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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิ 

1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 วสัิยทศัน์  
วสัิยทศัน์ของบริษัท “เป็นหน่ึงในผูน้ าในการใหค้วามรู้ และความบนัเทิงท่ีมีคุณภาพ” 
พนัธกจิ “ใหค้วามรู้และความบนัเทิงจากทัว่โลก” 
คุณค่าขององค์กร  
Passion  ความรักและทุ่มเทในงาน  
Integrity  ยดึมัน่ในความถูกตอ้ง มีจริยธรรม โปร่งใส น่าเช่ือถือ   
Synergy  ร่วมมือร่วมใจ ผสมผสานเพ่ือความส าเร็จร่วมกนั ท างานเป็นทีม   
Care  ห่วงใยและเอาใจใส่ต่อผูถื้อหุน้ ลูกคา้ พนกังาน และสงัคม  
Innovation พฒันา ปรับตวั ปรับปรุง เปล่ียนแปลง และริเร่ิมอยา่งต่อเน่ือง   

 
1.2 ประวตัคิวามเป็นมา การเปลีย่นแปลงและพฒันาทีส่ าคญั 
ประวตัแิละความเป็นมาของบริษทั 

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“NINE”) (“บริษทัฯ”) เป็นหน่ึงในบริษทัยอ่ย
ในสายธุรกิจเอด็ดูเทนเมนท์ และต่างประเทศ ของบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“NMG ”) ซ่ึงเป็นบริษทั   
ท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯ ไดถู้กจดัตั้งข้ึนเม่ือปี 2539 ภายใตช่ื้อ “เนชัน่ ชีพจรวนัน้ี” 
ซ่ึงต่อมาในปี 2545 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เนชัน่บุ๊คส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 1 ลา้นบาท 
ด าเนินธุรกิจส านกัพิมพ ์“เนชัน่บุ๊คส์” ในการผลิตและจ าหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ ซ่ึงไดรั้บลิขสิทธ์ิจากนกัเขียนและ
ส านกัพิมพช์ั้นน าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมิไดมี้โรงพิมพเ์ป็นของตนเอง  

ต่อมา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (NMG) คร้ังท่ี 4/2549 เม่ือวนัท่ี                
14 มิถุนายน 2549 ไดมี้มติให้ปรับโครงสร้างสายธุรกิจดา้นเอ็ดดูเทนเมนท์และต่างประเทศ เพ่ือให้สายธุรกิจดงักล่าวมี
การด าเนินงานท่ีคล่องตวั ชดัเจน และเกิดการเติบโตของธุรกิจตามแผนท่ีวางไว ้รวมทั้งมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง
เพียงพอท่ีจะรองรับการเติบโตในอนาคต โดยไม่ตอ้งพ่ึงพิงความช่วยเหลือดา้นการเงินจาก NMG  ซ่ึงให้บริษทัฯ เป็น
บริษทัแม่ของสายธุรกิจดา้นเอ็ดดูเทนเมนท์และต่างประเทศ  และถือหุ้นในบริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 
จ านวน 2 บริษทั คือ 1) บริษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากดั (“NED”) และ 2) บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ 
จ ากดั (“NGE”) (เดิมช่ือบริษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์  จ ากดั (“NEE”)) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ 98.99 
ตามล าดบั อีกทั้งยงัรับเป็นผูด้  าเนินการแทน NMG ในธุรกิจตวัแทนขายโฆษณาให้แก่ส่ิงพิมพต์่างประเทศ ตวัแทนการ
พิมพ์และจัดจ าหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนบางส่วนให้แก่ส านักพิมพ์
ต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจการอบรมสัมมนา, สอนภาษาต่างประเทศ และทกัษะการส่ือสาร โดยในการปรับโครงสร้าง
กลุ่มธุรกิจ บริษทัฯ ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1 ลา้นบาท เป็น 70 ลา้นบาท ในปี 2549 โดยการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน
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ให้แก่ NMG ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นเดิม และ NMG ได้ขายเงินลงทุนใน NED และ NGE ให้บริษทัฯ ตามมูลค่าทางบญัชี          
ณ วนัท่ีเกิดรายการ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีการด าเนินธุรกิจการอบรมสัมมนา, สอนภาษาต่างประเทศ และ
ทกัษะการส่ือสาร (ซ่ึงมีสัดส่วนรายไดต้  ่ากวา่ร้อยละ 5 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทัฯ) หลงัจากไตรมาส 1 ปี 2552 
นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัรับโอนธุรกิจส านกัพิมพ ์Bizbook จาก NMG ในไตรมาส 3 ปี 2552 เพ่ือให้การแบ่งแยกธุรกิจ
ระหวา่งกลุ่มบริษทัฯ และ NMG มีความชดัเจนยิง่ข้ึน   

