รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
ของ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชัน่ เลขที่ 1854 ก.ม.
4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
กรรมการบริษัทฯ ที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
ประธานกรรมการ
2. นายต่อบุญ พ่วงมหา
กรรมการ
3. นายเสริ มสิ น สมะลาภา
กรรมการ
4. นายพนา จันทรวิโรจน์
กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวศันธยา กิตติโกวิท
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมจํานวน 7 คน
กรรมการบริษัทฯที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
1. นางเกษรี กาญจนะวณิ ชย์

กรรมการ

ผู้บริหารระดับสู งที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางวงศ์สิริ มิยาจิ
2. นางสาววาสนา เรื องจารุ จรัส
3. นางสุภาพร สลักทอง
4. นายแสงชัย ลีลานวลิขิต
5. นางสาวฐิติกานต์ ธนาโอฬาร
6. นางสาวบุญพา แซ่เบ้

บรรณาธิการบริ หาร
ผูอ้ าํ นวยการ-ฝ่ ายขายโฆษณาและกิจกรรมพิเศษ
ผูอ้ าํ นวยการ-ฝ่ ายขายธุรกิจสื่ อโทรทัศน์
ผูอ้ าํ นวยการ-สื่ อต่างประเทศ
ผูอ้ าํ นวยการ-พัฒนาธุรกิจ
ผูจ้ ดั การอาวุโส-ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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ผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวปัทมาวรรณ วัฒนกุล
2. นายวิเชียร ธรรมตระกูล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3183

