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) เปิ ดการประมูลโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในส่ วนของช่องบริ การธุรกิจ 24 ช่อง และได้มีการทยอยเผยแพร่ ภาพ
มาตั้งแต่ไตรมาสแรก ปี 2557 เป็ นปัจจัยหลักในการผลักดันให้ตลาดผลิตรายการโทรทัศน์ในประเทศไทยเติบโตและมี
ความคึกคักมากขึ้น และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ ยคุ ทีวดี ิจิตอลในประเทศไทยเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการแข่งขันทาง
ธุรกิจทีวที ี่เข้มข้นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันด้านคุณภาพของเนื้อหารายการโทรทัศน์ เพื่อสร้างความแตกต่าง และ
เพื่อยกระดับภาพรวมของเนื้อหารายการโทรทัศน์ในประเทศไทยให้มีคุณภาพหลากหลายและตรงกับความต้องการของ
ผูช้ มโทรทัศน์ เพื่อแข่งขันกันสร้างเรตติ้ง และแข่งขันกันดึงเม็ดเงินโฆษณาผ่านโทรทัศน์ที่มีมูลค่ากว่า 70,000 ล้านบาท
ต่อปี
จากข้างต้นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ ระบบดิจิตอลทีวีในประเทศไทยเป็ นผลดีต่ออุตสาหกรรมโฆษณา และเป็ น
ผลดีต่อผูช้ มรายการ ที่จะได้รับชมเนื้อหาสาระที่ถกู ยกระดับคุณภาพขึ้น โดยเฉพาะรายการประเภทเยาวชนและ
ครอบครัว ที่สื่อมวลชนผูส้ ร้างสรรค์รายการจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นโอกาสให้บริ ษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิตรายการ
ที่มีเนื้อหาทั้งสาระควบคู่ไปกับบันเทิง (Edutainment) ซึ่ งจะเป็ นทางเลือกอันดับแรกๆที่เหมาะสมกับทุกคนในครอบครัว
มีรายการคุณภาพออกอากาศถึง 3 ช่อง ทั้งประเภทช่องเด็ก ช่องข่าว และช่องวาไรตี้
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5. ธุรกิจการบริหารลิขสิ ทธิ์ (Character Management)
5.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
กลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจเป็ นตัวแทนลิขสิ ทธิ์ ของคาร์แรคเตอร์การ์ ตนู ที่มีชื่อเสี ยง และได้รับความนิยมจาก
ต่างประเทศ เพื่อบริ หารสิ ทธิ์ของคาร์แรคเตอร์การ์ตนู นั้นๆ ให้กบั ผูผ้ ลิตสิ นค้าที่สนใจซื้ อลิขสิ ทธิ์เพื่อนําไปผลิตเป็ น
สิ นค้าต่างๆ สําหรับจัดจําหน่ายภายในประเทศไทย รวมถึงเจ้าของผลิตภัณฑ์ และห้างค้าปลีก ที่สนใจซื้ อลิขสิ ทธิ์เพื่อ
กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย นอกจากนี้ยงั รวมถึงการทําการตลาดเพื่อส่ งเสริ มให้คาร์แรคเตอร์การ์ตูนต่างๆ ที่บริ ษทั ฯ ดูแล
อยูใ่ ห้เป็ นที่รู้จกั และได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลายมากยิง่ ขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็ นการสนับสนุนให้สินค้าลิขสิ ทธิ์
เกิดการบริ โภคมากขึ้น ส่ งผลให้มียอดขายที่ดี และเติบโตขึ้นตามลําดับ ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาใน
รู ปแบบของค่าลิขสิ ทธิ์ ณ ปั จจุบนั คาร์แรคเตอร์ การ์ตูนลิขสิ ทธิ์ที่บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิในการเป็ นตัวแทนสําหรับประเทศ
ไทย มีดงั นี้
1) CANIMALS (แคนนิมอลส์ )
CANIMALS เป็ นคาร์แรคเตอร์การ์ตนู ที่มีตน้ กําเนิดจากประเทศเกาหลีใต้ ได้รับความนิยมมากในประเทศ
เกาหลีใต้ และประเทศต่างๆในแถบยุโรป รวมถึงตะวันออกกลาง เนื่องจากความน่ารัก และโดดเด่นด้วยรู ปแบบตัว
การ์ตูนที่แตกต่างจากคาร์แรคเตอร์การ์ตนู อื่นๆที่มีอยูใ่ นตลาดปัจจุบนั รวมถึงมีแอนิเมชัน่ ที่มีความสนุกสนาน สิ นค้า
ลิขสิ ทธิ์ที่มีคุณภาพ ดีไซน์สวยงาม ที่ช่วยส่ งเสริ มให้ CANIMALS เป็ นที่รู้จกั และได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้ าหมาย
เป็ นอย่างดี รวมถึงการพัฒนาตัวการ์ตนู ไปในแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น เกมแอพพลิเคชัน่ บนเฟซบุ๊ค CANTASIA,
สติ๊กเกอร์ ลายแคนนิมอลส์ที่ใช้ในโปรแกรมสนทนาทางโทรศัพท์ LINE เป็ นต้น ซึ่ งกิจกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยให้คาร์
แรคเตอร์ การ์ตูนแคนนิมอลส์เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้กว้าง และมีจาํ นวนมากขึ้น
2) YooHoo & Friends (ยูฮูแอนด์ เฟรนด์ )
YooHoo & Friends เป็ นคาร์แรคเตอร์การ์ ตูนที่มีตน้ กําเนิดจากประเทศเกาหลีใต้ ความนิยมเริ่ มมาจากสิ นค้า
ตุก๊ ตาผ้าขน ที่ปัจจุบนั มีการจําหน่ายที่กระจายไปมากกว่า 50 ประเทศทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย นอกจากนี้ YooHoo &
Friends ยังได้พฒั นาในส่ วนของแอนิเมชัน่ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูท้ ี่ชื่นชอบ และหลงรักตัวการ์ตูนฯ
ดังกล่าว โดยเนื้อหาในการ์ตูนแอนิเมชัน่ ได้สอดแทรกแง่คิดในเรื่ องของมิตรภาพ ความสามัคคี ความเสี ยสละ รวมถึงการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ประเภทต่างๆ โดยคาร์แรคเตอร์การ์ ตนู YooHoo & Friends ในการดําเนินเรื่ อง
3) Astro Boy (แอสโตรบอย)
Astro Boy เป็ นคาร์แรคเตอร์การ์ ตนู ที่มีตน้ กําเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ผลงานของปรมาจารย์การ์ ตูน เท็ตซึ กะ โอ
ซามุ ได้รับความนิยมและโด่งดังไปทัว่ โลก ทั้งในรู ปแบบแอนิเมชัน่ หนังสื อการ์ตนู และหนังสื อการ์ ตูนอิเล็กทรอนิกส์
มีเนื้อหาเรื่ องราวสนุกน่าติดตาม สามารถนําไปผลิตสิ นค้าลิขสิ ทธิ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายตั้งแต่เยาวชน
ไปจนถึงผูใ้ หญ่ เพราะเป็ นการ์ ตูนคลาสสิ คร่ วมสมัย ที่เกิดขึ้นมาถึง 50 ปี จึงทําให้ผปู้ กครองร่ วมดูกบั คุณลูกได้ เป็ นการ
ส่ งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีในครอบครัว
5.2 ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายของธุรกิจลิขสิ ทธิ์แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก คือ
 กลุ่มบริ ษท
ั ผูผ้ ลิตสิ นค้าประเภทต่างๆ
 กลุ่มบริ ษท
ั เจ้าของผลิตภัณฑ์
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กลุ่มห้างสรรพสิ นค้า และห้างค้าปลีก
โดยกลุ่มเป้ าหมายเหล่านี้ มีความต้องการที่จะนําลิขสิ ทธิ์ คาร์แรคเตอร์การ์ตูนไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึง
กัน คือ ต้องการซื้ อลิขสิ ทธิ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั สิ นค้า หรื อผลิตภัณฑ์ของตนเอง ให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจาก
คู่แข่งในตลาด ซึ่ งคาดหวังให้ยอดขายของตนเองเติบโตมากยิง่ ขึ้น
5.3 การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
สําหรับช่องทางการจัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์คาร์แรคเตอร์การ์ตนู นั้น บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นที่จะเข้าไปนําเสนอลิขสิ ทธิ์ให้กบั
บริ ษทั ผูผ้ ลิต, เจ้าของผลิตภัณฑ์ และห้างค้าปลีกโดยตรง เพราะลักษณะของธุรกิจลิขสิ ทธิ์แตกต่างจากสิ นค้าอุปโภค
บริ โภคทัว่ ไป


5.4 กลยุทธ์การแข่งขัน
1) คัดเลือกคาร์ แรคเตอร์การ์ ตนู ลิขสิ ทธิ์ที่โด่งดัง และได้รับความนิยมในต่างประเทศ
2) คัดเลือกคาร์แรคเตอร์การ์ ตนู ลิขสิ ทธิ์ที่มีแอนิเมชัน่ เพราะเป็ นตัวช่วยสําคัญที่จะทําให้ตวั การ์ตูนลิขสิ ทธิ์ น้ นั ๆ เป็ นที่
รู ้จกั ในวงกว้างอย่างรวดเร็ ว
3) โฆษณาและประชาสัมพันธ์คาร์แรคเตอร์ การ์ตูนลิขสิ ทธิ์ผา่ นสื่ อต่างๆอย่างต่อเนื่อง
4) สร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดที่โดดเด่น และแตกต่างเพื่อให้ผบู้ ริ โภครู้จกั และเกิดการจดจําคาร์แรคเตอร์การ์ตนู
ให้มากขึ้น
5) หาคู่คา้ ที่มีศกั ยภาพ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์คาร์ แรคเตอร์การ์ตูนผ่านการทํารายการส่ งเสริ มการขาย และกิจกรรม
ทางการตลาดอื่นๆ
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันในธุรกิจการบริหารลิขสิ ทธิ์
ธุรกิจการบริ หารลิขสิ ทธิ์เป็ นธุรกิจที่มีความน่าสนใจ เนื่องมาจากตัวเลขรวมในตลาดมีมูลค่าสู ง และยังมีอตั รา
การเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี สภาพการแข่งขันทางธุรกิจสูง คาร์แรคเตอร์การ์ตนู ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยใน
ปัจจุบนั ส่ วนใหญ่มาจากค่ายยักษ์ใหญ่ประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศญี่ปุ่น อาทิเช่น วอลต์ ดิสนีย,์ วอร์เนอร์ บรอส,
มาร์เวล, ซานริ โอ้, โดราเอมอน, ดราก้อนบอล, โปเกมอน และอื่นๆ คาร์แรคเตอร์การ์ตูนดังกล่าวเป็ นคาร์แรคเตอร์
การ์ตูนที่มีความเป็ นอมตะ โด่งดังมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั บวกกับความแข็งแกร่ งของการทําการตลาดอย่างต่อเนื่อง
ทําการออกอากาศแอนิเมชัน่ ทางโทรทัศน์ การมีภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เข้ามาฉายที่ประเทศไทยทุกปี รวมไปถึงการจัด
กิจกรรมที่ยงิ่ ใหญ่ สิ่ งเหล่านี้ยงิ่ ตอกยํ้าภาพความสําเร็ จของคาร์ แรคเตอร์การ์ตูนนั้นๆ ในสายตาของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่าง
ดี และเนื่องจากมูลค่ารวมของตลาดลิขสิ ทธิ์ในประเทศไทยมีมูลค่าสูง ทําให้มีผสู้ นใจที่จะเข้ามาแบ่งเม็ดเงินที่ได้จาก
ค่าลิขสิ ทธิ์ เป็ นจํานวนมาก ไม่เว้นแม้กระทัง่ คาร์แรคเตอร์การ์ตูนที่ผลิตโดยบริ ษทั คนไทย อาทิ ก้านกล้วย, ปังปอนด์,
เชลล์ดอน, เบิร์ดแลนด์, บลัดดี้ บันนี และอื่นๆ อีกมากมาย
ในเชิงของสิ นค้าลิขสิ ทธิ์คาร์แรคเตอร์การ์ ตนู ชื่อดัง ได้รับความนิยมจากผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่อง เพราะค่าย
การ์ตูนยักษ์ใหญ่ต่างๆ ได้มีการพัฒนากราฟิ กอาร์ตเวิร์กของตัวการ์ ตนู ให้มีความทันสมัย หลากหลาย ตอบโจทย์ได้ทุก
กลุ่มเป้ าหมายตั้งแต่แรกเกิด จนถึงวัยทํางาน ซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญที่ทาํ ให้ผปู้ ระกอบการต่างๆ เล็งเห็นโอกาสในการทํา
ธุรกิจจากการซื้ อสิ ทธิเพื่อผลิตเป็ นสิ นค้า และทํารายการส่ งเสริ มการขายต่างๆ มากมายดังที่ได้เห็นในตลาด
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โดยภาพรวมจะเห็นได้ชดั เจนว่า ธุรกิจการบริ หารลิขสิ ทธิ์ในประเทศไทยมีการแข่งขันที่สูงมาก แต่กย็ งั มี
ช่องทางที่จะหารายได้จากธุรกิจลิขสิ ทธิ์ หากเรามีคาร์แรคเตอร์การ์ตนู ที่มีศกั ยภาพ และการทําการตลาดที่ชดั เจน แม่นยํา
รวมถึงการโฆษณา ประชาสัมพันธ์คาร์ แรคเตอร์การ์ตนู อย่างต่อเนื่อง เพื่อได้รับการยอมรับ และสร้างความมัน่ ใจในตัว
การ์ตูนจากกลุ่มลูกค้าที่เป็ นผูผ้ ลิต, เจ้าของผลิตภัณฑ์ ร้านค้า และองค์กรต่างๆ ซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญที่ช่วยสนับสนุนส่ งเสริ ม
ให้คาร์แรคเตอร์ การ์ตูนเป็ นที่รู้จกั และนิยมมากขึ้นในหมู่ผบู้ ริ โภค โดยปัจจุบนั บริ ษทั มีคาร์ แรคเตอร์การ์ ตนู ชั้นนําจาก
ต่างประเทศ 3 คาร์แรกเตอร์ คือ Canimals และ Yoohooo & Friend จากประเทศเกาหลี และเจ้าหนูอะตอม Astroboy จาก
ประเทศญี่ปุ่น
ธุรกิจอืน่
6. ธุรกิจสถาบันกวดวิชา (Tutorial School)
บริ ษทั ไนน์ บี ไบรท์ จํากัด ประกอบธุรกิจกวดวิชาระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย เพื่อส่ งเสริ มการศึกษาและ
เพิ่มขีดความสามารถของนักเรี ยนในการแข่งขันในสนามสอบที่มีจาํ นวนมากขึ้นในสภาวะที่มีการแข่งขันสู ง ทั้งนี้ เรามี
เครื อข่ายอาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิและประสบการณ์การสอนสู ง มีความรู้ถึงระดับปริ ญญาเอก และไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาโทจาก
ต่างประเทศมากกว่าเจ็ดท่าน ซึ่ งแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ คือ ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ ฟิ สิ กส์ เคมี
และชีววิทยา ดังนั้น อาจารย์ทุกท่านจึงสามารถบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนในสาขาวิชาที่ตนเชี่ยวชาญได้เป็ นอย่างดี
โดยสามารถสอนได้ท้ งั ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้ เรายังได้เสริ มสร้างเครื อข่ายครู กลุ่มผูป้ กครอง และติวเตอร์ อิสระ เพื่อการรวมกลุ่มสร้างผลิตภัณฑ์
ทางการศึกษาที่ตรงต่อความต้องการของนักเรี ยนและผูป้ กครองได้มากขึ้น
6.1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์
6.1.1 การเรี ยนการสอนเพื่อกวดวิชา โดยอาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒิ ที่สถาบันกวดวิชาบีไบรท์ โดยจัดการเรี ยนการสอนตาม
หลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรื อตามวัตถุประสงค์ของนักเรี ยน โรงเรี ยนเปิ ดคอร์สวิชาหลักตามความต้องการ
ของตลาดโดยทัว่ ไป หรื อนักเรี ยนสามารถจัดกลุ่มเพื่อขอเปิ ดคอร์สในสาขาวิชาที่นกั เรี ยนต้องการ โดยทางสถาบัน
ให้บริ การอาคารสถานที่ และอาจารย์ผเู้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 การเรี ยนการสอนเพื่อกวดวิชาผ่านสื่ อวีดีโอ ที่สถาบันกวดวิชาบีไบรท์ โดยใช้สื่อที่ผลิตขึ้นจากการเรี ยนการสอน
ของอาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิของสถาบัน นักเรี ยนสามารถวางแผนการเรี ยนเพื่อลงเรี ยนในเวลาที่นกั เรี ยนสะดวก ลักษณะ
การเรี ยนเป็ นการชมวีดีโอการเรี ยนการสอนแบบส่ วนตัว นักเรี ยนหนึ่งคนต่ออุปกรณ์หนึ่ งชุด ดังนั้น นักเรี ยนสามารถ
ควบคุมการเล่นวีดีโอได้ เช่นการข้ามไปยังบทถัดไป หรื อการเล่นแบบ Fast Forward หรื อหากนักเรี ยนไม่เข้าใจในส่ วน
ใด สามารถเล่นวีดีโอในส่ วนนั้นซํ้าได้ เป็ นต้น
6.1.3 การเรี ยนกวดวิชาผ่านสื่ ออินเทอร์ เนตนอกพื้นที่ของสถาบันกวดวิชาบีไบรท์ (โดยใช้สื่อวีดีโอที่ได้กล่าวไว้ใน
ผลิตภัณฑ์ที่ 6.1.2) ในกรณี ที่นกั เรี ยนไม่สะดวกในการเดินทางมาที่สถาบัน นักเรี ยนสามารถเรี ยนผ่านระบบอินเทอร์เนต
ได้ ซึ่ งนักเรี ยนจําเป็ นต้องมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนตความเร็ วสูงเป็ นของตนเอง โดยนักเรี ยนต้องสมัครเป็ น
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สมาชิกของสถาบัน ซื้ อคอร์สเรี ยน จากนั้นจึงสามารถดูวีดีโอการเรี ยนการสอนผ่านระบบ Video Streaming บนอินเทอร์
เนตได้ทนั ที ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถควบคุมการเล่นวีดีโอได้เช่นเดียวกันกับการมาดูวดี ีโอที่สถาบัน
6.1.4 บริ การให้เช่าใช้พ้นื ที่เพื่อการเรี ยนการสอน หรื อเพื่อการประชุมกลุ่ม เนื่องจากสถาบันบีไบรท์ ตั้งอยูใ่ นย่านธุรกิจ
กวดวิชาในใจกลางเมือง ดังนั้นผูใ้ ช้บริ การสามารถเดินทางมาที่สถาบันได้สะดวกทั้งทางบริ การรถไฟฟ้ า และเรามีที่จอด
รถเพียงพอแก่ผมู้ าใช้บริ การ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มรายได้จากการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่โดยเฉพาะในช่วงระหว่างวัน
ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ในปัจจุบนั เรามีหอ้ งเรี ยนเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็ น 8 ห้องเรี ยนบรรยาย และหนึ่ งห้องเรี ยนวีดีโอ ซึ่ งสามารถรองรับ
ความต้องการสถานที่เพื่อการเรี ยนการสอนและการสัมนาได้อีกมาก
6.1.5 บริ หารจัดการการเรี ยนการสอนสําหรับครู อิสระ เพื่อสร้างเครื อข่ายครู อิสระที่มีศกั ยภาพหรื อกําลังประสบ
ความสําเร็ จ แต่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอในการขยายโอกาส รวมทั้งไม่มีสถานที่เพื่อการเรี ยนการสอนเป็ นของตนเอง และ
กําลังมองหาโอกาสในการเติบโตร่ วมไปกับเรา ในกรณี น้ ี ทางสถาบันจะทําการส่ งเสริ มการตลาดให้ และผลตอบแทนที่
ได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะอยูใ่ นรู ปแบบของการแบ่งผลกําไร (Profit Sharing)
6.2. ลูกค้ ากลุ่มเป้ าหมาย
6.2.1 กลุ่มนักเรี ยนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิ การ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อนักเรี ยน
ที่มีอายุ 10-16 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) การทําเกรดที่โรงเรี ยน (2) การสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรี ยนในระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 1, มัธยมศึกษาปี ที่ 4 หรื อระดับมหาวิทยาลัย (3) เพื่อการสอบแข่งขันในสนามแข่งขันอื่นๆ เช่น IJSO
และ สอวน. เป็ นต้น
6.2.2 กลุ่มนักเรี ยนในระบบการศึกษาแบบนานาชาติ หรื อระบบการศึกษาแบบสองภาษาระดับเทียบเท่าชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อนักเรี ยนที่มีอายุ 10-16 ปี
6.2.3 กลุ่มนักเรี ยนในระดับมหาวิทยาลัย ที่ตอ้ งการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการเขียนและการสนทนา
ภาษาอังกฤษ ซึ่ งเป็ นทักษะที่มกั ไม่รวมอยูใ่ นการทดสอบเพื่อการสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรี ยนชั้นมัธยมปลาย และระดับ
มหาวิทยาลัย จึงมักถูกละเลยจากการกวดวิชาเพื่อการสอบเข้า และนักเรี ยนในระดับมหาวิทยาลัยมักขาดทักษะเหล่านี้
6.2.4 กลุ่มคนทํางานที่ตอ้ งการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อการตอบรับการเข้ามาของ AEC
โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อการประกอบการทํางานหรื อการติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้ทกั ษะที่สาํ คัญคือการเขียน และการ
สนทนาภาษาอังกฤษ โดยเราได้มีโอกาสร่ วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาบุคลากรของกรุ งเทพมหานคร
ซึ่ งได้ผลตอบรับเป็ นที่น่าพอใจ และโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งจากผลการทํางานที่ผา่ นมาเรา
สามารถขยายพื้นที่การอบรมไปยังหัวเมืองท่องเที่ยวใหญ่ เช่น เมืองพัทยา และภูเก็ต ได้ต่อไปในอนาคต
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6.3 การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
6.3.1 การเรี ยนการสอนที่เรี ยนสดกับอาจารย์และครู อิสระ นักเรี ยนสามารถสมัครเรี ยนที่สถาบัน หรื อโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารของสถาบัน และนําหลักฐานการชําระเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จากนั้นจึงเริ่ มเรี ยนได้ทนั ทีตามตารางเวลาของ
คอร์สวิชานั้นๆ
6.3.2 การเรี ยนการสอนผ่านสื่ อวีดีโอ นักเรี ยนสามารถเดินทางมาสมัครเรี ยนที่สถาบันได้โดยตรง หรื อโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารของสถาบัน และนําหลักฐานการชําระเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และสามารถเริ่ มเรี ยนได้ทนั ที หรื ออาจสํารองที่
นัง่ ล่วงหน้า เพื่อทําการเรี ยนภายในเวลาทําการของสถาบัน
6.3.3 การเรี ยนการสอนผ่านระบบอินเทอร์ เนตผ่านเวบไซท์ของสถาบันที่ http://www.BeBrightAcademy.com นักเรี ยน
สามารถเข้าสู่ระบบอินเทอร์ เนตเพื่อสมัครสมาชิก และชําระเงินเพื่อซื้ อคอร์สออนไลน์ (Online Payment) จากนั้น
นักเรี ยนสามารถเริ่ มเรี ยนได้ทนั ที ทุกที่ ทุกเวลา
6.3.4 การเช่าใช้พ้นื ที่เพื่อการเรี ยนการสอนหรื อการประชุม ทางสถาบันจะให้สิทธิแก่อาจารย์ของสถาบันก่อน ผูเ้ ช่า
จําเป็ นต้องระบุวนั เวลาที่ชดั เจนเพื่อการเช่าเป็ นรายชัว่ โมง และชําระเงินเต็มจํานวนแก่เจ้าหน้าที่ที่สถาบัน หรื อโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคารของสถาบัน และนําหลักฐานการชําระเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
6.4. กลยุทธ์ การแข่ งขัน
เรามีจุดแข็งที่เป็ นศักยภาพที่สาํ คัญหลายประการ ดังนี้
1. ทําเลที่ ต้ งั ของสถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมื อง ในแหล่งธุ รกิ จกวดวิชา และใกล้แหล่งบริ ษทั เอกชนต่างๆ ดังนั้นเราจึ ง
ได้เปรี ยบในเรื่ องของอาคารสถานที่ดว้ ยต้นทุนที่ต่าํ และมีศกั ยภาพสู ง จากการสังเกตโดยทัว่ ไป มีนกั เรี ยนที่ตระเวนกวด
วิชาหลายหมื่นคนต่อวันในย่านนี้
2. สื่ อการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์อิงทิพย์ รัตตรังสี เป็ นสื่ อวีดีโอการเรี ยนการสอนที่มีชวั่ โมงเรี ยน
มากกว่า 500 ชัว่ โมง และพร้อมลงสู่ ตลาดได้ทนั ทีท้ งั ในรู ปของคอร์ สเรี ยนวีดีโอและคอร์ สเรี ยนออนไลน์ผา่ นระบบอิน
เทอร์เนต
3. เรามีเครื อข่ายอาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒิในทุกสาขาวิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ ฟิ สิ กส์ เคมี และชีววิทยา แต่ละท่านมี
วุฒิดา้ นการศึกษาสูงถึงปริ ญญาเอกและไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาโท จากต่างประเทศ
4. เราสามารถบริ หารจัดการให้สถาบันกวดวิชาบีไบรท์เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ครบทุกสาขาวิชา นักเรี ยนสามารถเลือกเรี ยน
กับเราได้ครบทุกวิชาอย่างมีคุณภาพ
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันในธุรกิจการสถาบันกวดวิชา
ตลอดเวลาที่ผ่านมา มาตรฐานการเรี ยนและการสอนในโรงเรี ยนทัว่ ประเทศไทยยังขาดแคลนอาจารย์ท้ งั เชิ ง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพ ทําให้มาตรฐานทางการศึกษาของแต่ละโรงเรี ยนแตกต่างกัน ประกอบกับค่านิยมของสังคมไทย
ที่ยงั คงให้ความสําคัญกับชื่อเสี ยงของสถาบันการศึกษา รวมทั้งความนิ ยมในสาขาวิชาและคณะการศึกษาซึ่ งสามารถ
สร้างอาชีพและความมัน่ คงในอนาคต อย่างไรก็ตาม การสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรี ยนในระดับชั้นต่างๆ มีความเข้มข้นมาก
ขึ้น อีกทั้ง การเปลี่ยนแปลงระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่ งใช้ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสู ตร ทําให้นกั เรี ยน
ต้องพยายามทําคะแนนสอบที่โรงเรี ยนให้ดีโดยตลอด นักเรี ยนจําเป็ นต้องกวดวิชาตลอดเวลา เพื่อให้มีระดับผลการเรี ยน
ในโรงเรี ยนที่ดี และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ด้วยเหตุน้ ี นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาในปั จจุบนั จึงจําเป็ นต้องวาง
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แผนการเรี ยนเสริ มหรื อกวดวิชาระยะยาวตลอด 6 ปี และมีจุดมุ่งหมายเพื่อการสอบเข้าเรี ยนระดับมัธยมปลายโรงเรี ยนที่
มีชื่อเสี ยง และสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่ตอ้ งการและมีชื่อเสี ยงด้วยเช่นกัน
จากรายงานผลการศึกษาวิจยั เรื่ องยุทธศาสตร์ การแก้ปัญหาการกวดวิชาของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
(สนย.) สํานักงานปลัด ศธ. พบว่า มีผปู้ ระกอบการธุรกิจกวดวิชาเพิ่มขึ้นทุกปี โดยประเทศไทยมีโรงเรี ยนกวดวิชามากถึง
2,005 แห่งในปี 2555 ซึ่ งในจํานวนนี้ เป็ นโรงเรี ยนกวดวิชาที่ต้ งั อยูใ่ นกรุ งเทพฯ 460 แห่ ง มีนกั เรี ยนกวดวิชา 453,881
คน คิดเป็ น 12% ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาทั้งหมด โดยมูลค่าการตลาดของธุรกิจกวดวิชา ปี 2556 ประมาณ 7,160
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีมูลค่า 7,000 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2558 จะเติบโตไปสู่ 8,189 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
5.4% ซึ่ งการเติบโตนี้มีสาเหตุจากค่าเรี ยนที่สูงขึ้น และจํานวนนักเรี ยนที่เรี ยนกวดวิชาเพิ่มมากขึ้น
ธุ รกิจกวดวิชาเป็ นธุ รกิจที่สามารถเติบโตในทุกภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ไม่ว่าเศรษฐกิจ
จะตกตํ่าหรื อการเมืองจะร้อนแรงเพียงใด ผูป้ กครองยังคงให้ความสําคัญด้านการศึกษาแก่บุตรหลานของตนเป็ นสําคัญ
ด้วยหวังวางรากฐานที่ ดีและสร้ างโอกาสในการประกอบอาชี พที่มนั่ คงในอนาคต อย่างไรก็ตาม ธุ รกิ จการศึกษาเป็ น
ธุ รกิ จที่ จาํ เป็ นต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะสร้างชื่ อเสี ยงและผลงานให้เป็ นที่ยอมรับแก่ผูป้ กครองและนักเรี ยน ดังนั้น
ภาพลักษณ์ที่ดีและคุณภาพทางการศึกษาจึงเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญในการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้
7. นิตยสารภาษาอังกฤษสํ าหรับเยาวชน : นิตยสารเนชั่นจูเนียร์ (NJ Magazine)
7.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ในปี 2557 บริ ษทั ฯได้รับโอนนิตยสารที่ให้ความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษอย่างมีสาระและบันเทิงสําหรับเยาวชน มา
จากเครื อเนชัน่ ด้วยเป็ นธุรกิจที่ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายที่บริ ษทั มีอยูเ่ ดิม NJ Magazine เป็ นนิตยสารวัยรุ่ นรายเดือน
ภาษาอังกฤษ ที่ทาํ ให้การเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษเป็ นเรื่ องสนุกๆ สําหรับเด็กไทย ด้วยเนื้อหาที่เข้าถึงใจวัยรุ่ น ขนาด
กระทัดรัด คุม้ ค่าคุม้ ราคา เหมาะที่เยาวชนสามารถเพิ่มพูนความรู้นอกเวลาเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีเนื้อหา
ครอบคลุม Lifestyle สําหรับวัยรุ่ นยุคใหม่ พัฒนา IQ และ EQ และการทบทวนความรู้
ใครว่ าวัยรุ่ นเข้ าใจยาก - ชีวิตวัยรุ่ นนั้นมีความหลากหลาย และมีมิติที่น่าสนใจ ด้วยประสบการณ์กว่า 23 ปี ในการเป็ น
นิตยสารภาษาอังกฤษสําหรับวัยรุ่ น ทําให้ NJ เป็ นเหมือนเพื่อนสนิทที่รู้ใจของวัยรุ่ น
ไลฟ์ สไตส์ ทไี่ ม่ หยุดนิ่ง - วัยรุ่ นนั้นเต็มไปด้วยพลังงาน นอกเหนื อจากการเรี ยนแล้ว กิจกรรมต่างๆและการสังสรรค์เฮฮา
คือสิ่ งที่ขาดไม่ได้สาํ หรับวัยรุ่ นในยุคนี้ NJ จึงมาในขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวกและยังทันสมัยก้าวทันไลฟ์ สไตล์ของ
วัยรุ่ นในยุคดิจิตอล กับ NJ digital platforms ที่หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น interactive e-magazine on tablet หรื อ game
application on smart phone เพื่อที่จะตามติดวัยรุ่ นไปได้ทุกที่
หลากหลายและรอบด้ าน - นอกจากการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับไลฟ์ สไตล์ ข่าวสาร และเรื่ องราวที่อยูใ่ นความสนใจของ
วัยรุ่ นผ่านภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย รวมถึงแบบฝึ กหัดและแนวข้อสอบภาษาอังกฤษแล้ว NJ ได้เพิ่มเนื้อหาให้สามารถ
ตอบโจทย์การเป็ นนิตยสารคู่ใจของวัยรุ่ นด้วยเนื้อหาเข้มข้นเกี่ยวกับการทบทวนความรู้และแนวข้อสอบ Admissions ห้า
วิชาหลัก โดยทีมคณาจารย์ผมู้ ีประสบการณ์จากโครงการทบทวนความรู้กบั มาม่า เพื่อให้การเตรี ยมตัวสอบ Admissions
ไม่ใช่เรื่ องยากอีกต่อไป
ปัจจุบนั NJ Magazine มีผอู้ ่านครอบคลุมทัว่ ประเทศ และเป็ นที่นิยมโดยเฉพาะในระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในขณะเดียวกันปี 2558 ที่เข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) บริ ษทั ฯมีโอกาสต่อยอดธุรกิจในการให้ความรู้
ภาษาอังกฤษ
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่ งเสริ มความรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
คือกิจกรรมการแข่งขันสะกดคํา
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ภาษาอังกฤษชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย NJ Spelling Bee นับเป็ นปี ที่ 17 ที่ได้รับความนิยมเป็ นอย่างยิง่ สําหรับนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษา บริ ษทั ฯยังได้รับความร่ วมมือกับ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ (ดีแทค) ในการขยายกิจกรรม
ไปยังช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่และช่องทางดิจิตอล
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังได้ร่วมกับสถานฑูตไอร์แลนด์ประจําประเทศไทย จัดการประกวดการเขียนเรี ยงความ
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย “Junior Dublin Literary Awards” โดยจัดต่อเนื่องมาเป็ นปี ที่ 10 แล้ว
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันในธุรกิจนิตยสารภาษาอังกฤษสํ าหรับเยาวชน
แม้วา่ ปั จจุบนั สื่ อสิ่ งพิมพ์อยูใ่ นภาวะชะลอตัว เนื่องจากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคสื่ อเทคโนโลยีมือถือและการ
สื่ อสารมีท้ งั ความรวดเร็ ว ความสะดวก ราคาที่ถูกลง ทําให้เยาวชนรุ่ นใหม่ๆนิยมรับข้อมูลข่าวสารทาง New Media เป็ น
หลักแต่สาํ หรับธุรกิจนิตยสารภาษาอังกฤษ ที่เป็ นหนังสื ออ่านนอกเวลา มีสาระคู่บนั เทิงในแบบ edutainment ยังมีการ
แข่งขันที่ไม่สูงมาก อาจารย์และนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษายังคงสะดวกใช้สื่อสิ่ งพิมพ์เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนเป็ น
หลัก NJ Magazine จึงถือครองส่ วนแบ่งการตลาดมากที่สุด ด้วยความสามารถเข้าถึงตลาดโรงเรี ยนทัว่ ประเทศเป็ นหลัก
รองลงมาเป็ นตลาดผ่านตัวแทนจัดจําหน่าย และสมาชิก ทางด้านกระบวนการผลิต บริ ษทั ฯมีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูล
ข่าวสารที่อพั เดท พร้อมทั้งใช้วตั ถุดิบ และการผลิตภายในบริ ษทั ในเครื อ สามารถควบคุมปัจจัยด้านการผลิต คลัง
หนังสื อ การขนส่ ง เพื่อพัฒนาต้นทุนและสร้างรายได้อย่างมีระบบ
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
ปั จจัยความเสี่ ยงหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ประกอบด้วยความเสี่ ยงจากปั จจัย
ภายนอก และความเสี่ ยงจากการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ
1. ปัจจัยเสี่ ยงของธุรกิจสํ านักพิมพ์
1.1 ความเสี่ ยงจากภาวะอุตสาหกรรมสํ านักพิมพ์
ปี 2557 อุตสาหกรรมสํานักพิมพ์ในประเทศโดยเฉพาะหนังสื ออ่านเล่นพกพา และนิตยสาร ภาพรวมติด
ลบต่อเนื่องมาจากปี 2556 กําลังซื้ อชะลอตัวลงเนื่ องจากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปใช้เวลากับสื่ ออื่นมาก
ยิ่งขึ้น บริ ษทั กระจายหนังสื อรายย่อยบางรายปิ ดตัวลง เป็ นผลให้รายได้ของบริ ษทั ในส่ วนของหนังสื อลดลง และ
คาดว่ายังมีผลต่อเนื่อง
สําหรับธุรกิจสํานักพิมพ์น้ นั บริ ษทั มีกลยุทธ์ที่จะผลิตหนังสื อที่ตรงตามความต้องการของผูอ้ ่านมากยิ่งขึ้น
โดยเน้นคัดเลือกหมวดหนังสื อที่ทาํ กําไรให้กบั บริ ษทั การเพิ่มของแจกของแถมที่ดึงดูดกลุ่มเป้ าหมาย การเฟ้ นหา
นักเขี ยนและหนังสื อ ที่ ได้รับความนิ ยมจากทั้งในประเทศและต่ างประเทศ การประชาสัม พันธ์รวมถึ งรายการ
ส่ ง เสริ ม การขายต่ า งๆ ทั้งกับ ร้ านหนัง สื อ และผูอ้ ่า น อี ก ทั้งการเพิ่ ม เครื อ ข่ ายการขายไปยัง ช่ อ งทางใหม่ ๆ เช่ น
เครื อข่ายร้านค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ช่องทางการขายหนังสื อเดิม และร้านค้าทางอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
1.2 ความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีและคู่แข่ งทีใ่ ห้ บริการเนือ้ หาสาระรูปแบบเดียวกัน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารในปั จจุบนั ทําให้มีความรวดเร็ วในการใช้งานมากขึ้น
อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต มีราคาถูกลง ทําให้ผบู้ ริ โภคหันไปใช้เวลา
กับอุปกรณ์ ดิจิตอลมากขึ้ นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะหนังสื อการ์ ตูนญี่ ปุ่นที่ กลุ่มเป้ าหมายคือ เยาวชนหันไปอ่านการ์ ตูน
ละเมิ ดลิขสิ ทธิ์ ที่ เผยแพร่ ตามเว็บไซต์ต่างๆ ได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย เป็ นผลให้ยอดขายของหนังสื อการ์ ตูนได้รับ
ผลกระทบค่อนข้างมาก
บริ ษทั ฯ เองซึ่ งเปิ ดร้านค้าออนไลน์ Nstore ในปี พ.ศ. 2557 มียอดขายเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ ถึงแม้วา่ อัตราส่ วน
ของยอดขายจะยังน้อยมากเมื่อเทียบกับหนังสื อที่พิมพ์กระดาษ
1.3 ความเสี่ ยงจากช่ องทางการจัดจําหน่ าย
บริ ษทั ฯ จําหน่ ายสิ นค้าผ่านช่องทางต่างๆที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้ อสิ นค้าได้สะดวก และ
สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้ อในแต่ละไลฟ์ สไตล์
ช่องทางการจัดจําหน่าย Modern Trade เป็ นช่องทางที่ช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์สินค้า เนื่องจากรู ปแบบและ
พื้นที่การจัดวางสิ นค้า มีการแบ่งตามประเภทสิ นค้าอย่างชัดเจน และอนุญาตให้คู่คา้ ตกแต่งพื้นที่ขายสิ นค้าด้วยสื่ อ
ส่ งเสริ มการขายได้อย่างสวยงาม ปั จจัยเสี่ ยงในการจัดดิสเพลย์หนังสื อให้โดดเด่นที่ร้านหนังสื อจะขึ้นอยูก่ บั Modern
Trade แต่ละสาขาเป็ นผูด้ าํ เนินการ ซึ่ งจะทําให้โอกาสที่จะจัดดิสเพลย์หนังสื อของบริ ษทั ฯ ให้โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง
เป็ นไปได้ยาก และการเพิ่มค่าส่ วนแบ่งการขายอันเนื่องมาจากค่าเช่าพื้นที่ของ Modern Trade สู งขึ้นและปั จจัยอื่นๆ
ซึ่ งจะทําให้ตน้ ทุนของสิ นค้าสูงขึ้น
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ช่ องทางการจําหน่ าย Agent เป็ นช่ องทางที่ เน้นการจําหน่ ายหนังสื อการ์ ตูน พื้นที่ การจัดวางสิ นค้า
หลากหลาย ไม่ มีพ้ืนที่ มากพอสําหรั บการตกแต่งดิ สเพลย์หนังสื อ ทําให้มี ความเสี่ ยงเนื่ องจากหนังสื อไม่อยู่ใน
ตําแหน่งที่โดดเด่น ซึ่ งอาจจะทําให้เสี ยโอกาสในการขาย และความเสี่ ยงเนื่องจากการคืนหนังสื อในจํานวนมาก และ
การดําเนินงานส่ วนใหญ่เป็ นธุรกิจครอบครัวที่ทาํ มาเป็ นเวลานาน ไม่มีระบบบันทึกการขายที่แน่นอน ทําให้ยากต่อ
การที่จะติดตามผลการขายที่ชดั เจน
ช่องทางการจัดจําหน่าย E-Commerce เป็ นช่องทางที่มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น สร้างความสะดวกให้กบั
ลูกค้าโดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเดินทางในการซื้ อสิ นค้า และจะเป็ นช่องทางการจัดจําหน่ายที่จะช่วยลดปั จจัยเสี่ ยงจากช่อง
ทางการจัดจําหน่าย Modern Tradeและ Agent โดยปั จจุบนั บริ ษทั ฯ จําหน่ายหนังสื อผ่านในช่องทางนี้ ผา่ นร้านค้า
ออนไลน์ Nstore และ facebook เป็ นหลัก
1.4 ความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงบริ ษัทในเครื อเนชั่ นในการดําเนินธุรกิจและความเป็ นอิสระในการบริ หารงานของกลุ่ม
บริษัท
เนื่ องจากเครื อเนชัน่ เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ในกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยมี การถื อหุ ้นในสัดส่ วนประมาณร้ อยละ
80.06 ของหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด หลังจากการเสนอขายหุ ้นของบริ ษทั ฯ แก่นกั ลงทุนทัว่ ไป จนถึงปั จจุบนั
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการทําธุ รกรรมรายการระหว่างกันหลายประเภท เช่น การซื้ อกระดาษ การจ้างพิมพ์ การจ้างส่ งสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ และการรับบริ การต่างๆ เป็ นต้น กับบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ ดังรายละเอียดในหัวข้อ 10 รายการระหว่างกัน โดย
ในปี 2557 และ 2556 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายที่เป็ นต้นทุนขายสิ นค้า ต้นทุนการให้บริ การ และค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริ หาร จากธุรกรรมข้างต้นกับบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ เป็ นจํานวนรวมทั้งสิ้ นประมาณ 100.87 ล้านบาท และ 151.80
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 38.30 และ 45.95 ตามลําดับของค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ในช่วงเวลาดังกล่าว และกลุ่มบริ ษทั ฯ ยังคงมีการทําธุ รกรรมดังกล่าวอีกในอนาคต เนื่ องจากบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ มี
ทีมงานที่มีความชํานาญ เครื อข่ายในการจัดจําหน่ายและเครื่ องจักรอุปกรณ์ พร้อมที่จะให้บริ การในต้นทุนที่น่าจะตํ่า
กว่า หากกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นผูด้ าํ เนิ นการเอง และมีกาํ ลังการผลิตและบริ การเพียงพอในการดําเนิ นการ ดังนั้น กลุ่ม
บริ ษทั ฯ อาจมีความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ ในการสนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
หากบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ ไม่สามารถสนับสนุนการให้บริ การข้างต้นดังกล่าวได้ กลุ่มบริ ษทั ฯ อาจได้รับผลกระทบใน
การจัดพิมพ์ และการจัดส่ งสื่ อสิ่ งพิมพ์ แต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถสั่งซื้ อกระดาษและ
รับบริ การต่างๆ ผ่านผูจ้ ดั จําหน่ายและผูใ้ ห้บริ การรายอื่นที่มีจาํ นวนหลายรายในประเทศไทย ในเงื่อนไขทางการค้า
ปกติและมีราคาตามตลาดเช่นเดียวกับการดําเนิ นธุ รกรรมรายการระหว่างกันข้างต้นแต่ราคาต้นทุนอาจจะสู งกว่า
ราคาที่ทางในเครื อเนชัน่ เรี ยกเก็บ นอกจากนั้นมูลค่าของการทําธุ รกรรมรายการระหว่างกันข้างต้นในปี 2557 และ
2556 คิดเป็ นประมาณร้อยละ 3.42 และ 4.11 ของรายได้รวมของบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่ งถือเป็ น
สัดส่ วนที่ น้อยมาก ดังนั้น บริ ษทั ในเครื อเนชั่น จึ งไม่ได้พ่ ึงพิงรายได้จากกลุ่มบริ ษทั ฯ และมี แรงจูงใจในการหา
ประโยชน์จากรายการดังกล่าว
กลุ่มบริ ษทั ฯ มี นโยบายการบริ หาร และการตัดสิ นใจที่ เป็ นอิ สระจากบริ ษทั ในเครื อเนชั่นโดยคํานึ งถึ ง
ผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยมีอิสระในการจัดหา
สิ นค้าหรื อใช้บริ การกับผูใ้ ห้บริ การภายนอกอื่นๆ ที่ เสนอราคาที่ มีเงื่อนไขทางการค้าปกติในราคาตลาดและเป็ น
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ประโยชน์มากที่สุดแก่กลุ่มบริ ษทั ฯ เช่น ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการจ้างพิมพ์กบั บริ ษทั ภายนอก ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ
จึงไม่มีการพึ่งพิงบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ จนทําให้ขาดความเป็ นอิสระ
1.5 ความเสี่ ยงจากการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของราคากระดาษและการขาดแคลนกระดาษ
กระดาษที่ใช้ในการผลิตสิ่ งพิมพ์จดั เป็ นสิ นค้าประเภท Commodity ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคา
แปรผันตามความต้องการของการบริ โภคและปริ มาณการผลิตของผูผ้ ลิต (Demand & Supply) และเป็ นวัตถุดิบหลัก
ที่สาํ คัญในการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่ งคิดเป็ นต้นทุนประมาณร้อยละ 13.51 และ 19.85 ของต้นทุนขาย
และบริ การตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในปี 2557 และ 2556 ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั ฯ จึงมีความเสี่ ยงจากการผัน
ผวนของราคากระดาษ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและกําไรสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ นอกจากนั้น
บริ ษทั ฯ ยังมีความเสี่ ยงจากการขาดแคลนกระดาษ Newsprint ชนิดม้วนที่ใช้พิมพ์หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร และหนังสื อ
ที่มียอดพิมพ์สูง ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่สาํ คัญที่บริ ษทั ฯ ใช้ในการผลิตสิ่ งพิมพ์ เนื่องจากกระดาษชนิด
ดังกล่าวหาซื้ อ
ได้ยากในประเทศไทยและต้องซื้ อเป็ นจํานวนมากในแต่ละครั้ง
ในการลดความเสี่ ยงจากการขาดแคลนกระดาษและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคากระดาษ Newsprint ชนิ ด
ม้วน กลุ่มบริ ษทั ฯ จะสั่งซื้ อจากบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ สําหรับการจัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์ในเครื อเนชัน่ ซึ่ งเป็ นการจัดพิมพ์
ส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ มีประสบการณ์ในการจัดซื้ อกระดาษเป็ นระยะเวลานาน มีการ
จัดซื้ อกระดาษสํารองไว้ และเข้าใจในวงจรของราคากระดาษเป็ นอย่างดี รวมทั้งบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ ได้มีการบริ หาร
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทํา Forward Contract ไว้ตามปริ มาณกระดาษที่คาดว่าจะใช้ล่วงหน้า ดังนั้น
การจัดซื้ อ กระดาษจากบริ ษ ทั ในเครื อ เนชั่น จึ งช่ ว ยลดความเสี่ ย งจากความผัน ผวนของราคากระดาษ และการ
ขาดแคลนกระดาษได้รวมทั้งยังสามารถต่อรองราคากระดาษที่ถกู กว่าราคาตลาดทัว่ ไป
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะสั่งจองกระดาษก่อนการตั้งราคาขายของหนังสื อ เพื่อให้กลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถ
รักษาสัดส่ วนของต้นทุนกระดาษต่อราคาหนังสื อไว้ได้ รวมทั้งบริ ษทั ฯ สามารถปรับราคาของหนังสื อหลายประเภท
ขึ้นได้ ในกรณี ที่ตน้ ทุนกระดาษเพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสําคัญ
1.6 ความเสี่ ยงด้ านการจัดหาลิขสิ ทธิ์สิ่งพิมพ์
ในการประกอบธุรกิจสํานักพิมพ์ ซึ่ งมีสัดส่ วนรายได้ประมาณร้อยละ 45.09 และ 60.71 ของรายได้ท้ งั หมด
ของกลุ่ม บริ ษทั ฯ ในปี 2557 และ 2556 กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่ได้เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ สิ่ งพิมพ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตและจัด
จําหน่าย แต่กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการจัดซื้ อลิขสิ ทธิ์ สิ่งพิมพ์มาจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ซ่ ึ งเป็ นนักเขียนหรื อสํานักพิมพ์ท้ งั ในและ
ต่างประเทศจํานวนหลายราย เพื่อนํามาผลิตและจัดจําหน่ายเพียงรายเดียว (Exclusive) ในประเทศไทย ซึ่ งส่ วนใหญ่มี
ระยะเวลา 3 – 5 ปี และมีสิทธิ ต่ออายุสัญญาได้ในราคาและเงื่อนไขเดิม ทั้งนี้ เจ้าของลิขสิ ทธิ์ สามารถยกเลิกสัญญาได้
หากกลุ่มบริ ษทั ฯ ทําผิดสัญญา และ/หรื อมีปัญหาด้านการเงิน และ/หรื ออยูใ่ นสถานะล้มละลาย เป็ นต้น ดังนั้น กลุ่ม
บริ ษทั ฯ จึงอาจมีความเสี่ ยงที่ไม่สามารถจัดหาลิขสิ ทธิ์ สิ่ งพิมพ์ที่ตอ้ งการมาผลิตและจัดจําหน่ ายได้ นอกจากนี้ กลุ่ม
บริ ษทั ฯ อาจมีความเสี่ ยงจากการที่เจ้าของลิขสิ ทธิ์ ไม่ต่ออายุสัญญา หรื อยกเลิกสัญญา ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯไม่เคยประสบปั ญหาด้านการจัดหาลิขสิ ทธิ์ สิ่ งพิมพ์จากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในช่วงที่ผา่ นมา เนื่องจากตลาดสิ่ งพิมพ์มีขนาดใหญ่และมีลิขสิ ทธิ์ สิ่ งพิมพ์ประเภทต่างๆ ให้
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เลือกซื้ อเป็ นจํานวนมาก รวมทั้งกลุ่มบริ ษทั ฯ ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั นักเขียนและสํานักพิมพ์ที่มีชื่อเสี ยงหลายราย
และประสบความสําเร็ จในการผลิตและจัดจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อมาอย่างต่อเนื่ อง กลุ่มบริ ษทั ฯ จึ ง
สามารถเลือกซื้ อลิขสิ ทธิ์สิ่งพิมพ์ที่ตอ้ งการและได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ในการให้ลิขสิ ทธิ์ สิ่ งพิมพ์ที่มี
แนวโน้มที่จะได้รับความนิยมสู งมาผลิตและจัดจําหน่าย นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังปฏิบตั ิตามสัญญาอย่างเคร่ งครัด
จึงไม่มีปัญหาเรื่ องการไม่ต่อสัญญาหรื อยกเลิกสัญญาตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังได้วางแผนการผลิตหนังสื อที่มีความหลากหลาย ทั้งเนื้ อหา, เจ้าของลิขสิ ทธิ์
และประเทศ เพื่อลดการพึ่งพิงเนื้ อหา, เจ้าของลิขสิ ทธิ์ และประเทศใดประเทศหนึ่ งมากจนเกิ นไป อีกทั้งยังผลิ ต
หนังสื อต้นฉบับโดยนักเขียนไทยเพิ่มขึ้น อันเป็ นการกระจายความเสี่ ยงแบบหนึ่ ง ซึ่ งบริ ษทั ได้พฒั นาทีมงานให้มี
ศักยภาพในการผลิตเนื้อหา หรื อหาผูส้ ร้างสรรค์เนื้อหาจากในประเทศ
1.7 ความเสี่ ยงจากการด้ อยค่ าของสิ นค้ าคงเหลือ
ปั จจุบนั สิ่ งพิมพ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ มีการขายผ่านตัวแทนจําหน่ายเป็ นส่ วนใหญ่ โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ จะรับคืน
สิ่ งพิมพ์ที่ไม่สามารถจําหน่ายได้จากตัวแทนจําหน่าย ซึ่ งอาจเป็ นผลให้มีสิ่งพิมพ์เป็ นสิ นค้าคงเหลือเป็ นจํานวนมาก
ได้ สิ นค้าคงเหลือดังกล่าวมีโอกาสเสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย และล้าสมัยเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบกับยอดขายในปี ปั จจุบนั ความเจริ ญเติบโตในส่ วนของยอดขายลดลงกว่าปี ก่อน
ทําให้มีปริ มาณสิ นค้าคงเหลือสู งกว่าในอดีต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีมูลค่าสิ นค้า
คงเหลือสุ ทธิ จาํ นวน 232.55 ล้านบาท และ 143.86 ล้านบาท (ตามลําดับ) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 32.69 และ 18.89 ของ
มูลค่าสิ นทรัพย์ท้ งั หมดของกลุ่มบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยในสัดส่ วนร้อยละ 100
ของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ขึ้นไปและผลิตครบชุดแล้ว และของสิ นค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 3 ปี
ขึ้นไปแต่ยงั ผลิตไม่ครบชุด โดยมีการตั้งค่าเผื่อดังกล่าวทุกเดือนซึ่ งการตั้งค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยนี้ จะถูกพิจารณาการ
ด้อยค่าจากผูบ้ ริ หารอีกครั้งหนึ่ ง ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยจํานวน
88.96 และ 41.71 ล้านบาท (ตามลําดับ) นอกจากนั้น เพื่อลดปริ มาณสิ นค้าคงเหลือ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะนําเอาหนังสื อเก่า
ออกมาจําหน่ ายเป็ นระยะๆ โดยการจัดกิ จกรรมพิเศษเพื่อส่ งเสริ มการขายในงานนิ ทรรศการต่างๆ ที่ จดั ขึ้ นเป็ น
ประจําทุกปี สําหรับหนังสื อการ์ตนู ที่มีเล่มต่อเนื่อง กลุ่มบริ ษทั ฯ จะดําเนินการนําเล่มที่ออกใหม่จาํ หน่ายควบคู่ไปกับ
เล่มที่ได้เคยวางจําหน่ายไปแล้ว ซึ่ งรวมถึงการนําการ์ ตูนที่มีการออกจําหน่ายครบทุกเล่มแล้วมาจัดจําหน่ายรวมเป็ น
ชุดเพื่อกระตุน้ การจําหน่ายด้วย นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มความระมัดระวังในการผลิตหนังสื อใหม่และควบคุม
ปริ มาณยอดพิมพ์เพื่อมิ ให้มีสินค้าคงเหลือมากขึ้ น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มี นโยบายการบริ หารคลังสิ นค้าโดยการกําหนด
จํานวนสิ นค้าไม่ให้มีปริ มาณคงเหลือมากกว่าปี ก่อน
2. ปัจจัยเสี่ ยงของธุรกิจการเป็ นตัวแทนจําหน่ ายหนังสื อพิมพ์และนิตยสารต่ างประเทศ
2.1 ความเสี่ ยงจากการต่ อสั ญญา
ในการประกอบธุ ร กิ จบริ การเป็ นตัวแทนจําหน่ ายสิ่ งพิม พ์ต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะทําสัญญาเป็ น
ตัวแทนจําหน่ายกับเจ้าของสิ่ งพิมพ์จาํ นวนหลายราย โดยส่ วนใหญ่สัญญาตัวแทนจําหน่ายนิ ตยสารมีระยะเวลา 1 ปี
และมีสิทธิ ต่ออายุสัญญาได้ในราคาและเงื่อนไขเดิม สําหรับสัญญาตัวแทนจําหน่ายหนังสื อพิมพ์จะหมดอายุเมื่อมี
การยกเลิกสัญญา ทั้งนี้เจ้าของสิ่ งพิมพ์สามารถยกเลิกสัญญาได้ หากกลุ่มบริ ษทั ฯ ทําผิดสัญญา และ/หรื อมีปัญหาด้าน
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การเงิน และ/หรื ออยูใ่ นสถานะล้มละลาย และ/หรื อเมื่อมีการแจ้งอีกฝ่ ายล่วงหน้า เป็ นต้น ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ อาจมี
ความเสี่ ยงจากการที่เจ้าของสิ่ งพิมพ์ไม่ต่ออายุสัญญา หรื อยกเลิ กสัญญา ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จ
ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ กับเจ้าของสิ่ งพิมพ์มีการทําธุรกิจและมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันเป็ นระยะเวลา
ยาวนาน โดยผูบ้ ริ หารและทีมงานของบริ ษทั ฯ เป็ นกลุ่มที่ทาํ ธุ รกิจนี้ กบั เจ้าของสิ่ งพิมพ์มาตั้งแต่เริ่ มต้น รวมทั้ง กลุ่ม
บริ ษทั ฯ ได้มีการปฏิ บตั ิ ตามสัญ ญาอย่างเคร่ งครั ด จึ งไม่ มีปั ญ หาเรื่ อ งการไม่ ต่อสัญญาหรื อยกเลิ กสัญญาตลอด
ระยะเวลาที่ผา่ นมา นอกจากนี้ เจ้าของสิ่ งพิมพ์ The Yomiuri Shimbun และ The Wall Street Journal Asia ได้วา่ จ้าง
กลุ่มบริ ษทั ฯ ให้ดาํ เนินการพิมพ์และจัดส่ งหนังสื อพิมพ์ต่างประเทศดังกล่าว ซึ่ งได้มีการลงทุนในการสร้างฐานข้อมูล
การพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าในระบบสารสนเทศของบริ ษทั ฯ และการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริ ษทั ฯ ให้มีความ
เชี่ ยวชาญโดยเฉพาะในการดําเนิ นงาน ดังนั้น โอกาสที่ เจ้าของสิ่ งพิมพ์ดงั กล่าวจะยกเลิ กสัญญาการเป็ นตัวแทน
จําหน่ายกับกลุ่มบริ ษทั ฯ จึงมีนอ้ ย
2.2 ความเสี่ ยงจากเจ้ าของสิ่ งพิมพ์ยกเลิกการผลิต
ในการประกอบธุ รกิจบริ การการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจาก
การที่ เจ้าของสิ่ งพิมพ์ยกเลิ กการผลิต ซึ่ งมี ผลกระทบต่อการประกอบธุ รกิ จและดําเนิ นธุ รกิ จ ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ
จําเป็ นต้องหาสิ่ งพิมพ์ที่มีชื่อเสี ยงและมัน่ คงเพื่อทดแทนหรื อเพิ่มเติมอยูเ่ สมอๆ
3. ปัจจัยความเสี่ ยงของธุรกิจรายการโทรทัศน์ สําหรับเยาวชนและครอบครัว
3.1 ความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นผ่ านระบบโทรทัศน์ เข้ าสู่ ระบบดิจิตอล
การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ โทรทัศน์ยุคดิจิตอลในประเทศไทยเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการแข่งขันทางธุ รกิจ
โทรทัศน์ที่เข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันด้านคุณภาพของเนื้อหารายการเพื่อสร้างความแตกต่างจากผูผ้ ลิตรายการ
โทรทัศน์รายอื่นๆให้มีคุณภาพหลากหลายและตรงกับความต้องการของผูช้ มให้มากที่สุด แต่เนื่ องจากช่วงเริ่ มต้น
ของระบบโทรทัศน์ดิจิตอลยังคงมีการออกอากาศคู่ขนานกับระบบโทรทัศน์อนาล็อค (หรื อฟรี ทีวี) จึงมีผลเรื่ องของเร
ตติ้งยังไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับระบบเดิม โดยบริ ษทั ฯ มุ่งพัฒนาเนื้อหาและผลิตรายการคุณภาพ โดยใช้แพลตฟอร์ มที่
มี ความหลากหลายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายมากขึ้ น ไม่ว่าจะเป็ นสื่ อออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อในเครื อ
กิจกรรมการตลาดและกิจกรรม on-ground ที่สร้างความมีส่วนร่ วมอย่างปัจจุบนั ทันสมัย
3.2 ความเสี่ ยงจากการแข่ งขันในธุรกิจโทรทัศน์ ที่สูงขึน้
ภาวะอุตสาหกรรมโทรทัศน์ โดยเฉพาะฟรี ทีวมี ีความเข้มข้นขึ้น ทั้งในด้านของประเภทรายการ และจํานวน
ช่องรายการที่เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้อตั ราการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นด้วย แต่เนื่องด้วยในตลาดยังคงมี
ช่องว่างในรายการประเภทเอ็ดดูเทนเมนท์สาํ หรับเยาวชนและครอบครัว จึงเป็ นโอกาสในการจัดทํารายการที่สื่อสาร
กับกลุ่มเป้ าหมาย โดยมุ่งเน้นเนื้ อหารายการที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ เหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวอย่างแท้จริ ง
ซึ่ งเป็ นการลดความเสี่ ยงจากการทํารายการในภาวะการแข่งขันที่รุนแรง
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4. ปัจจัยเสี่ ยงของธุรกิจดิจิตอล
4.1 ความเสี่ ยงจากการลักลอบทําซํ้าเนือ้ หา
มีเว็บไซต์ที่ลกั ลอบนําเสนอสื่ อ เช่น การ์ ตูน โดยผิดกฎหมายอยูพ่ อสมควร ทําให้ลูกค้าบางส่ วนบริ โภคสื่ อ
ดังกล่าวโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าดังกล่าวแบบถูกกฎหมาย ดังนั้น จึงจําเป็ นต้องคัดเลือก
เนื้ อหาที่ดี โดดเด่นและแตกต่าง พร้อมๆ กับการใช้เทคโนโลยีที่ดี มีความปลอดภัยสู ง และการให้บริ การที่เป็ นเลิศ
ซึ่ งบริ ษทั ได้แสวงหาเนื้ อหาอิเล็กทรอนิ กส์ที่มีเอกลักษณ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนหาวิธีการนําเสนอ
ที่ไปเหนือกว่าเว็บไซต์ที่ผดิ กฎหมายเหล่านั้น และตลอดจนนําเสนอขายในราคาที่น่าสนใจ
5. ปัจจัยเสี่ ยงของธุรกิจการบริหารลิขสิ ทธิ์ (Character Management)
5.1 ความเสี่ ยงจากการแข่ งขันทางการตลาด
ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีคาร์ แรคเตอร์ การ์ ตูนที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังเป็ นจํานวนมากที่เสนอขายลิขสิ ทธิ์ เพื่อ
ผลิตเป็ นสิ นค้า การแย่งชิงส่ วนแบ่งทางการตลาด ซึ่ งจะควบคู่ไปกับการทําให้คาร์ แรคเตอร์ การ์ ตูนเป็ นที่รู้จกั และ
ปริ มาณของคาร์แร็ คเตอร์การ์ตนู ที่เป็ นตัวแทน โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การตลาดที่แตกต่าง
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนบริ หารลิขสิ ทธิ์ คาร์ แรคเตอร์ การ์ ตูนอยู่ 3 ตัว คือ Canimals, Yoohoo &
Friends และ Astro Boy ซึ่ งปี ที่ผา่ นมาได้มีการทําการตลาดอย่างต่อเนื่ อง ด้วยการนําการ์ ตูนอนิเมชัน่ ออกอากาศที่
สถานี โทรทัศน์ ช่อง Nation 22 และช่อง MCOT Familly 14 และยังมีการจัดกิจกรรมร่ วมกับสถานีโทรทัศน์ดงั กล่าว
ทัว่ ประเทศ ซึ่ งได้ผลตอบรับที่ดีเป็ นอย่างมาก ทําให้ลิขสิ ทธิ์ ในเครื อบริ ษทั เนชัน่ เป็ นที่ รู้จกั มากยิ่งขึ้น และทําให้
ลูกค้าเกิดความมัน่ ใจที่จะเลือกซื้ อลิขสิ ทธิ์ การ์ตนู ที่บริ ษทั ฯ ดูแลลิขสิ ทธิ์อยู่
5.2 ความเสี่ ยงจากการต่ อสั ญญา
เนื่องจากการจดสัญญาเป็ นตัวแทนบริ หารลิขสิ ทธิ์คาร์แรคเตอร์การ์ตนู นั้นมีระยะเวลาสัญญาเฉลี่ยประมาณ
3-5 ปี ขึ้นอยูก่ บั ข้อตกลงของแต่ละลิขสิ ทธิ์ ดังนั้น ในการต่อสัญญาเจ้าของลิขสิ ทธิ์ อาจจะขอเรี ยกเก็บค่าสิ ทธิ เพิ่ม
เนื่ องจากได้รับข้อเสนอการเป็ นตัวแทนฯจากบริ ษทั อื่น จึ งเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯ เกิ ดความเสี่ ยงในการถูกเรี ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรื ออาจจะไม่รับการต่ออายุสัญญาในการเป็ นตัวแทนสิ ทธิของคาร์แรคเตอร์การ์ตนู นั้นๆ
5.3 ความเสี่ ยงจากช่ องทางการจัดจําหน่ ายสิ นค้ าลิขสิ ทธิ์ทมี่ จี ํานวนจํากัด
ปัจจุบนั ช่องทางหลักในการจัดจําหน่ายสิ นค้าลิขสิ ทธิ์ มีอยู่ 3 ช่องทาง ดังนี้
1) ห้ างสรรพสิ นค้ า ช่องทางนี้ เป็ นช่องทางที่ช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์สินค้าลิขสิ ทธิ์ ได้เป็ นอย่างดี เนื่ องจากรู ปแบบ
และพื้นที่การจัดวางสิ นค้ามีการแบ่งตามประเภทสิ นค้าอย่างชัดเจน รวมถึงอนุ ญาตให้คู่คา้ (ผูซ้ ้ื อลิขสิ ทธิ์ ) ตกแต่ง
พื้นที่ขายสิ นค้าด้วยสื่ อส่ งเสริ มการขายได้อย่างสวยงาม แต่ช่องทางนี้ ไม่ค่อยเป็ นที่สนใจของคู่คา้ เนื่ องจากมีตน้ ทุน
การขายสูง และข้อจํากัดอื่นๆ ที่หา้ งฯ เป็ นผูก้ าํ หนด
2) ห้ างค้ าปลีก ช่องทางนี้เป็ นช่องทางที่สร้างรายได้ให้กบั คู่คา้ ค่อนข้างสู ง อีกทั้งยังช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของสิ นค้า
ลิขสิ ทธิ์ได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากห้างค้าปลีกมีจาํ นวนสาขามาก ทําให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ดี ยอดขายสู ง และพื้นที่การจัด
วางสิ นค้าเป็ นสัดส่ วนแยกตามหมวดหมู่ แต่จาํ เป็ นต้องใช้สื่อส่ งเสริ มการขายที่เป็ นรู ปแบบตายตัวที่ถูกกําหนดโดย
ห้างฯ สิ่ งเหล่านี้ ส่งผลให้ห้างค้าปลีกมีอิทธิ พลต่อผูซ้ ้ื อลิขสิ ทธิ์ ในการเลือกสิ นค้า (ทั้งที่มีลิขสิ ทธิ์ และไม่มีลิขสิ ทธิ์ )
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เข้าไปจัดจําหน่าย หากห้างฯ มีความสนใจในลิขสิ ทธิ์ ตัวใด ก็จะทําให้ง่ายในการตัดสิ นใจซื้ อลิขสิ ทธิ์ จากคู่คา้ ความ
แตกต่างระหว่างห้างสรรพสิ นค้าและห้างค้าปลีก ก็คือ คุณภาพสิ นค้า เพราะห้างค้าปลีกใช้กลยุทธ์การตลาดแบบ
แข่งขันทางด้านราคา เป็ นผลให้คุณภาพสิ นค้าลดลงตามลําดับ
3) ตลาดขายส่ ง ช่องทางนี้ เป็ นช่องทางที่สร้างรายได้สูงให้กบั ผูซ้ ้ื อลิขสิ ทธิ์ และไม่ค่อยมีขอ้ จํากัดใดๆ จากร้านค้า มี
การซื้ อขายกันเป็ นเงินสด และมีตวั แทนพ่อค้าคนกลางที่จะนําสิ นค้าเหล่านี้ ไปขายในพื้นที่ต่างๆ ทัว่ ประเทศ สัดส่ วน
การขายสิ นค้าผ่านทางช่องทางนี้ จึงมีมากกว่าช่องทางอื่นๆ ข้างต้นถึงร้อยละ 50 แต่ขอ้ เสี ยก็คือ ช่องทางนี้ ไม่ช่วย
ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของสิ นค้าลิขสิ ทธิ์ หรื อคาร์ แรคเตอร์ การ์ ตูน เพราะไม่ได้เน้นการจัดวางสิ นค้าให้สวยงาม แต่เน้น
การขายเป็ นจํานวนมาก ราคาถูก
6. ความเสี่ ยงจากการประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา
ธุ รกิจโรงเรี ยนกวดวิชาเป็ นธุ รกิจที่มีอนาคตสดใส และสามารถเติบโตได้ในทุกสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง ปั จจัยภายนอกจึงมีอิทธิพลต่อการดําเนินธุรกิจกวดวิชาน้อยมาก อย่างไรก็ตาม ภาวการณ์แข่งขัน
ของคู่แข่งในอุตสาหกรรมนี้ ทวีความรุ นแรงขึ้ น โดยเฉพาะในด้านจํานวนผูแ้ ข่งขันในตลาดที่ มากขึ้ นทุ กปี อย่าง
ต่อเนื่ อง โดยสถิติจากงานการวิจยั * ได้กล่าวไว้ว่าจํานวนของโรงเรี ยนกวดวิชาทัว่ ประเทศไทยที่จดทะเบียนอย่าง
ถูกต้องมี จาํ นวนเพียง 864 แห่ งในปี 2547 และสู งขึ้นมากถึง 1,128 แห่ งในปี 2551 ด้วยเหตุน้ ี ผูป้ ระกอบการที่มี
ชื่อเสี ยงและครองส่ วนแบ่งทางการตลาดเป็ นส่ วนใหญ่อยูแ่ ล้วจึงปรับกลยุทธ์มาใช้เทคโนโลยีช่วยสอนและทําตลาด
กลุ่มใหญ่ ส่ วนผูป้ ระกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่ ตลาดต้องเผชิ ญกับรายได้ที่ไม่แน่ นอน และจําเป็ นต้องวางตําแหน่ ง
ผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีความชัดเจนเพื่อเข้าสู่ ตลาดให้ได้
สําหรับสถาบันกวดวิชาบีไบรท์ เรามีความพร้อมทั้งเครื อข่ายอาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิในทุกสาขาวิชา มีอาคาร
สถานที่ในทําเลสําคัญใจกลางเมืองด้วยต้นทุนที่ต่าํ มีสื่อการเรี ยนการสอนที่พร้อมบุกตลาด และมีพนั ธมิตรสื่ อใน
เครื อเนชัน่ สนับสนุ นทางการตลาด ปั จจัยเสี่ ยงที่สําคัญจึ งเป็ นการทําธุ รกิ จในช่วงแรกที่ไม่อาจคาดการณ์รายรับที่
แน่ น อนได้ และความยากลํา บากในการสร้ า งภาพลัก ษณ์ แ ละชื่ อ เสี ย งให้เ ป็ นที่ ป ระจัก ษ์ต่ อ กลุ่ ม นัก เรี ย นและ
ผูป้ กครอง ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายที่คาดหวังในระยะยาวต่อไป
*ที่ มา: สุ นีย์ วรรธนโกมล และธานินทร์ ศิลป์ จารุ . “ปั จจัยสําคัญทางการตลาดและความต้ องการของผู้เรี ยนที่มีต่อ
การตัดสิ นใจเลือกเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชาเพื่อเตรี ยมสอบเข้ าระดับปริ ญญาตรี .” วารสารวิชาการพระจอมเกล้ าพระ
นครเหนือ 19, 3 (กันยายน – ธันวาคม 2552) : 426-427.
7. ความเสี่ ยงจากอัตราค่ านิยมการอ่านนิตยสารทีล่ ดน้ อยลง
เนื่ องด้วยธุ รกิจนิ ตยสารภาษาอังกฤษสําหรับวัยรุ่ นนั้นเจาะตลาดผูอ้ ่านวัยรุ่ นเป็ นหลัก ซึ่ งวัยรุ่ นเป็ นวัยที่มี
พัฒนาการ มีความเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมเฉพาะตัว มีการเปลี่ยนรุ่ นจากวัยรุ่ นไปสู่ ผใู้ หญ่ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี
ทําให้ธุรกิจสร้าง Brand Royalty ที่ค่อนข้างจํากัด รวมถึงภาพลักษณ์ของธุรกิจประเภท Edutainment สําหรับวัยรุ่ น
นั้นมีอิทธิ พลต่อการรับรู้และกระแสที่อ่อนกว่าธุ รกิจประเภท Entertainment อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯยังคงเน้นจุดแข็งด้าน
การศึกษาที่ให้ความแตกต่าง สร้างคุณค่า โดยต่อยอดธุรกิจไปยังคณาจารย์และผูป้ กครอง ซึ่ งเป็ น Influencer แนะนํา
และกระตุน้ ให้เยาวชนอ่านสื่ อที่สร้างสรรค์ ด้วยการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
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บริ ษทั ฯ ทํากิจกรรมการตลาดเพื่อสร้าง Customer Relationship โดยจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการศึกษาความรู้
ภาษาอังกฤษ ด้วยบริ ษทั ฯมีชื่อเสี ยงด้านการผลิตสื่ อภาษาอังกฤษในระดับต้นของประเทศ รวมถึงมีสื่อมัลติมีเดียที่
สามารถหลอมหลวมสื่ อได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงทําให้กิจกรรมสามารถสร้างประโยชน์ต่อลูกค้าโดยตรง รวมถึง
สร้างคุณค่าและพัฒนาสังคมและการศึกษา (CSR) ซึ่ งมีผสู้ นับสนุนในความร่ วมมือเป็ นอย่างดีท้ งั ภาครัฐและเอกชน
8. ความเสี่ ยงทีม่ ผี ลกระทบต่ อผู้ลงทุน
8.1 ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการใช้ สิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ “NINE-W1”
ในเดื อนมิ ถุนายน 2556 บริ ษทั ได้มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษ ทั ให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้นเดิ ม ที่ จองซื้ อ หุ ้นสามัญ เพิ่ม ทุ น NINE-W1 จํานวน 85,000,000 หน่ วย อายุ 5 ปี โดยไม่ คิ ด
ค่าตอบแทนในอัตราส่ วนหุ ้นสามัญเดิม 1 หุ ้น ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยังคง
เหลือใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวนทั้งสิ้ น 84,958,614 หน่วย
ในการนี้ หากผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทาํ การใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั เต็มจํานวน ผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั อาจได้รับผลกระทบจาก Dilution Effect ทั้งในเรื่ องของราคาหุ น้ ในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง และสัดส่ วน
การถือหุ น้ ที่ลดลงดังต่อไปนี้
ก่ อนการใช้ สิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิเต็มจํานวน (31 ธันวาคม 2557)
จํานวนหุน้ สามัญที่เรี ยกชําระแล้ว
170,048,386
หุน้
สัดส่ วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ก่อนการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