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2551 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2551 ได้มีมติให้บริษทัฯ    
แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปล่ียนช่ือบริษัทฯ  จากบริษัท เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็น             
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) รวมทั้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 70 ลา้นบาท เป็น         
85 ลา้นบาท เพ่ือรองรับการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก 

เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2552 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นของ NMG คร้ังท่ี 1/2552 ไดอ้นุมติัแผนงานการเสนอขาย
หุน้สามญัของบริษทัฯ และการน าหุน้สามญัของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ซ่ึงการ Spin-off 
ดงักล่าวเป็นหน่ึงในขั้นตอนส าคญัท่ีจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าในการลงทุนของ NMG อีกทั้ง NMG สามารถน าเงินท่ีไดจ้าก
การเสนอขายหุน้เดิมพร้อมกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนมาจ่ายคืนเงินกูย้ืมซ่ึงเป็นการปรับปรุงสถานะทางการเงิน
ของ NMG ให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นของ NMG ในอนาคต ต่อมาเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2553            
ท่ีประชุมคณะกรรมการของ NMG คร้ังท่ี 4/2553 ไดมี้มติอนุมติัให้ NMG เสนอขายหุ้นสามญัจ านวน 4,000,000 หุ้น     
ท่ี NMG ถืออยูใ่นบริษทัฯ พร้อมกบัการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนและบุคคลทัว่ไปเป็นคร้ังแรกของบริษทัฯ  

อยา่งไรก็ตาม การเสนอขายหุ้นสามญัของบริษทัฯ จะท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของ NMG ในบริษทัฯ ลดลงจาก   
ท่ีเคยถืออยูร้่อยละ 99.99 ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ มาเป็นร้อยละ 77.65 จึงท าให้สัดส่วนการควบคุมในบริษทัฯ 
ลดลงไปตามสดัส่วนการถือหุ้น อยา่งไรก็ตาม NMG ยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีสุดในบริษทัฯ ภายหลงัจากการเสนอ
ขายหุ้นสามญั และบริษทัฯ ยงัคงมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ NMG เช่นเดิม ถึงแมส้ัดส่วนการรับรู้รายไดแ้ละก าไร 
รวมถึงเงินปันผลของ NMG จากบริษทัฯ ท่ี Spin-off ไปแลว้จะลดลงเน่ืองจากสัดส่วนการถือหุ้นท่ีลดลง แต่โดยทัว่ไป
บริษทัท่ีเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้จะมีการขยายตวัในธุรกิจ ท าใหมี้รายไดแ้ละผลก าไรท่ีเติบโตข้ึน ดงันั้น 
หากบริษทัฯ มีก าไรเพ่ิมมากข้ึนจากการขยายตวั ก็อาจท าใหส่้วนแบ่งก าไรและเงินปันผลจากบริษทัฯ เท่าเดิมหรือเพ่ิมข้ึน
ก็เป็นได ้ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ NMG เช่นกนั นอกจากนั้น เพ่ือเป็นการลดผลกระทบจาก Dilution Effect ท่ีกล่าว
มาขา้งตน้ คณะกรรมการของบริษทัฯ จึงมีมติให้มีการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวน 9,000,000 หุ้น คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 47.37 ของจ านวนหุน้ในการเสนอขายหุน้สามญัคร้ังน้ีทั้งหมด 19,000,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของ NMG ทุกรายตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีมีอยู ่(Pre-emptive right) โดยเป็นการจดัสรรในช่วงเวลาใกลเ้คียงกบัการ
เสนอขายหุน้สามญัของบริษทัฯ ใหแ้ก่ประชาชนและบุคคลทัว่ไป ในราคาท่ีเท่ากนั  