ที่ปรึกษากฎหมายเข้ าร่ วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่ าง ๆ
1. นายไกรสร มีสมงาม
บริ ษทั เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิ ช จํากัด
ก่อนเริ่ มการประชุมตามกําหนดวาระ บริ ษทั ฯ ชี้แจงแนวปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
ฯ เกี่ยวกับการดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่ งในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ บริ ษทั ฯ มี
แนวปฏิบตั ิดงั นี้ค่ะ
1. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือ
หุ ้นครั้งนี้ โดยเสนอชื่ อผ่านคณะกรรมการล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งถือหุ ้นสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้ที่ www.nine.co.th และนําส่ งรายละเอียดได้ทางไปรษณี ยถ์ ึงประธานคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ตั้งแต่วนั ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557
ปรากฎว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั และไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเพิ่ม
วาระประชุมเข้ามา
2. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ จัดส่ งคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ผ่านทางเว็บไซต์
www.nine.co.th หรื อทางโทรสาร 0-2338-3938 ตั้งแต่วนั ที่ 4 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2557 เพื่อให้
คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารได้รวบรวมเตรี ยมชี้แจงในวันประชุมผูถ้ ือหุน้
ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอคําถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด
3. บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับ
มอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุ น้ ได้ กรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯ มอบหมายให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้นในครั้งนี้ คือ นาย
สุ ธีร์ จินตนานฤมิตร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่ งประวัติโดยสังเขป ปรากฎตามเอกสารแนบในหนังสื อ
เชิญประชุม
4. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ หมวดที่ 4 “การ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ” ตั้งแต่ขอ้ 40 ข้อ 42 และข้อ 43 ซึ่งได้แนบในหนังสื อเชิญประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้
ข้อ 40 “การประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ
ให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม”
ข้อ 42 “ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนได้เสี ย
เป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ื อหุ ้นจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลื อกตั้ง
กรรมการ”
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ข้อ 43 “การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่ นใน
ข้อบังคับนี้ หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว้”
สําหรับการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ในวันนี้ ในการออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด
คัดค้านหรื อเห็นเป็ นอย่างอื่น ก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิรับรองตามที่ประธานเสนอ แต่ถา้ วาระใดมีผถู ้ ือ
หุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ก็ขอให้ยกมือขึ้น ผูถ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะออกเสี ยงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรื องด
ออกเสี ยง จะใช้วิธีลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ ตอนลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดย
การทําเครื่ องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้ อมลงนามกํากับในบัตรลงคะแนนด้วยทุ กครั้ ง จากนั้น
เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงเพื่อนําไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผูถ้ ือหุ ้นมี
คะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ คือหนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสี ยง
วิธีปฏิบตั ิดงั กล่าวใช้สาํ หรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่ องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตาม
วาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสี ยงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อ
ความโปร่ งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็ นส่ วนหนึ่งของคะแนนเสี ยงเห็นด้วย และ
เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสี ยงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสี ยงลงมติวาระนั้นเป็ นอันสิ้ นสุ ด
เริ่มการประชุม
นายสุ ทธิ ชัย แซ่ หยุน่ ประธานกรรมการ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุ ม กล่าวเปิ ดการประชุม และแถลงต่อที่
ประชุมว่า จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั มีจาํ นวนทั้งสิ้น 170,048,386 หุน้ มีผถู ้ ือหุน้ มาประชุมดังนี้
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง 31 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 1,966,316 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.16 ของหุน้ ทั้งหมด
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 32 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 144,869,162 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 85.19 ของหุน้ ทั้งหมด
- รวมผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 63 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 146,835,478 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 86.35 ของหุน้ ทั้งหมด
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
สําหรับการประชุมครั้ งนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ นายต่อบุญ พ่วงมหา กรรมการผูอ้ าํ นวยการ ทําหน้าที่เป็ น
ผูด้ าํ เนินการประชุม
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ แถลงต่อที่ประชุ มว่า เลขานุ การบริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของ
ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น จึ งขอนําเสนอต่ อที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจําปี 2556 ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ผถู้ ือหุน้
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูอ้ าํ นวยการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุ มพิจารณาออกเสี ยง
ลงคะแนน ในวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน
2556
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่
23 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 146,788,274 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.97
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง จํานวน
47,204
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.03
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของ
บริษัทสํ าหรับปี 2556
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ แถลงต่ อที่ ประชุ มว่า บริ ษทั ฯ ได้จัดทํารายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และ
รายงานคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ สําหรับผลการดําเนินงานสําหรับปี 2556 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี
2556 ที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้แก่ท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม อย่างไรก็ตาม ขอสรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในปี
2556 ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบดังนี้
ตามงบการเงินรวมของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สําหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555 บริ ษทั มีรายได้รวม 359.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้น 1.29% มาจากรายได้จากการให้บริ การเพิ่มขึ้น 41% ซึ่ งเป็ นรายได้จากการขายโฆษณาในช่องทีวีดาวเทียม และ
รายได้จากกิจกรรมพิเศษ ในปี 2556 มีกาํ ไรสุ ทธิจาํ นวน 20.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จํานวน 24.95 ล้านบาท สาเหตุ
จากรายได้ของสื่ อสิ่ งพิมพ์ลดลง 13% ตามสภาพตลาดโดยรวมที่มีอตั ราการเติบโตลดลง ส่ วนต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริ หารเติบโตขึ้น 2% จากการขยายตัวของธุรกิจรายการโทรทัศน์
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โครงสร้างรายได้ ประกอบด้วย การผลิตและจําหน่ ายพ็อคเก็ตบุคส์ 20% การผลิตและจําหน่ ายสื่ อสิ่ งพิมพ์
สําหรับเยาวชน 40% การจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศและบริ การที่เกี่ยวข้อง 22% การจําหน่ายสิ นค้าและบริ การทาง
อินเตอร์เน็ต 1% และจากธุรกิจรายการโทรทัศน์ 14%
โครงสร้างรายจ่าย ประกอบด้วย ต้นทุนขายและบริ การ 74% ค่าใช้จ่ายในการขาย 13% ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
11% และค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร 2%
สําหรับฐานะการเงิน ณ สิ้ นปี 2556 มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 368.86 ล้านบาท ณ สิ้ นปี 2555 เป็ น 761.31 ล้าน
บาท หรื อเพิ่มขึ้น 106.39% เกิดจากเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นที่มาจากเงินเพิ่มทุนของบริ ษทั ส่ วนหนี้สินเพิ่มขึ้นจาก
185.80 ล้านบาท ณ สิ้ นปี 2555 เป็ น 231.67 ล้านบาท หรื อเพิม่ ขึ้น 24.68% มาจากหนี้สินคงค้างระหว่างกันกับบริ ษทั ใน
เครื อ สําหรับส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เพิ่มขึ้นจาก 183.06 ล้านบาท ณ สิ้ นปี 2555 เป็ น 529.64 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 189.32%
มาจากการเพิ่มทุนของบริ ษทั
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูอ้ าํ นวยการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และรายงาน
คณะกรรมการของบริ ษทั สําหรับปี 2556
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ อ นุ ม ัติ แ ละรั บ รองรายงานผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ และรายงานของ
คณะกรรมการของบริ ษทั สําหรับปี 2556 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 146,788,274 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.97
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง จํานวน
47,204
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.03
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํางบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2556 ที่
บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้แก่ท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
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ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูอ้ าํ นวยการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิและรับรองงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิและรับรองงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนน
เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 146,788,274 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.97
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง จํานวน
47,204
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.03
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับหมวดที่ 6 กําหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ประกาศอนุญาต
จ่ายเงินปั นผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ หรื อมติของคณะกรรมการ กรณี ที่มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุ น้ เป็ นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฎแก่กรรมการว่า บริ ษทั ฯ มีกาํ ไร
พอสมควรที่จะกระทําเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ คราวต่อไป” ซึ่งบริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิของแต่ละบริ ษทั ฯ (ตามงบ
การเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ที่จาํ เป็ นและเหมาะสม
ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยูก่ บั ความจําเป็ นและเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การ
ดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้
จากผลการดําเนิ นงานในปี 2556 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ สาํ หรับปี 2556 จํานวน 19.89 ล้านบาท คิดเป็ นกําไรสุ ทธิ
เท่ากับ 0.16 บาทต่อหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงได้พิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท รวมเป็ นเงิน 17 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 85.47 ของกําไรสุ ทธิ
โดยบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนในวันที่ 5 มีนาคม 2557 ที่ผา่ นมา และกําหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2557
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูอ้ าํ นวยการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มี มติ อนุ มตั ิจ่ายเงิ นปั นผลสําหรั บผลการดําเนิ นงานประจําปี 2556 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