100

%

หลังการใช้ สิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิเต็มจํานวน (NINE-W1)
จํานวนหุน้ สามัญที่เรี ยกชําระแล้ว

255,007,000

หุน้

สัดส่ วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ภายหลังการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

66.68

%

สัดส่ วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ที่ลดลง

33.32

%

8.2 ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการใช้ สิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ “ESOP-WA”
ในเดื อ นสิ งหาคม 2556 บริ ษ ทั ได้มี ก ารออกใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ หุ ้นสามัญ ของบริ ษ ัทให้แ ก่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย (ESOP) จํานวน 4,250,000 หน่วย ชนิดไม่มี
มูลค่า อายุ 5 ปี อัตราการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุ ้นสามัญ 1 หุ ้น ราคาในการใช้สิทธิ 4 บาท ต่อ 1
หุ น้ สามัญ ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยังคงเหลือใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวนทั้งสิ้ น 4,243,000 หน่วย
ในการนี้ หากผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทาํ การใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั เต็มจํานวน ผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั อาจได้รับผลกระทบจาก Dilution Effect ทั้งในเรื่ องของราคาหุ น้ ในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง และสัดส่ วน
การถือหุน้ ที่ลดลงดังต่อไปนี้
ก่อนการใช้ สิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิเต็มจํานวน (31 ธันวาคม 2557)
จํานวนหุน้ สามัญที่เรี ยกชําระแล้ว
170,048,386
หุน้
สัดส่ วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ก่อนการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

100

%
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หลังการใช้ สิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิเต็มจํานวน (ESOP-WA)
จํานวนหุ น้ สามัญที่เรี ยกชําระแล้ว

174,291,386

หุน้

สัดส่ วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ภายหลังการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

97.56

%

สัดส่ วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ที่ลดลง

2.44

%

9. ปัจจัยเสี่ ยงของกลุ่มธุรกิจ
9.1 ความเสี่ ยงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มอี ทิ ธิพลต่ อการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ
ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญแก่ประชาชนทัว่ ไป ปั จจุบนั เครื อเนชัน่ ถือหุ น้ ร้อยละ 80.06 ของทุนชําระ
แล้ว จึงทําให้สามารถควบคุมคะแนนเสี ยงในการลงมติที่สาํ คัญในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้ท้ งั หมด ซึ่ งรวมถึงมติพิเศษ
ที่กฎหมายหรื อข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดให้ตอ้ งได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของจํานวนหุ ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยง ทําให้ผถู้ ือหุ ้นรายอื่นไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ ผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่เสนอได้
นอกจากนี้ เครื อเนชัน่ ยังมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยมีกรรมการตัวแทนจํานวน 3 ท่านจาก
ทั้งหมด 6 ท่าน และคณะกรรมการบริ หารจํานวน 3 ท่านจากทั้งหมด 4 ท่าน เป็ นตัวแทนที่มาจากเครื อเนชัน่
อย่างไรก็ตาม เพื่อถ่วงดุลการบริ หารงานของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ บริ ษทั ฯ จึงได้แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็ น
บุคคลภายนอกจํานวน 3 ท่าน เพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบการดําเนิ นงานของผูบ้ ริ หารและดูแลผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
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4.

ทรัพย์สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ

4.1

อุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 และ 2557 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
หน่วย: ล้านบาท
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ภาระผูกพัน
ลักษณะ
ประเภททรัพย์สิน
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
กรรมสิ ทธิ์ 31 ธ.ค.
2555
2556
2557
2555
2556
2557
ส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์ที่เช่า
เจ้าของ
0.43
0.47
0.25
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและ
เจ้าของ
6.20
4.64
3.89
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
เจ้าของ
0.06
0.47
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
รวม
6.69
5.11
4.61
4.2

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ คือ ค่าลิขสิ ทธิ์ ในการผลิตและจัดจําหน่ายสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ประเภทต่างๆ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่วย: ล้านบาท
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ประเภททรัพย์สิน
31 ธ.ค. 2555
31 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 2557
ค่าลิขสิ ทธิ์
43.01
41.64
30.62
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
0.39
0.29
0.35
รวม
43.40
41.93
30.97

กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายการตัดจําหน่ายค่าลิขสิ ทธิ์ โดยพิจารณาจากจํานวนที่สูงกว่าระหว่างวิธีเส้นตรงภายใน
ระยะเวลา 3-5 ปี ซึ่ งเป็ นค่าเฉลี่ยอายุสัญญาลิขสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ และการคํานวณตามจํานวนเล่มของหนังสื อที่พิมพ์
หรื อจําหน่ ายได้ภายใต้สัญญาลิขสิ ทธิ์ นั้นๆ โดยเริ่ มตัดจําหน่ ายเมื่อผลิตสิ่ งพิมพ์เรี ยบร้ อยแล้ว ในส่ วนของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ กลุ่มบริ ษทั ฯ ตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงเป็ นระยะเวลา 5 ปี วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชีและปรับปรุ งตามความเหมาะสม

46

บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

4.3

สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสํานักงานและคลังสิ นค้าเพื่อใช้ในการดําเนิ นงาน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
 สัญญาเช่าสําหรั บเป็ นสํานักงาน ที่ อาคารอินเตอร์ ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 เลขที่ 1858/123-124 ถนนบางนาตราด กรุ งเทพฯ รวมพื้นที่ประมาณ 735.93 ตารางเมตร ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2557
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และสามารถต่ออายุสัญญาได้
 สัญญาเช่าสําหรับเป็ นคลังสิ นค้า อาคารเลขที่ 42/8 ถนนบางนา-ตราด กม. 4 หมู่ 10 แขวงบางนา เขตบางนา
กรุ งเทพฯ จากบริ ษทั โชติชัยวรกุล จํากัด ซึ่ งมี พ้ืนที่ ประมาณ 1,800 ตารางเมตร เป็ นเวลา 3 ปี ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้
 สั ญ ญาเช่ า สํา หรั บ เป็ นคลัง สิ น ค้า อาคารเลขที่ 69/10-11 หมู่ ที่ 2 ซอยวัด หนามแดง ถนนศรี น คริ น ทร์
ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จากบริ ษทั สานณรงค์ จํากัด ซึ่ งมีพ้ืนที่ประมาณ 1,360
ตารางเมตร เป็ นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 10 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558 และสามารถต่ออายุสัญญา
เช่าได้

4.4

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 และ 2557 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการที่
ควบคุมร่ วมกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่วย: ล้านบาท
ชื่อ

บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ คิดส์ จํากัด
บริ ษทั ไนน์ บี ไบรท์ จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดู
เทนเมนท์ จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั
เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด)
บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดู
เทนเมนท์ จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั
เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด)

ทุนชําระแล้ ว
31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2555
2556
2557

สั ดส่ วนเงินลงทุน (ร้ อยละ)
31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2555
2556
2557

มูลค่ าเงินลงทุนวิธีราคาทุน
31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2555
2556
2557

41.25

41.25

41.25

99.99

99.99

99.99

25.36

25.36

25.36

0.25

1.00

1.00

99.99

99.99

99.99

0.25

1.00

1.00

-

1.00

1.00

-

59.99

59.99

-

0.60

0.60

บริ ษทั
ย่อย

-

-

50.00

-

-

98.99

-

-

35.05

กิจการที่
ควบคุม
ร่ วมกัน

50.00

50.00

-

49.99

49.99

-

25.05

25.05

-

50.66

52.01

62.01

ความ
สั มพันธ์
บริ ษทั
ย่อย
บริ ษทั
ย่อย
บริ ษทั
ย่อย

รวม
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4.5

นโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ฯมีนโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิจการร่ วมค้าในอนาคต โดยพิจารณาจากปั จจัย
หลักๆ เช่น
1) มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้
2) ผลตอบแทนจากการลงทุน
3) สถานะทางการเงินของบริ ษทั ที่จะลงทุน
4) ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง

อย่างไรก็ตาม โครงการลงทุนของบริ ษทั ฯ ต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/
หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามขอบเขตอํานาจการอนุมตั ิที่บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดไว้ และตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการ
กลต. และ/หรื อ ตลาดหลักทรั พย์ฯ ที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะส่ งตัวแทนของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ เข้าร่ วมบริ หารงานและดูแลการดําเนิ นธุ รกิจ ตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้มอบหมาย โดยบุคคลนั้น
จะต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้งในทางธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อกิจการร่ วมค้านั้นๆ
4.6

นโยบายในการบริ หารลูกหนี้การค้า
ในการจัดจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ โดยปกติกลุ่มบริ ษทั ฯ มีการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยเฉลี่ยเป็ นระยะเวลา 15 วัน
ถึง 90 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 และ 2557 กลุ่มบริ ษทั ฯ มียอดลูกหนี้ การค้าสุ ทธิ จากค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสู ญและค่าเผื่อสิ นค้ารับคืนจํานวน 120.37 ล้านบาท และ 162.35 ล้านบาท และ 35.94 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมีค่า
เผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ จํานวน 3.12 ล้านบาท และ 3.79 ล้านบาท และ 8.12 ล้านบาท ตามลําดับ และมีหนี้ สูญและค่าเผื่อ
หนี้ สงสัยจะสู ญในปี ดังกล่าว จํานวน 1.28 ล้านบาท และ 0.71 ล้านบาท และ 0.94 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งในการ
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการประเมินเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 1 ของยอดขายในแต่ละ
เดื อ นประกอบกับ การพิ จ ารณาประวัติ ก ารชํา ระหนี้ และการคาดการณ์ เกี่ ย วกับ การชํา ระหนี้ ในอนาคตของลูก ค้า
นอกจากนี้ กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ มี ก ารตั้ง ค่ า เผื่ อ สิ น ค้า รั บ คื น ในการขายพ็อ คเก็ ต บุ๊ ค ส์ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์สํา หรั บ เยาวชน และ
หนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 และ 2557 มีจาํ นวน 9.56 ล้านบาท และ
9.78 ล้านบาท และ 12.85 ล้านบาท ตามลําดับ นโยบายของกลุ่มบริ ษทั ฯ คือ จะตั้งค่าเผื่อสิ นค้ารับคืนโดยใช้สัดส่ วน
ร้อยละของสิ นค้ารับคืนต่อสิ นค้าที่ขายโดยเฉลี่ย 12 เดือนย้อนหลัง โดยลูกหนี้ การค้าส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ น
ลูกหนี้ การค้าประเภทตัวแทนขาย หรื อร้ านหนังสื อขนาดใหญ่ที่มี ความสัม พันธ์ ที่ดีมานาน และมี การค้าขาย อย่าง
สมํ่าเสมอ และกรณี ที่เป็ นลูกค้าใหม่ บริ ษทั ฯ ต้องให้ตวั แทนจําหน่ายดังกล่าววางเงินประกันค่าสิ นค้าตามนโยบายบริ ษทั
ฯ
4.7

นโยบายในการบริ หารสิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อของกลุ่มบริ ษ ทั ฯ คื อ สื่ อสิ่ งพิ มพ์ประเภทต่ างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 และ 2557
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือสุ ทธิ จากค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย จํานวน 119.08 ล้านบาท และ 143.86 ล้านบาท และ 232.55
ล้านบาท ตามลําดับ โดยมี ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย จํานวน 48.70 ล้านบาท และ 41.71 ล้านบาท และ 88.96 ล้านบาท
ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 29.02 และร้อยละ 22.48 และร้อยละ 27.67 ของสิ นค้าคงเหลือ ตามลําดับ ซึ่ งในการ
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พิจารณาตั้งค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการประเมินเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ขึ้นไปและผลิตครบชุดแล้ว และสัดส่ วนร้อยละ 100 ของสิ นค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป
แต่ยงั ผลิตไม่ครบชุด อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯจะพิจารณาการตั้งค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยตามสิ นค้าที่คาดว่าจะขายได้จาก
การดําเนินธุรกิจตามปกติ
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายใดๆ ที่อาจส่ งผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อยที่มีจาํ นวนสูงเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวมทั้งไม่มีคดีที่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างมีนยั สําคัญ และไม่มีคดีความในธุรกิจอื่นที่ไม่ได้เป็ น
ธุรกิจโดยปกติของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
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6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสํ าคัญอืน่
6.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริ ษทั

:

บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

- ธุรกิจสํานักพิมพ์โดยผลิตและจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คส์
และสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชน
- ธุรกิจบริ การ เป็ นตัวแทนจําหน่ายและให้บริ การต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่ งพิมพ์จากต่างประเทศ
- ธุรกิจดิจิตอล ให้บริ การเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
และอุปกรณ์ดิจิตอลอื่นๆ
- ธุรกิจการบริ หารลิขสิ ทธิ์
- ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมสําหรับเยาวชน
- ธุรกิจให้บริ การด้านการศึกษา

ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

:

เลขที่ 1858/123-124 อาคารทีซีไอเอฟทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนบริ ษทั

:

0107551000312

โทรศัพท์
โทรสาร
เลขานุการบริ ษทั
Home Page

:
:
:
:

(66) 2338-3333
(66) 2338-3904
(66) 2338-3292
www.nine.co.th

ทุนจดทะเบียน

:

259,250,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ จํานวน 259,250,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท

ทุนชําระแล้ว

:

ณ 31 ธันวาคม 2557 ทุนชําระแล้วของบริ ษทั เท่ากับ 170,0048,386 บาท
ประกอบด้วยหุ น้ สามัญ จํานวน 170,048,386 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท

นิติบุคคลที่บริ ษทั ถือหุน้

:

รายละเอียดตามหัวข้อโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและ
กิจการควบคุมร่ วมกัน
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นิตบิ ุคคลทีบ่ ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
ชื่อนิตบิ ุคคล / ที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่ อย
บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
1858/123-124 ชั้น 29 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ

สั ดส่ วนการถือหุ้น
(%)

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ทุนชําระแล้ว
(บาท)

99.99

41,250,000

41,250,000

99.99

1,000,000

1,000,000

98.99

50,000,000

50,000,000

59.99

1,000,000

1,000,000

สิ่ งพิมพ์

บริ ษทั เนชัน่ คิดส์ จํากัด
1858/123-124 ชั้น 29 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ
บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด
1858/123-124 ชั้น 29 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ
บริ ษทั ไนน์ บี ไบรท์ จํากัด
1858/123-124 ชั้น 29 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ

ประกอบธุรกิจ และผลิต
รายการในรู ปแบบต่างๆ เพื่อ
เผยแพร่ ผา่ นสื่ อโทรทัศน์ และ
สื่ อรู ปแบบใหม่
สิ่ งพิมพ์

บริ การด้านการศึกษา

หมายเหตุ เมือ่ วันที่ 29/12/57 บริษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) เข้ าซื ้อหุ้น บริ ษัท เนชัน่ เอ็กมอนท์
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด จํานวน 49% จากผู้ถือหุ้นเดิม และเปลีย่ นชื่อบริ ษัทจาก บริ ษัท เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด เป็ น
บริ ษัท เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด

2. บุคคลอ้ างอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ที่ต้ งั

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

ผู้สอบบัญชี

:

บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
(66) 2229-2800
(66) 2359-1259
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 หรื อ
2. นายวินิจ ศิลามงคล ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรื อ
3. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรื อ
4. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098
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ที่ต้ งั
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 48-51 ถ.สาทรใต้ กรุ งเทพฯ 10120
(66) 2677-2000
(66) 2677-2222

ทีป่ รึกษากฎหมาย
ที่ต้ งั

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

บริษัท สํ านักงานกฎหมายและภาษี เอส.เอ.ที แอสโซซิเอท จํากัด
702 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแชงกรี -ล่า)
เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริ ญกรุ ง เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
(66) 2630-7637-8
(66) 2630-7639

ทีป่ รึกษากฎหมาย
ที่ต้ งั

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิ ช จํากัด
140/40 A อาคาร ไอทีเอฟ ชั้น 19 ถนนสี ลม แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุ งเทพฯ 10500
(66) 2634-4995-7
(66) 2238-2574, (66) 2634-4998
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(1) หุน้ สามัญ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 259,250,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 259,250,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้
ละ 1 บาท ทุนที่เรี ยกชําระแล้ว จํานวน 170,048,386 บาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 170,048,386 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้
ละ 1 บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ 10 รายแรก และสัดส่ วนการถือหุ น้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน 30 ธันวาคม 2557
ลําดับ
กลุ่มผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้นทีถ่ ือ
ร้ อยละ
1. บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
136,135,187
80.057
2. กลุ่มครอบครัวคุณสุ ทธิชยั
1,705,554
1.003
นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
1,536,848
0.904
นางนันทวัน แซ่ หยุน่
29,788
0.017
นายปราบดา หยุน่
138,918
0.082
3. นายราชวีระ นารู ลา
1,450,000
0.853
4. นายคริ ษฐ ยุวบูรณ์
1,240,000
0.729
5. นางวันทนา เลิศสกุลผาสุ ข
899,999
0.529
6. นายสมศักดิ์ ศรี สุทศั น์กลุ
689,300
0.405
7. นายวิชยั ยา เมนอน
620,000
0.364
8. น.ส.ประภาภรณ์ ขานวงศ์
600,000
0.353
9. นายวิวฒั น์ วิชาเหล็ก
559,000
0.329
10. นายอชิตพล กนกศรี ถาวร
453,000
0.266
อื่นๆ
25,696,346
15.112
รวม
170,048,386
100
ที่มา : บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
หมายเหตุ
 กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ ที่จดั อยูใ่ นกลุ่มเดียวกันและออกเสี ยงไปในทางเดียวกันได้แก่ บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย
กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีนายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่ ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั อีก 1 ราย นัง่ ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานกรรมการและกรรมการบริ หาร
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 ประเภทผูถ้ ือหุ น้ – การกระจายหุ น้ ตามสัญชาติ

ผู้ถือหุ้นแบ่ งตามสั ญชาติ
จํานวนราย
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติไทย
1,479
169,991,277
99.97
ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติต่างด้าว
6
57,109
0.03
รวมทั้งสิ้น
1,485
170,048,386
100.00
* ข้อบังคับบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) กําหนดว่า “ห้ามมิให้บุคคลที่
ไม่มีสัญชาติไทยถือหุน้ อยูใ่ นบริ ษทั ฯ เกินกว่าร้อยละ 35 ของหุน้ ทั้งหมด”
 ประเภทผูถ้ ือหุ น้ – การกระจายหุ น้ ตามประเภทผูถ้ ือหุ น้

ผู้ถือหุ้นแบ่ งตามสั ญชาติ
ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติไทย
ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติต่างด้าว
รวมทั้งสิ้น

จํานวนราย
8
6
14

นิตบิ ุคคล
จํานวนหุ้น
136,585,092
57,109
170,048,386

ร้ อยละ

จํานวนราย

80.32
0.03
100.00

1,471
0
1,254

บุคคลธรรมดา
จํานวนหุ้น
33,406,185
0
170,048,386

ร้ อยละ
19.65
0.00
100.00

 กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิ พลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการอย่างมีนยั สําคัญ

- ไม่มี –
 ชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่เปิ ดเผยมิได้แสดงสถานะที่แท้จริ ง

- ไม่มี –
7.3 การออกหลักทรัพย์ อนื่
(1) ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ประจําปี 2556 ได้มีมติ ดังนี้
- อนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 85,000,000
หน่วย แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ที่จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ RO
ในอัตราส่ วน 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิโดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 4 บาทต่อหุน้
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 15 ของเดือน
ธันวามคมและมิถุนายนของแต่ละปี โดยวันกําหนดใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 และวันกําหนดใช้สิทธิ
ครั้งสุ ดท้ายตรงกับวันที่ใบสําคัญแสดงสิ ทธิมีอายุครบ 5 ปี ซึ่ งตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2556
ในระหว่างปี 2557 ไม่มีผมู้ าใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ (Warrant) ยอดคงเหลือ
ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้มีการใช้สิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 84,958,614 หน่วย
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- อนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 4,250,000 หน่วย
แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย โดยไม่คิดมูลค่า และราคาใช้สิทธิซ้ื อหุน้
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ-ESOP เท่ากับ 4 บาทต่อหุน้ ในอัตราส่ วน 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิต่อ 1 หุ น้ สามัญ ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ดงั กล่าวมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายนและ
พฤษภาคมของแต่ละปี โดยวันกําหนดใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และวันกําหนดใว้สิทธิวนั สุ ดท้ายจะ
ตรงกับวันที่ใบสําคัญแสดงสิ ทธิมีอายุครบ 5 ปี
ในระหว่างปี 2557 ไม่มีผมู้ าใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ (ESOP) ยอดคงเหลือ
ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ สามัญที่ยงั ไม่ได้มีการใช้สิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 4,243,000 หน่วย
7.4 นโยบายจ่ ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ในกรณี ปกติที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีความจําเป็ นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรื อขยายกิจการและมีกระแสเงินสด
เพียงพอ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลสําหรับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิ
ของแต่ละบริ ษทั (ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ที่
จําเป็ นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจเปลี่ ยนแปลงได้ โดยขึ้ นอยู่กบั ความจําเป็ นและความ
เหมาะสมภายใต้เ งื่ อ นไขที่ ก ารดํา เนิ น การดัง กล่ า วจะต้อ งก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ผู้ถื อ หุ ้ น ทั้ง นี้ มติ ข อง
คณะกรรมการบริ ษทั ที่ อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจะต้องถูกนําเสนอเพื่อขออนุ มตั ิจากที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เว้นแต่เป็ นการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จ่ายให้แก่ผถู้ ือหุ น้ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2553 -2557 เป็ นดังนี้
รายละเอียด
2557
2556
2555
2554
2553
อัตรากําไรต่อหุ น้
0.09
0.16
0.12
0.24
0.26
อัตราเงินปันผลต่อหุน้
0.07
0.10
0.15
0.15
0.15
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุ ทธิ (%)
77.98
85.47
127.00
64.00
68.22
หมายเหตุ อัตราการจ่ายเงิ นปั นผลปี 2557 ยังมีความไม่แน่ นอนจนกว่าจะได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2558
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8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการ ณ 31 ธันวาคม 2557
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
สํานักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้อํานวยการ
(นายพนา จันทรวิโรจน์)

ฝ่ ายบรรณาธิการ
พ็อกเก็ตบุ๊คส์และหนังสือ
สําหรับเยาวชน

ฝ่ ายนิตยสาร
เนชัน่ จูเนียร์

ฝ่ ายการขาย
และการตลาด

ฝ่ ายธุรกิจ
ดิจิตอล

ฝ่ ายธุรกิจ
ทีวีดิจิตอล

ฝ่ ายธุรกิจ
การบริหาร
ลิขสิทธิ์

ฝ่ ายขาย
โฆษณา

ฝ่ าย
คลังสินค้ า

บัญชี

ฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

การเงิน

ธุรการ
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โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัทฯ
โครงสร้ า งการจัด การของบริ ษัท ฯ ประกอบด้ว ยคณะกรรมการบริ ษัท ฯ และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ได้แ ก่
คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ซึ่ ง
เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางด้านการเงิน การบัญชี การบริ หารจัดการ และอื่นๆ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั ทั้งหมด 8 ท่าน และสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่มีกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3
ของคณะกรรมการทั้งหมด ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายชื่อ
นายสุ ทธิชยั
แซ่หยุน่
นายเสริ มสิ น
สมะลาภา
นายเทพชัย
แซ่หย่อง
นายพนา
จันทรวิโรจน์
นายสมศักดิ์
เชียร์ จิระนคร
นางสาวศันธยา กิตติโกวิท
นายสุ ธีร์
จินตนานฤมิตร

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

วันทีด่ าํ รงตําแหน่ ง/1
17 เม.ย. 55
2 เม.ย. 57/1
16 ส.ค. 56/2
23 เม.ย. 56
2 เม.ย. 57/1
23 เม.ย. 56
24 เม.ย. 55

หมายเหตุ :1. /1 วันที่ดาํ รงตําแหน่งของกรรมการทั้งคณะตามวาระที่กาํ หนดตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ และที่ประชุมสามัญประจําปี 2557 เมื่อ
วันที่ 2 เมษายน 2557 มีมติให้ดาํ รงตําแหน่งต่ออีกวาระ ได้แก่ นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร, นายเสริ มสิ น สมะลาภา
2. /2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 แต่งตั้งนายพนา จันทรวิโรจน์ เข้าดํารงตําแหน่ง
รักษาการกรรมการผูอ้ าํ นวยการ และประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2557 แต่งตั้งนายพนา
จันทรวิโรจน์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการผูอ้ าํ นวยการ และแต่งตั้งนายเทพชัย แซ่หย่อง เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนนาย
ต่อบุญ พ่วงมหา ตามวาระกรรมการที่ยงั คงเหลืออยู่
3. นายต่อบุญ พ่วงมหา ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผูบ้ ริ ห าร/1 ตามนิ ยามของคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารจํานวน 6 ท่าน ดังนี้
ลําดับ
1
2
3

นายพนา
นางวงศ์สิริ
นางสุ ภาพร

รายชื่อ
จันทรวิโรจน์
มิยาจิ
สลักทอง

ตําแหน่ ง
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ/2
บรรณาธิการบริ หาร
ผูอ้ าํ นวยการ - ฝ่ ายขายธุรกิจสื่ อโทรทัศน์
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ลําดับ
4
5
6

รายชื่อ
นายแสงชัย
ลีลานวลิขิต
นางสาวฐิตกานต์
ธนาโอฬาร
นางสาวบุญพา
แซ่เบ้

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการ – สื่ อต่างประเทศ
ผูอ้ าํ นวยการ – พัฒนาธุรกิจ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ - ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ:1. /1 “ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา (ผู้
ดํารงตําแหน่ งสู งสุ ดของบริ ษทั ) ผูซ้ ่ ึ งดํารงตําแหน่ งเทียบเท่ากับผูด้ าํ รงตําแหน่ งระดับบริ หารรายที่สี่ทุกรายและให้
หมายความรวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารในสายบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า
2. /2ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 แต่งตั้งนายพนา จันทรวิโรจน์ เข้าดํารง
ตําแหน่ งรักษาการกรรมการผูอ้ าํ นวยการ และประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2557
แต่งตั้งนายพนา จันทรวิโรจน์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการผูอ้ าํ นวยการ แทนนายต่อบุญ พ่วงมหา ที่ลาออก

8.3 เลขานุการบริษัท
เลขานุ การบริ ษทั คือ ผูท้ ี่ คณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อทําหน้าที่ ดูแลกิ จกรรมต่างๆของคณะกรรมการ และช่ วยให้
คณะกรรมการและบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ ดํารงตําแหน่ งเป็ นเลขานุ การบริ ษทั
ตั้งแต่วนั ที่ 8 สิ งหาคม 2555 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กาํ หนดใน พ.ร.บ. กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และทําหน้าที่สรุ ปสาระสําคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิ และข้อบังคับที่ปรับปรุ งใหม่ ของสํานักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมถึงสรุ ปสาระสําคัญของกฎหมายที่เพิ่งตราขึ้นใหม่ ที่คณะกรรมการต้องทราบในการทําหน้าที่กรรมการของบริ ษทั ฯ ให้
คณะกรรมการรับทราบ เป็ นผูจ้ ดั เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และผูเ้ กี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
ประสานงานกับฝ่ ายบริ หารให้มีการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการ
โดยคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ปรากฎในเอกสารแนบ 1
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
หลักเกณฑ์และรู ปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ฯได้พิจารณาความเหมาะสมและ
ความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และสอดคล้อง
เปรี ยบเทียบได้กบั บริ ษทั ในธุ รกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ทาํ หน้าที่ประธาน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระที่ทาํ หน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร เป็ น
รายปี โดยไม่มีค่าตอบแทนในรู ปแบบอื่ น สําหรั บปี 2557 ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดี ยวกันกับ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็ น
ผูบ้ ริ หาร อนึ่ง ค่าตอบแทนกรรมการ ได้ผา่ นการอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจําทุกปี
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูป้ ระเมิ นผลงานของกรรมการผูอ้ าํ นวยการเป็ นประจําทุ กปี เพื่อนําไปใช้ในการ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูอ้ าํ นวยการ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ตามเกณฑ์ที่เป็ นรู ปธรรม ซึ่ งรวมถึงผลการปฏิบตั ิงานทางการเงิน ผลการปฏิบตั ิงานตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว
และการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
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ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด ภายในกรอบที่ได้รับอนุ มตั ิจาก
ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ระดับค่าตอบแทนเป็ นเงิ นเดื อน สวัสดิ การ และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว บริ ษทั ฯ จะพิจารณาให้
สอดคล้องกับผลงานของบริ ษทั ฯ และผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารแต่ละคน
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
- ทุ กครั้ งที่ มีการเปลี่ ยนแปลงกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง ฝ่ ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่ เป็ น
ประโยชน์ ต่อการปฏิ บตั ิงาน การแนะนําลักษณะธุ รกิ จ และแนวทางการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯให้แก่ กรรมการ และ
ผูบ้ ริ หารระดับสูงใหม่
- คณะกรรมการจะส่ งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรม และการให้ความรู ้แก่กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร เลขานุ การบริ ษทั ในระบบการกํากับดูแลกิจการ และการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ เพื่อให้มีการ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
- คณะกรรมการจะส่ งเสริ มให้มีการจัดทําแผนการพัฒนาผูบ้ ริ หารและแผนการสื บทอดงาน และให้กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการรายงานต่อคณะกรรมการเป็ นประจํา
8.4.1 ค่ าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สํ าหรับปี 2557
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯที่เป็ นตัวเงิน
บริ ษ ัท ฯ มี น โยบายจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการเป็ นรายไตรมาส โดยไม่ มี น โยบายจ่ า ยค่ า ตอบแทนในรู ป อื่ น
กรรมการบริ ษทั ฯมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 7 ท่าน แบ่งเป็ นกรรมการที่มีฐานะเป็ นพนักงานบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ 1 ท่าน กรรมการ
ที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยในปี 2557 บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กบั ประธานกรรมการ
บริ ษทั ในอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับ
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร และกําหนดการจ่ายเป็ นรายไตรมาส โดยแยกการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคลดังนี้
กรรมการ
(หน่ วย : บาท)
1. นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
2. นางเกษรี กาญจนะวณิ ชย์
3. นายเสริ มสิ น สมะลาภา
4. นายศิวะพร ชมสุ วรรณ
5. นางสาวมัธยา โอสถานนท์
6. นายพนา จันทรวิโรจน์
7. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
8. นายเทพชัย แซ่หย่อง
9. นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
10.นางสาวศันธยา กิตติโกวิท
11.นายต่อบุญ พ่วงมหา

ค่ าตอบแทน
400,000
50,000
200,000
200,000
400,000
50,000
300,000
300,000
100,000

2557

เบีย้ ประชุ ม
-

2556
ค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุ ม
400,000
200,000
200,000
150,000
100,000
200,000
400,000
300,000
300,000
100,000
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2557
2556
กรรมการ
(หน่ วย : บาท)
ค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุ ม
ค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุ ม
รวม
2,000,000
2,350,000
หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 แต่งตั้งนายพนา จันทรวิโรจน์ เข้าดํารง
ตําแหน่งรักษาการกรรมการผูอ้ าํ นวยการ และประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2557 แต่งตั้ง
นายพนา จันทรวิโรจน์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการผูอ้ าํ นวยการ และแต่งตั้งนายเทพชัย แซ่หย่อง เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
แทนนายต่อบุญ พ่วงมหา ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว จ่ายให้ตามช่วงที่กรรมการดํารงตําแหน่ง
(ข) ค่าตอบแทนอื่น ๆ
- ไม่มี 8.4.2 ค่ าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสู งของบริษัทฯ สํ าหรับ ปี 2557
(ก) ค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน โบนัสและค่าพาหนะแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ฯ
กรรมการในฐานะพนักงานบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู งจํานวนรวม 11 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือนโบนัส
และค่าพาหนะ ในปี 2557 เป็ นจํานวน 10.98 ล้านบาท
(ข) ค่าตอบแทนอื่น ๆ
- บริ ษทั ฯให้เงิ นสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชี พของกรรมการที่อยู่ในฐานะเป็ นพนักงานของบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงรวม 11 ท่าน ในปี 2557 รวม 0.63 ล้านบาท
- ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ได้อนุมตั ิให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ
ให้แก่ผบู้ ริ หารและพนักงาน (ESOP) จํานวน 4,250,000 หน่วย เพื่อให้รางวัลและตอบแทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย ตลอดจนเป็ นแรงจูงใจเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงาน มีความตั้งใจในการทํางานและสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้แก่บริ ษทั ฯ ในระยะยาวโดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP จํานวน 4,250,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP โดยไม่มี
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานรายใดได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่เสนอ
ขายให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานในครั้งนี้ และบริ ษทั ฯ จะไม่นาํ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP ซึ่ งกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานที่ลาออกหรื อพ้นจากตําแหน่งมาจัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานรายอื่นใน
อนาคต ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้เงื่อนไขสําหรับการใช้สิทธิ
2. ผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรต้องมีสถานภาพเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั
ย่อย ณ วันที่ทาํ การจัดสรร
3. จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
ได้รับในแต่ละรายไม่จาํ เป็ นต้องมีจาํ นวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั ตําแหน่ ง และศักยภาพที่จะทําประโยชน์ให้แก่บริ ษทั ฯ
และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
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4. ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ-ESOP ที่ ที่จะเสนอขายต่อกรรมการและผูบ้ ริ หารจะมีราคาเสนอขายรวมทั้งข้อกําหนด และ
เงื่อนไขที่ไม่ดีไปกว่าใบสําคัญแสดงสิ ทธิ-ESOP ที่จะเสนอขายต่อพนักงาน
ทั้งนี้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญดังกล่าวมีอตั ราการใช้สิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1 หุน้ สามัญของ
บริ ษทั และมีราคาการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ 4 บาท โดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จํานวน 3 ราย ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะ
ซื้ อหุน้ บริ ษทั คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 9.53 เมื่อเทียบกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ บริ ษทั ของทั้งโครางการ
8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีพนักงานรวมทั้งหมด 127 คน โดยมีผลตอบแทนของพนักงานของบริ ษทั ฯ
ในปี 2557 ซึ่ งแบ่งเป็ นเงินเดือนและโบนัส เท่ากับ 51.89 ล้านบาท ในส่ วนของเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริ ษทั
เท่ากับ 2.15 ล้านบาท
บริ ษทั ฯไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานที่สาํ คัญในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. การจ้างงานและบรรจุพนักงาน บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ้างงานและบรรจุพนักงานตามความจําเป็ นและความเหมาะสม
ของงาน โดยพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างและบรรจุตอ้ งมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่งงาน
และมี คุณสมบัติตามระเบี ยบ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กรณี ที่ตาํ แหน่ งงานว่าง บริ ษทั ฯจะให้โอกาส และพิจารณาคัดเลือก
พนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอยูใ่ ห้ดาํ รงตําแหน่งที่วา่ งนั้นเสี ยก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริ ษทั ฯ ได้แล้ว
จึงจะดําเนินการกระบวนการสรรหาและว่าจ้างบรรจุบุคคลภายนอก
2. โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่ วนงาน บริ ษทั ฯกําหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการแบ่ง
ส่ วนงานของบริ ษทั ฯ โดยมีขอบข่ายความรับผิดชอบของส่ วนงาน และตําแหน่งงานอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับประเภท
หรื อลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และมีการทบทวนเป็ นระยะเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์
3. การบริ หารค่าตอบแทน
3.1 เงินเดือนและค่าจ้าง บริ ษทั ฯ บริ หารเงินเดือนและค่าจ้างให้เป็ นไปอย่างยุติธรรม โดยคํานึ งถึงปั จจัยต่างๆ ได้แก่
คุ ณวุฒิ ประสบการณ์ ระดับ ตําแหน่ ง หน้าที่ ความรั บ ผิดชอบ เที ยบเคี ยงกับอัตราเงิ นเดื อนของบริ ษทั อื่ นๆที่ มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกับบริ ษทั ฯ อัตราค่าจ้างแรงงานของตลาดในประเทศ และสถานการณ์ความจําเป็ นของบริ ษทั ฯ
3.2 ค่าตอบแทนอื่ น บริ ษทั ฯจะให้เงิ นตอบแทนพิเศษสําหรั บการปฏิ บตั ิ งานที่ นอกเหนื อจากการทํางานปกติ เช่ น
ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานวันหยุด เงิ นช่ วยเหลื อการปฏิ บตั ิ งานตามกะ เงิ นช่ วยเหลื อปฏิ บตั ิ งานเข้าเวร เข้าเวรกรณี ฉุ กเฉิ น
ตามความเหมาะสมกับกรณี รวมทั้งเงิ นช่ วยเหลื อเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปปฏิ บตั ิ งานนอกเขตงานประจําทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ในรู ปเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง และค่าที่พกั
4. สวัสดิการ บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะดูแลให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อที่จะปฏิบตั ิงานให้บริ ษทั ฯได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานโดยจัดให้มีสวัสดิการรักษาพยาบาลสําหรับพนักงาน
และครอบครั ว พนัก งานบางส่ ว น รวมทั้ง สวัส ดิ ก ารอื่ น ๆ ทั้ง นี้ สวัส ดิ ก ารที่ พ นัก งานได้รั บ บริ ษ ัท ฯจะเที ย บเคี ย งกับ
อุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน หรื อใกล้เคียงกัน หรื อตามที่กฎหมายกําหนด
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ สนับสนุ นให้พนักงานมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมต่างๆตามที่ กฎหมายกําหนด ซึ่ งเป็ นลักษณะ
แนวทางการปฏิ บตั ิ ของเครื อเนชั่นทั้งกลุ่ม เช่น กรรมการกองทุ นสวัสดิ การและเงิ นกูซ้ ่ ึ งแบ่งตามหน่ วยงาน การจัดตั้ง
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สหกรณ์ออมทรัพย์ เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด การจัดตั้งชมรมกีฬา และสันทนาการด้านต่างๆ การมีคณะกรรมการลูกจ้าง
ซึ่ งจะเป็ นตัวแทนของพนักงานเข้ามาช่วยกลัน่ กรองความต้องการและข้อแนะนําของพนักงาน ในเรื่ องการจัดสวัสดิการ และ
สถานประกอบการ และนําเข้าหารื อในที่ประชุมกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯเป็ นประจํา รวมถึงการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
สื่ อสารมวลชนไทย ตาม พรบ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 เพื่อคุม้ ครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน
5. สภาพแวดล้อมในการทํางาน บริ ษทั ฯมีนโยบายให้พนักงานทํางานในบริ ษทั ฯอย่างมี ความสุ ข ปลอดภัย ดังนั้น
จึงได้จดั สถานที่ทาํ งาน อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ เครื่ องแบบในการปฏิบตั ิงาน ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน อีกทั้งจัดหา
สิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่พนักงาน เช่น ที่จอดรถ ห้องพยาบาล
6. การพัฒนาพนักงาน บริ ษทั ฯมีนโยบายส่ งเสริ มพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติเกี่ยวกับงาน เป็ นไป
ตามความสามารถที่ตาํ แหน่งงานนั้นๆ ต้องการ โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่ ส่ งเสริ มให้พนักงานเพิ่มพูน
ความรู ้ ให้ตวั เองโดยผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ต่างๆ การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรที่มีความรู ้ความสามารถจากภายนอก
องค์กร การฝึ กอบรมจากผูม้ ีประสบการณ์ในองค์กร การสอนงานโดยหัวหน้างาน (Coaching) การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิงาน
จริ ง (On the Job Training) การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การถ่ายทอดความรู ้ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน และ
การเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างผูบ้ ริ หารและพนักงานตามแนวทาง Learning Organization
นอกจากนี้ บ ริ ษทั ฯ ได้พยายามปรั บกระบวนการทํางานของแต่ละส่ วนงาน เพื่อให้การทํางานมี ความคล่อ งตัว มี
ประสิ ท ธิ ภาพ และจัดสรรพนักงานให้มีโอกาสปฏิ บตั ิ งานในส่ วนงานที่ พนักงานมี ความรู ้ ความชํานาญในงานนั้น ๆ
เป็ นอย่างดี สอดคล้องกับแผนการสื บทอดงานในทุกส่ วนงาน
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) เชื่อมัน่ เป็ นอย่างยิ่งว่าระบบ และ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี จะทําให้บริ ษทั ฯ มีระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความ
เชื่อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ยกระดับการดําเนิ นงานอย่างยัง่ ยืน และ
เป็ นหัวใจสําคัญที่นาํ ไปสู่ความสําเร็ จและบรรลุเป้ าหมายที่สาํ คัญที่สุดของบริ ษทั ฯ ได้แก่การเพิม่ มูลค่าสูงสุ ดให้แก่ผถู้ ือหุน้
คณะกรรมการบริ ษทั จึ งได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ที่สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดี
(code of best practices) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กําหนดและดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อปฏิบตั ิที่
ระบุ ไว้อย่างเคร่ งครั ด และจะติ ดตามปรั บปรุ งให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ สอดคล้องกับประโยชน์และความ
คาดหวังของผูถ้ ือหุน้ อยูต่ ลอดเวลา และให้เป็ นที่เชื่อมัน่ ของผูถ้ ือหุ น้ ว่าผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ได้รับการดูแลอย่างดี
นโยบายการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษ ัท ฯ ได้รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการและประกาศใช้ค รั้ งแรก
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และได้ดาํ เนินการทบทวนปรับปรุ งเนื้อหาเป็ นประจํา ให้เหมาะสมและสอดคล้องเป็ นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยฉบับที่ใช้ล่าสุ ดได้
ทบทวนเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 และประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด
การสื่ อสารนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตระหนักดีว่า การดําเนิ นการเรื่ องการกํากับดูแลกิ จการนั้น เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ปั จจัยหลักที่เป็ นตัวขับเคลื่อนการดําเนิ นงานคือพนักงานทุกคนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ จึงได้
ประกาศแจ้งพนักงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์สื่อสารภายในองค์กร รวมถึงฝ่ ายบริ หารได้ติดตามกํากับให้มี
การดําเนิ นงานตามนโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม บริ ษทั ฯ ได้
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หลักการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีดงั กล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ประชาชนทัว่ ไปและผูล้ งทุน
รับทราบด้วย และหากผูถ้ ือหุ น้ ประสงค์จะขอรับนโยบายดังกล่าวเป็ นเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริ ษทั โดย
ใช้แบบฟอร์ มขอรับเอกสารที่ส่งพร้อมรายงานประจําปี ทั้งนี้ เพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริ ษทั ฯ
การติดตามการปฏิบัตติ ามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ในปี 2554 เป็ นปี แรกที่บริ ษทั ฯ เริ่ มเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และจากความมุ่งมัน่ ในการปรับปรุ ง
เรื่ อ งธรรมาภิ บ าลของบริ ษ ัท อย่า งต่ อ เนื่ อ งนับ ตั้ง แต่ ไ ด้มี ก ารประกาศใช้น โยบายการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ นปี 2549
ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั และการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้พฒั นาดีข้ ึนทุกปี อย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้
 ผลประเมินจากการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียนไทย ประจําปี 2557 ซึ่ งจัดโดยสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) มีคะแนนในภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก” (4 ดาว) ซึ่ งพิจารณา จากข้อมูลที่
บริ ษทั เผยแพร่ ผ่านช่องทางการสื่ อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตลอดจนเอกสารเผยแพร่ อื่นๆ ของ
บริ ษทั ฯ
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 ผลประเมินคุณภาพการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี 2557 ซึ่ งจัดโดยสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย สมาคมบริ ษทั
จดทะเบียน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยูใ่ นระดับ “ดีเยี่ยม และสมควร
เป็ นตัวอย่ าง” ในปี 2557 บริ ษทั ได้รับรางวัล Investors’ Choice Award จากการที่บริ ษทั สามารถทําคะแนนได้เต็ม
100 คะแนนต่อเนื่ องกันเป็ นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554-2557 จากจํานวนบริ ษทั จดทะเบียนที่เข้าร่ วมโครงการ
ประเมินทั้งหมด 528 บริ ษทั
การปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2557 ของบริ ษทั ฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่
1) สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้
2) การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกัน
3) บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
4) การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. สิ ทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ ผูถ้ ือหุ น้ มีสิทธิ ในความเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริ ษทั ฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทาํ
หน้าที่แทนตนและมีสิทธิ ในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ โดยกําหนดไว้ในนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการ บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญและเคารพสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
บริ ษ ทั ฯ มี นโยบายปฏิ บ ัติต่อผูถ้ ื อหุ ้นอย่างเท่าเที ยมกัน โดยตระหนักถึ งสิ ท ธิ ในการเข้าถึ งข้อมู ลของบริ ษทั ฯ
อย่างเพียงพอและทันเวลา ได้ให้การดูแลผูถ้ ื อหุ ้นมากกว่าสิ ทธิ ที่กฎหมายกําหนด จึ งจัดให้มีหน่ วยงานผูล้ งทุนสัมพันธ์
(Investor Relation) ทําหน้าที่รับผิดชอบดูแล ให้ขอ้ มูล ตอบคําถามต่างๆ และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ
ของบริ ษทั ฯ ไว้ที่เว็บไซต์ www.nine.co.th เพื่อให้ขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ ต่อผูถ้ ือหุ ้นและนักลงทุนทัว่ ไปทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ซึ่ งได้แก่ ข้อมูลสําคัญล่าสุ ด จดหมายแจ้งข่าวสารถึงผูล้ งทุน นัดพบปะนักลงทุนเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ 2
ครั้ ง ตามกําหนดการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดเตรี ยม รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นได้แสดงความคิดเห็ น ขอคําอธิ บาย หรื อ
ตั้งคําถามใดๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน
การประชุมผู้ถือหุ้น
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญกับการจัดประชุมสามัญประจําปี เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ทราบผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และร่ วมตัดสิ นใจในเรื่ องสําคัญของบริ ษทั ฯ รวมทั้งตรวจสอบการดําเนิ นงานของคณะกรรมการบริ ษทั
และฝ่ ายจัดการ บริ ษทั ฯ จึ งได้จดั ให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นไปตามกฎหมายและเป็ นไปตามแนวทางในคู่มือ AGM
Checklist ซึ่ งจัดทําขึ้นโดยสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย สมาคมบริ ษทั จดทะเบี ยน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2557 ในวันที่ 2 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร
มหาวิทยาลัยเนชัน่ เวลา 14.00 น. เริ่ มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยมีกรรมการเข้าร่ วมประชุม 7 ท่าน มีผถู้ ือหุ ้นและ
ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมเป็ นจํานวน 63 ราย รวมจํานวนหุ ้น 146,835,478 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 86.35 ของจํานวนหุ ้น
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ที่จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมดจํานวน 170,048,386 หุ ้น ซึ่ งการดําเนิ นการประชุมเป็ นไปตามแนวทางการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นที่ดีและ
ตามที่กฎหมายกําหนดดังนี้
ก่ อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯได้นาํ ข้อมูลหนังสื อเชิญประชุมฯ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ก่อนล่วงหน้า
30 วัน และบริ ษทั ฯ ยังมอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบียนหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ ม โดยมี รายละเอียดวาระการประชุ ม ข้อเท็จจริ งและเหตุผล ความเห็ นของคณะกรรมการ
ในแต่ละวาระ รายงานการประชุมครั้งก่อน รายงานประจําปี เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ คําชี้แจงวิธีการต่างๆ
ข้อมูลกรรมการอิสระ ขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุ ม ข้อบังคับบริ ษทั เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ ้น แผนที่สถานที่จดั
ประชุม ซองธุ รกิจตอบรับ และหนังสื อมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด โดยจัดส่ งให้แก่ผถู้ ือหุ ้นก่อนวันประชุม
ไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน และได้ประกาศลงในหนังสื อพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าว
ผูถ้ ื อ หุ ้นล่วงหน้า ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อยเสนอวาระการประชุ ม การเสนอชื่ อ บุ คคลเพื่อ เข้าดํารงตํา แหน่ ง
กรรมการ และส่ งคําถามเป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 โดย
ผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th หรื อ www.nine.co.th ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุ น้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และ
ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระเพิม่ เติม
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้รายงานผลการใช้สิทธิ ผถู้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษ ทั และสิ ท ธิ ก ารเสนอวาระการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจําปี ผ่านทางเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ทั ฯ ในวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2557
สําหรั บการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2557 บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นจัดส่ งคําถามล่วงหน้าผ่านทาง
เว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ฯ หรื อ ทางโทรสาร 02-338-3938 ตั้ง แต่ ว นั ที่ 4 มี น าคม 2557 ถึ ง วัน ที่ 19 มี น าคม 2557 เพื่ อ ให้
คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารได้รวบรวมข้อมูลเพื่อชี้ แจงต่อผูถ้ ือหุ ้นในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้น
เสนอคําถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ กําหนดวันเวลาการประชุม และสถานที่ที่สะดวกในการเดินทางเข้าร่ วมประชุม พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่มา
อํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุ น้ ตั้งแต่การลงทะเบียน ตลอดจนการเข้าร่ วมประชุม โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง และต่อเนื่ องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็ จ รวมถึงการจัดของที่ระลึกให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม รวมทั้งได้เชิญผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และที่ปรึ กษากฎหมายจาก
บริ ษทั เภา แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ ลอว์ ออฟฟิ ช จํากัด เข้าร่ วมประชุ ม เพื่อรับฟั งความคิดเห็น เตรี ยมตอบข้อซักถามของ
ผูถ้ ื อหุ ้น สังเกตการณ์ การนับ คะแนนเสี ยง และในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นทุ กครั้ งประธานกรรมการบริ ษทั ฯ ทําหน้าที่ เป็ น
ประธานที่ประชุม
ก่อนเริ่ มการประชุม บริ ษทั ฯ จะชี้ แจงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บตั ร
ลงคะแนน ให้ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิ ดเผย
กว้างขวาง พร้อมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการบริ หารบางท่าน ได้ตอบคําถามของผูถ้ ือหุ ้นทุกคําถาม และได้
บันทึกสาระสําคัญของคําถาม คําตอบ และข้อสรุ ปเรื่ องนั้นๆ ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
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บริ ษทั ฯ ได้ใช้ระบบสารสนเทศแบบบาร์ โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม และในการนับคะแนนเสี ยง
ในการประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
และได้บ ันทึ กวิธี ล งคะแนน วิธี นับคะแนน มติ ที่ ประชุ ม โดยแยกเป็ นคะแนนที่ เห็ นด้วย ไม่ เห็ นด้วย และงดออกเสี ย ง
ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะดําเนิ นการลงมติเป็ นรายคน ส่ วนในการ
ลงมติในแต่ละวาระจะใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง เพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง พร้อมทั้งได้บนั ทึกรายงานการประชุม
และบันทึกการออกเสี ยงในแต่ละวาระอย่างละเอียด
บริ ษทั ฯ ได้นาํ เสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิเป็ นประจําทุกปี โดยนําเสนอข้อมูลการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคลเปรี ยบเที ยบกับปี ก่อน รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนเกี่ ยวกับการกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบและพิจารณา
สําหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั ฯ เสนอให้มอบอํานาจให้กรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ
นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่ องที่ตอ้ งพิจารณา เป็ นผูร้ ับ
มอบอํานาจเข้าประชุมและลงคะแนนเสี ยงแทน โดยบริ ษทั ฯ ได้แนบหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่ งเป็ นแบบที่ผถู้ ือหุ ้น
สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสี ยงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมหนังสื อนัดเชิญประชุม
หลังวันประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ จัดส่ งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งข้อซักถามอย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ภายในเวลา 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่ รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ จากการดําเนินการดังกล่าว เป็ นผลให้บริ ษทั ฯ
ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี (Annual General Meeting : AGM) โดยสมาคมส่ งเสริ ม
ผูล้ งทุนไทย สมาคมบริ ษทั จดทะเบี ยน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ อยู่ในเกณฑ์
“ดีเยีย่ ม และสมควรเป็ นตัวอย่าง”
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้ างของการกํากับ ดูแ ลกิ จการเป็ นประจําเพื่ อให้ส ามารถสร้ าง
ความมัน่ ใจว่าการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกราย ซึ่ งรวมถึงผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยและผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติมีความเท่าเทียมกันและยุติธรรม
และให้กระบวนการดูแลผูถ้ ือหุ น้ ไม่มีความยุง่ ยากหรื อมีตน้ ทุนสู งโดยไม่จาํ เป็ น ผูถ้ ือหุ น้ มีสิทธิ ที่จะเข้าร่ วมในการตัดสิ นใจ
และได้รับทราบถึงผลของการตัดสิ นใจของบริ ษทั ฯ สําหรับเหตุการณ์ที่สาํ คัญตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายหรื อข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ
 ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะรักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกราย ไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุม
หรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้า และไม่ได้แจกเอกสารที่มีขอ้ มูลสําคัญ
เพิ่ ม เติ ม ในที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น อย่า งกระทัน หัน เพื่ อ ให้ผูถ้ ื อ หุ ้ น ได้มี โ อกาสศึ ก ษาข้อ มู ล ของระเบี ย บวาระ
การประชุมก่อนลงมติ
 ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ทุกรายมีสิทธิ ออกเสี ยงตามจํานวนหุ น้ ที่ถืออยู่ โดยหุ น้ แต่ละหุ น้ มีสิทธิ ออกเสี ยงหนึ่ งเสี ยง
และไม่มีหุน้ ใดมีสิทธิพิเศษ
 เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ตั้งแต่ 1 หุ น้ ขึ้นไป สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2557 รวมทั้ง
เสนอชื่ อผูม้ ี คุ ณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็ นกรรมการระหว่างวันที่ 22 พฤศจิ กายน 2556 – 31 มกราคม 2557
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โดยประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทางของ ตลท. และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยมีข้ นั ตอนและวิธีปฏิบตั ิที่
ชัดเจน โปร่ งใส สอดคล้องกับแนวปฏิ บตั ิ เพิ่มเติมเรื่ องการให้สิทธิ แก่ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย อย่างไรก็ตามในปี
2557 ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั
 เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงโดยการมอบฉันทะ
ให้กบั กรรมการอิสระ ซึ่ งไม่มีประเด็นเรื่ องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ ยวกับวาระการประชุ มสามัญ
ผูถ้ ื อ หุ ้นประจําปี เป็ นทางเลื อกให้กบั ผูถ้ ื อ หุ ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสี ยงได้ และอํานวยความ
สะดวกให้ผถู้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดหนังสื อมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้
 ไม่ มี ก ารทํา รายการระหว่า งกัน กับ บริ ษ ัท ร่ ว ม หรื อ บริ ษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ที่ อ าจทํา ให้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์อย่างเป็ นสาระสําคัญ
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ แล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ทุกกลุ่ม นอกจากเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุ รกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่ เรื่ องที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็ นหน้าที่
ที่ควรทําต่อสังคมส่ วนรวมด้วย
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจะได้รับการดูแลจากบริ ษทั ฯ ตามสิ ทธิ ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณา
ให้มีกระบวนการส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการสร้ างความมัง่ คัง่ ความมัน่ คง
ทางการเงิน และความยัง่ ยืนของกิจการ
ในระบบการกํากับดูแลกิจการ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่สาํ คัญมีหลายกลุ่มประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน
คู่คา้ เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม ภาครัฐ ชุมชุนที่บริ ษทั ฯ ตั้งอยู่ และผูส้ อบบัญชีอิสระ เป็ นต้น คณะกรรมการมีนโยบาย
ให้มีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยแต่ละกลุ่ม โดยคํานึงถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่มี
กับ บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมของผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ยในการเสริ มสร้ างผลการดําเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ เพื่อ สร้ าง
ความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้กบั กิจการ และเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ
คณะกรรมการจึ งกําหนดเป็ นจริ ยธรรมขององค์กรในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิ กายน 2551 และได้พิจารณาทบทวน
ล่าสุ ดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 มี การปรับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ทนั ต่อสถานการณ์โดยได้จดั ทํานโยบายต่อต้านการ
คอร์ รัปชัน่ และปรับปรุ งแนวปฎิบตั ิในการแจ้งข้อร้องเรี ยนให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น (สามารถค้นหารายละเอียดคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจฯ
ได้ที่ Website ของบริ ษทั ฯ www.nine.co.th)

1.

จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบด้ วย
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
1.1 แนวทางการดําเนินธุรกิจ

บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสํานักพิมพ์ โดยผลิตและจําหน่าย
สื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คส์ สิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชน และสื่ อสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นตัวแทนจําหน่ายและให้บริ การ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศ ธุรกิจโทรทัศน์สาํ หรับเยาวชน ธุรกิจการบริ หารลิขสิ ทธิ์ ธุรกิจการให้บริ การด้าน
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การศึกษา โดยมุ่งมัน่ ที่จะผลิตสิ นค้า เนื้อหา และบริ การที่มีคุณภาพเพื่อประชาชน ด้วยประสบการณ์ความชํานาญและความ
ทุ่มเทของคณะผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน
1.2 นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ มีอุดมการณ์ในการดําเนิ นธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางาน (Code
of Conduct) บริ ษทั ฯ จึ งได้จดั ทํา “นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้ น ซึ่ งผ่านการอนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยัง่ ยืน ดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษทั ฯ ดําเนินการหรื อยอมรับการคอร์รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ ทั้งทางตรง
หรื อทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่ งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ ยไร เงินบริ จาคและผลประโยชน์อื่นใด
ให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทาํ ธุรกิจกับบริ ษทั ฯ
2. ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่คา้ ลูกค้า และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้มีการ
สอบทานการปฏิ บ ัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รั ป ชั่น อย่างน้อ ยปี ละ 1 ครั้ ง พร้ อ มทั้งกําหนดให้มี การ
ประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิดคอร์ รัปชัน่ ทัว่ ทั้งองค์กรเป็ นประจําทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ
และข้อกําหนดในการดําเนิ นการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงของธุ รกิ จ ระเบี ยบ ข้อบังคับ และ
ข้อกําหนดของกฎหมาย
3. การดําเนิ นการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ให้ใช้แนวปฏิ บตั ิ ตามที่ กาํ หนดไว้ในนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการ และคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจฯ รวมทั้งระเบียบ คู่มือการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทาง
การปฏิบตั ิอื่นใดที่บริ ษทั ฯ จะกําหนดขึ้นต่อไป
4. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดําเนิ นการในเรื่ องที่มีความเสี่ ยงสู งกับการเกิดคอร์ รัปชัน่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
พนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังในเรื่ องดังต่อไปนี้
4.1 การเลี้ยงรับรอง ของกํานัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- การให้ มอบ หรื อรับ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจฯ
4.2 เงินบริ จาคเพื่อการกุศล เงินเรี่ ยไร หรื อเงินสนับสนุน
- การให้ หรื อรับ เงินบริ จาค เงินเรี่ ยไร หรื อเงินสนับสนุน ต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส และต้องถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยต้องมัน่ ใจว่า เงินบริ จาค เงินเรี่ ยไร หรื อเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกนําไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างใน
การติดสิ นบน
4.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้ อจัดจ้าง
- ห้ามให้หรื อรับสิ นบนในการดําเนิ นธุ รกิจทุกชนิ ดกับคู่คา้ คู่สัญญา หน่ วยงานภาครัฐ หรื อหน่ วยงานที่
ดําเนิ นธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ ต้องดําเนิ นการให้เป็ นไปอย่างโปร่ งใส ซื่ อสัตย์ และเป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและกําหนดไว้
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หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายที่
สนับสนุนการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้มนั่ ใจว่า ฝ่ ายบริ หารได้ตระหนักและให้ความสําคัญ
กับการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มี หน้าที่ รับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิ นและบัญชี ระบบ
ควบคุ ม ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริ หารความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ า เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิ ทธิภาพ
3. กรรมการผูอ้ าํ นวยการ คณะผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบและให้การส่ งเสริ มและ
สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุ รกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ
และข้อกําหนดของกฎหมาย
4. ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน มี หน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไป
อย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อํานาจดําเนิ นการ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมาย ข้อกําหนดของ
หน่ ว ยงานกํา กับ ดู แ ล เพื่ อ ให้ม ั่น ใจว่ามี ร ะบบควบคุ ม ที่ มี ค วามเหมาะสมและเพี ย งพอต่อ ความเสี่ ย งด้า น
คอร์รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
แนวทางปฏิบัติ
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ และคู่มือ
จริ ยธรรมธุรกิจฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่ องคอร์รัปชัน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
2. พนักงานของบริ ษทั ฯ ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่ อพบเห็ นการกระทําที่ เข้าข่ายคอร์ รัปชัน่ ที่ เกี่ ยวข้องกับ
บริ ษทั ฯ ต้องแจ้งให้ผูบ้ ังคับบัญชา หรื อ บุ คคลที่ รับ ผิดชอบทราบ และให้ความร่ วมมื อในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งต่างๆ หากมีขอ้ สงสัย หรื อข้อซักถาม ให้ปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่กาํ หนดให้ทาํ หน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตามคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาํ หนดไว้
3. บริ ษทั ฯ จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้งเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
โดยใช้มาตรการคุ ม้ ครองผูร้ ้ องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการรายงานการคอร์ รัปชัน่ ตามที่บริ ษทั ฯ
กําหนดไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจฯ ข้อ 4 การแจ้งข้อร้องเรี ยน และข้อเสนอแนะ
4. ผูท้ ี่กระทําการคอร์ รัปชัน่ เป็ นการกระทําผิดคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจฯ ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะต้องได้รับการพิจารณา
โทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษทั ฯ กําหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิด
กฎหมาย
5. บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทําความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ในเรื่ องที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่
6. บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ฯ ให้มีจิตสํานึกที่ดี ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีของสังคม
และประเทศชาติ พร้อมทั้งรักษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดมัน่ ว่า “คอร์ รัปชัน่ ” เป็ นสิ่ งที่ยอมรับไม่ได้ท้ งั การ
ทําธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
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การเผยแพร่ นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ ได้มีการเผยแพร่ นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ ได้รับทราบ ทั้ง
ทางระบบ Intranet, จดหมายอิเล็กทรอนิ คส์ (E-mail) และ Website ของบริ ษทั ฯ (www.nine.co.th) โดยในรอบปี ที่ผา่ นมา
ของบริ ษทั ฯ พบว่า
1. บริ ษทั ฯ ไม่มีกรณี การกระทําผิด อันเนื่องมาจากการทุจริ ต/จริ ยธรรม
2. บริ ษัท ฯ ไม่ มี ชื่ อ เสี ยงทางลบ อัน เนื่ อ งมาจากความบกพร่ องในการทํา หน้ า ที่ ก ํา กับ ดู แ ลกิ จ การของ
คณะกรรมการ
3. ไม่มีกรรมการของบริ ษทั ฯ ที่ลาออก อันเนื่องมาจากประเด็นเรื่ องการกํากับดูแลกิจการ
2.

จริยธรรมต่ อผู้มีส่วนได้ เสี ย
2.1 จริยธรรมว่ าด้ วยความรับผิดชอบในวิชาชีพสื่ อสารมวลชน (Nation Way “ผิดจากนีไ้ ม่ ใช่ เรา”)

ตั้งแต่บริ ษทั ฯ ได้ก่อตั้งขึ้นมา ได้ยึดหลักจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พของสื่ อมวลชน เป็ นประเพณี ปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
ซึ่ งเป็ นเหตุผลสําคัญที่ทาํ ให้สื่อและผูป้ ฏิ บตั ิงานของสื่ อต่างๆ ในเครื อฯ ได้รับความเชื่ อถือและศรั ทธาจากสังคมมาอย่าง
ต่อเนื่ อง แม้ในยามคับขันหรื อในช่วงที่มีแรงกดดันทางการเมือง เราก็สามารถทําหน้าที่ของสื่ ออย่างแน่วแน่โดยไม่ละทิ้ง
หลักการ
หลักจริ ยธรรมของคนข่าวเครื อเนชัน่ (Nation Way) จัดทําขึ้นมาเพื่อกําหนดหลักจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพให้เป็ นแนว
ปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรมร่ วมกันสําหรับพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งจรรยาบรรณเบื้องต้น ตลอดจนการวางตัว
ในสังคมและความประพฤติท้ งั ระหว่างปฏิบตั ิหน้าที่และนอกเวลางาน
พนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกสื่ อในเครื อฯ ต้องยึดหลักปฏิบตั ิต่อไปนี้ อย่างเคร่ งครัดโดยไม่มีขอ้ ยกเว้นเพื่อที่เราจะได้
ช่วยกันธํารงไว้ซ่ ึ งความน่าเชื่อถือและศรัทธาที่สังคมมีต่อสื่ อในเครื อเนชัน่ ฯ ต่อไป
หลักจริ ยธรรมของคนข่าวเครื อเนชัน่ (Nation Way) แบ่งออกเป็ น 13 หมวด ดังนี้
หมวด 1
ข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพสื่ อสารมวลชน
หมวด 2
จริ ยธรรมของสื่ อในเครื อเนชัน่
หมวด 3
ความรับผิดชอบต่อผูอ้ ่าน ผูฟ้ ัง และผูช้ ม
หมวด 4
ภาระผูกพันธ์ที่มีต่อวิชาชีพสื่ อมวลชนและองค์กร
หมวด 5
หลักการทําข่าวและการปฏิบตั ิตนต่อแหล่งข่าว
หมวด 6
สิ ทธิ พิเศษและผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Conflict of Interest)
หมวด 7
แนวทางปฏิบตั ิในเรื่ องการมีส่วนร่ วมทางการเมืองและกิจกรรมชุมชน
หมวด 8
การปฏิบตั ิต่อฝ่ ายโฆษณา ฝ่ ายการตลาด และฝ่ ายขาย
หมวด 9
แนวทางปฏิบตั ิเรื่ องลิขสิ ทธิ์ในชิ้นงาน และการรับงานนอก
หมวด 10 แนวปฏิบตั ิสาํ หรับผูส้ ื่ อข่าวด้านต่างๆ
หมวด 11 การแก้ไขข้อผิดพลาด
หมวด 12 การรายงานข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของบริ ษทั ฯ
หมวด 13 หลักปฎิบตั ิและจรรยาบรรณ Nation Social Media
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บริ ษทั ฯ มีมาตรการ ในทางปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันปั ญหาการละเมิดและหมิ่นประมาทจากการนําเสนอข่าว โดยการ
อบรมฝ่ ายข่าว ให้ทราบถึงแนวทางการนําเสนอข่าว ข้อความและรู ปภาพที่ควรกระทําและ สิ่ งที่ควรหลีกเลี่ยง พร้อมกําชับ
พนักงานผูเ้ กี่ยวข้องทุกคนปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
2.2 จริยธรรมว่ าด้ วยความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นโดยคํานึ งถึงการเจริ ญเติบโตของ
องค์กรอย่างยัง่ ยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งจะดําเนินการอย่างโปร่ งใส ยึดมัน่ ในคุณธรรม และ
อยูใ่ นกรอบของกฏหมาย กรอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ และการปฎิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน มี
ระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ บริ ษทั ฯ มีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็ นช่องทางในการติดต่อซักถาม ชี้แจงและให้ขอ้ มูลแก่ผถู้ ือ
หุ ้นและนักลงทุนทัว่ ไป ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ 15.26 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557ของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
2.3 จริยธรรมว่ าด้ วยความสั มพันธ์ กบั ลูกค้ า
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าและประชาชน ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์
และบริ การที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ องและจริ งจัง รวมทั้งรักษา
สัมพันธภาพที่ดีและยัง่ ยืน
บริ ษทั จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์กบั ลูกค้าทุกกลุ่มของบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น
 ลูกค้ากลุ่มผูช้ มรายการโทรทัศน์ของ NINE TV บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญกับความพึงพอใจในรู ปแบบและ
เนื้ อหาของการนําเสนอรายการ รวมทั้งมีการสมนาคุณคืนกําไรให้ลูกค้า เช่น การจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่าน
ทางรายการโทรทัศน์ และ Facebook/คิดโซน THINKzone หรื อการจัดกิจกรรม "คลับ Wonder Kids"
เพื่ อ ให้เ ด็ ก ๆ ได้แ สดงความสามารถพิ เ ศษต่ า งๆ รวมทั้ง กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
ครอบครัว อาทิ “Movie Family” พาแฟนๆ รายการมาชมภาพยนตร์ แบบ exclusive กับพี่ๆ พิธีกร และ
กิจกรรม Roadshow ทัว่ ประเทศเพื่อเปิ ดตัวรายการทางช่อง MCOT Family เป็ นต้น
 ลูกค้ากลุ่มผูอ้ ่านหนังสื อ มี กิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี ที่ เหมาะกับกลุ่มลูกค้าแต่ละช่วงอายุ โดยจัดในสื่ อ
หลากหลายช่ องทาง ทั้งออนไลน์ แ ละออฟไลน์ เช่ น การประกวดภาพวาดระบายสี รู ปภาพเจ้าหญิ ง
ลิขสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ดิสนีย ์ ซึ่ งผูไ้ ด้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับรางวัลเดินทางไปทัศนศึกษาที่ฮ่องกง ดิสนี ย ์
แลนด์ การร่ วมสนุกตอบคําถามเพื่อชิงรางวัลที่หลากหลาย เช่น บัตรชมภาพยนตร์ การ์ ตูนโดราเอมอน
การจัดงานเปิ ดตัวหนังสื อ เพื่อให้ผอู้ ่านพบปะพูดคุยกับนักเขียนโดยตรง เป็ นต้น
2.4 จริยธรรมว่ าด้ วยความรับผิดชอบต่ อพนักงาน
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ ทรัพยากรมนุษย์เป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าที่สุด และเป็ นปั จจัยสําคัญที่นาํ องค์กรไปสู่ ความสําเร็ จ จึง
มุ่ ง มั่น ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพของพนัก งาน เสริ ม สร้ า งวัฒ นธรรม ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพทั้ง ด้านร่ า งกายและจิ ต ใจ และสร้ า ง
บรรยากาศการทํางานที่ดี ส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้พนักงาน สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งกรรมการ
ลูกจ้างเพื่อเป็ นตัวแทนของพนักงานให้มีส่วนร่ วมในการบริ หาร จัดการสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งเปิ ด
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โอกาสและอํานวยความสะดวกให้พนักงานสามารถจัดตั้ง “สหภาพแรงงานสื่ อสารมวลชนไทย” ตามพรบ. แรงงานสัมพันธ์
2518 ได้ ทั้งนี้เพื่อคุม้ ครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน ส่ งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและ
ระหว่างลูกจ้างด้วยกัน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้แก่ กิจกรรมที่ผบู้ ริ หารและพนักงานทําบุญใส่ บาตรร่ วมกันเดือน
ละครั้ง การจัดงานปี ใหม่ กิจกรรมชมรมต่างๆ เช่น ค่ายอาสาฯ ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา เป็ นต้น
การจัดสวัสดิการให้กบั พนักงาน บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรื่ องของสวัสดิการ
แรงงาน ในการจัดระบบค่าจ้างและสวัสดิการให้กบั พนักงานด้วยความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดแรงงาน การวางแผนเติบโตในสายงาน ศักยภาพ ค่าครองชีพ โดยค่าจ้างเริ่ มต้นของพนักงาน สวัสดิการยัง
ครอบคลุมถึงการลาหยุดในกรณี ต่างๆ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือบุตร เงินยืมฉุ กเฉิ น ค่าเครื่ องแต่งกาย ค่า
รักษาพยาบาล เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงการกําหนดแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานและสิ ทธิ มนุษยชนต่างๆ เพื่อให้
เป็ นไปตามข้อกําหนดและมาตรฐานสากล สิ ทธิ การจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานหรื อสหภาพแรงงานของพนักงาน รวมถึง
การเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น หรื อร้องเรี ยน ในเรื่ องต่างๆ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในเรื่ องการ
ป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ อีกทั้งยังมีมาตรการช่วยเหลือพนักงานในกรณี การเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน โดยมีการทําประกันชีวิตให้กบั
พนักงานทุกระดับในบริ ษทั ฯ รวมถึงมีการดูแลเกี่ยวกับเรื่ องสุ ขภาพอนามัยของพนักงานเป็ นประจํา ดังนี้
1. จัดทําประกันชีวิต (ประกันอุบตั ิเหตุและประกันชีวิตกลุ่มให้กบั พนักงานทุกระดับ)
2. มีการตรวจสุ ขภาพประจําปี โดยมีแพทย์ และพยาบาล จากโรงพยาบาล เข้ามาทําการตรวจ
3. จัดให้มีการฉี ดวัคซี นเป็ นประจําทุกปี เช่น วัคฉี นป้ องกันไข้หวัดใหญ่
4. จัดเงินช่วยเหลือ กรณี พนักงานเจ็บป่ วยรักษาตัวในโรงพยาบาล
5. จัดเงินช่วยเหลือ กรณี บิดา ภรรยา บุตร หรื อตัวพนักงานเองเสี ยชีวติ
ในด้า นความปลอดภัย และสุ ข อนามัย ในสถานที่ ท าํ งาน บริ ษ ทั ได้ให้ค วามสํา คัญ โดยอบรมและรณรงค์ส ร้ า ง
จิ ตสํานึ กและความตระหนักต่อการดูแ ลรั กษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้มี ความปลอดภัย ต่อ ชี วิตและทรั พย์สินของ
พนักงานอยูเ่ สมอ โดยในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา ไม่มีการเกิดอุบตั ิเหตุ และการลาเจ็บป่ วยจากการทํางาน เนื่ องจากลักษณะ
การทํางานของบริ ษทั ฯ เป็ นการปฏิบตั ิงานในสํานักงานเป็ นส่ วนใหญ่ และทางบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน มี การดูแลอุปกรณ์ เครื่ อ งมื อเครื่ อ งใช้รวมถึ งสถานประกอบการให้อยู่ในสภาพพร้ อมใช้งานและมี ความ
ปลอดภัยอยูเ่ สมอ
ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญในเรื่ องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุก
ระดับ โดยมี การจัดการอบรมให้กบั พนักงานทั้งจัดอบรมภายในบริ ษทั และจัดให้ไปอบรมกับสถาบันหรื อหน่ วยงาน
ภายนอก เพื่ อ เป็ นการพัฒ นาศัก ยภาพของพนัก งานให้ ส ามารถนํา ความรู้ ที่ ไ ด้ม าพัฒ นารู ป แบบการทํา งานให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยการอบรมพนักงานนั้น บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีการอบรมอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ส่ งเสริ มการพัฒนา
ฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่ งกําหนดให้บริ ษทั ที่มีจาํ นวนพนักงานมากกว่า 100 คนขึ้นไป ต้องจัดให้พนักงานได้รับการอบรม
ในอัตราส่ วน 50% ของพนักงานทั้งหมด และต้องยืน่ เรื่ องรับรองหลักสู ตรการอบรมต่อกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ได้ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด สําหรับการจัดฝึ กอบรมให้กบั พนักงานของบริ ษทั ฯ
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ จัดการอบรมให้กบั พนักงาน คิดเป็ นอัตราร้อยละ 7 ของพนักงานทั้งหมด 86 คน โดยเป็ นการ
จัดส่ งไปอบรมกับสถาบันหรื อหน่วยงานภายนอกทั้งหมด
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ในการฝึ กอบรมและให้ความรู ้พนักงานในการต่อต้านการทุจริ ต บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนิ น
ธุรกิจและการบริ หารงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่ งใส ซึ่ งจะส่ งผลให้บริ ษทั ก้าวหน้าและเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนควบคู่ไปกับ
สังคมและประเทศชาติ ดังนั้นจึ งได้จดั ทําคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิ จฯ เพื่อให้ยืดถือเป็ นกรอบแนวทางในการทํางานด้วยความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม ต่อต้านการทุจริ ต รวมถึงละเว้นการปฏิบตั ิที่จะนําไปสู่ การทุจริ ตได้ เช่น ปฏิเสธการรับของขวัญที่
มีมูลค่าสู ง โดยได้มีการให้ความรู้กบั พนักงานเริ่ มตั้งแต่ข้ นั ตอนการปฐมนิ เทศ และยํ้าเน้นตลอดเวลาการทํางานกับบริ ษทั
โดยผ่านทางผูบ้ ริ หาร และหัวหน้าสายงานแต่ละระดับ
การบริ หารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่าง ๆ
เพื่อให้เกิ ดความเป็ นธรรม โปร่ งใส และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กร ตลอดจนนโยบายการสื บทอดตําแหน่ งงาน บริ ษทั จึ งได้ว่าจ้างที่ ปรึ กษาด้านทรั พยากรมนุ ษย์ เข้ามาดําเนิ นการ
ปรับปรุ งการบริ หารงานด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ การทํางานให้แก่องค์กร และสร้างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน และ
เป็ นธรรมในการจ้างงานให้แก่พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (IFRS) เรื่ องค่าตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ ที่เริ่ ม
มีผลบังคับใช้ในปี 2554 บริ ษทั จึงได้จดั หาผูเ้ ชี่ยวชาญทางสถิติในการคํานวณผลตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ และได้
บันทึกรับรู้รายการดังกล่าวในงบการเงินปี 2557 แล้ว
เพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงานเมื่อต้องออกจากงานหรื อเกษียณอายุจากการทํางาน บริ ษทั ฯ ได้จดั
ให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชี พให้กบั พนักงาน ซึ่ งเงิ นในกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พจะมาจากเงินที่ พนักงานจ่ายสะสม เงิ นของ
บริ ษทั ที่จ่ายสมทบ และผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินดังกล่าว
การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุ รกิจว่าจะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพต่อปั จเจกชน
และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ และพนักงานจะต้องไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อคุกคามไม่วา่ จะทางวาจา หรื อการ
กระทําต่อผูอ้ ื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่ างกายและจิตใจ
ในปี ที่ผ่านมา ไม่มีขอ้ พิพาทฟ้ องร้องระหว่างบริ ษทั และพนักงาน และได้รับความร่ วมมือจากสหภาพแรงงานใน
การช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร
2.5 จริยธรรมว่ าด้ วยความสั มพันธ์ กบั คู่ค้า
บริ ษทั ฯ คํานึ งถึงความเสมอภาค และความซื่ อสัตย์ในการดําเนิ นธุ รกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่คา้ โดยพึง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่ งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดําเนินธุรกิจ จึงได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิไว้
ดังต่อไปนี้
1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษทั ฯ รับ หรื อเรี ยกร้องผลประโยชน์ หรื อเสนอ หรื อจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในทางการค้ากับคู่คา้
2. ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่ งครัด
3. มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่คา้
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4. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่คา้ อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ จะรี บแจ้งให้
คู่คา้ ทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักการของความสมเหตุสมผล
5. ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งและถูกต้อง
6. สนับสนุนและร่ วมมือกับคู่คา้ ในการผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
7. สนับสนุนและร่ วมมือกับคู่คา้ ในการผลิตสิ นค้าและบริ การใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
8. รักษาความลับของคู่คา้ ไม่นาํ ข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
บริ ษทั ฯ คํานึ งถึงความสัมพันธ์กบั คู่คา้ มาโดยตลอด อาทิ ความร่ วมมือกับคู่คา้ ในด้านการรับบริ การขนส่ งสิ่ งพิมพ์
ของคู่คา้ กระจายตามจุดต่างๆ ที่ดาํ เนินงานโดย บริ ษทั เอ็นเอ็มแอล จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อฯ เป็ นการใช้ทรัพยากรของ
แต่ละฝ่ ายให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
โดยในรอบปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาทใดๆ เกี่ยวกับคู่คา้
สําหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่คา้ มีดงั นี้
1. มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศกั ยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริ ษทั ฯ ได้ในระยะยาว
2. ผลิต หรื อจําหน่ายสิ นค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
3. ให้การสนับสนุนด้านการส่ งเสริ มการขาย และการให้บริ การหลังการขายแก่ลกู ค้า
2.6 จริยธรรมว่ าด้ วยความสั มพันธ์ กบั คู่แข่ งทางการค้ า
ในส่ วนธุรกิจที่เป็ นการแข่งขัน บริ ษทั ฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และจะยึดถือแนวทางปฏิบตั ิที่ดีและเป็ น
ธรรม รวมทั้งการสร้างพันธมิตรทางการค้า ดังนี้
1. ประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ กัน
2. ไม่ทาํ ลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวให้ร้ายโดยปราศจากความจริ ง หลีกเลี่ยงวิธีการไม่
สุ จริ ตเพื่อทําลายคู่แข่งขัน
3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม เช่น การ
จ่ายสิ นจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็ นต้น
โดยในรอบปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาทใดๆ เกี่ยวกับ คู่แข่งทางการค้า
2.7 จริยธรรมว่ าด้ วยความสั มพันธ์ กบั เจ้ าหนี้
บริ ษทั ฯ คํานึ งถึงความเสมอภาค และความซื่ อสัตย์ต่อเจ้าหนี้ ทางการค้า และการปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาในการ
กูย้ ืมเงินจากธนาคาร สถาบันการเงิ น รวมถึงการชําระค่าสิ นค้าบริ การ เงินต้นและดอกเบี้ ยจ่าย ดังนั้นจึ งกําหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิท่ีดีและเป็ นธรรมดังนี้
1. รักษาดูแลและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้ โดยเคร่ งครัด ทั้งในแง่การชําระคืนการดูแลหลักทรัพย์
คํ้าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกูย้ มื เงินไปในทางที่ขดั กับวัตถุประสงค์ใน
ข้อตกลงที่ทาํ กับผูใ้ ห้กยู้ มื เงิน
2. รายงานฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ ที่เป็ นจริ งและถูกต้อง แก่เจ้าหนี้ดว้ ยความซื่ อสัตย์
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3. รายงานเจ้าหนี้ ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิ บตั ิตามข้อผูกพันในสัญญา และร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว
โดยในรอบปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาทใดๆ เกี่ยวกับ เจ้าหนี้การค้า และสถาบันการเงิน
2.8 จริยธรรมว่ าด้ วยความรับผิดชอบต่ อสั งคม และสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้มีการให้ความรู้ แก่พนักงาน เพื่อปลูกฝั งจิ ตสํานึ กเกี่ ยวกับการรั กษาสิ่ งแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิ ทธิ ภาพ ผ่านกระบวนการสื่ อสารภายในบริ ษทั และส่ งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน, กิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้งสนับสนุ นให้
พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่บริ ษทั ฯ
จัดขึ้น โดยเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2557 บริ ษทั ฯ เชิญวิทยากรจากสถาบันไทยพัฒน์มาอบรมให้ความรู ้แก่ฝ่ายบริ หารและพนักงาน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักสู ตร CSR Report
บริ ษ ัท ฯ มี ค วามห่ ว งใยถึ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต และการบริ โ ภคข่ า วสารของคนไทย โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน ให้
ความสําคัญอย่างยิง่ ในการเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่ วนรวม และใส่ ใจต่อสิ่ งแวดล้อมในฐานะที่
เป็ นผูป้ ระกอบการรายหนึ่ งในประเทศไทย รวมทั้งเป็ นสื่ อกลางในการสร้างจิตสํานึ กด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมให้คนใน
สังคม ในรอบปี 2557 บริ ษทั ฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคม (รายละเอียดตามข้อมูลในรายงานประจําปี (56-2) หัวข้อกิจกรรมเพื่อ
สังคม)
ในฐานะที่บริ ษทั ฯ ทําธุ รกิจด้านสื่ อ กิจกรรมทางธุ รกิจและสังคมของบริ ษทั ฯ ต้องติดต่อพบปะกับประชาชนกลุ่ม
ต่างๆ อยูแ่ ล้ว บริ ษทั ฯ จึงมีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางพนักงานที่ติดต่อกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยด้านต่างๆ
และจากการพบปะของผูบ้ ริ หาร กรรมการ ที่ได้มีโอกาสพบปะกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง และบริ ษทั ฯ มี
ระบบ call center ในการรับเรื่ องร้องเรี ยนพร้อมประสานแก้ไขปั ญหาด้านบริ การ และประสานงานด้านอื่นๆ ภายในบริ ษทั ฯ
เป็ นประจํา บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการปรับปรุ งเรื่ องต่างๆ ตามข้อร้องเรี ยนนั้นอย่างสมํ่าเสมอ
การแจ้ งข้ อร้ องเรียน และข้ อเสนอแนะ
บริ ษ ทั ฯ ส่ งเสริ มให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษ ทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิ จด้วยความถูกต้อ ง โปร่ งใส ยุติธ รรม และ
สามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจฯ ของบริ ษทั ฯ และจัดให้มีช่องทาง
การแสดงความเห็น การแจ้งข้อร้องเรี ยนและข้อเสนอแนะ โดยบริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้พนักงานของบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทุกกลุ่ม สามารถร้องเรี ยน แสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ โดยส่ งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน ได้ในช่องทาง E-mail : audit_nine@nationgroup.com หรื อ ส่ งไปรษณี ยม์ ายังที่อยูบ่ ริ ษทั / ยืน่
ส่ งโดยตรง ที่ บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1858/118-119, 121-122, 124-130
ชั้น 28 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
กระบวนการดําเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรี ยน
- ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อ ร้ อ งเรี ย นและตรวจสอบข้อ มู ล เบื้ อ งต้น หากข้อ ร้ อ งเรี ย นมี มู ล ความผิด
จะรวบรวมหลักฐานส่ งให้กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งโดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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เป็ นเลขาคณะกรรมการสอบสวน และรายงานผลพร้ อมทั้งมาตรการดําเนิ นการกับผูก้ ระทําผิด เพื่อเสนอต่อกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็ นธรรม และปกป้ องผูร้ ้องเรี ยน ผูร้ ับ
เรื่ องร้องเรี ยน ผูถ้ ูกร้องเรี ยน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนิ นการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเท่าที่จาํ เป็ น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสี ยหายของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการได้ดูแลให้บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่
ข้อมูลทางการเงิ นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็ นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบี ยบต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ผ่านช่ องทางที่ เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่ น เว็บไซต์ด์ของบริ ษทั ช่ องทางการเปิ ดเผยข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ กําหนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้กรรมการ
และผูบ้ ริ หารต้องรายงานการถือครองหลักทรั พย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ฯ และ
สําเนาให้เลขานุการบริ ษทั เก็บรักษา เลขานุการบริ ษทั จะดําเนิ นการให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานข้อมูลปั จจุบนั ของตน
อย่างน้อยปี ละครั้ง ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อรวบรวมส่ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ รายงานต่อคณะกรรมการ
อย่างน้อยปี ละครั้ง
บริ ษทั ฯ เล็งเห็ นความสําคัญของการรั กษาข้อมูลที่ เป็ นความลับและหรื อข้อมูลภายในกลุ่มบริ ษทั ฯ จึ งได้ออก
นโยบาย “การใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ” กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ต้อง
รักษาข้อมูลภายในกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นความลับ เว้นแต่การเปิ ดเผยข้อมูลนั้นเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ในการดําเนิ นธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ ห้าม ขาย ซื้ อ โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยข้อมูลที่เป็ นความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ และ/หรื อการเข้าทํารายการใดๆ ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อกลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่วา่ ทางตรง หรื อทางอ้อม
ในรอบปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส และเป็ นไปตามเกณฑ์ที่สํานักงานกลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด ผ่านช่อง
ทางการเปิ ดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยไม่ถูกสํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดําเนินการเนื่องมาจากการเปิ ดเผยข้อมูลไม่เป็ นไปตามข้อกําหนด
ในรายงานประจําปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร
2. รายชื่ อ กรรมการ พร้ อ มประวัติก ารทํางาน การศึ ก ษา ความสั ม พันธ์ ท างครอบครั วกับ ผูบ้ ริ หาร การดํารง
ตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียน การถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ
3. โครงสร้างผูถ้ ือหุน้
4. ปั จจัยความเสี่ ยง
5. นโยบายการกํากับดูแลกิจการและการปฏิบตั ิตามนโยบาย
6. ค่าตอบแทนกรรมการและจํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่ วมประชุมกรรมการ
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7. การทําหน้าที่ในปี ที่ผา่ นมาของคณะกรรมการและประวัติการอบรมของกรรมการ
8. การทําหน้าที่ในปี ที่ผา่ นมาของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
10. ค่าตอบแทนการทําหน้าที่กรรมการ และการทําหน้าที่อื่นให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
11. รายงานการดําเนินงานประจําปี ของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. รายงานความรั บ ผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิ นที่ มีเนื้ อหาตามที่ กาํ หนด ซึ่ งมี ประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลงนามรับรอง
13. คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผูบ้ ริ หาร
14. รายงานทางการเงินที่มีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นจริ งตามมาตรฐานบัญชี
15. งบการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมต่อไปนี้ในเว็บไซต์ www.nine.co.th
1. บทบาทอํานาจหน้าที่ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
2. นโยบายรายการระหว่างกัน
3. คู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางาน (Code of Conduct)
4. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
5. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
6. กฏบัตรของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
7. งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี
8. รายงานประจําปี
9. นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล
10. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11. การควบคุมภายใน
12. ข้อบังคับบริ ษทั
13. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่
นอกจากการเปิ ดเผยสารสนเทศตามข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ และสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์บริ ษทั ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผสู้ นใจสามารถศึกษาข้อมูลได้
โดยสะดวก บริ ษทั ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่ และชี้ แจงข้อมูล รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรมซักถาม
ข้อมูลอย่างโปร่ งใส ดังนี้
1. การเข้าร่ วมกิจกรรม “บริ ษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน” (SET Opportunity Day) ซึ่ งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน
ปี 2557 บริ ษทั เข้าร่ วมกิจกรรมพบปะนักลงทุน 3 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557, วันที่ 1 กันยายน 2557
และวันที่ 26 พฤศจิ กายน 2557 เพื่อเปิ ดโอกาสให้บริ ษ ทั จดทะเบี ย นได้พบปะนักลงทุ น นักวิเคราะห์ และ
สื่ อมวลชน เพื่อแจ้งข้อมูล ความเคลื่อนไหวในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนแผนงานในอนาคต
2. การเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านสื่ อมวลชน ในปี 2557 ได้เผยแพร่ ข่าวสารผ่านหนังสื อพิมพ์ 1 ครั้ง
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หน่ วยงานนักลงทุนสั มพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทาํ หน้าที่ติดต่อสื่ อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผูถ้ ือหุ น้ รวมทั้งนักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียม
และเป็ นธรรม ตอบคําถามเกี่ยวกับบริ ษทั ฯ และการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ แก่นกั ลงทุนตามที่ส่งคําถามผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ หรื อโทรศัพท์ หรื อช่องทางอื่นๆ เพื่อสร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูถ้ ือหุ น้ ผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนทัว่ ไป
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้
ที่อยูบ่ ริ ษทั : 1858/123-124 ชั้น 29 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 02-338-3292
โทรสาร : 02-338-3904
Email
: investor@nationgroup.com / investor@nine.co.th
เว็บไซต์ : http://www.nine.co.th
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของ ตลท. และ กลต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่ งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน เลขานุการบริ ษทั มีหน้าที่ในการช่วยเหลือประธานกรรมการ
ในการกํากับดูแลให้การดําเนิ นงานของคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริ ษทั ฯ ทุกท่าน เป็ นไปตาม
กรอบของบทบาทหน้าที่ ตามที่ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบี ยบ ที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้ ตลอดจนมี หน้าที่ในการจัดเตรี ยม
เอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสิ นใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุม
อย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่ องต่างๆที่นาํ เสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่ อสัตย์
สุ จริ ตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชนที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทําในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้ง มี
หน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการ
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น รายงานการมี ส่วนได้เสี ย และรายงานการถือครองหลักทรั พย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ซึ่ งเลขานุ การ
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วน
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี บ ทบาทสํ า คัญ ในการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษัท ฯ คณะกรรมการ
มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ ดังนั้นคณะกรรมการบริ ษทั จึงประกอบไป
ด้วยบุ คคลที่ มี ความรู้ และประสบการณ์ ที่ หลากหลาย ประกอบด้วยทักษะด้านธุ ร กิ จ ด้านบัญชี การเงิ น ด้านการจัดการ
ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านกฎหมาย
คณะกรรมการได้กาํ หนดบทบาทหน้าที่ ความรั บ ผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ หาร ประธาน
กรรมการ และกรรมการผูอ้ าํ นวยการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์สูงสุ ด
ของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้นโดยรวม รวมทั้งมี กระบวนการในการติดตามและกํากับดูแลให้การดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ
เป็ นไปตามกฎหมายและอยูบ่ นจริ ยธรรมทางธุรกิจที่คณะกรรมการกําหนด
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บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมี บทบาทหน้าที่ เป็ นประธานที่ ประชุ ม ควบคุ ม ดูแล จัดสรรเวลาในแต่ละวาระ สําหรั บให้
กรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นในประเด็นที่สําคัญอย่างเพียงพอ และเป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ ขาดในกรณี ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั มีการลงคะแนนเสี ยง และคะแนนเสี ยง 2 ฝ่ ายเท่ากัน และรับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ ของคณะกรรมการใน
การวางกรอบ และ ติดตามดูแลการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการขององค์กร และเป็ นประธานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี ของบริ ษทั
การถ่ วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหาร
ในปี 2557 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 คน เป็ นกรรมการอิสระจํานวน
3 คน กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจํานวน 1 คน และกรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริ หารจํานวน 3 คน บริ ษทั ฯ มี
คณะกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทําให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน
กรรมการอิ ส ระจํา นวน 3 คนนี้ มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามนิ ย ามกรรมการอิ ส ระของบริ ษัท ฯ ซึ่ งได้ผ่ า น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว และเป็ นไปตามข้อกําหนดในปี 2551 ของสํานักงาน กลต. กรรมการอิสระจํานวน 1
ใน 3 คน ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 2 คน
การดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทุกปี บริ ษทั ฯ สามารถแต่งตั้ง
กรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ งได้ โดยบริ ษทั ฯ มิได้มีขอ้ กําหนดเรื่ อง
จํานวนวาระที่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการไว้ตามข้อกําหนดของสํานักงาน กลต. และมีนโยบายให้
คณะกรรมการบริ ษทั ทุกคน ดํารงตําแหน่งในบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริ ษทั กรรมการของบริ ษทั ฯ
จะไม่เป็ นกรรมการในบริ ษทั ที่เป็ นคู่แข่งหรื อมีผลประโยชน์ขดั แย้งทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ และเปิ ดเผยรายชื่อ ประเภทธุ รกิจ
และตําแหน่ งที่ กรรมการของบริ ษทั ฯ ไปดํารงตําแหน่ งไว้ในทะเบี ยนประวัติกรรมการ ในปี 2557 ไม่มีกรรมการหรื อ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ท่านใดดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนเกิน 5 บริ ษทั
บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายให้ผบู้ ริ หารระดับสู งไปดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื่นยกเว้นบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม และ
ให้รายงานการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่นของผูบ้ ริ หารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน 56-1
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งนางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ เป็ นเลขานุ การบริ ษทั เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2555 โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบตามที่กาํ หนดใน พ.ร.บ. กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และทําหน้าที่สรุ ปสาระสําคัญเกี่ยวกับแนว
ปฏิบตั ิ และข้อบังคับที่ปรับปรุ งใหม่ ของสํานักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงสรุ ปสาระสําคัญของกฎหมายที่เพิ่ง
ตราขึ้ นใหม่ ที่ คณะกรรมการต้องทราบในการทําหน้าที่ กรรมการของบริ ษทั ฯ ให้คณะกรรมการรั บทราบ เป็ นผูจ้ ัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผูเ้ กี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ ายบริ หารให้มีการ
ปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุ มตั ิให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ได้แก่
แผนธุ รกิจ งบประมาณการดําเนิ นงาน เป้ าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ทางธุ รกิจ ที่กรรมการผูอ้ าํ นวยการเป็ นผูน้ าํ เสนอ
รวมทั้งติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กาํ หนดไว้อย่างสมํ่าเสมอ
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คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษ ทั แต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อยเพื่อ ช่ วยกลัน่ กรองรายละเอี ยดโดยกําหนดคุ ณสมบัติและ
ขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ ปั จจุบนั บริ ษทั มีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ หาร โดยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอยูใ่ นข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ฯ ได้เห็ นความสําคัญในเรื่ องนี้ จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ ห้ามกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจที่แข่งขันกับบริ ษทั ฯ หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ หากมีความจําเป็ นต้องทํารายการดังกล่าว คณะกรรมการจะดูแลให้การ
ทํารายการนั้นมีความโปร่ งใส เที่ยงธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือนกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก
ทั้งนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสี ย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ รวมทั้งจัดให้มี
การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่ งครัด สําหรับรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และ
บริ ษทั ร่ วม ในปี 2557 ได้เสนอให้ที่ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั รั บทราบแล้ว เมื่ อเดื อน
กุมภาพันธ์ 2558 และบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยรายละเอียดของรายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจําเป็ น ไว้ในรายงานประจําปี และ
แบบ 56-1 แล้ว
การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จะกําหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและมีการประชุม
พิเศษเพิ่มตามความจําเป็ นโดยมีการกําหนดวาระการประชุมชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระการติดตามผลการดําเนิ นงานเป็ น
ประจํา ซึ่ งเลขานุ การบริ ษทั จะจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมตามวาระที่ ผ่านการพิจารณาร่ วมกันของประธานกรรมการและ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็ น
เวลา 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม หากกรรมการท่านใดต้องการเสนอเรื่ องเข้า
เป็ นวาระการประชุมหรื อประสงค์ให้ฝ่ายบริ หารรายงานความคืบหน้าเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งเป็ นการเฉพาะ ก็สามารถแจ้งความ
ประสงค์ได้ที่ประธานกรรมการ หรื อเลขานุการบริ ษทั
โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 2-3 ชัว่ โมง ประธานกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการทุกท่าน
สามารถอภิ ปรายแสดงความคิ ดเห็ น และข้อสังเกตอย่างอิ สระ คณะกรรมการเห็ นว่าเพื่อป้ องกันข้อมูลทางการเงิ นของ
บริ ษทั ฯ รั่วไหลโดยไม่มีเจตนา จึงให้ฝ่ายบริ หารรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในการประชุมเดือนใดที่ไม่มีการ
ประชุ มก็ไม่ ตอ้ งรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการที่ ไม่ใช่ผูบ้ ริ หารได้มีการพบปะหรื อติ ดต่อเพื่อแลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในการบริ หารโดยไม่มีฝ่ายบริ หารร่ วมด้วยกันเป็ นประจํา หากมีประเด็นที่เป็ นข้อสังเกตห่ วงใย ก็
จะแจ้งข้อกังวลหรื อข้อห่วงใยนั้นต่อฝ่ ายบริ หารเพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุด
ย่อย อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานระหว่างปี
ที่ผา่ นมา เพื่อให้นาํ มาปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิงาน
81

บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการบริ ษทั ใน 2 รู ปแบบ คือ การประเมิน
รายบุคคล (โดยตนเอง) และการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่ งอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ซึ่ งผลคะแนนการประเมินแบ่งออกเป็ น 4 = เห็นด้วยอย่างมาก,
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก, 2 = เห็นด้วย, 1 = ไม่เห็นด้วย, 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
กระบวนการในการประเมินผลงาน และสรุ ปผลการประเมินได้ ดังนี้
 การประเมินรายบุคคล แบ่งตามห้วข้อ ได้แก่ ความพร้อมของกรรมการ การกําหนดกลยุทธ์และวางแผนธุ รกิจ
การจัดการความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การติดตาม
รายงานทางการเงินและการดําเนินการ และการประชุมคณะกรรมการ สรุ ปผลการประเมินมีคะแนนส่ วนใหญ่
อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก และเห็นด้วยเป็ นอย่างมาก รวม 100%
 การประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ แบ่งตามหัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทําหน้าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร สรุ ปผลการประเมิน มี
คะแนนส่ วนใหญ่ อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก และเห็นด้วยเป็ นอย่างมาก รวม 100%
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ยังคงให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ
เช่นเดียวกับปี ที่ผา่ นมา ซึ่ งผลประเมินแบ่งออกเป็ น ใช่ = เห็นด้วย,ไม่ใช่ = ไม่เห็นด้วย สรุ ปผลการประเมินได้ ดังนี้
 การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นการประเมินในด้านความรับผิดชอบตามหน้าที่ และในด้าน
การประชุมสรุ ปผลการประเมินมีคะแนนส่ วนใหญ่ได้อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วย รวม 100%
ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมสู งเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ตอ้ งการ และได้ขออนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
แล้ว กรรมการที่ ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ และความรั บผิดชอบมากขึ้ น ได้รับค่าตอบแทนที่ เหมาะสมกับหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น
สําหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการดําเนินงานของประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เป็ นไป
ตามหลักการและนโยบายที่ คณะกรรมการกําหนด ซึ่ งเชื่ อมโยงกับการดําเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ และผลการปฏิ บ ัติงาน
คณะกรรมการเป็ นผูป้ ระเมินผลการดําเนิ นงานของประธานกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ หารให้ความเห็นชอบ
การประเมิ นผลการดําเนิ นงานของกรรมการผูอ้ าํ นวยการ คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริ ห ารเป็ นผู ้
พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
จํานวนค่ าตอบแทนในปี 2557 และ 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้ จ่ายให้ แก่ กรรมการมีรายละเอียดดังนี้
กรรมการ / ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ:
- นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่

ค่ าตอบแทนปี 2557
ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม อื่นๆ
400,000.-

-

-

รวม
400,000.-

ค่ าตอบแทนปี 2556
ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม อื่นๆ
400,000.-

-

-

รวม
400,000.-
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กรรมการ / ตําแหน่ ง
กรรมการที่ไม่ ใช่ ผู้บริหาร:
- นายเสริ มสิ น สมะลาภา
- นางเกษรี กาญจนะวณิชย์
- นางสาวมัธยา โอสถานนท์
- นายเทพชัย แซ่หย่อง
- นายศิวะพร ชมสุ วรรณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ:
- นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
กรรมการตรวจสอบ
- นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
-นางสาวศันธยา กิตติโกวิท
กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริหาร :
- นายพนา จันทรวิโรจน์
- นายต่อบุญ พ่วงมหา
รวม

ค่ าตอบแทนปี 2557
ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม อื่นๆ

รวม

ค่ าตอบแทนปี 2556
ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม อื่นๆ

รวม

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.-

400,000.-

-

-

400,000.-

400,000.-

-

-

400,000.-

300,000.300,000.-

-

-

300,000.300,000.-

300,000.300,000.-

-

-

300,000.300,000.-

200,000.100,000.2,000,000.-

-

-

200,000.100,000.2,000,000.-

200,000.100,000.2,350,000.-

-

-

200,000.100,000.2,350,000.-

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 แต่งตั้งนายพนา จันทรวิโรจน์ เข้าดํารง
ตําแหน่งรักษาการกรรมการผูอ้ าํ นวยการ และประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2557 แต่งตั้ง
นายพนา จันทรวิโรจน์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการผูอ้ าํ นวยการ และแต่งตั้งนายเทพชัย แซ่หย่อง เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
แทนนายต่อบุญ พ่วงมหา ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว จ่ายให้ตามช่วงที่กรรมการดํารงตําแหน่ง
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิ เทศเบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการดําเนิ นธุ รกิจ
ประวัติและความเป็ นมาของบริ ษทั ฯ ที่ต้ งั สํานักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับคําชี้แจงจากกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
และเลขานุ การบริ ษทั เกี่ ยวกับโครงสร้ างองค์กร นโยบายการกํากับดูแลกิ จการ ระบบการควบคุมภายในพร้ อมเอกสาร
ประกอบ
คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุนและส่ งเสริ มการพัฒนาความรู้ให้กบั กรรมการทุกคน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ บริ ษทั ฯ มีนโยบายส่ งเสริ มให้กรรมการ เข้าร่ วมสัมมนาและเข้าร่ วมอบรมหลักสู ตรต่างๆ
ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อสถาบันอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ นการ
พัฒนาในส่ วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรื อแนวทางการบริ หารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการทุก
คนมีการพัฒนา และปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนําความรู้ต่างๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีการ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง และนําความรู้มาใช้ประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ต่อไป ซึ่ งในปี 2557 ได้สนับสนุนกรรมการ
เข้าร่ วมอมรม ดังนี้
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร

2.

นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร

3.

นางสาวศันธยา กิตติโกวิท

4.

นายเทพชัย แซ่หย่อง

ตําแหน่ง
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ

-

กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ
กรรมการ
-

หลักสูตรที่อบรมปี 2557
KPMG's Audit Committee Priorities for 2014 The Challenges Ahead
COSO 2013: The Road to Transition
TFRS: Roadmap to the Future
KPMG's Audit Committee Priorities for 2014 The Challenges Ahead
COSO 2013: The Road to Transition
TFRS: Roadmap to the Future
KPMG's Audit Committee Priorities for 2014 The Challenges Ahead
TFRS: Roadmap to the Future
หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
วพน. รุ่ น 5

แผนการสื บทอดงาน
คณะกรรมการตระหนักว่าคุ ณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจากพนักงานผูป้ ฏิบตั ิงาน ความเจริ ญเติบโตที่
ยัง่ ยืนของบริ ษทั ขึ้นอยูก่ บั การสร้างบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อส่ งต่อภารกิจ และสื บทอดเจตนารมณ์ของผูก้ ่อตั้ง รวมถึง
วัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร ต่อไปจากรุ่ นสู่ รุ่น จึ งได้มอบนโยบายให้ฝ่ายบริ หารให้ความสําคัญกับการบริ หารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิ ทธิภาพ มีทิศทาง เพื่อบรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร
บริ ษทั ฯ มี การคัดเลื อกบุคลากรที่ จะเข้ามารั บผิดชอบในตําแหน่ งงานบริ หารที่ สําคัญทุ กระดับให้เป็ นไปอย่าง
เหมาะสมและโปร่ งใส เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ ได้ผบู้ ริ หารที่มีความเป็ นมืออาชีพ มีความเป็ นกลาง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การเมือง มีความเข้าใจในวัฒนธรรม และจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจสื่ อของบริ ษทั เป็ นอย่างดี ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีการกําหนด
แผนสื บทอดงาน ดังนี้
1. ประธานกรรมการ / กรรมการผู้อาํ นวยการ
เมื่อตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการผูอ้ าํ นวยการว่างลงหรื อผูอ้ ยูใ่ นตําแหน่งไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในตําแหน่งได้ บริ ษทั ฯ จะมีระบบการให้ผบู้ ริ หารในระดับใกล้เคียง หรื อระดับรองเป็ นผูร้ ักษาการใน
ตําแหน่ งจนกว่า จะมี ก ารสรรหาและคัด เลื อกบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ บ ริ ษ ทั ฯ กําหนด และต้องเป็ นผูท้ ี่ มี
วิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการ
ทั้งคณะ เพื่อนําเสนอประธานกรรมการเป็ นผูเ้ สนอรายชื่อบุคคลที่สมควรเป็ นกรรมการต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. ผู้อาํ นวยการ
เมื่อตําแหน่ งระดับผูบ้ ริ หารตั้งแต่ผอู้ าํ นวยการขึ้นไปว่างลง หรื อผูอ้ ยูใ่ นตําแหน่งไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ใน
ตําแหน่งได้ บริ ษทั ฯ มีการวางแผนการสื บทอดตําแหน่งดังนี้
1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ ด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนลงทุน แผนการขยายตัว
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2.
3.
4.
5.

ประเมินความพร้อมของกําลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
กําหนดแผนสร้างความพร้อมของกําลังคน โดยพัฒนาพนักงานหรื อสรรหา เพื่อเตรี ยมทดแทนคนที่ลาออก
สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึ กอบรมไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรื อลาออกก่อนเวลา
กําหนดความสามารถ ซึ่ งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานใน
ตําแหน่งนั้นๆ และจัดทําแผนพัฒนาเป็ นรายบุคคล
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครื่ องมือ KPI ในการทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของพนักงาน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อยทั้งสิ้ น 2 ชุ ด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ หาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
กรรมการตรวจสอบทุ กคนต้องเป็ นกรรมการอิ สระ และต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรื อผูถ้ ื อหุ ้น
สามารถใช้ดุลพินิจของตนเองอย่างเป็ นอิสระ รวมถึงกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ต้องมีความรู ้ความชํานาญทางการบัญชี
หรื อการจัดการด้านการเงินที่ เกี่ ยวข้องตามข้อกําหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สามารถอ่านและเข้าใจพื้นฐานของงบการเงิ น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
คุณสมบัติ
1 นายสมศักดิ์
เชียร์ จิระนคร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
2 นายสุ ธีร์
จินตนานฤมิตร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
3 นางสาวศันธยา กิตติโกวิท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและมีความรู้ดา้ นบัญชี การเงิน
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจําปี ) ที่ถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ
บริ ษทั อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิ ทธิ ภาพ
รวมทั้งพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิ กจ้าง หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษัท มี ร ะบบการประเมิ น ความเสี่ ย ง การบริ หารความเสี่ ย งที่ เ หมาะสมเพี ย งพอ และมี
ประสิ ทธิภาพ
4. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
ประสานงานกับผูส้ อบบัญชี เกี่ ยวกับวัตถุประสงค์ในการดําเนิ นการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน
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และปั ญหาที่ พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ ผูส้ อบบัญ ชี เห็ นว่าเป็ นสาระสําคัญ รวมทั้งเข้าร่ วม
ประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6. พิจ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ใ ห้มี ค วามถูก ต้อ งและ
ครบถ้วน ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ฯ รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลในการเข้าทํา
รายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุ ดต่อบริ ษทั
7. จัดทํารายงานผลการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของ
บริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
 ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
 ความเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิ บ ัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
 ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 ความเห็นชอบหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
 รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
8. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมี ความรั บผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง และ
คณะกรรมการของบริ ษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอก
9.2.2 คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committees)
คณะกรรมการบริ หารมี อาํ นาจ หน้าที่ และความรั บผิดชอบในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ ยวกับการดําเนิ นงาน
ตามปกติธุระและงานบริ หารของบริ ษทั กําหนดนโยบาย แผนธุ รกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริ หารงาน และอํานาจการ
บริ หารต่างๆ ของบริ ษทั หลักเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั พิจารณาและอนุ มตั ิและ/หรื อให้ความเห็นชอบ
รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด โดยคณะกรรมการ
บริ หาร ประกอบด้วย 4 ท่าน ดังนี้
ลําดับ
1
2

นายสุ ทธิชยั
นายเสริ มสิ น

รายชื่อ
แซ่หยุน่
สมะลาภา

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
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ลําดับ
3
4

นายพนา
นายเทพชัย

รายชื่อ
จันทรวิโรจน์
แซ่หย่อง

ตําแหน่ ง
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

หมายเหตุ : นายต่อบุญ พ่วงมหา ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ หาร มีผลตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2557 และที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 3/2557 เมื่ อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้แต่ งตั้งนายพนา จันทรวิโรจน์ เข้าดํารงตําแหน่ งรั กษาการ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2557 แต่งตั้งนายพนา จันทรวิโรจน์ เข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ควบคุมดูแลกิจการ และกําหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ดาํ เนินการตามนโยบายและเป้ าหมาย
ของคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งนําเสนอนโยบาย แผนธุ รกิ จงบประมาณ ทิ ศทางในการดําเนิ นธุ รกิ จและ
แผนงานให้คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
2. พิจารณาโครงสร้ างองค์กร มี อาํ นาจกําหนดการบริ หารจัดการ โครงสร้ างเงิ นเดื อนของบริ ษทั รวมถึงการ
คัดเลือก การฝึ กอบรม การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกําหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงาน
ระดับผูบ้ ริ หาร และการเลิกจ้างพนักงานของบริ ษทั โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผูอ้ าํ นวยการของบริ ษทั เป็ น
ผูม้ ีอาํ นาจแทนบริ ษทั ฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
3. พิจารณาอนุมตั ิการดําเนินงานที่เป็ นธุ รกรรมตามปกติธุรกิจของบริ ษทั เช่น การจัดซื้ อสิ นค้า การจัดซื้ อลิขสิ ทธิ์
การลงทุนในสิ นทรัพย์ การทําธุ รกรรมทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน ในเรื่ องการเปิ ดบัญชี การให้
กู้ยืม เงิ น การกู้ยืม เงิ น การจัดหาวงเงิ นสิ น เชื่ อ จํานํา จํานอง คํ้า ประกัน และอื่ น ๆ รวมถึ ง การซื้ อ ขายและ
จดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินใดๆ เพื่อการดําเนิ นงานตามปกติธุรกิจภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการ เป็ นไป
ตามระเบียบอํานาจอนุมตั ิและสัง่ การที่คณะกรรมการของบริ ษทั อนุมตั ิแล้ว
4. กําหนดแผนธุ รกิจ งบประมาณ และหลักในการดําเนิ นธุ รกิจให้สอดคล้องกับเป้ าหมายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั และให้มีอาํ นาจควบคุมดูแลการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายธุ รกิจ
แผนธุ ร กิ จ และกลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ได้อ นุ ม ัติ แ ล้ว ซึ่ งอยู่ภ ายใต้ก ฎหมาย เงื่ อ นไข
กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริ ษทั
5. มี อาํ นาจดําเนิ นการตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั ที่ เกี่ ยวกับการดําเนิ นงานตามธุ รกิ จ ซึ่ งอยู่ภายใต้
กฎหมาย เงื่ อนไข กฎระเบี ยบและข้อบังคับของบริ ษทั เว้นแต่รายการที่ คณะกรรมการบริ หาร อาจมี ความ
ขัดแย้งหรื อมีส่วนได้เสี ย หรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ซึ่ งจะกระทําได้ต่อเมื่อ
ได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ที่มีกรรมการอิสระเข้าประชุมด้วยเท่านั้น ส่ วนรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ที่สําคัญของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามระเบี ยบวิธีปฏิ บตั ิตามที่ ตลาด
หลักทรัพย์ และ กลต. กําหนด
6. พิจารณาผลกําไรขาดทุนของบริ ษทั และการเสนอจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล หรื อเงิ นปั นผลประจําปี เพื่อ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
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7. พิจารณาเรื่ องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ การได้รับมอบหมายอํานาจดังกล่าว
ข้างต้น ต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจ หรื อมอบอํานาจช่วงที่ทาํ ให้คณะกรรมการบริ หาร หรื อผูร้ ับมอบ
อํานาจจากคณะกรรมการบริ หาร สามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดตามที่ทาง กลต. กําหนด กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการ
อนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิไว้
อย่างไรก็ดี การอนุมตั ิรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวจะต้องดําเนิ นการตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. เรื่ องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการ
เปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน
ทั้งนี้ กรรมการบริ หารของบริ ษทั อาจได้รับการแต่งตั้ง หรื อถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการ หรื อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
9.3.1 กรรมการอิสระ (Independent Director)
กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม มีความเป็ นอิสระจาก
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ไม่มีความสัมพันธ์อนั อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั เท่ากับข้อกําหนดขั้นตํ่าของสํานักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ
คุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
1. ถือหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมหุ ้นที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ ปรึ กษาด้านอื่นใดที่ ได้รับ
ผลตอบแทนประจํา หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับ
เดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการ
อิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั
3. กรรมการอิ ส ระจะต้อ งไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างการค้า ทางธุ ร กิ จ ส่ ว นได้เ สี ย ทางการเงิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริ หารจัดการ ทั้งในทางตรงหรื อทางอ้อมกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน หรื อไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ
กับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
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4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลักษณะที่เป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
หรื อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทาํ การเป็ นตัวแทนอย่างเปิ ดเผยหรื ออย่างไม่เปิ ดเผยของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อผูถ้ ือหุน้ ใดซึ่ งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่คนใดหรื อกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ ใดของบริ ษทั
6. กรรมการอิสระจะต้องทําหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิ พลจากกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรื อญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ น ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ
ของนิ ติ บุ ค คลที่ เ ป็ นสํานัก งานสอบบัญ ชี ซึ่ งมี ผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท บริ ษ ัท ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อ ย บริ ษ ทั ร่ ว ม
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษา
กฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน หรื อผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การ เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ในกรณี ที่
ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้รวมถึง การเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ
ของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ได้รับการแต่งตั้ง
9. ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อ ไม่ เ ป็ นหุ ้น ส่ ว นที่ มี นัย ในห้า งหุ ้น ส่ ว น หรื อ เป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลูก จ้า ง พนัก งาน
ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละหนึ่ งของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น
ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
10. กรรมการอิ ส ระจะต้อ งไม่ มี ล ัก ษณะอื่ น ใดที่ ท าํ ให้ไ ม่ ส ามารถให้ค วามเห็ น อย่า งเป็ นอิ ส ระเกี่ ย วกับ การ
ดําเนินงานของบริ ษทั
ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องเป็ นผูท้ ี่ผา่ นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้
9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่า ธุ ร กิ จสื่ อของบริ ษทั มี ความสําคัญ ต่อการชี้ นาํ ความคิ ดของสังคม ดังนั้นบุ คคลที่ จ ะเป็ น
ผูบ้ ริ ห ารหรื อ กรรมการของบริ ษ ทั ต้อ งเป็ นผูท้ ี่ มี ความเข้า ใจบทบาทหน้าที่ ของการเป็ นสื่ อ ที่ มี จ ริ ย ธรรมและยึดมัน่ ใน
จรรยาบรรณทางวิชาชี พ และจริ ยธรรมทางธุ ร กิ จ เพื่อ สามารถวางแนวนโยบายในการนําเสนอเนื้ อหาอย่างเป็ นกลาง
สร้างสรรค์ ไม่บิดเบือน จึงเห็นว่าการคัดสรรบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดังสู งของบริ ษทั เป็ นเรื่ อง
สําคัญ จึงควรเป็ นหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการทั้งคณะ
การสรรหากรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ฯ กําหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูท้ าํ หน้าที่สรรหากรรมการ โดยจะเป็ นผูท้ าํ หน้าที่เสนอชื่อ และเป็ น
ผูพ้ ิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะ
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ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ตามเกณฑ์ที่ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฏหมาย หรื ออาจจะกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริ ษทั
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นส่ วนน้อย รายเดียว หรื อหลายรายรวมกัน ซึ่ งถือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เป็ น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ ้นในวันที่เสนอชื่ อกรรมการ พร้อมเอกสารรับรองการถือครองหลักทรัพย์จากบริ ษทั ฯ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านประธานกรรมการล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมใหญ่
สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
การแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั จะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(ก) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(ข) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูเ่ ลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
(ค) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจํานวนหนึ่ งในสามของคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งหมด ต้องออกจากตําแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่งก่อน อย่างไรก็
ตาม กรรมการที่ออกจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกก็ได้
การสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสูงสุ ด
สําหรับการสรรหาผูม้ าดํารงตําแหน่งกรรมการผูอ้ าํ นวยการ คณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผูพ้ ิจารณาสรรหาและ
คัดเลื อ กบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ บ ริ ษ ทั ฯ กําหนด และต้องเป็ นผูท้ ี่ มี วิสัย ทัศ น์ ความรู้ ค วามสามารถ และ
ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
บริ ษ ทั ฯ มี นโยบายการทํารายการระหว่างกัน ของบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อ ยกับ บุ ค คลที่ อ าจมี ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกําหนดการปฏิบตั ิในการทํารายการ
ให้ เ ป็ นไปตามลัก ษณะการดํา เนิ น การค้า ปกติ ซ่ ึ งเกิ ด กับ บุ ค คลภายนอก ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถเปรี ย บเที ย บราคากับ
บุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ ายจะร่ วมกันพิจารณาเพื่อกําหนดอัตราค่าสิ นค้าและบริ การที่เหมาะสมต่อไป โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นในการเข้าทํารายการและความเหมาะสมทางด้านราคา
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีการทํารายการระหว่างกันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยมี เงื่ อนไขตาม
ราคาตลาด และสําหรั บรายการระหว่างกันอื่ นๆ ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการทํารายการจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
9.5.1 การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ กําหนดนโยบายการป้ องกันไม่ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ตาํ แหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองในทาง
ที่มิชอบ ซึ่ งเป็ นการเอาเปรี ยบผูถ้ ือหุ ้นรายอื่น หรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูถ้ ือหุ ้นโดยรวม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา
241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ดังนี้
1. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ไปเปิ ดเผยข้อมูลภายใน
แก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
2. ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํารายงานทางการเงิน หรื อข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อื่น ระมัดระวังเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน และหากมีการซื้ อ
ขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทันที
9.5.2 การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนได้ เสี ย
คณะกรรมการบริ ษ ัท กํา หนดแนวปฏิ บ ัติ ใ ห้ก รรมการของบริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ย่อ ย และผูบ้ ริ ห าร เปิ ดเผยข้อ มู ล
ส่ วนได้เสี ยของตนและผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
เพื่อความโปร่ งใสและป้ องกันปั ญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารจะต้องรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรั พย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรั พย์ทุกครั้ งที่ มี
การซื้ อขาย โอน หรื อ รั บโอนหลักทรั พย์ภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่มีการซื้ อขายหลักทรั พย์ต่อ ก.ล.ต. อีกทั้งกําหนดให้
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานข้อมูลแบบรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2552
ดังนี้
1. กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร จะต้องจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็ น
ประจําทุกปี และเลขานุการบริ ษทั ฯ เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนได้เสี ยของ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้อง
และดูแลให้ขอ้ มูลนั้นเป็ นปั จจุ บนั เสมอ พร้อมสําหรั บการเปิ ดเผยต่อคณะกรรมการเมื่ อคณะกรรมการต้อง
พิจารณาธุรกรรมระหว่างบริ ษทั ฯ กับกรรมการ และหรื อ ผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้เสี ยหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง
2. ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงข้อมูลต้องรายงานการเปลี่ ยนแปลงทันที และส่ งรายงานภายใน 7 วันนับแต่มี
การเปลี่ยนแปลง
3. ให้ เ ลขานุ ก ารบริ ษ ัท จัด ส่ ง สํา เนารายงานการมี ส่ ว นได้เ สี ย ให้ป ระธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ ได้รับรายงานนั้น
ในปี 2557 มีการรายงาน 1 ครั้ง และมิได้มีการทํารายการที่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั
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9.5.3 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์
สําหรับการรายงานการซื้ อขายหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ ได้มีหนังสื อแจ้งให้ทราบ
ถึงภาระหน้าที่ ในการรายงานการถื อครองหลักทรั พย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจัดส่ งรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ทุกครั้งที่มีการซื้ อ ขาย โอน หรื อรับหลักทรัพย์
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้คณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
เป็ นประจําทุกปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยกรรมการได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2557 ได้รายงานการถือครองหลักทรั พย์โดยเปรี ยบเที ยบ การเพิ่มขึ้ น (ลดลง) ระหว่างวันที่
31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

ลําดับ
1

ชื่อ-นามสกุล
นายสุ ทธิชยั

แซ่หยุน่

จํานวนหุน้ (หุน้ )
สัดส่ วนการถือ
ณ 31 ธ.ค. ณ 31 ธ.ค. จํานวนหุ น้ เพิ่ม ครองหุน้ ของ
บริ ษทั (%)
2557
2556
(ลด) ระหว่างปี
ณ 31 ธ.ค. 57
(หุ น้ )
1,566,636 1,566,636
-

นายสมศักดิ์
เชียร์ จิระนคร
นายสุ ธีร์
จินตนานฤมิตร
นางสาวศันธยา กิตติโกวิท
นายเสริ มสิ น
สมะลาภา
นายเทพชัย
แซ่หย่อง
นายพนา
จันทร์วโิ รจน์
นางวงศ์สิริ
มิยาจิ
3,000
3,000
นายแสงชัย
ลีลานวลิขิต
1,000
1,000
นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร
นางสาวบุญพา
แซ่เบ้
หมายเหตุ : 1. ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีหุน้ ที่เรี ยกชําระแล้ว จํานวน 170,048,386 หุ น้
2. จํานวนหุน้ กรรมการที่แสดง รวมคู่สมรส (ถ้ามี) แล้ว
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

-

หมายเหตุ
รวมการถือหุน้
ของคู่สมรส

-
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9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
9.6.1 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่ บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
มีจาํ นวนเงินรวม 1,915,000 บาท ประกอบด้วย
ลําดับ

บริษัท

ค่ าสอบบัญชี (บาท)

1.

บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

2.

530,000

3.

บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด”)
บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด

4.

บริ ษทั เนชัน่ คิดส์ จํากัด

120,000

5.

บริ ษทั ไนน์ บี ไบรท์ จํากัด
รวมทั้งสิ้น

1,000,000

200,000
65,000
1,915,000

9.6.2 ค่ าบริการอืน่ (Non-Audit Fee)
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ไม่มีการรับบริ การอื่นจากสํานักงานสอบบัญชี ที่ผสู้ อบบัญชี สังกัด บุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีสังกัด ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
หมายเหตุ : บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีสังกัดให้รวมถึง
1. คู่สมรสและบุตรที่ยงั ต้องพึ่งพิงหรื ออยูใ่ นอุปการะของผูส้ อบบัญชี
2. กิจการที่ มีอาํ นาจควบคุมสํานักงานสอบบัญชี กิ จการที่ ถูกควบคุมโดยสํานักงานสอบบัญชี และกิ จการที่ อยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับสํานักงานสอบบัญชี ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
3. กิจการที่อยูภ่ ายใต้อิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญของสํานักงานสอบบัญชี
4. หุ น้ ส่ วนหรื อเทียบเท่าของสํานักงานสอบบัญชี
5. คู่สมรสและบุตรที่ยงั ต้องพึ่งพิงหรื ออยูใ่ นอุปการะของบุคคลตาม (4)
6. กิจการที่ผสู้ อบบัญชี บุคคลตาม (1) (4) หรื อ (5) มีอาํ นาจควบคุมหรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญ ไม่วา่ จะ
เป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
9.7 การปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรื่องอืน่ ๆ
9.7.1 การเข้ าร่ วมประชุม
ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั , คณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมผูถ้ ือหุน้ มีรายละเอียด ดังนี้
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จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม/จํานวนครั้งที่ประชุ ม
กรรมการ
1. นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
2. นายเสริ มสิ น สมะลาภา
3. นายเทพชัย แซ่หย่อง
4. นายพนา จันทร์วโิ รจน์
5. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
6. นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
7. นางสาวศันธยา กิตติโกวิท
8. นายต่อบุญ พ่วงมหา

คณะกรรมการบริษัท
5/5
4/5
2/2
5/5
5/5
5/5
5/5
2/2

คณะกรรมการตรวจสอบ
4/4
4/4
4/4
-

ประชุมผู้ถือหุ้น
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-

ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญ
อย่างครบถ้วน จัดเก็บรายงานการประชุ มที่ ผ่านการรั บรองจากคณะกรรมการบริ ษทั พร้ อมให้กรรมการและผูเ้ กี่ ยวข้อง
ตรวจสอบได้
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
10.1 นโยบายภาพรวม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีความมุ่งมัน่ ที่ จะพัฒนาบริ ษทั ในฐานะสื่ อคุณภาพ ให้เติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน และยืนหยัดอยูบ่ นหลักการของการเป็ นสื่ อที่มีจริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อองค์กร สังคม และสิ่ งแวดล้อม
ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของบริ ษทั ฯ โดยคํานึงถึงหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และหลักบรรษัทภิบาล ยึดถือ
เรื่ องความโปร่ งใส (Corporate Governance: CG) ในการบริ หารธุ รกิจ และคํานึ งถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Stake Holder)
เพราะตระหนักดีวา่ ธุรกิจสื่ อนั้น เกี่ยวข้องกับสังคมอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการนําเสนอเนื้อหาต่างๆ ของสื่ อสิ่ งพิมพ์
ทีวี และโซเชียล มีเดีย ซึ่ งมีผลต่อการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารและความคิดของประชาชน
บริ ษทั ฯ ได้นาํ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาเป็ นหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงานให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ทั้งยังสนับสนุนให้ผมู้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม (ประกอบด้วย ผูถ้ ือหุ น้ คู่คา้
พนักงาน ลูกค้า ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม) เกิดการพัฒนารอบด้านและเติบโตไปด้วยกันอย่างยัง่ ยืน
ทั้งนี้ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ฯ ได้ยดึ ตามคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฎิบตั ิในการ
ทํางาน (Code of Conduct) ของบริ ษทั ฯ และแนวทางการปฏิบตั ิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ใน 8 หัวข้อ ดังนี้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อที่ ครบวงจร (Multimedia) โดยยึดมัน่ การดําเนิ นธุ รกิ จ
อย่างเป็ นธรรม และซื่ อสัตย์สุจริ ต ยึดมัน่ ในการปฎิ บตั ิตามสัญญาที่มีต่อลูกค้า ภายใต้กรอบ กติกา ในการดําเนิ น
ธุ รกิ จอย่างยุติธรรมตามที่ กฎหมายกําหนด มุ่งเน้นการให้ความสําคัญในเรื่ องการไม่ละเมิ ดทรั พย์สินทางปั ญญา
รวมถึงการทําสัญญาทางธุ รกิจการค้าอย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส โดยยึดหลักปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี คู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางาน (Code of Conduct) ที่บริ ษทั ฯได้กาํ หนดไว้ สรุ ปได้
ดังนี้
1.1 ความเป็ นธรรมต่อคู่คา้ (ประกอบด้วย ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า)
ด้ านคู่ค้า
 ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษทั ฯ รับ หรื อเรี ยกร้องผลประโยชน์ หรื อเสนอ หรื อจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในทางการค้ากับคู่คา้
 ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่ งครัด
 มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่คา้
 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่คา้ อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้
ล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักการของความสมเหตุสมผล
ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งและถูกต้อง
 สนับสนุนและร่ วมมือกับคู่คา้ ในการผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
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 สนับสนุนและร่ วมมือกับคู่คา้ ในการผลิตสิ นค้าและบริ การใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของ
ลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
 รักษาความลับของคู่คา้ ไม่นาํ ข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
ด้ านคู่แข่ งทางการค้ า
 ประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ กัน
 ไม่ทาํ ลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวให้ร้ายโดยปราศจากความจริ ง หลีกเลี่ยงวิธีการ
ไม่สุจริ ตเพื่อทําลายคู่แข่งขัน
 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม เช่น
การจ่ายสิ นจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็ นต้น
ด้ านเจ้ าหนี้
 รักษาดูแลและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่ งครัด ทั้งในแง่การชําระคืน การดูแล
หลักทรัพย์คา้ ประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกูย้ มื เงินไปในทางที่ขดั กับ
วัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทาํ กับผูใ้ ห้กยู้ มื เงิน
 รายงานฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ ที่เป็ นจริ งและถูกต้อง แก่เจ้าหนี้ดว้ ยความซื่ อสัตย์
 รายงานเจ้าหนี้ ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันในสัญญา และร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว
1.2 ความเป็ นธรรมต่อพนักงาน (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 4 เรื่ องการปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม)
1.3 ความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้น (ระบุรายละเอียดไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางาน
(Code of Conduct) และนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี) :
 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุ ดโดยรวม รวมทั้ง
การตัดสิ นใจในการดําเนิ นการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อการเติบโตของบริ ษทั
อย่างยัง่ ยืน
 เปิ ดเผยข้อมูล : รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน
สมํ่าเสมอ ตามความเป็ นจริ ง เช่น งานประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ งาน Opportunity Day ซึ่ งจัดขึ้น
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กบั ตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ฯ ที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ
 ความเป็ นธรรมต่อประชาชนทัว่ ไป : ในการนําเสนอเนื้อหา บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั ปณิ ธานที่จะเป็ นสื่ อซึ่ งให้
ความรู้ ทัก ษะ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ความบัน เทิ ง อัน เป็ นสาระประโยชน์ และมี คุ ณ ภาพ เพื่ อ ที่
ประชาชนและเยาวชนสามารถนําไปปรับใช้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองได้
นอกจากนี้ บริ ษัท ฯ ยัง เน้ น การทํา หน้ า ที่ สื่ อ สารมวลชนที่ มี จ ริ ยธรรม การนํา เสนอเนื้ อ หาที่
ตรงไปตรงมา เป็ นกลาง ไม่ บิ ด เบื อ นความจริ ง ให้ค วามเป็ นธรรมและคํา นึ ง ถึ ง หลัก มนุ ษ ยธรรมกับ ผูท้ ี่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบ
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2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ ตระหนักเป็ นอย่างดีวา่ การทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม
และความมัน่ คงของประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาํ หนดเรื่ องการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไว้เป็ น
ส่ วนหนึ่ งใน “นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี” และ คู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฎิบตั ิในการทํางาน (Code of
Conduct) ของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน โดยเฉพาะคู่มือจริ ยธรรมของคนข่าวของเครื อเนชัน่ กรุ๊ ป หรื อที่
เรี ยกกว่า “Nation Way” เช่น ข้อกําหนด การห้ามรับของรางวัลที่มีมูลค่า และการรับสิ นบน เงินพิเศษใดๆ เพื่อจ้าง
ให้นาํ เสนอข่าว และห้ามมิให้พนักงานเรี ยกหรื อรับประโยชน์หรื อทรัพย์สินใดๆ ที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรื อ
ละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ในทางมิชอบ หรื ออาจทําให้บริ ษทั ฯ เสี ยประโยชน์อนั ชอบธรรม เป็ นต้น รวมทั้งให้พนักงาน
ละเว้นการเสนอ หรื อให้ประโยชน์ หรื อทรั พย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผูน้ ้ ันกระทํา หรื อละเว้นการ
กระทําใดที่ผดิ กฎหมาย หรื อโดยมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ของตน เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ได้เล็งเห็ นถึ งความสําคัญของการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น จึ งเข้าร่ วมลงนาม
ประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กับสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD) และในฐานะสื่ อสารมวลชน บริ ษทั ฯ ได้เป็ นสื่ อกลางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์รณรงค์การต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้กบั หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุน้ จิตสํานึ กให้องค์กรทุกภาคส่ วนมีส่วน
ร่ วมในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ในสังคมไทย
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้จดั อบรมให้ความรู้พนักงาน ในหัวข้อ “จริ ยธรรมธุรกิจและข้อพึง
ปฏิบตั ิในการทํางาน (Code of Conduct )” เพื่อเน้นยํ้าหลักจริ ยธรรมและสร้างจิตสํานึ กที่ดีในการปฏิบตั ิงาน ใน
หัวข้อการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
3. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในการเคารพสิ ทธิมนุษยชน โดยแบ่งเป็ นภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ดังนี้
ภายในองค์ กร : ได้กาํ หนดไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฎิบตั ิในการทํางาน (Code of Conduct) ว่าด้วยความ
รับผิดชอบต่อพนักงานที่จะต้องปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยปั จเจกชน และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ โดยบริ ษทั ฯ จะ
ไม่ทาํ การใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ หรื อคุกคามไม่วา่ ทางกาย วาจา หรื อการกระทําต่อผูอ้ ื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ
ศาสนา อายุ ความพิการทางร่ างกายและจิ ตใจ หรื อกดขี่ข่มเหงในทุกรู ปแบบ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังสนับสนุ นให้
พนักงานมีโอกาสแสดงศักยภาพและคุณค่าแห่งตนในการเป็ นส่ วนหนึ่ งในการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริ ญก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และยัง่ ยืนร่ วมกัน
ภายนอกองค์ กร : ไม่นาํ เสนอเนื้อหาที่ละเมิดศักดิ์ศรี ความเป็ นมุนษย์ของบุคคล และให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่อ
การคุม้ ครองและเคร่ งครั ดต่อสิ ทธิ มนุ ษยชนของ เด็ก สตรี และผูด้ อ้ ยโอกาส ตามคู่มือหลักจริ ยธรรมของคนข่าว
Nation Way ที่ให้พนักงานของบริ ษทั ฯ และเครื อเนชัน่ กรุ๊ ปถือปฏิบตั ิ
4. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษ ัท ฯ ตระหนัก ดี ว่า ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เ ป็ นสิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า ที่ สุ ด และเป็ นปั จ จัย สํา คัญ ที่ นํา องค์ก รไปสู่
ความสําเร็ จ จึงมุ่งมัน่ ในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เสริ มสร้างวัฒนธรรม ส่ งเสริ มสุ ขภาพทั้งด้านร่ างกายและ
จิ ตใจ และสร้างบรรยากาศการทํางานที่ดี ส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้พนักงาน สนับสนุ น
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และให้ความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรื่ องของสวัสดิการแรงงาน ในการจัดระบบค่าจ้างและ
สวัสดิการให้กบั พนักงานด้วยความเหมาะสม และยังครอบคลุมถึงการลาหยุดในกรณี ต่างๆ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลือบุตร เงินยืมฉุ กเฉิ น ค่าเครื่ องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงการ
กําหนดแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานและสิ ทธิ มนุ ษยชนต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดและมาตรฐานสากลโดย
รายละเอียดเกี่ยวกับการให้สวัสดิการ และการจัดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของพนักงาน สามารถดูรายละเอียดได้
จากหัวข้อรายงานการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ จริ ยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
หน้า 72
5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษ ทั ฯ มี ความมุ่ งมัน่ ในการสร้ างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กับ ลูกค้าและประชาชนที่ จะได้รั บ
ข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และบริ การที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม ดังที่ได้กาํ หนดในจริ ยธรรมว่า
ด้วยความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางาน (Code of Conduct) ของบริ ษทั ฯ
6. การดูแลและรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ มีความห่ วงใยถึงคุณภาพชี วิตและการบริ โภคข่าวสารของคนไทย จึ งให้ความสําคัญอย่างยิ่งใน
เรื่ องการนําเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยได้ปลูกจิตสํานึ กเกี่ยวกับการรักษา
สิ่ งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตามคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิ จและข้อพึงปฏิ บตั ิ ในการทํางาน (Code of
Conduct) ของบริ ษทั ฯ อาทิเช่น
- การส่ งเสริ มและเป็ นสื่ อกลาง เผยแผ่ให้ประชาชนให้ความสําคัญต่อการอนุ รักษ์รักษาสิ่ งแวดล้อมของ
ประเทศและของโลก ผ่านสื่ อต่าง ๆ ของกลุ่มบริ ษทั อาทิเช่น หนังสื อสําหรับเยาวชน เกี่ยวกับการรักษาสิ่ งแวดล้อม,
การอนุรักษ์แหล่งนํ้า เป็ นต้น
- รณรงค์ให้พนักงานภายในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิ ทธิ ภาพ ผ่านการสื่ อสารภายใน
องค์กรและส่ งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน และดูแลสิ่ งแวดล้อมให้น่าอยู่ โดย
ผ่านกิจกรรม อาทิ
1. การลดการใช้กระดาษ ส่ งเสริ มให้พนักงานจัดเก็บเอกสารหรื อข้อมูลทางธุ รกิจในรู ปแบบของสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
และก่อให้เกิ ดความสะดวกในการสื บค้น, นํากระดาษเหลือใช้มาใช้ซ้ าํ เพื่อลดต้นทุนการใช้กระดาษ ถือเป็ นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กบั บริ ษทั ฯ และเป็ นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง
2. รณรงค์เรื่ องการใช้น้ าํ และไฟฟ้ าอย่างประหยัด เช่น ปิ ดไฟในช่ วงเวลาพักเที่ ยง หรื อปิ ดหน้า จอคอมพิวเตอร์
ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน
3. บริ ษทั ฯ จัดกิจกรรม 5 ส. โดยจัดเก็บโต๊ะทํางาน และสถานที่ ให้สะอาด เป็ นระเบียบ ทุกเดือน
4. สนับสนุนให้พนักงาน เข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่ งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงานที่บริ ษทั ฯ และองค์กรอื่นๆ จัดขึ้น
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7. การร่ วมพัฒนาชุ มชนหรือสั งคม
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงการช่วยเหลือและร่ วมกันดูแลพัฒนาสังคม โดยได้ดาํ เนิ นโครงการกิจกรรมเพื่อ
สังคม ที่สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กรอย่างต่อเนื่องมาตลอด อาทิ เช่น
 ถวายเงินรายได้ ส่วนหนึ่งเพือ่ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) โดยนายต่อบุญ พ่วงมหา และคณะ นํา
โดยนายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ ทําการแทน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชยั พัฒนา ได้
เข้าเฝ้ าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการพิมพ์
หนังสื อ "บันทึกตามรอย ๘๔ ปี คําพ่อสอน" เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชยั พัฒนา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557
 โครงการ Smile Library
มอบหนังสื อ มอบความรู ้ สู่ โรงเรี ยน เป็ นโครงการที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําร่ วมกับพันธมิตรทั้งบุคคลธรรมดา
และบริ ษทั เอกชน รวมมากกว่า 30 องค์กร ส่ งมอบความรู้และสื่ อการศึกษาไปยังเยาวชนที่อยูใ่ นชนบท เพื่อเปิ ดโลก
ใบเล็กของเยาวชนที่ดอ้ ยโอกาสให้มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการมากยิง่ ขึ้น โดยปี 2557 พันธมิตร
และบริ ษทั ฯ ได้ร่วมกันจัดส่ งหนังสื อไปยังโรงเรี ยนรวมถึง 88 โรงเรี ยนทัว่ ประเทศ เป็ นจํานวนหนังสื อมากกว่าหนึ่ ง
แสนเล่ม ผูท้ ี่ร่วมโครงการเช่น บริ ษทั ตรี เพชรอีซูซุเซลส์ จํากัด, บริ ษทั ไทย อินดัสเตรี ยล เอสเตท จํากัด, บริ ษทั
ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด, บริ ษทั โอสถสภา จํากัด, บริ ษทั ศรี ราชา คอนสตรัคชัน่ จํากัด เป็ นต้น
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่ อสั งคม สิ่ งแวดล้ อม และผู้มี
ส่ วนได้ เสี ย
จากความเป็ นธุ ร กิ จ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ มี ค วามมุ่ ง มั่น และพัฒ นาด้า นสื่ อ ให้ก้า วทัน เทคโนโลยีส มัย ใหม่ อ ยู่
ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาธุ รกิจขององค์กร และพัฒนาสังคมให้กา้ วทันนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยบริ ษทั ฯ ได้นาํ
นวัตกรรมใหม่มาใช้ เช่น
- ธุ รกิจการจัดพิมพ์หนังสื อที่ดาํ เนิ นการและจําหน่ ายนั้น บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญในการใช้กระดาษถนอมสายตา
(Green Read) ซึ่ งเป็ นนวัตกรรมเพื่อสุ ขภาพสายตาของกลุ่มลูกค้า ด้วยเนื้ อกระดาษที่มีสีเหลืองนวล และพื้นผิวที่
ออกแบบพิ เ ศษทํา ให้ ช่ ว ยลดแสงสะท้อ นเข้า สู่ ด วงตา ทํา ให้ รู้ สึ ก สบายตาช่ ว ยให้ อ่ า นหนัง สื อ ได้น านยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนั้น หนังสื อของบริ ษทั ในปั จจุบนั พิมพ์ดว้ ยหมึก vegetable ink ที่สกัดมาจากวัตถุดิบตามธรรมชาติ เป็ นมิตร
ต่อสิ่ งแวดล้อม ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีประเภทโซลเว็นท์หรื อเบนซี น หรื อสารตกค้าง ประเภทสารตะกัว่ สาร
ปรอท หรื อสารหนู ซึ่ งเป็ นสารเคมีอนั ตรายก่อให้เกิดโรคร้าย
ช่ องทางการแจ้ งเรื่องร้ องเรียนและข้ อเสนอแนะ
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่ งใส ยุติธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจฯ ของบริ ษทั ฯ และจัดให้มี
ช่องทางการแสดงความเห็น การแจ้งข้อร้องเรี ยนและข้อเสนอแนะ โดยบริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้พนักงานบริ ษทั และผู ้
มีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม สามารถร้องเรี ยน แสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ โดยส่ งถึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผู ้จัด การฝ่ ายตรวจสอบภายใน ได้ใ นช่ อ งทาง E-mail : audit_nine@nationgroup.com หรื อส่ ง
ไปรษณี ยม์ ายังที่อยูบ่ ริ ษทั ฯ / ยื่นส่ งโดยตรง ที่ บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/118-119, 121-122, 124-130 ชั้น 28 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่ อง จึ งจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบตั ิงาน การดําเนินการให้เป็ นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ได้จดั ให้มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิ ทธิ ภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้ องรักษาและดูแลทรัพย์สินของ
บริ ษทั ฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และ
เป็ นไปตามที่ระเบียบกําหนด รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลและกํากับระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
ให้ปฏิบตั ิตามนโยบายและแผนงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน
ในปี 2557 คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ ยวกับการสอบทานงบ
การเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั้งผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่ น่าพึงพอใจ สามารถให้ความมัน่ ใจอย่างมีเหตุผลต่อความ
เชื่อถือได้ของงบการเงิน มีการดูแลป้ องกันทรัพย์สินมิให้ผบู้ ริ หารและพนักงานนําไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงการทําธุรกรรม
กับบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งและบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามขั้นตอนที่กาํ หนด มีระบบการควบคุม
ภายในที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ ยง
การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยสรุ ปสาระสําคัญดังนี้
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
บริ ษทั ฯ มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ โดยมีการทบทวนพิจารณาถึงความเป็ นไป
ได้ของเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้เป็ นระยะๆ มีการกําหนดค่าตอบแทนให้กบั พนักงานตามผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในแต่
ละปี อย่างสมเหตุสมผล การจัดโครงสร้างองค์กรได้มีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ตามสายงานอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดให้มี
คู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางาน(Code of Conduct) เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็ น
แนวทางในการทํางานด้วยความซื่ อสัตย์และเป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่ องการดูแล
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ และการปฏิบตั ิตามกฏหมาย โดยทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
2. การบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษัท ฯ มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ การดํา เนิ น งาน โดยการประชุ ม ของฝ่ ายบริ หาร
ประกอบด้วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอาวุโส และผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมิน
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการกําหนดแผนดําเนินการและติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
3. การควบคุมการปฏิบตั ิงาน
บริ ษทั ฯ มีการจัดทํานโยบายและระเบียบปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ รวมถึงการทําธุ รกรรมด้านการเงิน จัดซื้ อ จัด
จ้าง และการบริ หารทัว่ ไป มีการกําหนดอํานาจหน้าที่และกําหนดวงเงินอนุมตั ิของฝ่ ายบริ หารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
ออกจากกัน และในการอนุ มตั ิทาํ ธุ รกรรมของบริ ษทั ฯ กับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูเ้ กี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะคํานึ งถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ เป็ นสําคัญ และพิจารณาเสมื อนเป็ นรายการที่ กระทํากับ
บุคคลภายนอก
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4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล
บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่ อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ มีความเหมาะสม
เพื่อให้ทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และมี ขอ้ มูลที่ สําคัญในเรื่ องต่างๆ อย่างเพียงพอ
สําหรับใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
5. ระบบการติดตาม
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ โดยฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ทําหน้า ที่ ต รวจสอบการปฏิ บ ัติง านของพนัก งานในแต่ล ะส่ วนงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูบ้ ริ หาร โดยหากการตรวจสอบพบข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ จะต้องรายงานเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไข
ภายในระยะเวลาอันสมควร
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
นางสาวสาวิตรี งามขํา ตําแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากเป็ นผูม้ ีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทํางานด้านการตรวจสอบ และเข้าใจใน
กิจกรรมและการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี ทั้งนี้กรณี ที่มีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้า
งานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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12.

