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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 

ของ 
บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

 
เวลาและสถานที ่ 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลยัเนชัน่ เลขท่ี 1854  ก.ม. 
4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
 
กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุทธิชยั  แซ่หยุน่   ประธานกรรมการ 
2. นายต่อบุญ พว่งมหา   กรรมการ 
3. นายเสริมสิน  สมะลาภา  กรรมการ 
4. นายพนา  จนัทรวโิรจน์  กรรมการ 
5. นายสมศกัด์ิ  เชียร์  จิระนคร  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายสุธีร์  จินตนานฤมิตร  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาวศนัธยา กิตติโกวทิ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
รวมแลว้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 7 คน  
 
กรรมการบริษัทฯที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางเกษรี กาญจนะวณิชย ์  กรรมการ 
 
ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม  
1.  นางวงศสิ์ริ  มิยาจิ                 บรรณาธิการบริหาร 
2. นางสาววาสนา เรืองจารุจรัส  ผูอ้าํนวยการ-ฝ่ายขายโฆษณาและกิจกรรมพิเศษ 
3. นางสุภาพร สลกัทอง   ผูอ้าํนวยการ-ฝ่ายขายธุรกิจส่ือโทรทศัน ์
4.  นายแสงชยั  ลีลานวลิขิต         ผูอ้าํนวยการ-ส่ือต่างประเทศ 
5. นางสาวฐิติกานต ์ ธนาโอฬาร  ผูอ้าํนวยการ-พฒันาธุรกิจ 
6. นางสาวบุญพา แซ่เบ ้                               ผูจ้ดัการอาวโุส-ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวปัทมาวรรณ วฒันกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832 
2. นายวเิชียร  ธรรมตระกลู   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3183 
  

ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่าง ๆ  
1. นายไกรสร มีสมงาม    บริษทั เภา แอนด ์แอสโซซิเอทส์ ลอว ์ออฟฟิช จาํกดั 
 
 

ก่อนเร่ิมการประชุมตามกาํหนดวาระ  บริษทัฯ ช้ีแจงแนวปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั
ฯ เก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ซ่ึงในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทัฯ มี
แนวปฏิบติัดงัน้ีค่ะ 

1.  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อ 
หุ้นคร้ังน้ี โดยเสนอช่ือผ่านคณะกรรมการล่วงหนา้ 3 เดือน ก่อนวนัประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ซ่ึงถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ www.nine.co.th และนาํส่งรายละเอียดไดท้างไปรษณียถึ์งประธานคณะกรรมการบริษทัฯ 
ตั้งแต่วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2557 

ปรากฎวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเพ่ิม 
วาระประชุมเขา้มา 

2.  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้จดัส่งคาํถามล่วงหนา้สาํหรับการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ผา่นทางเวบ็ไซต ์ 
www.nine.co.th หรือทางโทรสาร 0-2338-3938 ตั้งแต่วนัท่ี 4 มีนาคม 2557 ถึงวนัท่ี 19 มีนาคม 2557  เพื่อให้
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารไดร้วบรวมเตรียมช้ีแจงในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

      ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอคาํถามล่วงหนา้เขา้มาแต่อยา่งใด 
3.  บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บ 

มอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้ได ้กรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ มอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี คือ นาย
สุธีร์ จินตนานฤมิตร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซ่ึงประวติัโดยสังเขป ปรากฎตามเอกสารแนบในหนงัสือ
เชิญประชุม 

4.  ระเบียบวธีิลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ หมวดท่ี 4 “การ 
ประชุมผูถื้อหุน้” ตั้งแต่ขอ้ 40 ขอ้ 42 และขอ้ 43 ซ่ึงไดแ้นบในหนงัสือเชิญประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้แลว้ ดงัน้ี 

ขอ้ 40 “การประชุมใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติ
ใหเ้ปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม” 

ขอ้ 42 “ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สีย 
เป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ” 
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ขอ้ 43 “การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ย 
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนใน
ขอ้บงัคบัน้ี หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะกาํหนดไว”้  
 

สาํหรับการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ในวนัน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถา้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด
คดัคา้นหรือเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ก็ใหถื้อวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัรับรองตามท่ีประธานเสนอ แต่ถา้วาระใดมีผูถื้อ
หุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ก็ขอให้ยกมือข้ึน ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสียง จะใชวิ้ธีลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกให้ท่านผูถื้อหุน้ตอนลงทะเบียนก่อนเขา้หอ้งประชุม โดย
การทาํเคร่ืองหมายลงในบตัรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกาํกบัในบตัรลงคะแนนด้วยทุกคร้ัง จากนั้น
เจา้หนา้ท่ีจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงเพ่ือนาํไปตรวจนบัและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งน้ีใหห้มายรวมถึงผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ท่านผูถื้อหุ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผูถื้อหุ้นมี
คะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่คือหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง 

 

วิธีปฏิบติัดงักล่าวใชส้าํหรับทุกวาระ ยกเวน้วาระท่ี 5 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตาม
วาระ จะใหท่ี้ประชุมใชว้ิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ เพื่อ
ความโปร่งใสและสอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่ไดม้อบบตัรลงคะแนนให้แก่เจา้หนา้ท่ี จะนบัเป็นส่วนหน่ึงของคะแนนเสียงเห็นดว้ย  และ
เม่ือประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแลว้ ถือวา่การออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอนัส้ินสุด 
 

เร่ิมการประชุม 
 นายสุทธิชัย  แซ่หยุน่  ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแถลงต่อท่ี
ประชุมวา่ จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัมีจาํนวนทั้งส้ิน 170,048,386 หุน้ มีผูถื้อหุน้มาประชุมดงัน้ี 
- ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 31 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้1,966,316 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 1.16 ของหุน้ทั้งหมด  
- ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะ 32 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้144,869,162 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 85.19 ของหุน้ทั้งหมด 
- รวมผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 63 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้146,835,478 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 86.35 ของหุน้ทั้งหมด  
 ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
 สําหรับการประชุมคร้ังน้ี ประธานฯ  มอบหมายให้ นายต่อบุญ พ่วงมหา กรรมการผูอ้าํนวยการ ทาํหน้าท่ีเป็น
ผูด้าํเนินการประชุม 
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2556 
 กรรมการผูอ้าํนวยการ แถลงต่อท่ีประชุมว่า เลขานุการบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี  2556  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 และคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งตามมติของ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  จึงขอนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2556 ดงัมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ 
 

 กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณาออกเสียง
ลงคะแนน ในวาระท่ี 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 
2556 
 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
23 เมษายน 2556 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 146,788,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0  
งดออกเสียง จาํนวน 47,204 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.03  

 
วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของ 
บริษัทสําหรับปี 2556 
 กรรมการผูอ้าํนวยการ แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ได้จัดทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และ
รายงานคณะกรรมการของบริษทัฯ สาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2556 ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 
2556 ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม อยา่งไรก็ตาม ขอสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี 
2556 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบดงัน้ี   
 ตามงบการเงินรวมของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย สาํหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เม่ือเทียบกบัปี 2555 บริษทัมีรายไดร้วม 359.45 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4.6 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มข้ึน 1.29% มาจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการเพิ่มข้ึน 41% ซ่ึงเป็นรายไดจ้ากการขายโฆษณาในช่องทีวีดาวเทียม และ
รายไดจ้ากกิจกรรมพิเศษ ในปี 2556 มีกาํไรสุทธิจาํนวน 20.45 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2555 จาํนวน 24.95 ลา้นบาท สาเหตุ
จากรายไดข้องส่ือส่ิงพิมพล์ดลง 13%  ตามสภาพตลาดโดยรวมท่ีมีอตัราการเติบโตลดลง ส่วนตน้ทุนขายและค่าใชจ่้าย
ในการขายและบริหารเติบโตข้ึน 2% จากการขยายตวัของธุรกิจรายการโทรทศัน์  
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 โครงสร้างรายได ้ประกอบดว้ย การผลิตและจาํหน่ายพ็อคเก็ตบุคส์ 20% การผลิตและจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์
สาํหรับเยาวชน 40%  การจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 22%  การจาํหน่ายสินคา้และบริการทาง
อินเตอร์เน็ต 1% และจากธุรกิจรายการโทรทศัน์ 14%  
 โครงสร้างรายจ่าย ประกอบดว้ย ตน้ทุนขายและบริการ 74% ค่าใชจ่้ายในการขาย 13% ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
11% และค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 2% 
 สาํหรับฐานะการเงิน ณ  ส้ินปี 2556 มีสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนจาก 368.86 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2555 เป็น 761.31 ลา้น
บาท หรือเพิ่มข้ึน 106.39% เกิดจากเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมาจากเงินเพิ่มทุนของบริษทั  ส่วนหน้ีสินเพิ่มข้ึนจาก
185.80 ลา้นบาท ณ ส้ินปี  2555 เป็น 231.67 ลา้นบาท หรือเพิม่ข้ึน  24.68%  มาจากหน้ีสินคงคา้งระหวา่งกนักบับริษทัใน
เครือ  สาํหรับส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึนจาก 183.06 ลา้นบาท ณ ส้ินปี  2555 เป็น 529.64 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 189.32%  
มาจากการเพ่ิมทุนของบริษทั 
 

กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติม  กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ 

พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี  2 พิจารณาอนุมติัและรับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงาน
คณะกรรมการของบริษทัสาํหรับปี 2556 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของ
คณะกรรมการของบริษทัสําหรับปี 2556 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 146,788,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0  
งดออกเสียง จาํนวน 47,204 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.03  

 

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 กรรมการผูอ้าํนวยการ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31  
ธันวาคม 2556 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่า
ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2556 ท่ี
บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
 

กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
 



6 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติม  กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัและรับรองงบการเงินประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัและรับรองงบการเงินประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 146,788,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0  
งดออกเสียง จาํนวน 47,204 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.03  

 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2556 

กรรมการผูอ้าํนวยการ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัหมวดท่ี 6 กาํหนดไวว้่า “ห้ามมิให้ประกาศอนุญาต
จ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นคร้ังคราวได ้เม่ือปรากฎแก่กรรมการว่า บริษทัฯ มีกาํไร
พอสมควรท่ีจะกระทาํเช่นนั้นได ้และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อ
หุน้คราวต่อไป” ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิของแต่ละบริษทัฯ (ตามงบ
การเงินเฉพาะของบริษทัฯ) หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สาํรองตามกฎหมาย และสํารองอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นและเหมาะสม 
ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได ้โดยข้ึนอยูก่บัความจาํเป็นและเหมาะสมภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการ
ดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 
 จากผลการดาํเนินงานในปี 2556 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2556 จาํนวน 19.89 ลา้นบาท คิดเป็นกาํไรสุทธิ
เท่ากบั  0.16 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดพ้ิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 17 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 85.47 ของกาํไรสุทธิ 
โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี  4 มีนาคม 2557 (Record Date) และใหร้วบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ข) โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนในวนัท่ี 5 มีนาคม 2557 ท่ีผา่นมา และกาํหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษายน 2557 
  
 กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  
 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติม  กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี ส้ินสุด  ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 ส้ินสุด ณ  วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย จาํนวน 146,788,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0  
งดออกเสียง จาํนวน 47,204 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.03  

 

วาระที่ 5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
กรรมการผูอ้าํนวยการ  แถลงต่อท่ีประชุมว่า  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 18 กาํหนดว่า ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่ง
ออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 8 
ตาํแหน่ง โดยในปี 2557 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจาํนวน 3 ตาํแหน่ง ดงัน้ี 
 1) นายสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2) นายเสริมสิน สมะลาภา  กรรมการ 
 3) นางเกษรี กาญจนะวณิชย ์       กรรมการ 

ทั้งน้ีนางเกษรี กาญจนะวณิชย ์ไดแ้จง้ความประสงค์ท่ีจะไม่ต่อวาระการกลบัเขา้มาเป็นกรรมการบริษทั และ
บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่า มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับการคดัเลือก
เป็นกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2557 ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงผล
ปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายสมศักด์ิ เชียร์           
จิระนคร และนายเสริมสิน สมะลาภา เป็นผูมี้ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และท่ีผ่านมา ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขต
อาํนาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี อนัสร้างคุณประโยชน์แก่การดาํเนินกิจการ
ของบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ท่ีครบวาระในคราวน้ีกลบัเขา้
มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง  ซ่ึงประวติักรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ 
ไดจ้ดัส่งใหท่้าน ดงันั้น บริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตั้งกรรมการท่ีครบวาระในคราวน้ี 2 ท่าน กลบั
เขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง  