146,788,274 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.97
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0
47,204
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.03

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ แถลงต่อที่ประชุ มว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 18 กําหนดว่า ในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีกรรมการทั้งสิ้ น 8
ตําแหน่ง โดยในปี 2557 มีกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 3 ตําแหน่ง ดังนี้
1) นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายเสริ มสิ น สมะลาภา
กรรมการ
3) นางเกษรี กาญจนะวณิ ชย์ กรรมการ
ทั้งนี้ นางเกษรี กาญจนะวณิ ชย์ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการกลับเข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั และ
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือก
เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งผล
ปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่ ร วมกรรมการผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาแล้วเห็ นว่านายสมศัก ดิ์ เชี ยร์
จิระนคร และนายเสริ มสิ น สมะลาภา เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และที่ผ่านมา ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขต
อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็ นไปตามกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดําเนินกิจการ
ของบริ ษทั ฯ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้า
มาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ
ได้จดั ส่ งให้ท่าน ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้ 2 ท่าน กลับ
เข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูอ้ าํ นวยการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ น้ พิจารณาลงมติเพื่ออนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ครบวาระในคราวนี้ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง ทั้งนี้
เพื่อความโปร่ งใสและเป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯ ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
1) นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
เห็นด้วย
จํานวน 146,788,274 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.97
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง จํานวน
47,204
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.03
2) นายเสริมสิ น สมะลาภา
เห็นด้วย
จํานวน 146,788,274 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.97
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง จํานวน
47,204
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.03
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจําปี 2557
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูท้ าํ
หน้าที่ พิจารณากลัน่ กรองการสรรหากรรมการและการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่ งคณะกรรมการได้พิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรี ยบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุ รกิ จที่
ใกล้เ คี ย งกัน รวมถึ ง พิ จ ารณาจากการขยายตัว ทางธุ ร กิ จ และการเติ บ โตทางผลกํา ไรของบริ ษ ัท ฯ ซึ่ ง รายละเอี ย ด
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 มีรายละเอียดปรากฏในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่งให้ท่าน
ทั้งนี้ ค่ าตอบแทนกรรมการปี 2557 รวมจํานวน 2,000,000 บาท โดยค่ าตอบแทนสําหรั บตําแหน่ งประธาน
กรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนสําหรับกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
จะเป็ นอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร ซึ่งมีกาํ หนดจ่ายเป็ นรายไตรมาส
กรรมการ / ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ:
- นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
กรรมการทีไ่ ม่ ใช่ ผ้ ูบริหาร:
- นายเสริ มสิ น สมะลาภา
- นายพนา จันทรวิโรจน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ:
- นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
กรรมการตรวจสอบ
- นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
- นางสาวศันธยา กิตติโกวิท