รายการระหว่ างกัน

12.1 มาตรการและขั้นตอนในการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดมาตรการควบคุมการทํารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และกิ จการที่ ควบคุม
ร่ วมกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
อนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ น
ในการเข้าทํารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะ
การดําเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรี ยบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณี ที่ไม่สามารถเปรี ยบเทียบ
ราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ ายจะร่ วมกันพิจารณา เพื่อกําหนดอัตราค่าสิ นค้าและบริ การที่เหมาะสมต่อไป ซึ่ งฝ่ าย
บริ ห ารของบริ ษ ัท ฯ จะจัด เตรี ย มข้อ มู ล การทํา รายการระหว่า งกัน ซึ่ งมี ร ายละเอี ย ดของรายการ มู ล ค่ า และการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าจากช่วงที่ผา่ นมา รวมทั้งเอกสารที่แสดงราคาตลาดให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใช้ในการ
พิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการเหล่านั้น ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่ เกิ ดขึ้ น บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีผูเ้ ชี่ ยวชาญอิ สระหรื อ ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษ ทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้ค วามเห็ น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรื อ ผูถ้ ือหุ ้น ตามแต่กรณี ซึ่ งผูท้ ี่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้ส่วนเสี ยในการทํา
รายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงในการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันดังกล่าว
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะดําเนินการเปิ ดเผยข้อมูลในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรื อจําหน่ายไปของ
สิ นทรัพย์ที่สําคัญของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอด
จนถึงมาตรฐานการบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
12.2 นโยบายหรื อแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคตของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และกิ จการที่ ควบคุ มร่ วมกัน อาจมี การเข้าทํารายการระหว่างกันกับบุ คคลที่ อาจมี ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็ นรายการธุ รกิจปกติและรายการสนับสนุ นธุ รกิจปกติซ่ ึ งมีเงื่อนไขทาง
การค้าโดยทัว่ ไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มบริ ษทั ในเครื อบริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย
กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เช่น การจ้างพิมพ์ การจ้างส่ งสิ นค้า การซื้ อกระดาษ การซื้ อโฆษณาในสื่ อต่างๆ และการเรี ยกเก็บ
ค่าบริ การระหว่างกัน เป็ นต้น บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายในการทํารายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็ นไปตาม
ลักษณะการดําเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่ งสามารถเปรี ยบเทียบได้กบั ราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณี ที่ไม่
สามารถเปรี ยบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ ายจะร่ วมกันพิจารณา เพื่อกําหนดอัตราค่าสิ นค้าและบริ การที่
เหมาะสมต่อ ไป ซึ่ ง เป็ นไปตามหลักการที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท อนุ ม ัติไว้แ ล้วตามที่ กาํ หนดไว้ใ นพระราชบัญ ญัติ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และให้ปฏิ บตั ิตามสัญญาที่ ตกลงร่ วมกันอย่างเคร่ งครั ด พร้อมทั้งกําหนดราคาและ
เงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชดั เจน เป็ นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
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บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการเข้าทํารายการใหม่ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงของราคา และเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม สํานัก
ตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ เอง ซึ่ งแยกอย่างชัดเจนจากสํานักตรวจสอบภายในของบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ จะทําหน้าที่
ตรวจสอบข้อมูลและจัดทํารายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา
และความสมเหตุสมผลของการทํารายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาส ในกรณี รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติซ่ ึ งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ ไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริ ษทั ฯ จะดําเนินการตามมาตรการตามขั้นตอน
ในการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันที่ระบุไว้ขา้ งต้น ก่อนการทํารายการ

12.3 สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณารายการระหว่า งกัน ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ กับ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง
ในปี 2556 และปี 2557 แล้ว มีความเห็นสรุ ปได้วา่ สมเหตุสมผลและจําเป็ นต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ เงื่อนไข
ต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นถูกกําหนดให้เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติ และคํานึ งถึงราคาตลาด
หรื อต้นทุนบวกกําไรที่เหมาะสม (Cost Plus) ในส่ วนมาตรการและขั้นตอนในการอนุมตั ิรายการระหว่างกัน นโยบาย
การทํารายการระหว่างกัน และมาตรการการควบคุมรายการระหว่างกันของกลุ่มบริ ษทั ฯ ก็มีความเพียงพอและเหมาะสม
แล้วในสภาพปัจจุบนั
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รายการระหว่างกันที่มีสาระสําคัญ (ตามงบการเงินรวม) ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปี 2557 และปี 2556 (หน่วย : ล้านบาท)
บริษัทหรือบุคคล/
ประกอบธุรกิจ
บริ ษัท เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน) (NMG)
/ดําเนินธุรกิจด้ านข่าว ซึง่
รวมถึงผลิตและจําหน่าย
หนังสือพิมพ์และสิง่ พิมพ์
ประเภทต่างๆ

ลักษณะความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
เป็ นบริ ษัทใหญ่ถือหุ้นในบริ ษัท
ร้ อยละ 80.06 และมีกรรมการ
ร่วมกัน

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ /
ยอดคงเหลือ
ปี 2557
ปี 2556

คําอธิบาย

รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
ลูกหนี ้การค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ในกลุ่ม ขายหนัง สื อ ให้
NMG เพื่อไปใช้ ในกิจการ จํานวน 1.94
ล้ านบาท และ 3.15 ล้ านบาท ในปี 2556
และ ปี 2557 ตามลําดับ
- บ ริ ษั ท ฯ จํ า ห น่ า ย สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ จ า ก
ต่างประเทศและนิตยสาร NJ ให้ กบั NMG
เพื่ อนํ าไปจัดจํ าหน่ายต่อ จํ านวน 1.52
ล้ านบาท และ 3.33 ล้ านบาท ในปี 2556
และ ปี 2557 ตามลําดับ

6.48
7.87

3.46
1.21

- บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ NMG เพื่อใช้ เป็ นของสมนาคุณใน
การส่งเสริ มการขายสมาชิกหนังสือพิมพ์ในเครื อ และสําหรับเป็ นของขวัญแก่
ลูกค้ าในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ
- บริ ษัทฯ จําหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศให้ NMG เพื่อนําไปจัดจําหน่าย
ต่อผ่านช่องทางเอเย่นต์และแผงหนังสือทัว่ ประเทศ เนื่องจาก NMG มีความ
ชํานาญในการจัดจําหน่ายผ่านช่องทางนี ้ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทาง
การค้ าปกติ

ลูกหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษั ท ฯ เรี ย กเก็ บเงิ น ที่ NMG รั บ เงิ น แทน
ก่อน เช่น งานออกบูธร่ วมกัน ค่าใช้ จ่ายที่
จ่ายแทนกัน จํานวน 1.59 ล้ านบาทและ
6.15 ล้ านบาท ในปี 2556 และ ปี 2557
ตามลําดับ

5.90

0.60

- บริ ษัทฯ ขายสื่อสิ่งพิมพ์ต่างประเทศในจํานวนมาก (Bulk) ให้ แก่ลกู ค้ าขนาด
ใหญ่ร่วมกับสื่อสิ่งพิมพ์ของ NMG โดยให้ ลกู ค้ าทําสัญญาซื ้อสิ่งพิมพ์ทงหมด
ั้
กับ NMG ซึง่ บริ ษัทฯ เรี ยกเก็บเงินที่ NMG โดย NMG รับแทนก่อนในราคาที่
เรี ยกเก็บจากลูกค้ า
- บริ ษัทฯ ออกบูธงานขายสินค้ าขนาดใหญ่ ร่วมกัน เช่น งานสัปดาห์ หนังสือ
และใช้ ระบบเก็บเงินร่ วมกัน โดยใช้ ราคาที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ า
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บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบ
ธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์ กับ
บริษัทฯ

บริ ษัท เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน) (NMG)

เป็ นบริ ษัทใหญ่ถือหุ้นใน
บริ ษัท ร้ อยละ 80.06 และมี
กรรมการร่วมกัน

บริ ษัท เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด (NED)
/ ดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์

เป็ นบริ ษัทย่อย บริ ษัทฯ ถือ
หุ้นร้ อยละ 99.99 และมี
กรรมการร่วมกัน

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ /
ยอดคงเหลือ
ปี 2557
ปี 2556

ต้ นทุนการผลิต
เจ้ าหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษัทฯ ซื ้อกระดาษม้ วนจาก NMG เพื่อใช้ ในการ
ผลิตสิ่งพิมพ์
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
เจ้ าหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้ จ่ายส่วนกลาง
จากการใช้ บริ การแผนกต่างๆ ของ NMG จํานวน
5.36 ล้ านบาท และ 9.17 ล้ านบาท ในปี 2556
และ ปี 2557 ตามลําดับ
- ค่าธรรมเนี ยมในการคํ า้ ประกันเงิ นเบิก เกิ น บัญ ชี
ธนาคาร

15.77
18.89

16.15
23.39

3.44
9.17
4.91

0.07
5.36
10.85

รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
ลูกหนี ้การค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ในกลุ่ม ขายหนัง สื อ ให้ NED
เพื่อไปใช้ ในกิจการ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้

0.011
-

0.017
-

3.00

3.00

รายได้ จากการลงทุน
รายได้ อื่น
ลูกหนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษัทฯ เรี ยกเก็บเงินจากรายการค่าใช้ จ่ายที่ออก
แทน เช่น ค่าเช่าสํานักงาน ค่าบริ หาร เป็ นต้ น
เจ้ าหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษั ท มี ก ารสํ า รองจ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยแทน เช่ น
ค่าใช้ จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ เป็ นต้ น

0.20
0.73
2.79

0.21
0.96
1.96

0.017

0.023

คําอธิบาย
- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มซื ้อกระดาษม้ วนจาก NMG เนื่องจาก NMG มี
ความชํานาญในการจัดซื ้อกระดาษจํานวนมาก ซึ่งนําเข้ าจากต่างประเทศ
เพื่อใช้ ในการผลิตหนังสือพิมพ์ นิตยสารการ์ ตนู และหนังสือการ์ ตนู ในราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ
- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มซื ้อโฆษณาจากสื่อในเครื อของ NMG เพื่อใช้ ใน
การประชาสัมพันธ์สินค้ าและงานของบริ ษัทฯ
- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้ จ่ายจากการใช้ บริ การแผนกต่างๆ ของ
NMG เช่น แผนกจัดซื ้อ แผนกบุคคล แผนก IT เป็ นต้ น ซึง่ บุคคลากรมีความ
ชํานาญ และความสามารถในการทํางานด้ านนี ้ และเพื่อให้ บริ ษัทในกลุ่ม
สามารถใช้ ประโยชน์ จากทรั พยากรบุคคล และบริ หารงานด้ านทรัพยากร
บุคคลที่ มี อ ยู่อ ย่ างมี ประสิ ท ธิ ผล และช่ วยลดต้ นทุน และค่าใช้ จ่ายให้ กับ
บริ ษัทในกลุ่ม โดยไม่ต้องก่อตังหน่
้ วยงานนี ้อีก และลดการทํางานที่ซํ ้าซ้ อน
กัน ในราคาต้ นทุนบวกกําไรร้ อยละ 5 ซึง่ เป็ นอัตราที่เหมาะสม (Cost Plus)
- NMG ได้ คํ ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารให้ กบั บริ ษัทฯ และบริ ษัทใน
กลุ่มโดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนี ยม ซึ่ง NMG อาจพิ จารณายกเลิกใน
อนาคต และบริ ษัทฯ สามารถกู้ได้ โดยไม่ต้องมีการคํ ้าประกัน
- บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุม่ ขายหนังสือให้ NED เพื่อใช้ เป็ นของขวัญแก่ลกู ค้ า
ในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ
- บริ ษัทฯได้ ให้ NED กู้ยืมเงินโดยคิดอัตราใกล้ เคียงกับอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้
ของสถาบันการเงิน
- บริ ษัทฯ เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสํานักงานในอัตราเท่ากับ
ที่ถกู เรี ยกเก็บและค่าบริ การส่วนกลาง เช่น ค่าบริ หารในอัตราที่ตกลงกัน

- บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ในกลุ่ม สํ า รองจ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยแทนกัน เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
เดินทางไปต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปนุ่
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บริษทั หรือบุคคล/ ประกอบ
ธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์ กับ
บริษัทฯ

บริ ษัท เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดู
เทนเมนท์ จํากัด (NGE) (เดิม
ชื่อ บริ ษัท เนชัน่ เอ็กมอนท์
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด)
/ ดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์

ในปี 2557 เป็ นบริ ษัทย่อย
บริ ษัทถือหุ้น ร้ อยละ 98.99
และมีกรรมการร่ วมกัน และ
ในปี 2556 เป็ นกิจการที่
ควบคุมร่ วมกันกับ เอ็กมอนท์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล โฮลดิ ้ง
เอ/เอส บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ
49.99 และมีกรรมการร่วมกัน

บริ ษัท เนชัน่ คิดส์ จํากัด
(NTK)
/ ดําเนินธุรกิจผลิตรายการ
โทรทัศน์และให้ บริ การโฆษณา
ผ่านสื่อโทรทัศน์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ /
ยอดคงเหลือ
ปี 2557
ปี 2556

คําอธิบาย

รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
ลูกหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- เป็ นรายการขายสินค้ าระหว่าง NGE และ NED

27.93
-

62.50
78.41

- NED ขายหนังสือการ์ ตนู ให้ กบั NGE เพื่อจัดจําหน่ายในช่องทางต่างๆ โดย
เป็ นการขายขาด และ NINE ขายหนังสือให้ NGE เพื่อจัดจําหน่ายใน
ช่องทางต่างๆ ร่ วมกัน ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ

รายได้ จากการลงทุน
รายได้ อื่น
ลูกหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษัทฯ เรี ยกเก็บเงินจากรายการค่าใช้ จ่ายที่ออก
แทน เช่น ค่าเช่าสํานักงาน ค่าบริ หาร เป็ นต้ น

4.43
1.90
30.13

3.36
2.09
26.24

- NED เรี ยกเก็บค่าดอกเบี ้ยจาก NGE ที่อตั ราดอกเบี ้ยเงินเบิกเกินบัญชี
(อัต ราร้ อยละ 6.75 ต่ อ ปี ) สํ า หรั บ ยอดคงค้ า งสิ น ค้ า และบริ ก ารซึ่ ง เกิ น
กําหนดชําระมากกว่า 90 วัน นับจากวันที่เรี ยกเก็บค่าสินค้ า โดยจะมีการ
เรี ยบเก็บต่อไปในอนาคตถ้ ามีการเกินกําหนดชําระเงินอีก
- บริ ษัทฯ เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสํานักงานในอัตราเท่ากับ
ที่ถกู เรี ยกเก็บและค่าบริ การส่วนกลาง เช่น ค่าบริ หารในอัตราที่ตกลงกัน

ต้ นทุนขายและการให้ บริ การ
เจ้ าหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
เจ้ าหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้ จ่ายส่วนกลาง
จากการใช้ บริ การแผนกต่างๆ ของ NGE

0.42
2.10
2.87

3.33
0.09
2.98
1.58

- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มมีการขายสินค้ าให้ กับ NGE เพื่อนําไปขายต่อ
ให้ กบั ลูกค้ า
- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้ จ่ายส่วนกลางจากการใช้ บริ การแผนก
ต่างๆ ของ NGE เช่น การจัดการการผลิต การบริ หารคลังสินค้ า ในราคา
ต้ นทุน

11.42
3.59

30.71
26.09
28.78

- บริ ษัทฯร่ วมผลิตรายการโทรทัศน์ โดยมีการเรี ยกเก็บตามอัตราที่ตกลง
ร่ วมกัน
- บริ ษัทฯ เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสํานักงาน ในอัตราเท่ากับ
ที่ถกู เรี ยกเก็บและค่าบริ การส่วนกลาง เช่น ค่าบริ หาร ในอัตราที่ตกลงกัน

เป็ นบริ ษัทย่อย บริ ษัทถือหุ้น รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
ร้ อยละ 99.99 และมี
ลูกหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กรรมการร่วมกัน (บริ ษัทฯ
เจ้ าหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
หยุดดําเนินพาณิชยกิจ ตังแต่
้
เดือนพฤษภาคม 2557)
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บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบ
ธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์ กับ
บริษัทฯ

บริ ษัท ไนน์ บี ไบรท์ จํากัด
(NBB)
/ ดําเนินธุรกิจด้ านการศึกษา

เป็ นบริ ษัทย่อย บริ ษัทฯ ถือ
หุ้นร้ อยละ 59.99 และมี
กรรมการร่วมกัน

บริ ษัท โยมิอรู ิ -เนชัน่ อินฟอร์ ม
เมชัน่ เซอร์ วิส จํากัด (YNIS)/
ดําเนินธุรกิจเป็ นตัวแทนขาย
โฆษณาในหนังสือพิมพ์

บริ ษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย
จํากัด (KTM)
/ ดําเนินธุรกิจด้ านข่าว ซึง่
รวมถึงผลิตและจําหน่าย
หนังสือพิมพ์และสิง่ พิมพ์ /
ธุรกิจด้ านการศึกษา

เป็ นบริ ษัทร่วมของบริ ษัท
ใหญ่ โดยบริ ษัทใหญ่ ถือหุ้น
ร้ อยละ 45.00 และมี
กรรมการร่ วมกัน

เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
ใหญ่ โดย บริ ษัทใหญ่ถือหุ้น
ร้ อยละ 99.99 และมี
กรรมการร่ วมกัน

ลักษณะรายการ
ต้ นทุนการผลิต
เจ้ าหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษัทมีการรับเงินแทนจากการออกบูธงานสัปดาห์
หนังสือ
ลูกหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
ลูกหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษัทฯ รั บจ้ างขายโฆษณาและโฆษณาแทรกใน
หนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun
ลูกหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษั ทฯ เรี ยกเก็ บเงิ นจากรายการค่าใช้ จ่ายที่ อ อก
แทนไปก่อน เช่น ค่าเช่าสํานักงาน เป็ นต้ น
รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
ลูกหนี ้การค้ า-กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษั ทฯ เรี ยกเก็ บเงิ นจากรายการค่าใช้ จ่ายที่ อ อก
แทนไปก่ อ น เช่ น งานออกบูธ งานสัป ดาห์ ห นัง สื อ
ร่ วมกัน เป็ นต้ น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
เจ้ าหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

มูลค่ ารายการ /
ยอดคงเหลือ
ปี 2557
ปี 2556

คําอธิบาย

0.30
0.45

-

- บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุ่มมีการเช่าพืน้ ที่ เพื่อใช้ ในการจัดกิ จกรรมโดยใช้
ราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ

0.02

-

3.55
0.28

3.84
0.21

- บริ ษัทฯ รับจ้ างขายโฆษณาและโฆษณาแทรกในหนังสือพิมพ์ The Yomiuri
Shimbun โดยได้ รับค่านายหน้ าตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา ซึ่งเป็ น
ราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ

0.15

0.18

- บริ ษัทฯ เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสํานักงาน ในอัตราเท่ากับ
ที่ถกู เรี ยกเก็บและค่าบริ การส่วนกลาง เช่น ค่าบริ หาร ในอัตราที่ตกลงกัน

0.26
0.001
0.46

2.40
20.64
0.33

0.22
0.01

0.94
0.81
0.11

- บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุม่ ขายหนังสือให้ KTM เพื่อใช้ เป็ นของขวัญแก่ลกู ค้ า
ในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ
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บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบ
ธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์ กับ
บริษัทฯ

บริ ษัท เนชัน่ บรอดแคสติ ้ง
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
(NBC)
/ เป็ นผู้ดําเนินธุรกิจ
สถานีโทรทัศน์ และผลิต
รายการโทรทัศน์

เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
ใหญ่ โดย บริ ษัทใหญ่ถือหุ้น
ร้ อยละ 71.26 และมี
กรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด
(NML)
/ ธุรกิจให้ บริ การรับจัดส่ง
สินค้ า

เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
ใหญ่ โดย บริ ษัทใหญ่ถือหุ้น
ร้ อยละ 99.99 และมี
กรรมการร่วมกัน

บริ ษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด
(KMM)
/ ดําเนินธุรกิจด้ านข่าว ซึง่
รวมถึงผลิตและจําหน่าย
หนังสือพิมพ์และสิง่ พิมพ์

เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
ใหญ่ โดย บริ ษัทใหญ่ถือหุ้น
ร้ อยละ 99.99 และมี
กรรมการร่วมกัน

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ /
ยอดคงเหลือ
ปี 2557
ปี 2556

คําอธิบาย

0.33
0.10

0.69
0.26

0.01

0.05

2.15
4.37
0.06

6.23
7.73
-

- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุม่ ซื ้อสินค้ าหรื อบริ การที่ NBC ในราคาต้ นทุนและมี
เงื่อนไขทางการค้ าปกติ เช่น ค่าโฆษณาทางทีวี

รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
ลูกหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ต้ นทุนการผลิต
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
เจ้ าหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
- บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุม่ จ้ าง NML ส่งสินค้ าให้
ลูกค้ าทุกประเภท

0.016
0.003
8.90
3.05
4.68
1.05

0.11
0.11
8.86
4.15
5.43
-

- บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุม่ ขายหนังสือให้ NML เพื่อใช้ เป็ นของขวัญแก่ลกู ค้ า
ในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ
- บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุ่มจ้ าง NML ที่มีความชํานาญ ส่งสินค้ าให้ ลกู ค้ าทุก
ประเภท เช่น ลูกค้ าสมาชิกหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ลูกค้ าเอเย่นต์และแผง
หนังสือ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขการบริ การปกติ

รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
ลูกหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
เจ้ าหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

1.54
0.002
0.19
0.16
0.003
0.02

1.90
1.85
0.16
0.04
0.94
0.003

- บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ เพื่อใช้ เป็ นของขวัญแก่ ลูกค้ าใน
เทศกาลต่างๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ

รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
ลูกหนี ้การค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษัทฯ ขายหนังสือให้ NBC เพื่อไปใช้ ในกิจการ
ลูกหนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษัทฯ เรี ยกเก็บเงินจากรายการค่าใช้ จ่ายที่ออก
แทน เช่น ค่าใช้ จ่ายงานสัปดาห์หนังสือ เป็ นต้ น
ต้ นทุนการผลิต
เจ้ าหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุม่ ซื ้อสินค้ าหรื อบริ การจาก
NBC

- บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุม่ ขายหนังสือให้ NBC เพื่อใช้ เป็ นของขวัญแก่ลกู ค้ า
ในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ
- บริ ษัทฯ ออกบูธงานขายสินค้ าขนาดใหญ่ร่วมกัน เช่น งานสัปดาห์หนังสือ
และใช้ ระบบเก็บเงินร่ วมกัน โดยใช้ ราคาที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ า
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มูลค่ ารายการ /
ยอดคงเหลือ
ปี 2557
ปี 2556

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบ
ธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์ กับ
บริษัทฯ

มหาวิทยาลัยเนชัน่ (NTU)
/ดําเนินธุรกิจด้ านการศึกษา

เป็ นมหาวิทยาลัยที่บริ ษัท
เนชัน่ ยู จํากัด รับโอน
ใบอนุญาต

รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
ลูกหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

บริ ษัท เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ก
จํากัด (NNN)
/ดําเนินธุรกิจด้ านข่าว ซึง่
รวมถึงผลิตและจําหน่าย
หนังสือพิมพ์และสิง่ พิมพ์

เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
ใหญ่ โดย บริ ษัทใหญ่ถือหุ้น
ร้ อยละ 99.99 และมี
กรรมการร่ วมกัน

รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
ลูกหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
-บริ ษัทฯ เรี ยกเก็บเงิ นจากรายการค่าใช้ จ่ายที่ออก
แทนไปก่ อ น เช่ น การออกบูธ งานสัป ดาห์ ห นัง สื อ
ร่ วมกัน เป็ นต้ น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
เจ้ าหนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

บริ ษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศ
ไทย) จํากัด (WPS)
/ดําเนินธุรกิจรับจ้ างพิมพ์
สิ่งพิมพ์

เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
ใหญ่ โดยบริ ษัทใหญ่ ถือหุ้น
ร้ อยละ 84.50 และมี
กรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั่
จํากัด (NNV)
/ดําเนินธุรกิจผลิตรายการ
โทรทัศน์และให้ บริ การโฆษณา
ผ่านสื่อโทรทัศน์

เป็ นบริ ษัทที่บริ ษัท เนชัน่
บรอดแคสติ ้ง คอร์ ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้ อย
ละ 99.99 และมีกรรมการ
ร่ วมกัน

ลักษณะรายการ

ต้ นทุนการผลิต
เจ้ าหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
- บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ในกลุ่ม จ้ า ง WPS
หนังสือพิมพ์ นิตยสารและหนังสือการ์ ตนู
รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
ลูกหนี ้การค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ต้ นทุนการผลิต
เจ้ าหนี ้การค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

คําอธิบาย

0.013
0.03
3.16

0.14
0.14
1.94

- บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุ่มขายสินค้ าและให้ บริ การ ในราคาตลาดและมี
เงื่อนไขทางการค้ าปกติ

0.29
0.12
0.78

0.17
0.07
0.13

- บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุม่ ขายหนังสือให้ NNN เพื่อใช้ เป็ นของขวัญแก่ลกู ค้ า
ในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ

0.29

0.17
1.31

58.69
95.86
0.08
2.31

102.70
108.98
0.002
1.26

- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มจ้ าง WPS ที่มีความชํานาญ พิมพ์หนังสือพิมพ์
นิตยสารการ์ ตนู และหนังสือการ์ ตนู ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้ า
ปกติ

-

- บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุม่ ขายหนังสือให้ NNV เพื่อใช้ เป็ นของขวัญแก่ลกู ค้ า
ในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ
- บริ ษัทฯ ได้ มีการเช่าเวลาออกอากาศในทีวีดิจิตอล NATION TV ช่อง 22
โดยบริ ษัท NNV เรี ยกเก็บในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ

- บริ ษัทฯ จัดจําหน่ายหนังสือให้ NNN เช่น Drive Thailand ขับรถเที่ยวทัว่
ไทย โดยผ่านช่องทางเอเย่นต์และร้ านหนังสือทัว่ ประเทศ ในราคาตลาดและ
มีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ

พิ ม พ์
0.004
0.002
0.23
0.25
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บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบ
ธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์ กับ
บริษัทฯ

บริ ษัท แบงคอก บิสสิเนส
เป็ นบริ ษัทที่บริ ษัทใหญ่ ถือ
หุ้นร้ อยละ 99.80 และมี
บรอดแคสติ ้ง จํากัด (BBB)
กรรมการร่วมกัน
/ดําเนินธุรผลิตรายการ
โทรทัศน์และให้ บริ การโฆษณา
ผ่านสื่อโทรทัศน์

ลักษณะรายการ
รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
ลูกหนี ้การค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ต้ นทุนการผลิต
เจ้ าหนี ้การค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษัทมีการสํารองจ่ายค่าใช้ จ่ายแทน

มูลค่ ารายการ /
ยอดคงเหลือ
ปี 2557
ปี 2556
0.03
0.03
0.37
0.10

-

เหตุผลและความจําเป็ นในการเข้ าทํารายการ และนโยบายในการ
กําหนดราคา
- บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุม่ ขายหนังสือให้ BBB เพื่อใช้ เป็ นของขวัญแก่ลกู ค้ า
ในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ
- บริ ษัทฯ ได้ มีการเช่าเวลาออกอากาศในทีวีดิจิตอล NOW ช่อง 26 โดย
บริ ษัท BBB เรี ยกเก็บในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ
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บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทีส่ ํ าคัญทางการเงิน
13.1 งบการเงิน
13.1.1 ชื่อผูส้ อบบัญชี
- ปี 2555 : นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3183
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
- ปี 2556 : นายวินิจ ศิลามงคล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3378
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
- ปี 2557 : นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9832
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
13.1.2 สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี ได้แสดงความเห็นในรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้
- ปี 2555 : แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข
- ปี 2556 : แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข
- ปี 2557 : แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข
13.1.3 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี


ค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน จ่ายค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ดังนี้
- ปี 2555 : ค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน จํานวนเงินรวม 1.95 ล้านบาท
- ปี 2556 : ค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน จํานวนเงินรวม 1.85 ล้านบาท
- ปี 2557 : ค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน จํานวนเงินรวม 1.915 ล้านบาท



ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี –

สํานักงานสอบบัญชี และผูส้ อบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ / บริ ษทั ย่อย / กิจการที่ควบคุม
ร่ วมกัน / ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
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บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

13.1.4 ตารางสรุ ปงบการเงิน
งบการเงินดังต่อไปนี้ เป็ นงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555-2557
หน่ วย : ล้านบาท
2555
2556
2557
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6.80

305.87

222.49

-

20.32

105.00

ลูกหนี้การค้า

120.37

162.35

35.94

รายได้คา้ งรับ

8.22

13.64

26.68

15.50

27.07

16.69

119.08

143.86

232.55

-

14.00

-

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

28.09

8.47

1.69

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

298.06

695.58

641.04

สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

2.54
6.69
43.40

5.11
41.93

0.86
4.61
30.97

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

15.62

15.41

29.61

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2.55

3.28

4.34

รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

70.80

65.73

70.39

368.86

761.31

711.43

เงินลงทุนชัว่ คราว

ลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินประกันการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่

รวมสิ นทรัพย์
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บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555-2557
หน่ วย : ล้านบาท
2555
2556
2557
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

11.13

9.77

9.87

130.67

168.13

139.57

เจ้าหนี้อื่น

9.76

15.41

6.66

ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

4.61

-

-

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

1.31

1.48

2.93

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

25.31

30.67

28.52

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

182.79

225.46

187.55

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

2.57

5.69

6.77

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

0.44

0.52

0.84

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

3.01

6.21

7.61

185.80

231.67

195.16

85.00

259.25

259.25

85.00

170.05

170.05

18.35

272.71

272.71

-

0.72

2.28

8.50

9.50

10.30

71.21

76.33

60.25

183.06

529.31

515.59

0.33

0.68

เจ้าหนี้การค้า

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญ
กําไรสะสมที่จดั สรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

183.06

529.64

516.27

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

368.86

761.31

711.43

113
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554-2556
หน่ วย : ล้านบาท
2555

2556

2557

รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การ

339.55

347.85

241.45

รายได้อื่น

15.30

11.60

27.02

รวมรายได้

354.85

359.45

268.47

235.49

242.06

177.31

85.71

86.65

85.04

321.20

328.71

262.35

33.65

30.74

6.12

ต้นทุนทางการเงิน

2.40

1.64

1.03

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

6.30

8.66

3.38

24.95

20.44

1.71

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)

0.29

0.16

0.01

กําไรต่ อหุ้นปรับลด (บาท)

0.29

0.16

0.01

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

กําไรสํ าหรับปี
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555-2557
2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรั บปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ สิ นค้ารับคืน(กลับรายการ)
ขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัย(กลับรายการ)
กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กําไรจากการต่อรองราคาซื้ อ
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ยที่มี
อยูก่ ่อนของบริ ษทั ในผูถ้ กู ซื้ อ
ภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

2556

หน่ วย : ล้านบาท
2557

24.95

20.44

1.71

30.51
(2.47)
2.40
1.28
(11.43)
0.22
0.92
2.14
-

33.78
(6.73)
1.64
0.71
0.22
(6.98)
0.88
0.74
-

24.89
(12.93)
1.03
0.94
3.07
4.15
0.93
1.56
(7.58)

6.30
54.82

8.66
53.36

7.11
3.38
28.26

(18.55)
1.53
1.26
(13.35)
(18.82)
(0.04)
(1.84)
44.53
4.02
(15.20)
(6.48)
0.44
(7.38)
24.94

(42.91)
(5.42)
12.79
(17.79)
(4.74)
2.54
(0.74)
37.47
4.96
6.04
0.07
(7.86)
37.77

122.40
(13.04)
10.38
(84.59)
6.27
(0.42)
(11.22)
(1.05)
(28.56)
(7.99)
(2.16)
(0.09)
0.33
(4.91)
13.61
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555-2557
2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินลงทุนชัว่ คราว
จ่ายเงินประกันการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่
ซื้ ออุปกรณ์
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายสุ ทธิ จากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เงินสดรับจากหุ น้ ทุนออกให้ตามสิ ทธิ
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั ย่อย
ที่ซ้ื อมาระหว่างปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

รายการทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

หน่ วย : ล้านบาท
2557

2556

2.47
(4.78)
(33.96)
0.52
(35.75)

6.73
(20.32)
(14.00)
(2.01)
(30.16)
1.85
(57.91)

12.93
(84.68)
14.00
(1.27)
(11.67)
(10.00)
(80.69)

(2.09)
(12.75)
8.03
(5.03)
(11.84)
(22.65)
29.45

(1.46)
(12.75)
(1.36)
(4.60)
340.00
(0.81)
0.19
319.21
299.07
6.80

(0.79)
(17.00)
0.10
(17.69)
(84.77)
305.87

6.80

305.87

1.39
222.49

-

0.40

-
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13.2 ตารางสรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ
รายการ

2555

2556

2557

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง

(เท่า)

1.63

3.09

อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

(เท่า)

2.17

อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

(เท่า)

0.70
0.15

3.42
1.94

0.19

0.07

อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

(เท่า)

2.71

2.25

2.07

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

(วัน)

133

160

174

อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ

(เท่า)

1.46

1.37

0.70

ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย

(วัน)

246

263

514

อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

(เท่า)

2.17

1.62

1.15

ระยะเวลาชําระหนี้

(วัน)

166

222

313

Cash Cycle
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profit)

(วัน)

213

201

375

อัตรากําไรขั้นต้น

(%)

30.65

30.41

26.56

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

(%)

5.40

5.50

อัตราส่ วนเงินสดต่อการทํากําไร

(%)

135.91

197.31

(8.66)
(65.14)

อัตรากําไรสุ ทธิ

(%)

7.03

5.69

0.64

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

(%)

14.10

5.74

0.33

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์

(%)

7.16

3.62

0.23

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร

(%)

478.01

382.71

81.81

อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์

(เท่า)

1.02

0.64

0.36

อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้

(เท่า)

1.01

0.44

0.38

อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย

(เท่า)

14.02

29.31

17.57

อัตราส่ วนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน

(เท่า)

0.44

0.76

0.45

อัตราการจ่ายเงินปั นผล

(%)

51.10

62.38

992.56

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายการเงิน
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14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
สรุปภาพรวมผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
การประกอบธุ รกิ จหลักของกลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งได้เป็ น 5 ประเภท คือ 1) ธุ รกิ จสํานักพิมพ์ แบ่งเป็ น
1.1) การผลิตและจําหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์ 1.2) การผลิตและจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชน 2) ธุ รกิจการเป็ นตัวแทน
จําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศและบริ การที่เกี่ยวข้อง 3) ธุรกิจจําหน่ายสิ นค้าและบริ การทางอินเตอร์ เน็ต 4) ธุ รกิจการผลิต
รายการโทรทัศน์และให้บริ การโฆษณาผ่านสื่ อโทรทัศน์ 5)ธุ รกิจด้านการศึกษา ซึ่ งสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 17.76 ร้อยละ 26.87 ร้อยละ 26.99 ร้อยละ 1.17 ร้อยละ15.72 และร้อยละ 1.43 ของรายได้รวม
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในปี 2557 ตามลําดับ
งบการเงินรวมของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลกําไรก่อนภาษีเงินได้จาํ นวน 5.12 ล้านบาท หากรวมภาษีเงินได้จาํ นวน 3.39 ล้านบาท
ผลประกอบการสําหรับปี 2557 แสดงเป็ นกําไรจํานวน 1.73 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึ่ งมีผลกําไร
จํานวน 20.52 ล้านบาท คิดเป็ นการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 92 ทั้งนี้ บริ ษทั ขอชี้แจงผลการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ สรุ ปได้ดงั นี้
1. รายได้จากการขายและบริ การสําหรั บปี 2557 ลดลงร้ อยละ 31 เมื่ อเที ยบกับช่ วงเวลาเดี ยวกันของปี 2556
เหตุผลหลักมาจาก
 รายได้จากการจําหน่ ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ลดลงร้ อยละ 41 โดยมี สาเหตุ หลักมาจากเหตุการณ์ ทางการเมื อง

ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตั้ง แต่ ไ ตรมาสสี่ ข องปี 2556 ทํา ให้ภ าวะเศรษฐกิ จ และกํา ลัง ซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภคชะลอตัว
ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปี 2557 ในขณะที่ รายได้จากการจําหน่ ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ ในไตรมาส 4 ของ
ปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2556
 รายได้จากการให้บริ การลดลงร้ อยละ 14 เนื่ องจากรายได้จากการรั บจ้างผลิตและจําหน่ ายสื่ อสิ่ งพิมพ์

ต่างประเทศลดลงร้อยละ 12 นอกจากนี้ รายได้จากการขายโฆษณาในทีวีดิจิตอล Now ช่อง 26 และ
Nation TV ช่อง 22 ลดลงร้อยละ 19
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายสําหรับปี 2557 ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 เหตุผลหลัก
มาจาก
 ต้นทุนขายลดลงร้อยละ 33 ซึ่ งสอดคล้องกับรายได้จากการจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ลดลง
 ต้นทุนบริ การลดลงร้อยละ 16 ซึ่ งสอดคล้องกับรายได้จากการให้บริ การที่ลดลง นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั

สามารถบริ หารจัดการควบคุมต้นทุนการผลิตรายการในทีวีดิจิตอล NOW ช่อง 26 และ Nation TV
ช่อง 22 และบริ ษทั ได้หยุดดําเนินงานในธุรกิจทีวดี าวเทียมทําให้สามารถลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องได้
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารลดลงร้อยละ 2 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายอย่าง

ต่อเนื่อง
กล่าวโดยสรุ ป
กลุ่มบริ ษทั แสดงกําไรก่อนภาษีเงินได้จาํ นวน 5.12 ล้านบาท สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 หากรวมภาษีเงินได้
จํานวน 3.39 ล้านบาท ผลประกอบการสําหรับปี 2557 แสดงผลกําไรจํานวน 1.73 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2556 ซึ่ งมีผลกําไรจํานวน 20.52 ล้านบาท
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ผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในแต่ ละสายธุรกิจ
ก. รายได้
การรับรู้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทหลักดังนี้
1. การขายฝาก : กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู้รายได้จากการขายฝากในการจําหน่ายหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ และสิ่ งพิมพ์สาํ หรับ
เยาวชนผ่านผูจ้ ดั จําหน่ายหนังสื อรายใหญ่ท่ีมีร้านหนังสื อหลายสาขา โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ ยังไม่รับรู้รายได้เมื่อมี
การโอนสิ นค้าจากคลังไปให้ผจู้ ดั จําหน่ายเหล่านั้น แต่จะรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับใบสรุ ปยอดขาย
รายเดือนจากผูจ้ ดั จําหน่าย
2. การขายเชื่อ : กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู้รายได้จากการขายเชื่อในการจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชน และหนังสื อพิมพ์
และนิตยสารต่างประเทศผ่านเอเย่นต์รายย่อย และกลุ่มค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้
รายได้เมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้าตามใบส่ งของ (DO) และมีการหักค่าเผื่อสิ นค้ารับคืน ซึ่ งคํานวณจากสัดส่ วนร้อย
ละของสิ นค้ารับคืนต่อสิ นค้าที่ขายโดยเฉลี่ย 12 เดือนย้อนหลัง และสําหรับรายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อมี
การให้บริ การ
รายได้ของกลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ได้ดงั นี้
รายได้ จากกลุ่มธุรกิจ
1. ธุรกิจสํานักพิมพ์
1.1 การผลิตและจําหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์
1.2 การผลิตและจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชน
2. ธุรกิจเป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศและ
บริ การที่เกี่ยวข้อง ก