 
กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อ

หุน้พิจารณาลงมติเพ่ืออนุมติัแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ท่ีครบวาระในคราวน้ีกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี 
เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเกบ็บตัรลงคะแนนทุกใบ 
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี  
1) นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร   

เห็นดว้ย จาํนวน 146,788,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0  
งดออกเสียง จาํนวน 47,204 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.03  

2) นายเสริมสิน สมะลาภา 
เห็นดว้ย จาํนวน 146,788,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0  
งดออกเสียง จาํนวน 47,204 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.03  

 
วาระที่ 6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจําปี 2557 

กรรมการผูอ้าํนวยการ แถลงต่อท่ีประชุมวา่  บริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดใหค้ณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูท้าํ
หน้าท่ีพิจารณากลัน่กรองการสรรหากรรมการและการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการไดพ้ิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และค่าตอบแทนถวัเฉล่ียตามขนาดธุรกิจท่ี
ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ ซ่ึงรายละเอียด
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 มีรายละเอียดปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหท่้าน 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 รวมจาํนวน 2,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนสําหรับตาํแหน่งประธาน
กรรมการบริษทัฯ จะเป็นอตัราเดียวกนักบัประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร
จะเป็นอตัราเดียวกนักบักรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส 

 
กรรมการ / ตําแหน่ง ค่าตอบแทนปี  2557 (ปีทีเ่สนอ) ค่าตอบแทนปี 2556 

ประธานกรรมการ: 
- นายสุทธิชยั  แซ่หยุน่ 

 
400,000.- 

 
400,000.- 

กรรมการทีไ่ม่ใช่ผู้บริหาร: 
- นายเสริมสิน สมะลาภา 
- นายพนา  จนัทรวโิรจน ์

 
200,000.- 
200,000.- 

 
200,000.- 
200,000.- 

ประธานกรรมการตรวจสอบ: 
- นายสมศกัด์ิ  เชียร์ จิระนคร 

 
400,000.- 

 
400,000.- 

กรรมการตรวจสอบ 
- นายสุธีร์  จินตนานฤมิตร 
- นางสาวศนัธยา กิตติโกวทิ 

 
300,000.- 
300,000.- 

 
300,000.- 
300,000.- 
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กรรมการ / ตําแหน่ง ค่าตอบแทนปี  2557 (ปีทีเ่สนอ) ค่าตอบแทนปี 2556 

กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร : 
-  นายต่อบุญ  พ่วงมหา 

 
200,000.- 

 
100,000.- 

กรรมการทีไ่ม่ต่อวาระปี 57  
หรือลาออกในปี 56  
- นางเกษรี  กาญจนะวณิชย ์ 
- นางสาวมธัยา โอสถานนท ์
- นายศิวะพร   ชมสุวรรณ 

 
 
 

ไม่มี  
 

 
 

200,000.- 
100,000.- 
150,000.- 

รวม 2,000,000.- 2,350,000.- 

 
กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาออก

เสียงลงคะแนนในวาระท่ี 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัประจาํปี 2557 ทั้งน้ีวาระน้ีตอ้งผา่นมติ
อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของเสียงท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมาก ซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ 2 สองใน 3 สามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 146,788,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0  
งดออกเสียง จาํนวน 47,204 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.03  

 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2557 

กรรมการผูอ้าํนวยการ แถลงต่อท่ีประชุมว่า  คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่ออนุมติัแต่งตั้งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดย 

1. นางสาวปัทมาวรรณ วฒันกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9832 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯในงบ 
 การเงินของบริษทัในปี 2557 เป็นปีท่ี 1 หรือ 

2. นายวนิิจ  ศิลามงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3378 หรือ 
3. นายวเิชียร ธรรมตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3183 หรือ 
4. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4098  
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 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2557 โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ 
บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นใหญ่ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบติัไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องตลาด
หลกัทรัพยฯ์ อีกทั้ง ท่ีผา่นมามีผลการปฏิบติังานเป็นท่ีน่าพอใจ 

สาํหรับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2557 ของบริษทัฯ บริษทัย่อย และกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั รวม 5 บริษทั เป็นเงิน 1,915,000 บาท (เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 65,000 บาท  เน่ืองจากปีก่อนรวม 4 บริษทั 
ส่วนปี 2557 มีบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน 1 บริษทั คือบริษทัไนน์ บีไบร์ท จาํกดั) 