ค่ าตอบแทนปี 2557 (ปี ทีเ่ สนอ)

ค่ าตอบแทนปี 2556

400,000.-

400,000.-

200,000.200,000.-

200,000.200,000.-

400,000.-

400,000.-

300,000.300,000.-

300,000.300,000.8

กรรมการ / ตําแหน่ ง
กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริหาร :
- นายต่อบุญ พ่วงมหา
กรรมการทีไ่ ม่ ต่อวาระปี 57
หรือลาออกในปี 56
- นางเกษรี กาญจนะวณิ ชย์
- นางสาวมัธยา โอสถานนท์
- นายศิวะพร ชมสุ วรรณ
รวม

ค่ าตอบแทนปี 2557 (ปี ทีเ่ สนอ)

ค่ าตอบแทนปี 2556

200,000.-

100,000.-

ไม่มี
2,000,000.-

200,000.100,000.150,000.2,350,000.-

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น กรรมการผูอ้ าํ นวยการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออก
เสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2557 ทั้งนี้วาระนี้ตอ้ งผ่านมติ
อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของเสี ยงที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 ตามที่กล่าวข้างต้น ด้วยคะแนน
เสี ยงข้างมาก ซึ่งไม่นอ้ ยกว่า 2 สองใน 3 สามของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 146,788,274 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.97
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง จํานวน
47,204
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.03
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2557
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ แถลงต่ อที่ป ระชุ มว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยการพิจ ารณาและเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิแต่งตั้งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดย
1. นางสาวปัทมาวรรณ วัฒนกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯในงบ
การเงินของบริ ษทั ในปี 2557 เป็ นปี ที่ 1 หรือ
2. นายวินิจ ศิลามงคล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
3. นายวิเชียร ธรรมตระกูล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ
4. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098
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เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2557 โดยผูส้ อบบัญชีท้ งั 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อ ย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้น ใหญ่ หรื อผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้อ งกับ บุ ค คลดังกล่ า วแต่ อย่า งใด จึ ง มี ค วามเป็ นอิ ส ระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบัติไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ที่ผา่ นมามีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที่น่าพอใจ
สําหรับค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็ นควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ ค่าสอบบัญชี ประจําปี 2557 ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และกิ จการที่
ควบคุมร่ วมกัน รวม 5 บริ ษทั เป็ นเงิน 1,915,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา 65,000 บาท เนื่องจากปี ก่อนรวม 4 บริ ษทั
ส่ วนปี 2557 มีบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น 1 บริ ษทั คือบริ ษทั ไนน์ บีไบร์ท จํากัด)
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่ มี ผูถ้ ื อ หุ ้น ท่ า นใดแสดงความคิ ด เห็ น กรรมการผูอ้ าํ นวยการ จึ ง เสนอขอให้ผูถ้ ื อ หุ ้น พิ จารณาออกเสี ย ง
ลงคะแนนในวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจําปี 2557
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนางสาวปั ทมาวรรณ วัฒนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832และ/
หรื อ นายวินิจ ศิลามงคล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรื อ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3183 และ/หรื อ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่ งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2557 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และ
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน รวม 5 บริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 1,915,000.- บาท ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 146,752,131 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.94