2555
ลบ. ร้ อยละ

2556
ลบ. ร้ อยละ

2557
ลบ. ร้ อยละ

74.98
175.36

21.13
49.42

70.51
140.06

19.62
38.96

47.67
72.14

17.76
26.87

79.91

22.52

79.69

22.17

72.45

26.99

4.97

1.40

2.10

0.58

3.14

1.17

4.ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริ การโฆษณาผ่าน
สื่ อโทรทัศน์

4.33

1.22

51.32

14.28

42.21

15.72

5. ธุรกิจด้านการศึกษา

-

-

4.17

1.16

3.84

1.43

3. ธุรกิจจําหน่ายสิ นค้าและบริ การทางอินเตอร์เน็ต

6. รายได้อื่น ข
รายได้ รวม

15.30 4.31
354.85 100.00

11.60 3.23
359.45 100.00

27.02 10.06
268.47 100.00

ก

หมายเหตุ: รวมรายได้จากค่าจ้างพิมพ์ ค่าจัดส่ ง และค่าบริ การจากการเป็ นตัวแทนขายโฆษณาในสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศ
ข
รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้ค่าบริ การส่ วนกลาง ค่าบริ การอื่นๆ รายได้จากการขายเศษซาก ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ เป็ นต้น
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1. รายได้จากธุรกิจสํานักพิมพ์
1.1 รายได้จากการผลิตและจําหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์
ในช่ ว งปี 2555 กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ มี ร ายได้จ ากธุ ร กิ จ ดังกล่ าวจํานวน 74.98 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้ น 12.25 ล้า นบาท
จากรายได้ในปี 2554 จํานวน 62.73 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.53 เนื่องจาก บริ ษทั ฯ จําหน่ายหนังสื อ
พ็อคเก็ตบุ๊คส์ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับโหราศาสตร์ สุ ขภาพ และบุคคลที่สาํ คัญ เช่น หนังสื อสตีฟ จ็อปส์ ซึ่ งได้รับความนิยม
อย่างสู งในตลาด และหนังสื ออื่นๆที่ได้รับความนิ ยมในปี 2555 ได้แก่ หนังสื อรู้ทนั มะเร็ ง, ใครไม่ป่วยยกมือขึ้น,
เจาะจุดแข็ง, ถนอมตับ ยับยั้งสารพัดโรค, ทางเลือกที่ 3 The 3rd Alternative, กนกกด Like, กนกตกข่าว และหมอเทวดา
ผูร้ ักษามะเร็ งรอด เป็ นต้น นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุน้ ยอดขาย
ประกอบกับทางกลุ่มบริ ษทั ฯ มีการรับจ้างผลิตหนังสื อเล่มมากขึ้น ทําให้รายได้ในปี 2555 เพิ่มสูงขึ้น
ในช่วงปี 2556 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจํานวน 70.51 ล้านบาท ลดลง 4.47 ล้านบาท จากรายได้
ในปี 2555 จํา นวน 74.98 ล้านบาท คิ ดเป็ นอัตราการลดลงร้ อ ยละ 5.96 เนื่ อ งจาก ปั จ จุ บ ัน พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โ ภค
เปลี่ยนไป โดยในภาพรวมของตลาดหนังสื อลดลงร้อยละ 20 บริ ษทั ฯจําหน่ายหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับ
โหราศาสตร์ สุ ขภาพ และบุคคลที่สาํ คัญ เช่น คิดแบบอัจฉริ ยะ มาร์ ก ซักเกอร์ เบิร์ก, ไอน์สไตน์ ชีวิตและจักรวาล และ
ถนอมม้าม ยับยั้งสารพัดโรค ซึ่ งได้รับความนิ ยมอย่างสู งในตลาด และหนังสื ออื่นๆที่ได้รับความนิ ยมในปี 2556
ได้แก่ หนังสื อคู่หูนกั ลงทุน, ผอมสวยกล้วยช่วยคุณได้, เพาะหุ ้นเป็ นผลยัง่ ยืน, ใครไม่ป่วยยกมือขึ้น, ผมสวยเป๊ ะสไตล์
เกาหลี, 15 กฎทองแห่งการพัฒนาตนเอง, 30 วัน รวยด้วยรายได้ที่ไม่ตอ้ งทํางาน และไดเอ็ทตามกรุ๊ ปเลือด เป็ นต้น
ในช่ ว งปี 2557 กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ มี ร ายได้จ ากธุ ร กิ จ ดัง กล่ า วจํา นวน 47.67 ล้า นบาท ลดลง 22.84 ล้า นบาท
จากรายได้ในปี 2556 จํานวน 70.51 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 32.39 เนื่ องจาก ปั จจุ บนั พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไป โดยในภาพรวมของตลาดหนังสื อลดลงอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ บริ ษทั มี การคัดเลือกหนังสื อ
ในการจัดพิมพ์มากขึ้นโดยเลือกผลิตเฉพาะหนังสื อที่มีแนวโน้มขายดีและเป็ นที่นิยม จึงทําให้จาํ นวนปกหนังสื อลดลง
จากปี ก่อน โดยบริ ษทั ฯมุ่งเน้นผลิตและจําหน่ ายหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับโหราศาสตร์ สุ ขภาพ
และบุคคลสําคัญ เช่น อเล็กซ์ เฟอร์ กสู ัน อัตชีวประวัติ, ชีวิตและทางเลือก ฮิลลารี คลินตัน, Line กนก, เขาชื่อ “ตู่”,
ใครไม่ป่วยยกมือขึ้น ฉบับพกพา, รู ้ ทนั มะเร็ ง, ปฏิ ทินฤกษ์มงคล Joey Yap ซึ่ งได้รับความนิ ยมอย่างสู งในตลาด
และหนังสื ออื่นๆที่ได้รับความนิยมในปี 2557 ได้แก่ ใครไม่ป่วยยกมือขึ้น, เขาชื่อ “ตู่”, อเล็กซ์ เฟอร์ กสู ัน , Line กนก ,
Sugoi Japan สุ โก้ยเจแปน, เจาะจุดแข็ง , ชีวิตและทางเลือกฮิลลารี คลินตัน, ปั ญหาไม่ใช่เรื่ องใหญ่ เป็ นแค่เรื่ องใหม่
ที่เราต้องเจอ, ปรับลุคเปลี่ยนลักษณ์, จอนนี่ ไอฟฟ์ นักออกแบบอัจฉริ ยะ เป็ นต้น
1.2 รายได้จากการผลิตและจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชน
ในช่ วงปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี รายได้จากธุ รกิ จดังกล่าวจํานวน 175.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 42.68 ล้านบาท
จากรายได้ในปี 2554 จํานวน 132.68 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.17 เนื่ องจาก ยอดขายหนังสื อการ์ ตูน
จากประเทศญี่ ปุ่นเพิ่มมากขึ้ นได้แ ก่ หนังสื อ นารุ โตะ, นิ นจาคาถา โอ้โ ฮเฮะ, เทพมรณะ Bleach, Blue Exorcist,
Slam Dunk, ชินจัง เป็ นต้น ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการออกหนังสื อใหม่สําหรับเยาวชนเพื่อจัดจําหน่ายมากขึ้น
เช่น หนังสื อกิจกรรมเสริ มทักษะ Disney, SpongeBob, Thomas & Friends, Scooby Doo, หนังสื อการ์ ตูนแกะน้อย
สุ ดกวนกับหมาป่ าจอมป่ วน, เบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์, เชลล์ดอน เป็ นต้น และเพิ่มการจัดจําหน่ายผ่านช่องทาง
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Modern Trade เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น, ร้านนายอินทร์ รวมทั้งมีการจัดทําการขายโครงการ CSR และจัดกิจกรรมออก
บูธตามสถานที่ต่างๆ เพื่อกระตุน้ ยอดขายทําให้ในปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น
ในช่วงปี 2556 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุ รกิจดังกล่าวจํานวน 140.06 ล้านบาท ลดลง 35.30 ล้านบาท
จากรายได้ในปี 2555 จํานวน 175.36 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 20.13 เนื่องจากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
เปลี่ยนไปโดยในภาพรวมของตลาดหนังสื อลดลงร้อยละ 20 นอกจากนี้ เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ซึ่ งร้านค้า
เอเย่นต์ใหญ่อยูใ่ นบริ เวณที่มีการชุมนุ ม เช่น ผ่านฟ้ า สะพานควาย ทําให้ไม่สามารถกระจายสิ นค้าได้ เนื่ องจากร้านค้า
ไม่สามารถจําหน่ ายสิ นค้าดังกล่าวได้ ยอดขายหนังสื อการ์ ตูนจากประเทศญี่ ปุ่น ที่ ได้รับความนิ ยมในตลาดสู งในปี
ได้แ ก่ หนัง สื อ นารุ โ ตะ นิ น จาคาถา โอ้โ ฮเฮะ, เทพมรณะ, ฮิ ค ารุ เ ซี ย นโกะ, คุ โ รโกะ นายจื ด พลิ ก สั ง เวี ย นบาส,
โดราเอมอน เปิ ดกระเป๋ าหรรษา , ชินจัง, นูระ หลานจอมภูต และเคนโด้ ดวลดาบเดือด เป็ นต้น ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั
ฯ มีการออกหนังสื อใหม่สาํ หรับเยาวชนเพื่อจัดจําหน่ายมากขึ้น เช่น หนังสื อกิจกรรมเสริ มทักษะ Disney, SpongeBob,
Thomas & Friends, Scooby Doo, หนังสื อชุดเจ้าหญิง, นิทานประกอบภาพระบายสี แอเรี ยล,หนังสื อการ์ ตูนแกะน้อย
สุ ดกวนกับหมาป่ าจอมป่ วน, เบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์, เชลล์ดอน, คณิ ตศาสตร์ อจั ฉริ ยะ ชั้น ป.3 และป.6 และ
วิทยาศาสตร์อจั ฉริ ยะ ชั้น ป.3 และป.6 เป็ นต้น และเพิ่มการจัดจําหน่ายผ่านช่องทาง Modern Trade เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น,
ร้านนายอินทร์ รวมทั้งมีการจัดทําการขายโครงการ CSR และจัดกิจกรรมออกบูธตามสถานที่ต่างๆ เพื่อกระตุน้ ยอดขาย
ในช่วงปี 2557 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุ รกิจดังกล่าวจํานวน 72.14 ล้านบาท ลดลง 67.92 ล้านบาท
จากรายได้ในปี 2556 จํานวน 140.06 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 48.49 โดยในภาพรวมของตลาดหนังสื อ
ลดลง เนื่ องจากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ เปลี่ยนไปทางบริ ษทั ฯ จึ งมีนโยบายในการผลิ ตสิ นค้าให้เป็ นไปตามความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น และจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงต้นปี บริ ษทั พยายามผลักดันยอดขาย
สิ นค้าเข้างานมหกรรมหนังสื อ และงานสัปดาห์หนังสื อแห่ งชาติเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งก็สอดคล้องกับผลสํารวจของสมาคม
ผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ าํ หน่ ายหนังสื อแห่ งประเทศไทยได้มีการสํารวจพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค พบว่าผูบ้ ริ โภคจะไม่นิยมซื้ อ
สิ นค้าจากร้ านค้าในระหว่างปี เนื่ องจากทางผูบ้ ริ โภคสามารถหาแหล่งข้อมูลหรื อติ ดตามข่าวสารจากการแชร์ จาก
Facebook, twitter จึงทําให้นิยมซื้ อสิ นค้าในงานสัปดาห์หนังสื อแห่งชาติมากขึ้นเพราะมีท้ งั ลดและแถม รวมทั้งสามารถ
หาหนังสื อได้ทุกสํานักพิมพ์ นอกจากนี้ ในปั จจุบนั ช่องทางการจัดจําหน่าย Modern trade และเอเย่นต์ เริ่ มมีการปิ ดตัว
ในบางสาขาหรื อเอเย่นต์ที่ขายไม่ดี จึงทําให้ยอดขายผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายเหล่านี้ ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศในปี 2557 ยอดขายหนังสื อการ์ ตูนจากประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับความนิยมในตลาดสู งสุ ดในปี ได้แก่ หนังสื อ
นารุ โตะ นิ นจาคาถา โอ้โฮเฮะ, เทพมรณะ, โดเรมอน, ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล, STEEL BALL RUN, เดอะพริ นซ์
ออฟเทนนิส, โจโจ้ล่าข้ามศตวรรษ, Blue Exocist, Monters, ฮิคารุ เซี ยนโกะ, คุโรโกะ นายจืดพลิกสังเวียนบาส, ชินจัง,
นูระหลานจอมภูต และเคนโด้ ดวลดาบเดือด เป็ นต้น ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการออกหนังสื อใหม่สาํ หรับเยาวชน
เพื่อจัดจําหน่ ายมากขึ้น โดยในปี นี้ หนังสื อนิ ทานและกิจกรรมเสริ มทักษะ Frozen ผจญภัยแดนคําสาปราชิ นีหิมะ
เป็ นเรื่ องที่ได้รับความนิ ยมและมียอดจําหน่ายสู งมาก นอกจากนี้ มีหนังสื อที่ได้รับความนิ ยมอื่นๆ เช่น หนังสื อกิจกรรม
เสริ มทักษะ Disney, SpongeBob, หนังสื อชุดเจ้าหญิง, นิทานปกแข็ง Frozen ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ, บิ๊กฮีโร,
คณิ ตศาสตร์ อจั ฉริ ยะ ชั้น ป.3 และป.6 และวิทยาศาสตร์ อจั ฉริ ยะ ชั้น ป.3 และป.6 ซึ่ งเป็ นเล่มต่อเนื่ อง เป็ นต้น และ
เพิ่มการจัดจําหน่ายผ่านช่องทาง Modern Trade มากขึ้น โดยจัด promotion แถมสิ นค้าพรี เมียมที่น่าสนใจเพื่อดึงดูด
กลุ่มลูกค้า เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น, ร้านนายอินทร์ รวมทั้งมีการผลักดันการขายโครงการ CSR มากขึ้น และจัดกิจกรรม
ออกบูธตามสถานที่ต่างๆให้มากขึ้น
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2.

รายได้จากธุรกิจเป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์จากต่างประเทศและบริ การที่เกี่ยวข้อง

ในช่วงปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจํานวน 79.91 ล้านบาท ลดลง 9.43 ล้านบาท จากรายได้
ในปี 2554 จํานวน 89.34 ล้านบาท คิ ดเป็ นอัตราการลดลงร้ อ ยละ 10.55 เนื่ อ งจาก ชาวต่างประเทศที่ เข้ามาทํางาน
ในประเทศไทยซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าหลักและเป็ นสมาชิกสิ่ งพิมพ์ของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนลดลง ส่ งผลทําให้รายได้ที่เกี่ยวเนื่อง
กัน เช่น ยอดขายผ่าน bulk รายได้จากค่าพิมพ์และค่าขนส่ งลดลง
ในช่วงปี 2556 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจํานวน 79.69 ล้านบาท ลดลง 0.22 ล้านบาท จากรายได้
ในปี 2555 จํา นวน 79.91 ล้า นบาท คิ ด เป็ นอัต ราการลดลงร้ อ ยละ 0.27 เนื่ อ งจาก ชาวต่ า งประเทศที่ เ ข้า มาทํา งาน
ในประเทศไทยซึ่ งเป็ นกลุ่ ม ลูก ค้า หลัก และเป็ นสมาชิ ก สิ่ ง พิ ม พ์ข องบริ ษ ัท ฯ มี จ าํ นวนลดลง แต่ เ นื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ
มีแผนการตลาดเพื่อกระตุน้ ยอดขายมากขึ้น จึงทําให้ยอดขายลดลงจากปี ก่อนไม่มากนัก
ในช่วงปี 2557 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจํานวน 72.45 ล้านบาท ลดลง 7.24 ล้านบาท จากรายได้
ในปี 2556 จํา นวน 79.69 ล้านบาท คิ ด เป็ นอัต ราการลดลงร้ อ ยละ 9.08 เนื่ อ งจาก ชาวต่ า งประเทศที่ เ ข้า มาทํา งาน
ในประเทศไทยซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าหลักและเป็ นสมาชิกสิ่ งพิมพ์ของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนลดลงจากปี ก่อน และจากพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคที่จะนิ ยมอ่านหนังสื อจากทางออนไลน์มากขึ้นจึงทําให้สมาชิกมีจาํ นวนลดน้อยลง แต่ทางบริ ษทั สามารถ
เพิ่มยอดขายผ่าน bulk ซึ่ งมียอดขายที่สูงกว่าปี ก่อน จึงทําให้ยอดขายลดลงจากปี ก่อนไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั
พยายามผลักดันและรักษาฐานลูกค้ารวมทั้งปรับกลยุทธ์แผนการตลาดเพื่อกระตุน้ ยอดขายมากขึ้น
3.

รายได้จากธุรกิจจําหน่ายสิ นค้าและบริ การทางอินเตอร์เน็ต

ในช่ วงปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี รายได้จากธุ รกิ จนี้ จาํ นวน 4.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 1.14 ล้านบาท จากรายได้
ในปี 2554 จํานวน 3.83 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 29.76 เนื่องจาก มีการเพิ่มขึ้นในส่ วนของรายได้ในส่ วนของ SMS
และสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
ในช่วงปี 2556 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุ รกิจดังกล่าวจํานวน 2.10 ล้านบาท ลดลง 2.87 ล้านบาท จากรายได้
ในปี 2555 จํานวน 4.97 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 57.75 เนื่ องจาก ทางบริ ษทั มีการขายหนังสื อ E-Book
ผ่านทางช่อง DTAC, AIS และ Book Store ทัว่ ไป
ในช่ ว งปี 2557 กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ มี ร ายได้จ ากธุ ร กิ จ ดัง กล่ า วจํา นวน 3.14 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 1.04 ล้า นบาท
จากรายได้ในปี 2556 จํานวน 2.10 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.52 เนื่ องจาก บริ ษทั ได้ขยายช่องทาง
ออนไลน์เพื่อจําหน่ายสิ นค้า นอกเหนื อจากผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ Nstore.net แล้ว ยังกระจายเข้าไปยัง LINE, LINE
SHOP, tarad.com, lazada และช่องทางออนไลน์อื่นๆ ตลอดจนมีการจัดทําการตลาดที่เข้มข้นขึ้น ด้วยสื่ อผสมผสาน
ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์เพื่อโปรโมทสิ นค้าใน NSTORE ซึ่ งมี ท้ งั ในและนอกเครื อที่หลากหลาย มี การขยายไป
จําหน่ ายสิ นค้าของบริ ษทั คู่คา้ เพิ่มมากขึ้ น รวมทั้งพยายามสร้ างวัฒนธรรมการให้บริ การเพื่อมุ่งหวังสร้ างความรู ้ สึก
ประทับใจ อบอุ่นให้กบั ลูกค้าให้ได้ใช้บริ การแล้วกลับมาซื้ อซํ้าอีก นอกจากนี้ ยังมีโครงการจําหน่าย E-book สําหรับ
e-library เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ทางบริ ษทั มีการขายหนังสื อ E-Book ผ่านทางช่อง Nstore มากขึ้นโดยมีการพัฒนาระบบ
และจัดโปรโมชัน่ การขายมากขึ้นกว่าปี ก่อนโดยเฉพาะในช่วงงานสัปดาห์หนังสื อ รวมทั้งมีการจัดแคมเปญให้กบั
ทาง DTAC, AIS และ Book Store ทัว่ ไป
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4.

รายได้จากธุรกิจค่าผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริ การโฆษณาผ่านสื่ อโทรทัศน์

ในช่วงปี 2556 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุ รกิจนี้ จาํ นวน 51.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.99 ล้านบาท จากรายได้
ในปี 2555 จํานวน 4.33 ล้านบาท คิ ดเป็ นอัตราร้ อยละ 1,085 เนื่ องจาก ในเดื อนตุลาคม 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีการ
เปิ ดตัวธุ รกิจโทรทัศน์ดาวเทียมสําหรับเยาวชน ในนาม “KidZone” ทําให้ในปี 2556 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้เพิ่มสู งขึ้ น
เนื่องจากมีรายได้ดงั กล่าวทั้งปี
ในช่วงปี 2557 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุ รกิ จนี้ จาํ นวน 42.21 ล้านบาท ลดลง 9.11 ล้านบาท จากรายได้
ในปี 2556 จํานวน 51.32 ล้านบาท คิ ดเป็ นอัตราร้ อ ยละ 17.75 เนื่ อ งจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มี การเลิ กธุ รกิ จ โทรทัศ น์
ดาวเทียมสําหรับเยาวชน ในนาม “KidZone” ในเดือนพฤษภาคม 2557 นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เข้าสู่ ธุรกิจทีวีดิจิตอลโดย
เป็ นผูร้ ่ วมผลิตรายการ สร้าง content hub ปั จจุบนั บริ ษทั ผลิตรายการในทีวีดิจิตอล NOW ช่อง 26, Nation TV ช่อง 22
และ ช่อง MCOT Family
5.

รายได้ดา้ นการศึกษา

ในช่วงปี 2557 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจํานวน 3.84 ล้านบาท ลดลง 0.33 ล้านบาท จากรายได้
ในปี 2556 จํานวน 4.17 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 7.91 เนื่องจากในปี 2557 ได้มีการจัดอบรมให้แก่ส่วนงานราชการ
ได้แ ก่ การสอนภาษาอัง กฤษให้แ ก่ เ จ้า หน้า ที่ ข องกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ช่ ว ยในการให้บ ริ ก ารแก่ ช าวต่า งประเทศ
ได้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ส่ วนในปี 2556 บริ ษทั มีการจัดอบรมสอนภาษาอังกฤษให้แก่ส่วนงานตํารวจท่องเที่ยว
แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มีแนวโน้มขยายรายได้จากส่ วนนี้เพิ่มเติมจากการอบรมให้แก่ส่วนงานราชการอื่นๆ
6.

รายได้อื่น

ในช่ ว งปี 2555 กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ มี ร ายได้จ ากธุ ร กิ จ ดัง กล่ า วจํา นวน 15.30 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 7.19 ล้า นบาท
จากรายได้ในปี 2554 จํานวน 8.11 ล้านบาท คิ ดเป็ นอัตราการเพิ่ม ขึ้ นร้ อ ยละ 88.66 โดยมี ส าเหตุมาจากค่าบริ การ
ส่ วนกลางที่เพิ่มขึ้นจํานวน 0.41 ล้านบาท และค่าบริ การอื่นๆ จํานวน 0.54 ล้านบาท นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้
จากการขายเศษซากและรายได้อื่นๆ อีกจํานวน 6.18 ล้านบาท
ในช่ ว งปี 2556 กลุ่ ม บริ ษัท ฯ มี ร ายได้จ ากธุ ร กิ จ ดัง กล่ า วจํา นวน 11.60 ล้า นบาท ลดลง 3.70 ล้า นบาท
จากรายได้ในปี 2555 จํานวน 15.30 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 24.18 โดยมีสาเหตุมาจาก รายได้จากการขาย
เศษซากและรายได้อื่นๆลดลงจากปี ก่อน
ในช่ ว งปี 2557 กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ มี ร ายได้จ ากธุ ร กิ จ ดัง กล่า วจํา นวน 27.02 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 15.42 ล้า นบาท
จากรายได้ใ นปี 2556 จํา นวน 11.60 ล้า นบาท คิ ด เป็ นอัต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 132.93 โดยมี ส าเหตุ ม าจากกํา ไร
จากการต่อรองราคาซื้ อจากเงินลงทุนใน บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด) จํานวน 7.58 ล้านบาท และรายได้จากดอกเบี้ยรับ เป็ นต้น
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ข. ต้ นทุนขายและการให้ บริการ

ประเภท
ต้นทุนค่าลิขสิ ทธิ์
ต้นทุนอื่นๆ
รวมต้ นทุนขายสิ นค้ าและให้ บริการ

2555
ลบ.

2556

ร้ อยละ ก

ลบ.

2557

ร้ อยละ ก

ร้ อยละ ก

ลบ.

49.04
186.45

14.44
54.91

51.11
190.95

14.69
54.89

31.29
146.02

12.96
60.48

235.49

69.35

242.06

69.58

177.31

73.44

หมายเหตุ: ก สัดส่ วนร้อยละต่อรายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การ

ค่าลิขสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 14.44 ร้อยละ 14.69 และร้อยละ 12.96 ของรายได้จากการ
ขายสิ นค้าและการให้บริ การในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลําดับ โดยในปี 2555 ค่าลิขสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ
เพิ่มขึ้ นจากปี 2554 ซึ่ งเกิ ดจากกลุ่มบริ ษทั ฯ ตัดจ่ ายค่าลิ ขสิ ทธิ์ สิ่ งพิมพ์มากขึ้ นจากการผลิ ตและจําหน่ ายสื่ อสิ่ งพิมพ์
สําหรับเยาวชน และปี 2556 ค่าลิขสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ซึ่ งเกิดจากกลุ่มบริ ษทั ฯ ตัดจ่ายค่าลิขสิ ทธิ์
สิ่ งพิมพ์และค่าลิ ขสิ ทธิ์ รายการโทรทัศน์ ส่ วนในปี 2557 ค่าลิขสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ลดลงจากยอดขายของธุ รกิ จ
สิ่ งพิมพ์ลดลง
ต้นทุนอื่นๆ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 54.91 ร้อยละ 54.89 และร้อยละ 60.48 ของรายได้
จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลําดับ โดยในปี 2555 มีสัดส่ วนลดลงคิดเป็ น
ร้อยละ 2.19 ซึ่ งเกิดจากมีการลงทุนในการทําธุ รกิจในส่ วนของโทรทัศน์จึงทําให้ตน้ ทุนเพิ่มขึ้น และมีการรับจ้างพิมพ์
หนังสื อตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งต้นทุนค่าจัดทําต้นฉบับมากขึ้นตามปริ มาณหนังสื อที่ออกเพิ่มขึ้น และในปี 2556
มีสัดส่ วนลดลงคิดเป็ นร้อยละ 0.02 ซึ่ งเกิดจากมีการลงทุนในการทําธุ รกิจในส่ วนของโทรทัศน์ จึงทําให้ตน้ ทุนเพิ่มขึ้น
ซึ่ งสอดคล้องกับยอดขายและบริ การที่เพิ่มสู งขึ้น โดยรายได้เพิ่มขึ้นสู งกว่าต้นทุนส่ วนเพิ่ม จึ งทําให้สัดส่ วนต้นทุนอื่น
ต่อรายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การลดลงจากปี 2555 และในปี 2557 มีสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 5.59
ซึ่ งเกิดจากรายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การลดลง จึ งทําให้สัดส่ วนต้นทุนสู งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ต้นทุน
ของธุรกิจทีวแี ละต้นทุนบริ การ รวมทั้งต้นทุนอื่นๆลดลงจากปี ก่อนจํานวน 44.93 ล้านบาท
ค. ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหารรวมค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ
ประเภท
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขาย
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2555
ลบ. ร้ อยละ ค
24.42
7.19
40.02
11.79
19.27
5.68
4.40
1.29
88.11
25.95

2556
ลบ. ร้ อยละ ค
15.89
4.57
41.97
12.06
23.86
6.86
6.57
1.89
88.29
25.38

2557
ลบ. ร้ อยละ ค
24.21
10.03
33.28
13.78
23.42
9.70
5.15
2.13
86.06
35.64

หมายเหตุ: ก สัดส่ วนร้อยละต่อรายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การ
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กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารร้อยละ 7.19 ร้อยละ 4.57 และร้อยละ 10.03 ของรายได้จากการ
ขายสิ นค้าและการให้บริ การในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลําดับ โดยในปี 2555 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารลดลง
จํานวน 3.37 ล้านบาท และในปี 2556 ลดลงจํานวน 8.53 ล้านบาท เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มี นโยบายในการลดและ
ควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และในปี 2557 เพิ่มขึ้นจํานวน 8.32 ล้านบาท ซึ่ งเกิดจากผลขาดทุนจากการ
วัดมูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ยที่ มีอยู่ก่อนของบริ ษทั จํานวน 7.11 ล้านบาท (จากการซื้ อเงิ นลงทุนเพิ่มของบริ ษทั
NGE) และเกิดจากค่าใช้จ่ายในการบริ หารอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นอีกจํานวน 1.21 ล้านบาท
ค่าตอบแทนพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 11.79 ร้อยละ 12.06 และร้อยละ 13.78 ของ
รายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลําดับ โดยในปี 2555 ค่าตอบแทน
พนักงานเพิ่มขึ้นจํานวน 16.68 ล้านบาท และในปี 2556 เพิ่มขึ้นจํานวน 1.95 ล้านบาท เนื่ องจาก มีการเพิ่มขึ้นในส่ วน
ของพนักงานเพื่อรองรับกับการขยายตัวทางธุ รกิจ และในปี 2557 ค่าตอบแทนพนักงานลดลง จํานวน 8.69 ล้านบาท
เนื่ องจากมีการลดอัตรากําลังคนในส่ วนงานธุ รกิจที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตโดยมีการปรับลดขนาดลง และมีการ
ปรับเปลี่ยนพนักงานเพื่อรองรับกับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต
ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขายของกลุ่มบริ ษทั ฯ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 5.68 ร้อยละ 6.86 และร้อยละ 9.70
ของรายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลําดับ โดยในปี 2555 ค่าใช้จ่าย
ในการส่ งเสริ มการขายเพิ่มขึ้นจํานวน 3.99 ล้านบาท และในปี 2556 เพิ่มขึ้นจํานวน 4.59 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ
มี การจัดการส่ งเสริ มการขายกับร้ านค้าอย่างต่อเนื่ องเพื่อกระตุ น้ ยอดขาย และเพื่อรองรั บกับการขยายตัวทางธุ รกิ จ
แต่ในปี 2557 ค่าใช้จ่ายลดลงจํานวน 0.44 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายให้มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ค่าใช้จ่ายอื่นๆของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ต้นทุนสิ นค้าบริ จาค ดอกเบี้ยจ่าย และอื่นๆ
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 1.29 ร้อยละ 1.89 และร้อยละ 2.13 ของรายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การในปี 2555
ปี 2556 และปี 2557 ตามลํา ดับ โดยในปี 2555 ค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ลดลงจํา นวน 0.18 ล้า นบาท และในปี 2556 เพิ่ ม ขึ้ น
จํานวน 2.17 ล้านบาท เนื่ องจากมี ค่าธรรมเนี ยมวิชาชี พในการประมูลงานที วีดิจิตอล แต่ในปี 2557 ค่าใช้จ่ายลดลง
จํานวน 1.42 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ง. อัตรากําไรขั้นต้ นและอัตรากําไรสุ ทธิ
ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั รากําไรขั้นต้นร้อยละ 30.65 ร้อยละ 30.41 และร้อยละ 26.56
ตามลําดับ โดยในปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั รากําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.29 เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการควบคุม
ต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ในปี 2556 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั รากําไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 0.24 เนื่องจากต้นทุนบริ การ
เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการผลิตรายการในช่องทีวีดาวเทียม Kid Zone ในปี 2557 ลดลงร้อยละ 3.85 จากปี 2556 เนื่ องจาก
รายได้จากการจําหน่ ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ลดลงและต้นทุ นที่ เกี่ ยวข้องลดลง แต่กลุ่มบริ ษทั ฯยังคงมี ตน้ ทุนคงที่ ในส่ วนของ
ค่าใช้จ่ายบุคคลากรและค่าใช้จ่ายในการจัดทําต้นฉบับหนังสื อ และในปี 2557 กลุ่มบริ ษทั ฯได้หยุดดําเนิ นงานในส่ วน
ธุรกิจทีวีดาวเทียม โดยได้เริ่ มผลิตรายการทีวีดิจิตอลใน NOW ช่อง 26 และ Nation TV ช่อง 22 จึงมีผลทําให้อตั รากําไร
สุ ทธิในปี นี้ลดลงกว่าปี ก่อน
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กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั รากําไรสุ ทธิ ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ร้อยละ 7.03 ร้อยละ 5.69 และร้อยละ 0.64
ตามลําดับ โดยในปี 2556 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั รากําไรสุ ทธิ ลดลงร้อยละ 1.34 เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการขยายตัว
ในธุ รกิจทีวีทาํ ให้ตน้ ทุนบริ การเพิ่มขึ้นจากต้นทุนการผลิตรายการในช่องทีวีดาวเทียม Kid Zone และค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริ หารเพิ่มขึ้น ซึ่ งเกิดจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดและบุคลากรเพื่อให้รองรับกับการขยายตัวทางธุรกิจในปั จจุบนั
ในปี 2557 ลดลงร้อยละ 5.05 เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯมียอดขายในกลุ่มหนังสื อที่ลดลง แต่ก็มีตน้ ทุนที่คงที่ในส่ วนของ
ค่าใช้จ่ายบุคคลากร
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ฐานะทางการเงิน
ก. สิ นทรัพย์
ณ สิ้ น ปี 2556 กลุ่ ม บริ ษัท ฯ มี สิ น ทรั พ ย์ร วม 761.31 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 392.45 ล้า นบาท หรื อเพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 106.39 จากยอดสิ นทรัพย์รวม ณ สิ้ นปี 2555 และ ณ สิ้ นปี 2557 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม 711.43 ล้านบาท
ลดลง 49.88 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 6.55 จากยอดสิ นทรัพย์รวม ณ สิ้ นปี 2556 โดยสิ นทรัพย์หลักของกลุ่มบริ ษทั
มี 4 ประเภท คือ ลูกหนี้ การค้า สิ นค้าคงเหลือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัว่ คราว และสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน ซึ่ งมีสัดส่ วนต่อสิ นทรัพย์รวม ณ สิ้ นปี 2557 เท่ากับร้อยละ 5.05 ร้อยละ 32.68 ร้อยละ 31.27 ร้อยละ 14.76
และร้อยละ 4.35 ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์หลักดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลูกหนีก้ ารค้ า
หน่วย: ล้านบาท

กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน :
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผือ่ สิ นค้ารับคืน
สุ ทธิ
กิจการอืน่ ๆ :
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผือ่ สิ นค้ารับคืน
สุ ทธิ
รวมลูกหนีก้ ารค้ า

31 ธ.ค. 2555

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

21.52

35.53

8.28

39.38
6.00
0.50
67.40
(0.07)
67.33

16.31
38.48
12.64
102.96
(0.07)
102.89

0.15
0.09
8.52
(0.07)
(0.01)
8.44

55.06

37.51

34.20

9.04
0.76
0.79
65.65
(3.05)
(9.56)
53.04
120.37

30.73
3.33
1.39
72.96
(3.72)
(9.78)
59.46
162.35

6.72
2.95
4.52
48.39
(8.06)
(12.83)
27.50
35.94
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ลูกหนี้ การค้าของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยลูกหนี้ การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน และลูกหนี้ การค้ากิจการอื่นๆ
โดยมีการหักค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 1 ของ
ยอดขายในแต่ละเดือน ประกอบกับการพิจารณาประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้ ในอนาคต
ของลูกค้า นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการหักค่าเผื่อสิ นค้ารับคืน ซึ่ งมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อสิ นค้ารับคืนโดยใช้สัดส่ วน
ร้อยละของสิ นค้ารับคืนต่อสิ นค้าที่ขายโดยเฉลี่ย 12 เดือนย้อนหลัง โดยกลุ่มบริ ษทั ฯจะตรวจสอบความเพียงพอของ
ค่าเผือ่ ดังกล่าวทุกสิ้ นไตรมาส
ณ สิ้ นปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีลกู หนี้การค้าจํานวน 120.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.27 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ
16.75 จากยอดลูกหนี้ การค้า ณ สิ้ นปี 2554 โดยในส่ วนของลูกหนี้ การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันมีจาํ นวนที่ เกินกําหนด
ชําระเพิ่มขึ้น ซึ่ งมีสาเหตุจากการที่ NED ไม่ได้รับชําระค่าหนังสื อการ์ ตูนจาก NEE ตามกําหนดเวลา เนื่ องจาก ลูกหนี้
การค้าของ NEE จ่ายชําระหนี้ ให้แก่ NEE ล่าช้า จึงส่ งผลกระทบให้ NEE จ่ายชําระหนี้ แก่ NED ล่าช้าเช่นกัน
ในส่ วนของลูกหนี้ การค้ากิ จการอื่นๆ มี จาํ นวนที่ เกิ นกําหนดน้อยกว่า 6 เดื อนเพิ่มขึ้ น สาเหตุจากการที่ ลูกหนี้ การค้า
บางรายของ NEE จ่ายชําระหนี้ ให้แก่ NEE ล่าช้า เนื่ องจาก ปั ญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบมาจากอุทกภัยครั้งใหญ่
ในปี ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายเครดิตก็พยายามเร่ งรัดติดตามหนี้เพื่อให้สามารถเรี ยกเก็บชําระหนี้ให้ได้เร็ วขึ้น
ณ สิ้ นปี 2556 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ การค้าจํานวน 162.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 41.98 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้ น
ร้อยละ 34.88 จากยอดลูกหนี้ การค้า ณ สิ้ นปี 2555 โดยในส่ วนของลูกหนี้ การค้ากิจการที่เกี่ ยวข้องกันมีจาํ นวนที่เกิ น
กําหนดชําระเพิ่มขึ้น ซึ่ งมีสาเหตุจากการที่ NED ไม่ได้รับชําระค่าหนังสื อการ์ ตูนจาก NEE ตามกําหนดเวลา เนื่ องจาก
ลูกหนี้ การค้าของ NEE จ่ายชําระหนี้ ให้แก่ NEE ล่าช้า จึงส่ งผลกระทบให้ NEE จ่ายชําระหนี้ แก่ NED ล่าช้าเช่นกัน
และลูกหนี้ในเครื อในส่ วนของธุ รกิจทีวีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในส่ วนของลูกหนี้ การค้ากิจการอื่นๆ มีจาํ นวนที่เกินกําหนด
น้อยกว่า 6 เดือนเพิ่มขึ้น สาเหตุจากการที่ลูกหนี้ การค้า บางรายของ NEE จ่ายชําระหนี้ ให้แก่ NEE ล่าช้า เนื่ องจาก
ปั ญหาเศรษฐกิ จที่ ส่งผลกระทบมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายเครดิตก็พยายามเร่ งรัด
ติดตามหนี้เพื่อให้สามารถเรี ยกเก็บชําระหนี้ให้ได้เร็ วขึ้น
ณ สิ้ นปี 2557 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี ลูกหนี้ การค้าจํานวน 35.94 ล้านบาท ลดลง 126.41 ล้านบาท หรื อลดลง
ร้อยละ 77.86 จากยอดลูกหนี้ การค้า ณ สิ้ นปี 2556 โดยมีสาเหตุมาจากมีการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั NGE เพิ่มมากขึ้นจึง
ทําให้สัดส่ วนของเงินลงทุนในงบการเงินรวมมีฐานะเป็ นบริ ษทั ย่อย ทําให้งบการเงินรวมมีการตัดรายการลูกหนี้ ในเครื อ
ระหว่างกัน นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯมียอดรายได้ลดลงและสามารถรับชําระหนี้ ในระหว่างปี ได้มากขึ้น จึงทําให้ลูกหนี้
การค้าลดลง
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สิ นค้ าคงเหลือ

หน่วย: ล้านบาท
31 ธ.ค. 2555

สิ นค้าสําเร็ จรู ป

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

167.58

185.27

วัตถุดิบ

0.20

0.30

-

งานระหว่างผลิต

-

-

0.44

(48.70)

(41.71)

(88.95)