 
กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  
 
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงเสนอขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาออกเสียง

ลงคะแนนในวาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2557 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งนางสาวปัทมาวรรณ วฒันกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9832และ/

หรือ นายวินิจ  ศิลามงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3378 และ/หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 3183 และ/หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4098 แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2557 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และ
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั รวม 5 บริษทั เป็นจาํนวนเงิน 1,915,000.- บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 146,752,131 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.94  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0  
งดออกเสียง จาํนวน 83,347 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.06  

 
วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 
 

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี ้
ตัวแทนอาสาพทิักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คุณสุภาพร ภคสิริกลุ : สอบถามวา่ จากการท่ีตลาดทุนไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) ไดจ้ดัทาํแนวทางโครงการแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 
ซ่ึงทางบริษทัไดป้ระกาศเจตนารมณ์ในการเขา้ร่วมโครงการน้ี อยากทราบถึงการเตรียมความพร้อม การกาํหนดนโยบาย
ต่อตา้นการทุจริต รวมถึงแผนการท่ีจะนาํไปสู่ขั้นตอนปฎิบติั 
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เลขานุการบริษัท :  บริษทั ไดล้งนามใน คาํประกาศเจตนารมณ์ เขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจริตในช่วงเดือนกนัยายน 2556 ซ่ึงเป็นระยะเวลาไม่นานนัก สําหรับขั้นตอนต่อไป อยู่ระหว่างการเตรียมความ
พร้อมขององค์กรใน การสมคัรเป็นสมาชิก โดยบริษทัจะส่งผูบ้ริหารและฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้อบรมกบัสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  เพื่อเตรียมประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรฐานต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  
คุณสุทธิชัย หยุ่น ประธานกรรมการบริษัท : ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ ทั้งน้ีจากความเป็นส่ือยอ่มเป็นท่ีคาดหวงัของสังคมสูงกวา่
หลายอาชีพ บริษทัจึงไดก้าํหนดเร่ืองการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ไวเ้ป็นส่วนหน่ึง ในคู่มือจริยธรรมของเครือเนชัน่ หรือ 
“Nation Way”  ซ่ึงเป็นคู่มือท่ีกล่าวถึงเร่ืองรายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบติังาน โดยระบุแนวทางปฏิบติัท่ีเขม้ขน้ในการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งชดัเจน โดยจะแจกใหพ้นกังาน ใหเ้ขา้ใจและยดึหลกัปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด   
 
ผู้ถือหุ้น : จากรายงานประจาํปี หนา้ 34  เก่ียวกบัโครงสร้างรายไดข้องแต่ละกลุ่มธุรกิจ พบว่ารายได ้ธุรกิจผลิตรายการ
โทรทศัน์และใหบ้ริการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ เพิ่มสูงข้ึน แต่ในส่วนของธุรกิจส่ือส่ิงพิมพมี์สัดส่วนลดลง  จึงขอทราบ
แนวทางวธีิการบริหารและจดัการเก่ียวกบัธุรกิจส่ือส่ิงพิมพฺของบริษทัในอนาคต  
คุณต่อบุญ พ่วงมหา กรรมการผู้อํานวยการ : สภาพตลาดรวมของธุรกิจส่ือส่ิงพิมพค่์อนขา้งจะหดตวั ดงันั้นการบริหาร
จะตอ้งเป็นไปดว้ยความระมดัระวงั โดยเฉพาะตอ้งใหค้วามสาํคญัเร่ืองการบริหารตน้ทุน รวมถึงการเลือกปกหนงัสือท่ี
สามารถทาํกาํไรได ้ส่วนกลุ่มหนงัสือบางประเภทไม่สามารถทาํกาํไรได ้ก็อาจจะพิจารณาลดจาํนวนลง หรือยกเลิกการ
ผลิต 
 