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง จํานวน
83,347
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.06
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้
ตัวแทนอาสาพิทักษ์ สิทธิผู้ถือหุ้น คุณสุ ภาพร ภคสิ ริกลุ : สอบถามว่า จากการที่ตลาดทุนไทย และสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ได้จดั ทําแนวทางโครงการแนวร่ วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่
ซึ่ งทางบริ ษทั ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่ วมโครงการนี้ อยากทราบถึงการเตรี ยมความพร้อม การกําหนดนโยบาย
ต่อต้านการทุจริ ต รวมถึงแผนการที่จะนําไปสู่ข้ นั ตอนปฎิบตั ิ
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เลขานุการบริษัท : บริ ษทั ได้ลงนามใน คําประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริ ตในช่วงเดือนกันยายน 2556 ซึ่ งเป็ นระยะเวลาไม่นานนัก สําหรับขั้นตอนต่อไป อยู่ระหว่างการเตรี ยมความ
พร้อมขององค์กรใน การสมัครเป็ นสมาชิก โดยบริ ษทั จะส่ งผูบ้ ริ หารและฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เข้าอบรมกับสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) เพื่อเตรี ยมประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรฐานต่อต้านการคอร์รัปชัน่
คุณสุ ทธิชัย หยุ่น ประธานกรรมการบริ ษัท : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้จากความเป็ นสื่ อย่อมเป็ นที่คาดหวังของสังคมสูงกว่า
หลายอาชีพ บริ ษทั จึงได้กาํ หนดเรื่ องการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไว้เป็ นส่ วนหนึ่ง ในคู่มือจริ ยธรรมของเครื อเนชัน่ หรื อ
“Nation Way” ซึ่ งเป็ นคู่มือที่กล่าวถึงเรื่ องรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน โดยระบุแนวทางปฏิบตั ิที่เข้มข้นในการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ อย่างชัดเจน โดยจะแจกให้พนักงาน ให้เข้าใจและยึดหลักปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
ผู้ถือหุ้น : จากรายงานประจําปี หน้า 34 เกี่ยวกับโครงสร้างรายได้ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ พบว่ารายได้ ธุ รกิจผลิตรายการ
โทรทัศน์และให้บริ การโฆษณาผ่านสื่ อโทรทัศน์ เพิ่มสู งขึ้น แต่ในส่ วนของธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์มีสัดส่ วนลดลง จึงขอทราบ
แนวทางวิธีการบริ หารและจัดการเกี่ยวกับธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพฺของบริ ษทั ในอนาคต
คุณต่ อบุญ พ่ วงมหา กรรมการผู้อํานวยการ : สภาพตลาดรวมของธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์ค่อนข้างจะหดตัว ดังนั้นการบริ หาร
จะต้องเป็ นไปด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะต้องให้ความสําคัญเรื่ องการบริ หารต้นทุน รวมถึงการเลือกปกหนังสื อที่
สามารถทํากําไรได้ ส่ วนกลุ่มหนังสื อบางประเภทไม่สามารถทํากําไรได้ ก็อาจจะพิจารณาลดจํานวนลง หรื อยกเลิกการ
ผลิต
ผู้ถือหุ้น : จากรายงานประจําปี หน้า 45 ที่ระบุขอ้ มูลว่าบริ ษทั ผุจ้ ดั จําหน่ายหนังสื อขนาดใหญ่ได้ปรับขึ้นอัตราส่ วนแบ่ง
การขายหนังสื อจากร้อยละ 40 เป็ นร้อยละ 45 นั้น เกิดจากสาเหตุใด และบริ ษทั มีอาํ นาจต่อรองเพียงใด
คุณต่ อบุญ พ่ วงมหา กรรมการผู้อํานวยการ : ช่องทางหลักที่ทางบริ ษทั จําหน่ ายหนังสื อให้ปัจจุบนั คือผ่านทางผูจ้ ดั
จําหน่ายรายใหญ่ ( ซี เอ็ด) ซึ่ งมีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงที่สุด และได้รับแจ้งว่าเนื่องจากต้นทุนการบริ หารจัดการที่สูงขึ้น
จึงต้องขอปรับเพิม่ ส่ วนแบ่งการขายดังกล่าว ดังนั้นบริ ษทั จึงมีแผนที่จะบริ หารปกหนังสื อที่จะพยายามเน้นปกที่สามารถ
จําหน่ายได้ และเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายไปที่ N-store เพื่อให้มีระบบการขายตรง และลดปั ญหาเรื่ องส่ วนแบ่งรายได้
ส่ งผลให้ภาระต้นทุนลดลงได้
ผู้ถือหุ้น : N-Store มีกลยุทธ์ในการทําการตลาดอย่างไร
คุณต่ อบุญ พ่ วงมหา กรรมการผู้อํานวยการ : ทางบริ ษทั จะนําสิ นค้าของเครื อเนชัน่ ทั้งหมด เช่น หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร
และหนังสื อต่างๆ ที่บริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่มเนชัน่ เป็ นผูผ้ ลิต โดยนําเสนอการขายที่สามารถส่ งตรงถึงลูกค้าได้โดยง่าย
และรวดเร็ ว ซึ่งจากการที่เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์เอง จึงสามารถทําการตลาดได้หลากหลาย เช่น นําเสนอการขายในลักษณะ