119.08

143.86

232.55

หัก ค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัย
สุ ทธิ

321.06

สิ นค้าคงเหลือของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย วัตถุดิบ งานระหว่างผลิต และสิ นค้าสําเร็ จรู ป ซึ่ งเป็ นสิ่ งพิมพ์
โดยมีการหักค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของ
มูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ขึ้นไปและผลิตครบชุดแล้ว และสัดส่ วนร้อยละ 100 ของสิ นค้าคงเหลือที่มีอายุ
มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป แต่ยงั ผลิตไม่ครบชุด อย่างไรก็ตาม สิ นค้าคงเหลือที่มีการตั้งค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยแล้ว กลุ่มบริ ษทั ฯ
ยังคงสามารถจําหน่ายสิ นค้าได้ตามปกติ
ณ สิ้ นปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือสุ ทธิ จาํ นวน 119.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.78 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 26.28 จากสิ้ นปี 2554 เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจํานวน 13.36 ล้านบาท จากการ
ที่ ก ลุ่ ม บริ ษัท ฯ มี ห นัง สื อ ที่ อ อกมาจํา หน่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้ กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ได้มี ก ารบริ หารสิ น ค้า คงคลัง ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการจําหน่ ายสิ นค้าล้าสมัยในการจัดกิจกรรมโครงการ CSR และการจัดกิจกรรมออก
บูธตามสถานที่ต่างๆ
ณ สิ้ นปี 2556 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือสุ ทธิ จาํ นวน 143.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.78 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20.81 จากสิ้ นปี 2555 เนื่องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจํานวน 17.79 ล้านบาท จากการ
ที่ ก ลุ่ ม บริ ษัท ฯ มี ห นั ง สื อ ที่ อ อกมาจํา หน่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้ กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ได้มี ก ารบริ หารสิ น ค้า คงคลัง ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการจําหน่ ายสิ นค้าล้าสมัยในการจัดกิ จกรรมโครงการ CSR การจัดกิจกรรมออกบูธ
ตามสถานที่ต่างๆ และจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายมากขึ้นส่ งผลให้ค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัยลดลง
ณ สิ้ นปี 2557 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือสุ ทธิ จาํ นวน 232.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88.69 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 61.65 จากสิ้ นปี 2556 เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจํานวน 135.93 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุมาจากการที่บริ ษทั ซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั NGE เพิ่มมากขึ้น จึงทําให้สัดส่ วนของเงินลงทุนมีฐานะเป็ นบริ ษทั ย่อย
และนํามาจัดทํางบการเงินรวม จึ งทําให้สินค้าคงเหลือเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ลดจํานวนผลิตหนังสื อ
โดยคัดเลือกหนังสื อที่ ตรงกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็ นการบริ หารสิ นค้าคงคลัง แต่เนื่ องจากสภาพ
เศรษฐกิจในปี ปั จจุบนั ทําให้มีการรับคืนสิ นค้าจากช่องทาง Modern trade มากขึ้น และช่องทางการขายของเอเย่นต์
เริ่ มมีการปิ ดตัวลงในบางร้านค้า อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการจําหน่ ายสิ นค้าล้าสมัยในการจัดกิ จกรรมโครงการ
CSR การจัดกิจกรรมออกบูธตามสถานที่ต่างๆ และจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายมากขึ้นเพื่อเป็ นการบริ หารสิ นค้าคงคลัง
ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว
ณ สิ้ นปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 6.80 ล้านบาท ลดลง 22.65 ล้านบาท
หรื อลดลงร้ อยละ 76.91 จากสิ้ นปี 2554 เนื่ องจาก บริ ษทั ฯ มี เงิ นสดสุ ท ธิ ได้มาจากกิ จกรรมการดําเนิ นงานจํานวน
24.93 ล้านบาท มีการจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นจํานวน 12.75 ล้านบาท เงิ นเบิกเกินบัญชี ธนาคารและจ่ายชําระคื น
เงินกูย้ ืมระยะยาวและจ่ายดอกเบี้ยจํานวน 0.92 ล้านบาท รวมทั้งมีการซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 33.96 ล้านบาท
และซื้ ออุปกรณ์จาํ นวน 4.78 ล้านบาท
ณ สิ้ นปี 2556 กลุ่ม บริ ษ ทั ฯมี เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดจํานวน 305.87 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น 299.07
ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 4,398 จากสิ้ นปี 2555 เนื่ องจาก บริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมการดําเนิ นงาน
จํานวน 37.77 ล้านบาท เงิ นสดรั บจากการออกหุ ้นสามัญสุ ทธิ จากค่าใช้จ่าย ในการออกหุ ้นจํานวน 339.38 ล้านบาท
มีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นจํานวน 12.75 ล้านบาท เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
และจ่ายดอกเบี้ยจํานวน 7.42 ล้านบาท เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้นจํานวน 20.32 ล้านบาท จ่ายเงินประกันการประมูล
ใบอนุ ญาตคลื่นความถี่จาํ นวน 14.00 ล้านบาท รวมทั้งมีการซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 30.16 ล้านบาท และซื้ อ
อุปกรณ์จาํ นวน 2.01 ล้านบาท
ณ สิ้ นปี 2557 กลุ่มบริ ษทั ฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 222.49 ล้านบาท ลดลง 83.38 ล้านบาท
หรื อลดลงร้อยละ 27.26 จากสิ้ นปี 2556 เนื่ องจาก บริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมการดําเนิ นงานจํานวน
13.61 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นจํานวน 17.00 ล้านบาท เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและจ่ายดอกเบี้ย
จํานวน 0.69 ล้านบาท เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้นจํานวน 84.68 ล้านบาท รวมทั้งมีการซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน
11.67 ล้านบาท และซื้ ออุปกรณ์จาํ นวน 1.27 ล้านบาท รับคืนเงินประกันการประมูลใบอนุ ญาตคลื่นความถี่จาํ นวน
14.00 ล้านบาท เงินจ่ายสุ ทธิจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อยจํานวน 10 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ไม่ มตี วั ตน
ณ สิ้ นปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 43.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.42 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.34 จากสิ้ นปี 2554 เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการซื้ อลิขสิ ทธิ์ สิ่ งพิมพ์เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับการผลิตหนังสื อ
ในอนาคต และ ณ สิ้ น ปี 2556 กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ มี สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนจํา นวน 41.93 ล้า นบาท ลดลง 1.47 ล้า นบาท
หรื อลดลงร้ อยละ 3.39 จากสิ้ นปี 2555 เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มี การตัดจําหน่ ายค่าลิ ขสิ ทธ์สําหรั บการผลิ ตหนังสื อ
และลิขสิ ทธิ์ ทีวี ณ สิ้ นปี 2557 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 30.97 ล้านบาท ลดลง 10.96 ล้านบาท
หรื อลดลงร้อยละ 26.14 จากสิ้ นปี 2556 เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนน้อยกว่าปี ก่อนจากการที่
กลุ่มบริ ษทั ฯมี การคัดเลื อ กเรื่ องในการซื้ อลิ ขสิ ท ธิ์ หนังสื อ ให้ตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้ น แต่เนื่ องจาก
ยอดขายที่ลดลงจึงทําให้ การตัดจําหน่ายค่าลิขสิ ทธ์สาํ หรับการผลิตหนังสื อและลิขสิ ทธิ์ทีวใี นระหว่างปี 2557 ลดลง
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ข. แหล่งทีม่ าของเงินทุน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้ นปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม 183.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 12.2 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้ น
ร้อยละ 7.14 จากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ สิ้ นปี 2554 เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีผลการดําเนิ นงานในปี 2555 เป็ นกําไรสุ ทธิ
จํานวน 24.95 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปั นผลจํานวน 12.75 ล้านบาท ณ สิ้ นปี 2556 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวม 529.64 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 346.58 ล้านบาท หรื อเพิม่ ขึ้นร้อยละ 189.32 จากส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ณ สิ้ นปี 2555 เนื่องจาก
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนและมีส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญรวมจํานวน 339.40 ล้านบาท ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญจํานวน 0.72 ล้านบาท และมีผลการดําเนินงานในปี 2556 เป็ นกําไรสุ ทธิ จาํ นวน 20.45 ล้านบาท
และมี การจ่ ายเงิ นปั นผลจํานวน 12.75 ล้านบาท รวมทั้งมี การตั้งสํารองตามกฏหมายเพิ่มขึ้ นจํานวน 1 ล้านบาท
ณ สิ้ นปี 2557 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม 516.27 ล้านบาท ลดลง 13.37 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้อยละ 2.52
จากส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ณ สิ้ นปี 2556 เนื่องจากผลประกอบการในปี 2557 มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 1.71 ล้านบาท และมีการ
จ่ายเงินปันผลจํานวน 17.00 ล้านบาท รวมทั้งมีการตั้งสํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจํานวน 0.80 ล้านบาท
หนีส้ ิ น
หนี้ สินหลักของกลุ่มบริ ษทั ณ สิ้ นปี 2555 2556 และ 2557 คือ เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน เจ้าหนี้ การค้า และหนี้ สินหมุนเวียนอื่น ซึ่ งมีสัดส่ วนต่อสิ นทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 4.26 ร้อยละ 35.43
และร้อยละ 6.86 ตามลําดับในปี 2555 และร้อยละ 1.28 ร้อยละ 22.08 และร้อยละ 4.03 ตามลําดับในปี 2556 และร้อยละ
1.39 ร้อยละ 19.62 และร้อยละ 4.01 ตามลําดับในปี 2557 โดยหนี้ สินหมุนเวียนอื่นส่ วนใหญ่ประกอบด้วยค่าลิขสิ ทธิ์
ค้างจ่ายของสิ่ งพิมพ์ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ บันทึ กตามสัญญาที่ตกลงกันและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เกี่ยวกับการดําเนิ นธุ รกิจของ
บริ ษทั
ณ สิ้ นปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนี้ สินรวม 185.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.01 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.51
จากหนี้ สินรวม ณ สิ้ นปี 2554 โดยมี สาเหตุหลักคือ เจ้าหนี้ การค้าจํานวน 130.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 44.53 ล้านบาท
หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.69 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารรวมจํานวน 15.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.01
ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.64 เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการใช้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารมากขึ้นเพื่อใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนเพิ่มเติมในการดําเนิ นธุ รกิจ และหนี้ สินหมุนเวียนจํานวน 25.31 ล้านบาท ลดลง 15.20 ล้านบาท หรื อลดลง
ร้อยละ 37.53
ณ สิ้ นปี 2556 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนี้ สินรวม 231.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.87 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.68
จากหนี้ สินรวม ณ สิ้ นปี 2555 โดยมีสาเหตุหลักคือ เจ้าหนี้ การค้าจํานวน 168.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.46 ล้านบาท
หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.67 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารจํานวน 9.77 ล้านบาท ลดลง 5.96 ล้านบาท
หรื อลดลงร้อยละ 37.89 เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการใช้เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารลดลง และหนี้ สินหมุนเวียนจํานวน
30.67 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 5.36 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.18
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ณ สิ้ นปี 2557 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนี้ สินรวม 195.16 ล้านบาท ลดลง 36.51 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 15.76
จากหนี้ สินรวม ณ สิ้ นปี 2556 โดยมี สาเหตุหลักคือ เจ้าหนี้ การค้าจํานวน 139.57 ล้านบาท ลดลง 28.56 ล้านบาท
หรื อลดลงร้อยละ 16.99 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจํานวน 9.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.10 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.02
เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการใช้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น และหนี้ สินหมุนเวียนจํานวน 28.52 ล้านบาท ลดลง
2.15 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 7.01
ค. สภาพคล่อง
ในปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.63 และอัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ 0.70
ซึ่ งลดลงจากปี 2554 จํานวน 0.16 เท่า และ 0.21 เท่า ตามลําดับ เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ การค้าเพิ่มขึ้นจากการ
ที่ NED ไม่ได้รับชําระค่าหนังสื อการ์ ตูนจาก NGE ตามกําหนดเวลา และผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่
ปลายปี 2554 ทําให้ลูกค้าเอเย่นต์หนังสื อการ์ ตูนมีสภาพคล่องลดลงจึ งจ่ายชําระเงิ นล่าช้า อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ
มี ว งจรเงิ น สดเท่ า กับ 213 วัน ลดลง 42 วัน จาก 255 วัน ในปี 2554 เนื่ อ งจาก กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ มี ร ะยะเวลาเก็บ หนี้
เฉลี่ยจํานวน 133 วัน ลดลงจากปี 2554 จํานวน 7 วัน ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ยจํานวน 246 วัน ลดลงจากปี 2554 จํานวน
14 วัน และมีระยะเวลาชําระหนี้จาํ นวน 166 วัน เพิม่ ขึ้นจากปี 2554 จํานวน 21 วัน
ในปี 2556 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.09 และอัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ 2.17
ซึ่ งเพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2555 จํา นวน 1.46 เท่ า และ 1.47 เท่ า เนื่ อ งจาก กลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ มี เงิ น สดรั บ จากการออกหุ ้น สามัญ
ลูกหนี้ การค้าเพิ่มขึ้นจากการที่ NED ไม่ได้รับชําระค่าหนังสื อการ์ ตูนจาก NGE ตามกําหนดเวลา และผลกระทบจาก
เหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบทางการเมื อ งทํา ให้ลูก ค้า เอเย่น ต์ห นัง สื อ การ์ ตูน มี ส ภาพคล่ อ งลดลงจึ ง จ่ า ยชํา ระเงิ น ล่ า ช้า
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ มีวงจรเงินสดเท่ากับ 201 วัน ลดลง 12 วัน จาก 213 วันในปี 2555 เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ
มีระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ยจํานวน 160 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จํานวน 27 วัน ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ยจํานวน 263 วัน
เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จํานวน 17 วัน และมีระยะเวลาชําระหนี้จาํ นวน 222 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จํานวน 56 วัน
ในปี 2557 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.42 และอัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ 1.94
ซึ่ งเพิ่มขึ้ นจากปี 2556 จํานวน 0.33 เท่า และลดลง 0.23 เท่า เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯมี การซื้ อ เงิ นลงทุ นเพิ่มขึ้ นของ
บริ ษ ัท เนชั่น โกลบอล เอ็ด ดู เ ทนเมนท์ จึ ง ทํา ให้สั ด ส่ ว นของเงิ น ลงทุ น ในงบการเงิ น รวมมี ฐ านะเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ย
ทําให้สินค้าคงเหลื อมี จ าํ นวนเพิ่ม ขึ้ น ลูกหนี้ การค้าลดลงจากการที่ ยอดรายได้ลดลงอันมี ผลมาจากภาวะเศรษฐกิ จ
โดยรวมของประเทศ และอัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ 1.94 ซึ่ งลดลงจากปี 2556 จํานวน 0.23 เท่า เนื่ องจาก
ยอดลูกหนี้ ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ มี วงจรเงินสดเท่ากับ 375 วัน เพิ่มขึ้น 174 วัน จาก 201 วันในปี 2556
เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ยจํานวน 174 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จํานวน 14 วัน ระยะเวลาขาย
สิ นค้าเฉลี่ยจํานวน 514 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จํานวน 251 วัน และมีระยะเวลาชําระหนี้ จาํ นวน 313 วัน เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2556 จํานวน 91 วัน ซึ่ งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การของปี 2557 ลดลงร้อยละ
30.59 และสิ นทรัพย์โดยส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั ฯจะเป็ นสิ นค้าคงเหลือโดยมีอตั ราร้อยละ 32.69 ของสิ นทรัพย์รวม
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เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ในปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี เงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดําเนิ นงานจํานวน 24.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 10.29
ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 จากปี 2554 เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จํานวน 10.73
ล้านบาท และมีการกลับรายการขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัยจํานวน 11.43 ล้านบาท มากกว่าในปี 2554 จํานวน 4.35
ล้านบาท และค่าตัดจําหน่ายสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 30.51 ล้านบาท มากกว่าในปี 2554 จํานวน 7.25 ล้านบาท
รวมทั้งในปี 2555 กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้ การค้า สิ นค้าคงเหลือ สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น และเจ้าหนี้ การค้าเพิ่มขึ้น
ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
ในปี 2556 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงานจํานวน 37.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.83
ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 51 จากปี 2555 เนื่องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ ลดลงจากปี 2555 จํานวน 4.51 ล้านบาท
และมี การกลับรายการขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัยจํานวน 6.99 ล้านบาท น้อยกว่าในปี 2555 จํานวน 4.44 ล้านบาท
และค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 31.64 ล้านบาท มากกว่าในปี 2555 จํานวน 3.02 ล้านบาท รวมทั้งใน
ปี 2556 กลุ่มบริ ษทั มีลกู หนี้การค้า สิ นค้าคงเหลือ สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้การค้าและหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
ในปี 2557 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี เงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงานจํานวน 13.61 ล้านบาท ลดลง 24.16
ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 63.97 จากปี 2556 เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ ลดลงจากปี 2556 จํานวน 18.73
ล้านบาท และมีขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัยจํานวน 4.15 ล้านบาท มากกว่าในปี 2556 จํานวน 11.13 ล้านบาท และค่าตัด
จําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 22.63 ล้านบาท น้อยกว่าในปี 2556 จํานวน 9.01 ล้านบาท รวมทั้งในปี 2557
กลุ่มบริ ษทั มีลกู หนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น และหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
ในขณะที่สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
เงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ในปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี เงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุนจํานวน 35.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2554
จํานวน 4.98 ล้านบาท เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 33.96 ล้านบาท และซื้ ออุปกรณ์จาํ นวน
4.78
ล้านบาท รวมทั้งมีการรับดอกเบี้ย จํานวน 2.47 ล้านบาท และในปี 2556 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไป
ในกิจกรรมลงทุนจํานวน 57.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2555 จํานวน 22.16 ล้านบาท เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ
ซื้ อสิ นทรั พย์ไม่มี ตวั ตนจํานวน 30.16 ล้านบาท และซื้ อ อุปกรณ์ จ าํ นวน 2.01 ล้านบาท และขายอุ ป กรณ์ จาํ นวน
1.85 ล้านบาท เงินลงทุนชัว่ คราว 20.32 ล้านบาท จ่ายเงินประกันการประมูลใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ 14.00 ล้านบาท
รวมทั้งมีการรับดอกเบี้ย จํานวน 6.73 ล้านบาท และในปี 2557 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
จํานวน 80.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จํานวน 22.78 ล้านบาท เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
จํานวน 11.67 ล้านบาท และซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจํานวน 10 ล้านบาท และซื้ ออุปกรณ์จาํ นวน 1.27 ล้านบาท
เงิ น ลงทุ น ชั่ว คราวเพิ่ ม ขึ้ น จํา นวน 84.68
ล้า นบาท รั บ คื น เงิ น ประกัน การประมู ล ใบอนุ ญ าตใช้ค ลื่ น ความถี่
จํานวน 14.00 ล้านบาท รวมทั้งมีการรับดอกเบี้ย จํานวน 12.93 ล้านบาท
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เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ในปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 11.83 ล้านบาท เมื่อเทียบกับในช่วง
ปี 2554 ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 5.21 ล้านบาท เนื่องจาก ในปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ
มีการจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจํานวน 5.02 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ จํานวน 12.75 ล้านบาท
ในปี 2556 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 319.22 ล้านบาท เนื่ องจาก ในปี 2556 บริ ษทั ฯ
มีเงินสดรับจากการออกหุ น้ สามัญจํานวน 340 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการออกหุ น้ 0.81 ล้านบาท เงินสดรับจากหุ ้นทุน
ออกให้ตามสิ ทธิ อีกจํานวน 0.19 ล้านบาท และมีการจ่ายชําระคื นเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจํานวน 4.60 ล้านบาท และมี
การจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นจํานวน 12.75 ล้านบาท ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นจํานวน
17.00 ล้านบาท และมีการจ่ายดอกเบี้ยจํานวน 0.79 ล้านบาท
14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ ทอี่ าจมีผลต่ อฐานะการเงินหรือการดําเนินงานอย่างมีนัยสํ าคัญในอนาคต
14.2.1 การขยายธุรกิจไปยังโครงการใหม่
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีโครงการที่จะใช้ประสบการณ์และความชํานาญของกลุ่มบริ ษทั ฯ รวมทั้งการหาเนื้ อหาใหม่ๆ
ที่แตกต่างและโอกาสจากช่องว่างทางการตลาดในการออกสิ่ งพิมพ์ฉบับใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้าและเจาะกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายให้มากขึ้น โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ คาดว่าการออกสิ นค้าใหม่จะส่ งผลดีต่อกลุ่มบริ ษทั ฯ ในการเพิ่มรายได้จากการขาย
สิ่ งพิมพ์และการขายโฆษณาในสิ่ งพิมพ์ดงั กล่าว นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการเพิ่มการผลิตและจําหน่ายหนังสื อการ์ ตูน
จากฝี มือคนไทย รวมทั้งสร้างโอกาสในการหารายได้ต่อยอดในอนาคต อาทิเช่น รายได้จากการขายหนังสื อการ์ ตูนรวม
เล่ม และรายได้จากสื่ อใหม่ๆ เป็ นต้น
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีโครงการในการใช้ประโยชน์จากเนื้ อหา (Content) ของกลุ่มบริ ษทั ฯ และการใช้
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกลุ่มบริ ษทั ฯ กับเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ในต่างประเทศ มาใช้ประโยชน์เพื่อการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
จากสื่ อใหม่ และได้กาํ หนดแนวทางในการต่อยอดไปยังสื่ อใหม่ใน 3 เรื่ อง คือ 1) การให้บริ การเว็บไซต์ทางอินเตอร์ เน็ต
2) การให้บริ การคอนเทนท์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 3) การให้บริ การคอนเทนท์ผ่านอุปกรณ์ดิจิตอลอื่นๆ
ดังรายละเอียดในข้อที่ 6 โครงการในอนาคต โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ คาดว่าการให้บริ การผ่านสื่ อใหม่น้ ี จะส่ งผลดีกบั บริ ษทั ฯ
ในการเพิ่มโอกาสในการสร้ างรายได้ให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ จากการขายโฆษณาและสปอนเซอร์ รวมทั้งรายได้จาก
ผูใ้ ช้บริ การ การตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าปั จจุบนั ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ที่มีความต้องการบริ โภคเนื้ อหาผ่าน
ช่องทางใหม่ การขยายกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของกลุ่มบริ ษทั ฯ และการเพิ่มช่องทางใหม่ในการบริ หารความสัมพันธ์
กับลูกค้า (Customer Relationship Management) เพื่อสนับสนุนธุรกิจสิ่ งพิมพ์และธุรกิจอื่นๆ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังมี โครงการผลิ ตรายการการ์ ตูนและรายการที่ เกี่ ยวข้องกับเยาวชนเพื่อแพร่ ภาพ
ผ่านทีวีดิจิตอลและการเป็ น Content Provider สําหรับรายการเด็ก เยาวชน และ Teenagers สําหรับช่องทีวีดิจิตอลของ
กลุ่มบริ ษทั และช่องดิจิตอลอื่นๆ เพื่อเป็ นการต่อยอดการดําเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ให้ครบวงจรและเพิ่มโอกาส
ในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ อีกด้วย
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14.2.2 การเพิ่มขึ้นของราคากระดาษและการขาดแคลนกระดาษ
วัตถุดิบหลักที่สาํ คัญในการผลิตสิ่ งพิมพ์ คือ กระดาษ ซึ่ งคิดเป็ นต้นทุนประมาณร้อยละ 21.19 ของต้นทุนขาย
และบริ การ ตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ ใน ปี 2555 และร้อยละ 19.85 ในปี 2556 และร้อยละ 13.51 ในปี 2557
โดยกระดาษที่ใช้ในการผลิตสิ่ งพิมพ์จดั เป็ นสิ นค้าประเภท Commodity ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาแปรผันตาม
ความต้องการของการบริ โภคและปริ มาณการผลิตของผูผ้ ลิต (Demand & Supply) ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงมีความเสี่ ยง
จากการผันผวนของราคากระดาษ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุ นการผลิ ตและกําไรสุ ท ธิ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีความเสี่ ยงจากการขาดแคลนกระดาษ Newsprint ชนิ ดม้วนที่ ใช้พิมพ์หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร
และหนังสื อที่มียอดพิมพ์สูง ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่สาํ คัญที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ใช้ในการผลิตสิ่ งพิมพ์ แต่อย่างไรก็ตามสัดส่ วนของ
กระดาษที่ ใ ช้ใ นแต่ ล ะปี มี ป ริ ม าณร้ อ ยละเริ่ ม ลดเรื่ อ ยๆ อัน มี ผ ลมาจากพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โ ภคเปลี่ ย นไปมี ก ารใช้
สื่ อดิจิตอลในการบริ โภคข้อมูลมากขึ้น และกลุ่มบริ ษทั มีความพยายามมองหาธุ รกิจใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคให้มากขึ้น
ในการลดความเสี่ ยงจากการขาดแคลนกระดาษและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคากระดาษ Newsprint ชนิดม้วน
กลุ่มบริ ษทั ฯจะสั่งซื้ อกระดาษจากบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ สําหรั บการจัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์ในเครื อเนชัน่ โดยเครื อเนชัน่
มี ประสบการณ์ในการจัดซื้ อกระดาษเป็ นระยะเวลานาน มี การจัดซื้ อกระดาษสํารองไว้ และเข้าใจในวงจรของราคา
กระดาษเป็ นอย่างดี รวมทั้งเครื อเนชัน่ ได้มีการบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทํา Forward Contract
ไว้ตามปริ มาณกระดาษที่คาดว่าจะใช้ล่วงหน้า ดังนั้น การจัดซื้ อกระดาษจากเครื อเนชัน่ จึงช่วยลดความเสี่ ยงจากความ
ผันผวนของราคากระดาษ และการขาดแคลนกระดาษได้
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะสั่งจองกระดาษก่อนการตั้งราคาขายของหนังสื อ เพื่อให้กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังสามารถ
รั กษาสัดส่ วนของต้นทุ นกระดาษต่อ ราคาหนังสื อไว้ได้ รวมทั้งบริ ษทั ฯสามารถปรั บราคาหนังสื อเพิ่มขึ้ นได้หลาย
ประเภท ในกรณี ที่ตน้ ทุนกระดาษเพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสําคัญ
14.2.3 การล้าสมัยของสิ นค้าคงเหลือ
ปั จจุ บนั สิ่ งพิมพ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ มีการขายผ่านตัวแทนจําหน่ ายเป็ นส่ วนใหญ่ โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ จะรั บคืน
สิ่ งพิมพ์ที่ไม่สามารถจําหน่ ายได้จากตัวแทนจําหน่าย ซึ่ งอาจเป็ นผลให้มีสิ่งพิมพ์เป็ นสิ นค้าคงเหลือเป็ นจํานวนมากได้
สิ นค้าคงเหลื อดังกล่าวมี โอกาสเสื่ อมคุ ณภาพ เสี ยหาย และล้าสมัยเมื่ อ เวลาผ่านไป ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีการตั้งค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของมูลค่า
สิ นค้าคงเหลื อที่ มีอายุมากกว่า 1 ปี ขึ้ นไปและผลิ ตครบชุ ดแล้ว และสัดส่ วนร้ อยละ 100 ของสิ นค้าคงเหลื อที่ มี อายุ
มากกว่า 3 ปี ขึ้นไปแต่ยงั ผลิตไม่ครบชุด โดยมีการตั้งค่าเผื่อดังกล่าวทุกเดือน นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีการบริ หาร
สิ นค้าคงคลังให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น โดยมีการจําหน่ ายสิ นค้าล้าสมัยในการจัดกิ จกรรมโครงการ CSR และ
การ จัดกิ จกรรมออกบูธตามสถานที่ ต่างๆ และสําหรั บหนังสื อการ์ ตูนที่ มีเล่มต่อเนื่ อง กลุ่มบริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการ
นําเล่ ม ที่ อ อกใหม่ วางจําหน่ า ยควบคู่ ไปกับ เล่ ม ที่ ได้วางจําหน่ า ยในตลาดแล้ว ซึ่ ง รวมถึ ง การนํา หนังสื อการ์ ตูนที่ มี
การออกจําหน่ายครบทุกเล่มแล้วมารวมชุดจัดจําหน่ายเพื่อกระตุน้ การขายด้วย
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14.2.4 การแข่งขันและจํานวนคู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้น
การแข่งขันในอุ ตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อระหว่างสํานักพิม พ์ขนาดใหญ่ป รั บ ตัวเพิ่มสู งขึ้ นใน
ปั จจุบนั ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ เชื่ อว่าจะ
สามารถรั กษาความเป็ นหนึ่ งในผูน้ าํ ของอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อในประเทศไทยได้ต่อไปในอนาคต
โดยเฉพาะการเป็ นหนึ่ งในสํานักพิมพ์ที่มียอดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่นสู งที่สุดในประเทศไทย
และมียอดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สําหรับเด็กและเยาวชนจากประเทศต่างๆ เช่น จีน เกาหลี ไต้หวัน สหรัฐอเมริ กา ในอันดับ
ต้นๆของประเทศไทย จากจุดเด่นของกลุ่มบริ ษทั ฯ ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั นักเขียนและสํานักพิมพ์ที่มีชื่อเสี ยง และที่
ประสบความสําเร็ จในการผลิตและจัดจําหน่ ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อมาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งทําให้กลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถ
คัดเลือกสิ่ งพิมพ์ที่มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมสู งมาผลิตและจัดจําหน่ายได้ตามเป้ าหมาย นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ยัง
มีการผลิตสิ่ งพิมพ์หลากหลายประเภทเพื่อครอบคลุมความต้องการของผูอ้ ่านทุกกลุ่ม ซึ่ งเป็ นการลดความเสี่ ยงจากการ
พึ่งพาผูอ้ ่านกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี นั้น
“บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอ
รั บ รองว่า ข้อ มูลดังกล่าวถูกต้อ งครบถ้วน ไม่ เป็ นเท็จ ไม่ ท าํ ให้ผูอ้ ื่ นสําคัญ ผิด หรื อ ไม่ ข าดข้อ มูลที่ ค วรต้องแจ้งใน
สาระสําคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษ ัท ได้จัด ให้ มี ร ะบบการเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ ดี เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่า บริ ษ ัท ได้เ ปิ ดเผยข้อ มู ล ในส่ ว นที่ เ ป็ น
สาระสําคัญ ทั้งของบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยอย่างถูกต้อ งครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุ มดูแลให้มี การปฏิ บ ัติตามระบบ
ดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ ดี และควบคุ มดูแลให้มีการปฏิ บตั ิตามระบบดังกล่าว และ
บริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมิ นระบบการควบคุ มภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ต่อผูส้ อบบัญชี และกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึ งข้อบกพร่ องและการเปลี่ ยนแปลงที่ สําคัญของระบบการควบคุ มภายใน
รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นายพนา จันทรวิโรจน์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อกํากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ นายพนา จันทรวิโรจน์ กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตําแหน่ง

นางสาวดวงกมล โชตะนา

ประธานกรรมการ

นายพนา

จันทรวิโรจน์

กรรมการบริ ษทั

จันทรวิโรจน์

กรรมการบริ ษทั

ผูร้ ับมอบอํานาจ
นายพนา

ลายมือชื่อ
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เอกสารแนบ 2
ข้ อมูลความสั มพันธ์ ระหว่ างกรรมการ ผู้บริหาร กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ ร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษทั ฯ

บริษทั
ใหญ่

บริษทั ย่ อย

รายชื่อ

บริษทั ที่
เกีย่ วข้ อง

บริษทั ย่อยในระดับเดียวกัน

NINE

NED

NK

NGE

NBB

NMG

NBC

WPS

NML

NNM

NNF

NNN

NU

YNIS

X,//

X, //

X

X

X

X, //

X, //

-

X

X

-

X, //

X

-

นายสุทธิชยั

แซ่หยุน่

นายสมศักดิ์

เชียร์ จิระนคร

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายสุธีร์

จินตนานฤมิตร

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

น.ส. ศันธยา

กิตติโกวิท

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายพนา

จันทรวิโรจน์

/

-

-

/

-

/, //

-

/

-

-

/

/

-

/

นายเสริ มสิ น

สมะลาภา

/

-

-

-

/

/, //

/, //

-

-

-

-

-

/

-

นายเทพชัย

แซ่หย่อง

/

-

-

/

-

-, //

/, //

-

-

-

-

/

-

-

นางวงศ์สิริ

มิยาจิ

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

น.ส.ฐิตกานต์

ธนาโอฬาร

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายแสงชัย

ลีลานวลิขิต

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

น.ส.บุญพา

แซ่เบ้

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ: 1. X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = กรรมการบริ หาร, V = ผูบ้ ริ หาร
รายชื่อบริษทั
บริษทั ย่ อย :
NED
NGE
NK
NBB

บจก. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์
บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
บจก. เนชั่น คิดส์
บจก. ไนน์ บี ไบรท์

สั ดส่ วนการถือหุ้น
ณ 31 ธ.ค. 57
%
ถือหุ้นโดยตรง
99.99
ถือหุ้นโดยตรง
98.99
ถือหุ้นโดยตรง
99.99
ถือหุ้นโดยตรง
59.99
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รายชื่อบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อยในระดับเดียวกัน และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
NMG : บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
NNM
NNF
NBC
: บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่
NNN
NBB
: บจก. ไนน์ บี ไบรท์
NU
WPS
: บจก. ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)
NML : บจก. เอ็นเอ็มแอล
YNIS

:
:
:
:
:

บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย
บจก. เอ็นเอ็นเอ็น เน็กซ์ ฟรอนเทียร์
บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค
บจก. เนชัน่ ยู
บจก. โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วสิ

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่ อย
รายชื่อ
NED
NGE
NK
นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
X
X
X
นายเสริ มสิ น สมะลาภา
นายเทพชัย แซ่หย่อง
/
นางสาวมัธยา โอสถานนท์
/
/
/
นายพนา จันทรวิโรจน์
/
/
นายสุ พจน์ เพียรศิริ
/
/
/
นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์
/
นายทวีวฒ
ุ น์ อมรเดชเทวินทร์
นางสาวอิงทิพย์ รัตตะรังสี
หมายเหตุ 1. / = กรรมการ x = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริ หาร
2. บริ ษทั ย่อย :
NED = บจก. เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์
NK
= บจก. เนชัน่ คิดส์
NGE = บจก. เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
(เดิม บจก. เนชัน่ เอ็คมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์)

NBB

= บจก. ไนน์ บี ไบร์ท

NBB
X
/
/
/
/
/

บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล /
ตําแหน่ง

1. นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
ประธานกรรมการบริ ษทั และ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพัน
บริ ษทั ตามที่กาํ หนดในหนังสื อ
รับรอง

อายุ
(ปี )

สัดส่ วนการ
ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
หน่วยงาน / บริ ษทั
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม ถือหุน้ ในบริ ษทั (%) ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ณ 30 ธันวาคม 2557
ระหว่าง
(นับรวมคู่สมรส)
ผูบ้ ริ หาร
69  ประกาศนียบัตรโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
0.92
 2549 - ปั จจุบน
ั - ประธานกรรมการ - บจก. เอ็น เอ็ม แอล
พาณิ ชย์ กรุ งเทพมหานคร (ACC)
 2551 – ปั จจุบน
ั - ประธานกรรมการ - บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค
 โรงเรี ยนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.
 2554 – ปั จจุบน
ั - ประธานกรรมการ - บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติ้ง
คอร์ปอเรชัน่
สงขลา
 อบรมหลักสู ตร Director Accreditation
 2554 – ปั จจุบน
ั - ประธานกรรมการ - บจก. เนชัน่ ยู
Program (DAP) รุ่ น 54 ของสมาคมส่ งเสริ ม
 2555 – ปั จจุบน
ั - ประธานกรรมการ - บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
 2555 – ปั จจุบน
ั - ประธานกรรมการ - บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่
แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
 2555 – ปั จจุบน
ั - ประธานกรรมการ - บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย
 2555 – ปั จจุบน
ั - ประธานกรรมการ - บจก. เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์
 2555 – ปั จจุบน
ั - ประธานกรรมการ - บจก. เนชัน่ คิดส์
- ประธานกรรมการ - บจก. ไนน์ บี ไบรท์
 26 ส.ค. 56 –
ปัจจุบนั

บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล /
ตําแหน่ง

2. นายพนา จันทรวิโรจน์
กรรมการบริ ษทั และกรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

อายุ
(ปี )

สัดส่ วนการ
ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม ถือหุน้ ในบริ ษทั (%) ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ณ 30 ธันวาคม 2557
ระหว่าง
(นับรวมคู่สมรส)
ผูบ้ ริ หาร
56  ปริ ญญาโท : Tufts University, USA
 2551 – ปั จจุบน
ั - กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
 อบรมหลักสู ตร Director Certification
 2554 – ปั จจุบน
ั - กรรมการ และ
Program (DCP) รุ่ น 31 ของสมาคมส่ งเสริ ม
- กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
 7 ส.ค. 57 –
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ปัจจุบนั
 2555 – ปั จจุบน
ั - กรรมการ
 2555 – ปั จจุบน
ั - กรรมการ
2555 – ปัจจุบนั - กรรมการ



3. นายเทพชัย แซ่หย่อง
กรรมการและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลง
นามผูกพันบริ ษทั ตามที่กาํ หนดใน
หนังสื อรับรอง

60

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
พาณิ ชยการ กรุ งเทพมหานคร (ACC)
อบรมหลักสู ตรบทบาทหน้าที่ และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการบริ ษทั (DCP) รุ่ น 177
ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย


-

-



2551-2555

- ผูอ้ าํ นวยการ

2555-ปัจจุบนั
2555-ปั จจุบน
ั
2556-ปั จจุบน
ั

- บรรณาธิ การเครื อ
เนชัน่
- กรรมการ



2556-8 ส.ค. 2557 - กรรมการ
7 ส.ค.57-ปั จจุบน
ั - กรรมการ


หน่วยงาน / บริ ษทั

- บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค
- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่
แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
- บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
- บจก.โยมิอรู ิ -เนชัน่ อินฟอร์ม
เมชัน่ เซอร์วสิ
- บจก. เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเท
นเมนท์ (เดิม บจก. เนชัน่ เอ็ก
มอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์)
- องค์การกระจายเสี ยงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(ไทยพีบีเอส)
- บมจ.เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
- บจก.เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค
- บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์
ปอเรชัน่
- บมจ.เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่
แนล เอ็ดดูเทนเมนท์

บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล /
ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

4. นายเสริ มสิ น สมะลาภา
กรรมการบริ ษทั และกรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

47

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

ปริ ญญาโท สาขาการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ วิทยาลัยบริ หารธุรกิจส
โลน สถาบันเทคโนโลยี แห่งแมสซาชู
เซ็ทส์ (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 ปริ ญญาตรี สาขาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์สาํ หรับบริ ษท
ั สื่ อ หลักสูตร
ผูบ้ ริ หาร วิทยาลัยบริ หารธุรกิจฮาวาร์ด
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 อบรมหลักสู ตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ น 24 ของสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย


สัดส่ วนการ
ความสัมพันธ์
ถือหุน้ ในบริ ษทั (%) ทางครอบครัว
ระหว่าง
ณ 30 ธันวาคม 2557
ผูบ้ ริ หาร
(นับรวมคู่สมรส)
-

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง

2542  2553  2553  2554 



ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

- กรรมการ
- นายกสภามหาวิทยาลัย
- กรรมการ
- กรรมการ

2554 - ปัจจุบนั - กรรมการ

2554 - ปัจจุบนั - กรรมการ
- กรรมการ
 26 ส.ค. 56 ปัจจุบนั



หน่วยงาน / บริ ษทั

- บจก. ไทย พอร์ทลั
- มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
- บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
- บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติ้ง
คอร์ปอเรชัน่
- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่
แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
- บจก. เนชัน่ ยู
- บจก. ไนน์ บี ไบรท์

บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล /
ตําแหน่ง

5. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

สัดส่ วนการ
ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม ถือหุน้ ในบริ ษทั (%) ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ระหว่าง
ณ 30 ธันวาคม 2557
ผูบ้ ริ หาร
(นับรวมคู่สมรส)
71  ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ และการ
 2543 - ปั จจุบน
ั - กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ หารอุตสาหกรรม University of
 2545 - ปั จจุบน
ั - ประธานกรรมการ
Wisconsin, USA
 2548 - ปั จจุบน
ั - กรรมการผูจ้ ดั การ
 2551 - ปั จจุบน
 ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University
ั - กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
of Wisconsin, USA
ตรวจสอบ
 ประกาศนี ยบัตรโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
พาณิ ชย์ กรุ งเทพมหานคร (ACC)
 อบรมหลักสู ตร Director Certification
Program (DCP) รุ่ น 101 และหลักสูตร
คณะกรรมการตรวจสอบ รุ่ นที่ 23 ของ
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย

หน่วยงาน / บริ ษทั

- บจก. เร็ บบิท เอเชีย
- บจก. เอ็นเนอร์ ยี่ คอนโทรล
- บจก. พี.อาร์ .เอส.เอส.
- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่
แนล เอ็ดดูเทนเมนท์

บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล /
ตําแหน่ง

6. นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ

7. ดร.ศันธยา กิตติโกวิท
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

สัดส่ วนการ
ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม ถือหุน้ ในบริ ษทั (%) ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ระหว่าง
ณ 30 ธันวาคม 2557
ผูบ้ ริ หาร
(นับรวมคู่สมรส)
70  ปริ ญญาตรี สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์
 2518 - ปั จจุบน
ั - หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ
มหาวิทยาลัย
 2531 - ปั จจุบน
ั - ประธานกรรมการ
 2532 - ปั จจุบน
 อบรมหลักสู ตร Director Certification
ั - ประธานกรรมการ
Program (DCP) รุ่ น 108 และ Financial
 2538 – ปั จจุบน
ั - ประธานกรรมการ
Statement for Director รุ่ นที่ 3/2551 ของ
 2538 - ปั จจุบน
ั - กรรมการ
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
 2549 - ปั จจุบน
ั - กรรมการผูจ้ ดั การ
ไทย
 2551 – ปั จจุบน
ั - กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
 2554 - ปั จจุบน
ั - กรรมการบริ ษทั
44

ปริ ญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต,
ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 MBA - International Management,
University of Dallas, Texas, USA
 ปริ ญญาตรี บัญชี บณ
ั ฑิต (การต้นทุน),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อบรมหลักสู ตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที่ 107 ของสมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย


-

-

23 เม.ย. 2556 - - กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ปัจจุบนั



หน่วยงาน / บริ ษทั

- หจก. แพคดีไซน์
- บจก. ทอปคอน
- บจก. นฤมิตร
- บจก. แพคครี เอท
- บจก.สยามอาร์ ตเซรามิค
- บจก. เอ็นเนอร์ ยี่ คอนโทรล
- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่
แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
- บจก. หาดใหญ่นคริ นทร์
- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่
แนล เอ็ดดูเทนเมนท์

บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล /
ตําแหน่ง

8. ดร.วงศ์สิริ สังขวาสี มิยาจิ
บรรณาธิการบริ หาร

9. นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร
ผูอ้ าํ นวยการ - พัฒนาธุรกิจ

อายุ
(ปี )

สัดส่ วนการ
ความสัมพันธ์
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม ถือหุน้ ในบริ ษทั (%) ทางครอบครัว
ระหว่าง
ณ 30 ธันวาคม 2557
ผูบ้ ริ หาร
(นับรวมคู่สมรส)
51  ปริ ญญาเอก Graduate School of Science
and Technology, Chiba University, Japan
 ปริ ญญาโท Industrial Chemistry,
Faculty of Engineering, Chiba University,
Japan
ปริ ญญาตรี Industrial Chemistry, Faculty
of Engineering, Chiba University, Japan
51

ปริ ญญาโท คณะอักษรศาสตร์ สาขาการ
แปล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริ ญญาโท คณะวารสารศาสตร์ และ
สื่ อสารมวลชน(สาขานโยบายและการวาง
แผนการสื่ อสาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ สาขา
ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


-

-

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง





หน่วยงาน / บริ ษทั

2555 - ปัจจุบนั - บรรณาธิการบริ หาร

- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่
แนล เอ็ดดูเทนเมนท์

2549 - ปัจจุบนั - ผูอ้ าํ นวยการ - พัฒนา
ธุรกิจ

- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่
แนล เอ็ดดูเทนเมนท์

บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล /
ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

10. นายแสงชัย ลีลานวลิขิต
ผูอ้ าํ นวยการ - ฝ่ ายขายโฆษณา

47



11. นางสาวบุญพา แซ่เบ้
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ- ฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

41



12. นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ
เลขานุการบริ ษทั

34



ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่ วนการ
ความสัมพันธ์
ถือหุน้ ในบริ ษทั (%) ทางครอบครัว
ระหว่าง
ณ 30 ธันวาคม 2557
ผูบ้ ริ หาร
(นับรวมคู่สมรส)
-

ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุ งเทพ

-

-

ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ-การเงิน
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
การอบรมปี 2557
หลักสู ตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั จดทะเบียน รุ่ น 12

-

-

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง





2553 - ปัจจุบนั - ผูอ้ าํ นวยการ - ฝ่ ายขาย - บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่
แนล เอ็ดดูเทนเมนท์

2553 - ปัจจุบนั - ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี - บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่
และการเงิน
แนล เอ็ดดูเทนเมนท์

2555 – ปัจจุบนั - ผูจ้ ดั การ – เลขานุการ
บริ ษทั
 2554 - 2555
- เลขานุการ
คณะกรรมการบริ หาร


หน่วยงาน / บริ ษทั

- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่
แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
- บมจ. นํ้าตาลครบุรี

บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. ให้คาํ แนะนําเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกําหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและสมํ่าเสมอ
2. ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่ วนที่รับผิดชอบตามระเบี ยบและข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
3. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
3.1 ทะเบียนกรรมการ
3.2 หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
3.3 หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
3.4 รายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
3.5 รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร

บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตําแหน่ง
1. นางสาวสาวิตรี งามขํา

สัดส่วนการ
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ความสัมพันธ์
หน่วยงาน / บริษัท
อายุ
ถือหุ้นในบริษัท (%)
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ทางครอบครัว
เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับ
(ปี )
ณ 30 ธันวาคม 2557
ระหว่างผู้บริหาร
ธุรกิจบริษัท
(นับรวมคูส่ มรส)
 2555 - ปั จจุบนั
- Internal Audit Manager - บมจ. เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
34 การศึกษา
 ปริ ญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์ และ
เอ็ดดูเทนเมนท์
 2553
การบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์
- Assistant Internal Audit - บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์
มหาวิทยาลัย
Manager
 ปริ ญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ และ
 2547 - 2553
- Audit Supervisor
- บจก. เอส.เค. แอคเคาน์แต้ นท์
สังคมศาสตร์ สาขาการบัญชี
เซอร์ วิสเซส
มหาวิทยาลัยบูรพา
การอบรมปี 2557
 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย (สตท.)
- Creative Problem-Solving
Techniques for Auditors
- Audit Working Paper And
Evidence
เอกสารแนบ 1 - 1

บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล /
ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ
ความสัมพันธ์
ถือหุ้นในบริษัท (%)
ทางครอบครัว
ณ 27 ธันวาคม 2557
ระหว่างผู้บริหาร
(นับรวมคูส่ มรส)

- Audit Project Management
- Enhance Communication for
Auditors
 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
- COSO 2013 และผลกระทบที่มีตอ่
บริษัทจดทะเบียนฯ
- การตรวจสอบให้ ได้ ตามแผนการ
ตรวจสอบ

เอกสารแนบ 1 - 2

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง

หน่วยงาน / บริษัท
เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจบริษัท

บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
- ไม่มี -

บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5

- ไม่มี -