 
การเปลีย่นแปลงและพฒันาทีส่ าคญั 

ปี 2555  วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2555 บริษทัฯ เปิดตวั Canimals (แคนนิมอลส์) ก๊วนกระป๋องจอมซน ตวัการ์ตูนช่ือดงัจาก
เกาหลีอยา่งเป็นทางการ 

 วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 บริษทัฯ เขา้ถือหุ้นในบริษทั เนชัน่ คิดส์ จ ากัด (“NTK”) ดว้ยทุนจดทะเบียน            
1 ลา้นบาท ประกอบธุรกิจผลิตรายการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ผา่นส่ือโทรทศัน์ และส่ือรูปแบบใหม่ 
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 วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ เปิดตวัช่อง KidZone อยา่งเป็นทางการ 
 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ ด าเนินการเลิกกิจการและช าระบญัชีของ บริษทั เอน็คูปอง จ ากดั 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ใน NINE ร้อยละ 78.46 

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

- ออกหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 85,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วน 
จ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่     
ในราคาเสนอขายหุน้ละ 4 บาท 

- ออกหุน้สามญัจ านวนไม่เกิน 85,000,000 หุน้ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจะเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 
(Rights Offering) และไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ท่ีออกและเสนอขายคร้ังน้ี  

- ออกหุน้สามญัจ านวนไม่เกิน 4,250,000 หุน้ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
ของบริษทัฯ แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย (ESOP)โดยไม่คิด
มูลค่า มีอตัราการใชสิ้ทธิคือใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญั ราคาใชสิ้ทธิ 4 บาทต่อหุน้ 

 วนัท่ี 26 สิงหาคม 2556 จดัตั้งบริษทั ไนน์ บี ไบรท ์จ ากดั โดยเป็นการร่วมทุนระหวา่ง NINE และ บี ไบรท ์
สดัส่วนการลงทุน 60:40 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท ประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นการศึกษา 

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

 วนัท่ี 25 กนัยายน 2557 บริษทัฯไดรั้บรางวลั "Investor's Choice Award" จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย
ส าหรับบริษทัจดทะเบียนท่ีท าคะแนนการประเมินคุณภาพการประชุมสามญัประจ าปีเต็ม 100%   ต่อเน่ืองเป็น
ระยะเวลา 4 ปี 

 วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุ้น บริษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากดั จ านวน 49% จาก     
ผูถื้อหุ้นเดิม และเปล่ียนช่ือบริษัทจาก บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด เป็น บริษัท เนชั่น           
โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั 

 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ใน NINE ร้อยละ 80.06 
 เดือนพฤษภาคม 2557 บริษทั เนชัน่ คิดส์ จ ากดั หยดุด าเนินพาณิชยกิจ 

ปี 2558  วนัท่ี 20 ตุลาคม 2558 บริษทัฯ ด าเนินการเลิกกิจการและช าระบญัชีของ บริษทั ไนน์ บี ไบร์ท จ ากดั 
 วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ใน NINE ร้อยละ 76.49 

ปี 2559 
 
 
 
 
 
 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 การควบรวมกิจการของบริษทัยอ่ย 2 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากดั 
และบริษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากดั ซ่ึงเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัเพ่ือปรับ
โครงสร้างการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ หลงัจากการควบรวมกิจการดังกล่าว บริษทั เนชั่น โกลบอล        
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากดั มีทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนเป็น 97 ลา้นบาท และบริษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากดัได ้   
จดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย ์และไดด้ าเนินการช าระบญัชีเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2559 

 วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559 บริษทั เนชัน่ คิดส์ จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย ์ 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ใน NINE ร้อยละ 72.35 
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ปี 2560  วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 บริษทั NINE มีมติเพ่ิมทุนในบริษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากดั จาก 97 

ลา้นบาท เป็น 200 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 99.74 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ใน NINE ร้อยละ 71.04 

 

1.3 โครงสร้างการประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NINE และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทัฯ”) โดยมีรายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ดงัน้ี 
ช่ือบริษัทย่อย ลกัษณะธุรกจิ สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั1 
ทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท 

ส่ิงพิมพ ์ 99.74 
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ภาพรวมในการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ 

กลุ่มบริษทัฯ ประกอบธุรกิจส านกัพิมพ ์โดยผลิตและจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพท่ี์ให้ทั้งความรู้และความบนัเทิง ใน
รูปแบบของหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ และส่ิงพิมพส์ าหรับเยาวชน ซ่ึงมิไดมี้โรงพิมพเ์ป็นของตนเอง ในส่วนของหนังสือ 
พอ็คเก็ตบุ๊คส์ กลุ่มบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจผา่นตวับริษทัฯ เองในนามส านกัพิมพ ์“เนชัน่บุ๊คส์” ซ่ึงผลิตและจ าหน่ายหนงัสือ
พอ็คเก็ตบุ๊คส์ท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิจากนักเขียนและส านกัพิมพท่ี์มีช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นผูจ้ดัพิมพ์
และจ าหน่ายผลงานท่ีมีคุณภาพ โดยมีกลุ่มผูอ่้านเป้าหมายหลกัเป็นผูใ้หญ่อายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหา
หลากหลายแนว ไดแ้ก่ 1) หมวดบริหารและจดัการ 2) หมวดนวนิยายและวรรณกรรม 3) หมวดภาษาและการเรียนรู้       
4) หมวดศาสนา จิตวทิยา และปรัชญา 5) หมวดทัว่ไป   

 
ในปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บลิขสิทธ์ิในการพิมพแ์ละจดัจ าหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์มาแลว้ทั้งส้ินจ านวน

มากกว่า 1,000 ปก ซ่ึงส่วนใหญ่ กลุ่มบริษทัฯ จะจัดจ าหน่ายผ่านผูจ้ ัดจ าหน่ายหนังสือรายใหญ่ในประเทศ โดยมีจุด
กระจายหนงัสือรวมกนัทั้งส้ินมากกว่า 10,000 จุด (ท่ีมา: บริษทั) นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ ยงัด าเนินธุรกิจผลิต น าเขา้ 
และจ าหน่ายส่ิงพิมพส์ าหรับเยาวชนเพ่ือการศึกษา บนัเทิง และการเสริมทกัษะ ซ่ึงรวมถึงการ์ตูน และนิทานประเภท
ต่างๆ ผ่านบริษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากดั (NGE) โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นเยาวชนอายไุม่เกิน 18 ปี 
กลุ่มบริษทัฯ จะมุ่งเน้นการผลิตและจดัจ าหน่ายหนังสือการ์ตูนยอดนิยมท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิมาจากส านักพิมพช์ั้นน าของ
ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศจีน และประเทศในทวีปเอเชีย อ่ืน ๆ อาทิ  โดราเอมอน,  เครยอนชินจงั, ดรากอ้น
บอล, นารุโตะ นินจาคาถาโอโ้ฮเฮะ เป็นตน้ รวมทั้งส่ิงพิมพท่ี์ไดรั้บลิขสิทธ์ิมาจากกลุ่มประเทศแถบยโุรป อเมริกา โดย
ในปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ ได้รับลิขสิทธ์ิในการพิมพ์และจดัจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับเยาวชนมาแลว้ทั้ งส้ินจ านวน
มากกว่า 5,500 ปก ซ่ึงส่วนใหญ่ กลุ่มบริษทัฯ จะจดัจ าหน่ายผ่านเอเย่นต์หนังสือ และผูจ้ดัจ าหน่ายหนังสือ โดยมีจุด
กระจายหนงัสือรวมกนัทั้งส้ินกวา่ 11,000 จุด (ท่ีมา: บริษทัฯ)  