Buffet หรื อ ซื้ อ 1 เล่ม แถม 1 เล่ม นอกจากนี้ N-Store ยังนําเสนอการขายสมาชิกหนังสื อพิมพ์ ในลักษณะ online
ร่ วมกับการทํา Multimedia ด้วย
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ผู้ถือหุ้น : จากรายงานประจําปี ใน หน้า 54 ระบุวา่ ช่อง Kid zone เป็ นอันดับหนึ่งของหมวด Kids & Family Variety
Channel ใช้อะไรเป็ นตัวชี้วดั
คุณต่ อบุญ พ่ วงมหา กรรมการผู้อํานวยการ : เป็ นผลจากการสํารวจของ AGB Nielsen ซึ่ งมีผลเรทติ้งของความนิยมของ
ช่อง Kidzone เป็ นลําดับที่ 7 ซึ่งลําดับที่ 1-6 เป็ นรายการที่เกี่ยวกับการ์ตูน ดังนั้นจากรู ปแบบของช่อง Kidzone ไม่ใช่
เป็ นเพียงแค่การ์ ตูน แต่เป็ นช่องที่ผสมผสานรู ปแบบของเนื้ อหาที่หลากหลายสําหรับครอบครัว มีรูปแบบรายการเป็ น
การ์ ตูน รายการไลฟสไตน์ และรายการ Live Show โดยพิธีกรสามารถโต้ตอบกับผูช้ ม ที่ส่วนใหญ่เป็ นเด็กผ่านรายการ
หรื อร่ วมทํากิจกรรมนอกสถานที่ จึงนับได้วา่ เป็ นช่อง Kidzone จึงเป็ นช่องที่โดดเด่นสุ ดในรู ปแบบของ Kids & Family
Variety
ผู้ถือหุ้น : เงิ นจากการเพิ่มทุ นของบริ ษทั จํานวน 340 ล้านบาท บริ ษทั มี แผนการลงทุนอย่างไรบ้าง เนื่ องจากบริ ษทั
ประมูลดิจิตอลทีวไี ม่ได้ และมีโอกาสจะคืนเงินให้กบั ผูถ้ ือหุน้ หรื อไม่
คุณสุ ทธิชัย หยุ่น ประธานกรรมการบริ ษัท : เงิ นเพิ่มทุนดังกล่าว บริ ษทั มีแผนที่จะนําไปลงทุนซื้ อรายการจาก
ต่างประเทศ หรื อใช้ลงทุนผลิตรายการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงเพื่อการขยายกิจกรรมทางด้าน Ecommerce เช่น
N-store และยังมีแผนการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในแวดวง Edutainment ที่เกี่ยวกับ Education เช่น สถาบันติวเตอร์
โรงเรี ยน Online Education เพื่อเสริ มไปกับ Digital TV
คุณเสริมสิ น สมะลาภา กรรมการ : เพิ่มเติมว่าแม้วา่ บริ ษทั ประมูลดิจิตอลทีวีไม่ได้ แต่บริ ษทั จะพยายามหาโอกาสในการ
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับดิจิตอลทีวี โดยการผลิตรายการให้กบั บริ ษทั ในเครื อที่ประมูลได้ โดยเฉพาะช่องวาไรตี้ อย่างไร
ก็ตามจะพยายามสรุ ปแผนงาน และหาโอกาสในการลงทุน เพื่อผลิตรายการที่ดี ถ้าหากโอกาสไม่อาํ นวยก็จะรับพิจารณา
เรื่ องการคืนเงินบางส่ วนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
คุณต่ อบุญ พ่ วงมหา กรรมการผู้อํานวยการ : ธุรกิจ NINE กําลังเข้าไปสู่การเป็ น Content Provider ที่จะผลิตContent เอง
และเป็ นโอกาสที่ดีที่จะเติบโต โดยการนําเอา Content ไปเสนอขายต่อซึ่ งเป็ นอี กหนึ่ งช่ องธุ รกิจที่จะขยายต่อไปใน
อนาคต
ผู้ถือหุ้น : สาเหตุที่รายการลูกหนี้การค้าและ รายการสิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555
คุณต่ อบุญ พ่ วงมหา กรรมการผู้อํานวยการ : ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่เป็ นรายการลูกหนี้ระหว่างกันกับบริ ษทั ใน
เครื อ ส่ วนสิ นค้า คงเหลื อ ที่ เ พิ่ม ขึ้ น เกิ ดจากเดิ ม ที่ ไ ด้ว างแผนการตลาดในการผลิ ต และจําหน่ า ยที่ มีก ารขยายตัว แต่
เนื่องจากสภาพตลาดที่หดตัวเนื่องมาจากสภาพเหตุการณ์ทางการเมืองที่ไม่มนั่ คง รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยน
เข้าไปใช้ออนไลน์มากขึ้น ทําให้อตั ราการบริ โภคสิ่ งพิมพ์นอ้ ยลง จึงส่ งผลให้สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริ ษทั
พยายามที่จะบริ หารสิ นค้าคงเหลือโดยการจะนําไปจําหน่ายใหม่ โดยการจัดโครงการส่งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่อง
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ผู้ถือหุ้น : บริ ษทั มีวธิ ีจดั การเกี่ยวกับความต้องการสิ นค้าที่เป็ นสิ่ งพิมพ์ ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างไรในปี 2557
คุณต่ อบุญ พ่ วงมหา กรรมการผู้อํานวยการ : การขายหนังสื อประเภท Comic จะเป็ นลักษณะเป็ น Series (เรื่ องยาวที่
ทยอยออกเป็ นเล่ม) ซึ่งพอที่จะทราบความต้องการได้วา่ สามารถขายได้ต่อหรื อไม่ ส่ วน pocket book และหนังสื อเด็ก จะ
เลือกผลิตเป็ นเล่มๆ โดยจะดูจากกระแสของต่างประเทศ และจะเริ่ มผลิตในจํานวนน้อยก่อนเพื่อทดสอบตลาด แต่หาก
เป็ นที่ตอ้ งการมาก จะพิจารณาพิมพ์เพิ่ม(Reprint) เป็ นระยะ เพื่อบริ หารและควบคุมต้นทุนการผลิตสิ นค้าอย่างระมัดระวัง
ไม่มีเรื่ องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่เข้าร่ วมประชุม
เลิกประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ………………………………………… ประธานในที่ประชุม
นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
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