ผู้ถือหุ้น : จากรายงานประจาํปี หนา้ 45  ท่ีระบุขอ้มูลวา่บริษทัผุจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือขนาดใหญ่ไดป้รับข้ึนอตัราส่วนแบ่ง
การขายหนงัสือจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 45 นั้น  เกิดจากสาเหตุใด และบริษทัมีอาํนาจต่อรองเพียงใด  
คุณต่อบุญ พ่วงมหา กรรมการผู้ อํานวยการ : ช่องทางหลกัท่ีทางบริษทัจาํหน่ายหนังสือให้ปัจจุบนั คือผ่านทางผูจ้ดั
จาํหน่ายรายใหญ่ ( ซีเอ็ด) ซ่ึงมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีสูงท่ีสุด และไดรั้บแจง้ว่าเน่ืองจากตน้ทุนการบริหารจดัการท่ีสูงข้ึน 
จึงตอ้งขอปรับเพิม่ส่วนแบ่งการขายดงักล่าว  ดงันั้นบริษทั จึงมีแผนท่ีจะบริหารปกหนงัสือท่ีจะพยายามเนน้ปกท่ีสามารถ
จาํหน่ายได ้และเพิ่มช่องทางการจดัจาํหน่ายไปท่ี N-store  เพื่อใหมี้ระบบการขายตรง  และลดปัญหาเร่ืองส่วนแบ่งรายได ้
ส่งผลใหภ้าระตน้ทุนลดลงได ้
 
ผู้ถือหุ้น : N-Store มีกลยทุธ์ในการทาํการตลาดอยา่งไร 
คุณต่อบุญ พ่วงมหา กรรมการผู้อํานวยการ : ทางบริษทัจะนาํสินคา้ของเครือเนชัน่ทั้งหมด   เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 
และหนงัสือต่างๆ  ท่ีบริษทัและบริษทัในกลุ่มเนชัน่เป็นผูผ้ลิต  โดยนาํเสนอการขายท่ีสามารถส่งตรงถึงลูกคา้ไดโ้ดยง่าย
และรวดเร็ว  ซ่ึงจากการท่ีเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิเอง จึงสามารถทาํการตลาดไดห้ลากหลาย เช่น นาํเสนอการขายในลกัษณะ 
Buffet หรือ ซ้ือ 1 เล่ม แถม 1 เล่ม  นอกจากน้ี N-Store ยงันาํเสนอการขายสมาชิกหนงัสือพิมพ ์ในลกัษณะ online 
ร่วมกบัการทาํ Multimedia ดว้ย 
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ผู้ถือหุ้น : จากรายงานประจาํปีใน หนา้ 54  ระบุวา่ ช่อง Kid zone เป็นอนัดบัหน่ึงของหมวด Kids & Family Variety 
Channel ใชอ้ะไรเป็นตวัช้ีวดั 
คุณต่อบุญ พ่วงมหา กรรมการผู้อํานวยการ : เป็นผลจากการสาํรวจของ AGB Nielsen  ซ่ึงมีผลเรทต้ิงของความนิยมของ
ช่อง Kidzone  เป็นลาํดบัท่ี 7  ซ่ึงลาํดบัท่ี 1-6  เป็นรายการท่ีเก่ียวกบัการ์ตูน  ดงันั้นจากรูปแบบของช่อง Kidzone ไม่ใช่
เป็นเพียงแค่การ์ตูน แต่เป็นช่องท่ีผสมผสานรูปแบบของเน้ือหาท่ีหลากหลายสําหรับครอบครัว มีรูปแบบรายการเป็น
การ์ตูน รายการไลฟสไตน์ และรายการ Live Show โดยพิธีกรสามารถโตต้อบกบัผูช้ม ท่ีส่วนใหญ่เป็นเด็กผ่านรายการ 
หรือร่วมทาํกิจกรรมนอกสถานท่ี จึงนบัไดว้า่เป็นช่อง Kidzone จึงเป็นช่องท่ีโดดเด่นสุดในรูปแบบของ Kids & Family 
Variety 
 