  
บริษทัฯ ยงัด าเนินธุรกิจในการเป็นตวัแทนขายสมาชิกและจัดจ าหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารให้แก่

ส านกัพิมพต์่างประเทศ อาทิ The Yomiuri Shimbun, Financial Times, Time, Fortune, Forbes, Economist, Bloomberg 
Businessweek, Business Traveller เป็นตน้ โดยมีหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารต่างประเทศจ านวนทั้งส้ิน 236 หัว มีกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายเป็นนกัธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นกัศึกษา และนกัวชิาการ มีการจดัจ าหน่ายผา่นแผงหนงัสือ
และร้านหนงัสือทัว่ไป เวบ็ไซตอ์อนไลน์ และการจ าหน่ายแบบ Bulk รวมถึงบริการรับจดัส่งหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร
ต่างประเทศอีกหลายฉบบัดว้ย นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเป็นตวัแทนขายโฆษณาให้แก่หนงัสือพิมพ ์The Yomiuri Shimbun 
ฉบบัท่ีพิมพใ์นประเทศไทย รวมทั้งการรับจา้งพิมพห์นงัสือพิมพ ์The Yomiuri Shimbun และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
ตลาดในปัจจุบนั ทางบริษทัฯ ยงัเป็นตวัแทนขายสมาชิกออนไลน์ใหก้บั The Wall Street Journal Asia ดว้ย 
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สรุปลกัษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษทั 
บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NINE”)  
 ด าเนินธุรกิจส านกัพิมพโ์ดยผลิตและจดัจ าหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ ท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิจากนกัเขียนและส านกัพิมพ์

ชั้นน าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเนน้กลุ่มผูอ่้านท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป และมิไดมี้โรงพิมพเ์ป็นของ
ตนเอง 

 เป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายหนงัสือพิมพต์่างประเทศและนิตยสารต่างประเทศ ซ่ึงมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นนกัธุรกิจทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

 เป็นตวัแทนขายสมาชิกและตวัแทนขายโฆษณาให้กบัหนงัสือพิมพ ์The Yomiuri Shimbun ท่ีพิมพใ์นประเทศไทย
และนิตยสารต่างประเทศอีกมากมาย รับจา้งพิมพ์หนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun รวมถึงบริการรับจดัส่ง
หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารต่างประเทศอีกหลายฉบบั 
 

บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ากดั (“NGE”) 
 ด าเนินธุรกิจส านักพิมพโ์ดยผลิตและจดัจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์ าหรับเยาวชนเพ่ือการศึกษา และบนัเทิง ส าหรับกลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมายหลกัท่ีเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี โดยมุ่งเน้นหนังสือการ์ตูนยอดนิยมท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิมาจาก
ส านักพิมพช์ั้นน าของประเทศญ่ีปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในทวีปเอเชีย รวมทั้งการ์ตูน
ความรู้และวรรณกรรมเยาวชนต่างๆ โดยมิไดมี้โรงพิมพเ์ป็นของตนเอง 

 ด าเนินธุรกิจส านักพิมพโ์ดยผลิต น าเขา้ และจดัจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์ าหรับเยาวชนเพื่อการศึกษา บนัเทิง และการ
เสริมทกัษะ ส าหรับกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัท่ีเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ส่วนใหญ่ไดรั้บลิขสิทธ์ิมาจากกลุ่ม
ประเทศแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย โดยมิไดมี้โรงพิมพเ์ป็นของตนเอง  

 
จุดเด่นในการประกอบธุรกิจ  
1. ธุรกิจส่ิงพิมพ ์
1.1 กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บการยอมรับและมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบันกัเขียนและส านกัพิมพท่ี์มีช่ือเสียงทัว่โลก 