ผู้ถือหุ้น : เงินจากการเพ่ิมทุนของบริษทัจาํนวน 340 ลา้นบาท บริษทัมีแผนการลงทุนอย่างไรบา้ง เน่ืองจากบริษทั 
ประมูลดิจิตอลทีวไีม่ได ้และมีโอกาสจะคืนเงินใหก้บัผูถื้อหุน้หรือไม่  
คุณสุทธิชัย หยุ่น ประธานกรรมการบริษัท : เงินเพิ่มทุนดงักล่าว บริษทัมีแผนท่ีจะนาํไปลงทุนซ้ือรายการจาก
ต่างประเทศ  หรือใชล้งทุนผลิตรายการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  รวมถึงเพื่อการขยายกิจกรรมทางดา้น Ecommerce เช่น 
N-store  และยงัมีแผนการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในแวดวง Edutainment ท่ีเก่ียวกบั Education เช่น สถาบนัติวเตอร์ 
โรงเรียน Online Education เพื่อเสริมไปกบั Digital TV 
คุณเสริมสิน สมะลาภา กรรมการ : เพ่ิมเติมวา่แมว้า่บริษทัประมูลดิจิตอลทีวีไม่ได ้แต่บริษทัจะพยายามหาโอกาสในการ
ลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวกบัดิจิตอลทีว ี โดยการผลิตรายการใหก้บับริษทัในเครือท่ีประมูลได ้โดยเฉพาะช่องวาไรต้ี อยา่งไร
ก็ตามจะพยายามสรุปแผนงาน และหาโอกาสในการลงทุน เพื่อผลิตรายการท่ีดี ถา้หากโอกาสไม่อาํนวยก็จะรับพิจารณา
เร่ืองการคืนเงินบางส่วนใหก้บัผูถื้อหุน้ต่อไป 
คุณต่อบุญ พ่วงมหา กรรมการผู้อํานวยการ : ธุรกิจ NINE กาํลงัเขา้ไปสู่การเป็น Content Provider ท่ีจะผลิตContent เอง 
และเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะเติบโต โดยการนาํเอา Content ไปเสนอขายต่อซ่ึงเป็นอีกหน่ึงช่องธุรกิจท่ีจะขยายต่อไปใน
อนาคต 
 
ผู้ถือหุ้น : สาเหตุท่ีรายการลูกหน้ีการคา้และ รายการสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนในปี 2556 เม่ือเทียบกบัปี 2555  
คุณต่อบุญ พ่วงมหา กรรมการผู้อํานวยการ : ลูกหน้ีการคา้ท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เป็นรายการลูกหน้ีระหวา่งกนักบับริษทัใน
เครือ ส่วนสินคา้คงเหลือท่ีเพ่ิมข้ึน เกิดจากเดิมท่ีได้วางแผนการตลาดในการผลิตและจาํหน่ายท่ีมีการขยายตวั แต่
เน่ืองจากสภาพตลาดท่ีหดตวัเน่ืองมาจากสภาพเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีไม่มัน่คง รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียน
เขา้ไปใชอ้อนไลน์มากข้ึน ทาํใหอ้ตัราการบริโภคส่ิงพิมพน์อ้ยลง จึงส่งผลใหสิ้นคา้คงเหลือเพิ่มข้ึน  อยา่งไรก็ตามบริษทั
พยายามท่ีจะบริหารสินคา้คงเหลือโดยการจะนาํไปจาํหน่ายใหม่ โดยการจดัโครงการส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง  
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ผู้ถือหุ้น : บริษทั มีวิธีจดัการเก่ียวกบัความตอ้งการสินคา้ท่ีเป็นส่ิงพิมพ ์ท่ีมีแนวโนม้ลดลงอยา่งไรในปี 2557 
คุณต่อบุญ พ่วงมหา กรรมการผู้อํานวยการ : การขายหนงัสือประเภท Comic จะเป็นลกัษณะเป็น Series (เร่ืองยาวท่ี
ทยอยออกเป็นเล่ม) ซ่ึงพอท่ีจะทราบความตอ้งการไดว้า่สามารถขายไดต่้อหรือไม่  ส่วน pocket book และหนงัสือเด็ก จะ
เลือกผลิตเป็นเล่มๆ โดยจะดูจากกระแสของต่างประเทศ และจะเร่ิมผลิตในจาํนวนนอ้ยก่อนเพื่อทดสอบตลาด  แต่หาก
เป็นท่ีตอ้งการมาก จะพิจารณาพิมพเ์พ่ิม(Reprint) เป็นระยะ เพ่ือบริหารและควบคุมตน้ทุนการผลิตสินคา้อยา่งระมดัระวงั  
 

ไม่มีเร่ืองอ่ืนใดเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพจิารณา 
ประธานฯ  กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุม 
 
เลิกประชุมเม่ือเวลา  16.00 น. 
 
 

 
 

ลงช่ือ………………………………………… ประธานในท่ีประชุม             
                       นายสุทธิชยั  แซ่หยุน่ 

 