กลุ่มบริษทัฯ เป็นผูริ้เร่ิมการประกอบธุรกิจส่ิงพิมพก์าร์ตูนท่ีมีการขอลิขสิทธ์ิจากส านกัพิมพจ์ากต่างประเทศ
อยา่งถูกตอ้งเป็นรายแรกของประเทศไทย ซ่ึงตลอดระยะเวลามากกวา่ 20 ปี ท่ีผ่านมา กลุ่มบริษทัฯ ไดพิ้สูจน์ให้เจา้ของ
ลิขสิทธ์ิต่างๆ ไดเ้ห็นวา่ บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งตรงไปตรงมา และถูกตอ้งตาม
จริยธรรมการด าเนินธุรกิจท่ีดี  

จากการยดึแนวทางการด าเนินการขา้งตน้ ท าใหก้ลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บการยอมรับและเช่ือมัน่จากส านกัพิมพต์่างๆ
ทัว่โลก ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ มีโอกาสสูงในการไดรั้บการพิจารณาคดัเลือกจากส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือท่ีไดรั้บความนิยม
จากต่างประเทศเพ่ือมาด าเนินการผลิตและจดัจ าหน่ายในประเทศใหไ้ดต้ามเป้าหมาย  

 

1.2 กลุ่มบริษทัฯ ประสบความส าเร็จในการผลิตและจดัจ าหน่ายส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือมาอยา่งต่อเน่ือง 
กลุ่มบริษทัฯ มีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับในการผลิตและจดัจ าหน่ายส่ิงพิมพ์ท่ีได้รับความนิยม และมียอด

จ าหน่ายประเภทส่ิงพิมพสู์งติดอนัดับตน้ๆ ของประเทศไทยต่อเน่ืองมายาวนาน โดยโดดเด่นในหมวดการ์ตูน อาทิ 
หนงัสือการ์ตูน One Punch Man การ์ตูนก าลงัโด่งดงัทัว่โลกในขณะน้ี,โดราเอมอน, นารุโตะ นินจาคาถาโอโ้ฮเฮะ,    
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เทพมรณะ Bleach, Blue Exorcist,  เครยอนชินจงั, ฮิคารุเซียนโกะ,คุโรโกะ นายจืดพลิกสังเวียนบาส  หมวดหนงัสือเด็ก 
ประเภทนิทานและกิจกรรมเสริมทกัษะ อาทิ หนังสือกิจกรรมเสริมทกัษะดิสนีย ์ ไดแ้ก่ Frozen, Princess, Disney 
Animation, และ Marvel ไดแ้ก่ Spiderman และ Avenger เป็นตน้, หนงัสือหมวดธุรกิจ บริหารและการลงทุน, ศาสนา 
อาทิ, หนังสือส าหรับผูใ้หญ่ท่ีได้รับความสนใจอย่างมากจากผูอ่้าน เช่นMarketing 4.0”, “เจาะจุดแข็ง”, หนังสือ         
“กลยทุธ์น่านน ้ าสีคราม”  ,ปฏิทินฤกษม์งคล 2017 ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ืองมาตลอดกวา่ 10 ปี เป็นตน้ 
ส าหรับ นกัเขียนไทยในกลุ่มการบริหารและการจดัการท่ีไดรั้บความสนใจดงันั้น นกัเขียนและส านกัพิมพท่ี์มีช่ือเสียงทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศจึงมีการติดต่อขอจ าหน่ายลิขสิทธ์ส่ิงพิมพท่ี์ไดรั้บความนิยมสูงให้แก่กลุ่มบริษทัฯ โดยตรง
เป็นประจ า 

 

1.3 กลุ่มบริษทัฯ ผลิตและจดัจ าหน่ายส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือหลากหลายประเภท 
กลุ่มบริษทัฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายส่ิงพิมพท่ี์ให้ทั้ งความรู้และความบนัเทิงหลากหลายประเภท            

ในรูปแบบของหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ส าหรับกลุ่มผูอ่้านท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป และส่ิงพิมพส์ าหรับเยาวชนส าหรับ
กลุ่มผูอ่้านท่ีเป็นเยาวชนอายไุม่เกิน 18 ปี ดงันั้น ส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือของกลุ่มบริษทัฯ จึงสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูอ่้านไดทุ้กกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวยั ซ่ึงเป็นการลดความเส่ียงในการพ่ึงพิงผูอ่้านกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  

 

1.4 กลุ่มบริษทัฯ มีผูถื้อหุน้ท่ีเขม้แขง็และสามารถช่วยสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ได ้
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (NMG) ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯ มี

ความรู้ความเช่ียวชาญดา้นธุรกิจส่ิงพิมพม์ากวา่ 48 ปี รวมทั้งไดรั้บการยอมรับจากวงการอุตสาหกรรมส่ิงพิมพท์ัว่โลก 
และเอ้ือใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถด าเนินกิจการส่ิงพิมพท่ี์ไดรั้บการยอมรับจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมส่ิงพิมพท์ั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ งสามารถด าเนินธุรกิจไดใ้นตน้ทุนท่ีสามารถแข่งขนัได้จากการประหยดัจากขนาด 
(Economy of Scale) ดว้ย 

 

1.5 เน้ือหา (Content) และรูปภาพในส่ิงพิมพป์ระเภทหนังสือท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บลิขสิทธ์ิมีโอกาสน าไปขยายธุรกิจต่อ
ทางส่ืออ่ืนๆได ้

จากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ ประสบผลส าเร็จในการผลิตและจ าหน่ายส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือท่ีไดรั้บความนิยมสูง
ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้  กลุ่มบริษทัฯ จึงมีนโยบายท่ีจะน าเน้ือหา (Content) และรูปภาพจากส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือท่ี
ไดรั้บลิขสิทธ์ิไปต่อยอดการด าเนินธุรกิจนอกเหนือจากส่ิงพิมพ ์ผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เช่น การ
ใหบ้ริการเน้ือหาผา่นแอพพลิเคชัน่บนแทบเลต็และโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี สมาร์ทโฟน การให้บริการดาวน์โหลดรูปภาพใน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี การให้บริการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ การให้บริการดงักล่าวของ
กลุ่มบริษทัฯ เป็นการเพ่ิมส่ือทางเลือกให้แก่ผูอ่้านในการบริโภคเน้ือหา และเป็นการเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่กลุ่มบริษทัฯ ใน
อนาคตอีกดว้ย    

 

1.6 ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ เป็นผูมี้ประสบการณ์สูงในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพ ์
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ มีประสบการณ์ในการบริหารและด าเนินงานในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์

กับกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัในเครือเนชั่น ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูน้ าด้านการผลิตส่ือและส่ิงพิมพ์หลากหลายประเภทใน
ประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน ดงันั้น ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ จึงสามารถใชค้วามช านาญและความสมัพนัธ์ท่ีดี
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กับนักเขียนและส านักพิมพ์ท่ีมีช่ือเสียงทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ในการบริหารงานกลุ่มบริษทัฯ ให้ประสบ
ความส าเร็จอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 
 

1.7 กลุ่มบริษทัฯ มีทีมบรรณาธิการท่ีมีคุณภาพ 
จากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายในการคดัเลือกวา่จา้งทีมงานบรรณาธิการท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ มีทศันคติ   

ท่ีดีกบัสายงาน รวมทั้งมีการพฒันาพนักงานอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้ทีมงานบรรณาธิการของกลุ่มบริษทัฯ มีคุณสมบติั
เพียบพร้อม และสามารถถ่ายทอดงานพิมพจ์ากตน้ฉบบัภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาไทยไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์และ
มีอรรถรส จึงท าใหธุ้รกิจดิจิทลัของบริษทัฯ มีศกัยภาพท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดใ้นปัจจุบนั 
 
2. ธุรกิจเพื่อการศึกษา 
2.1 บริษทัฯ ไม่หยดุน่ิงต่อการพฒันารูปแบบส่ือและเน้ือหาส าหรับการศึกษา 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจเพ่ือการศึกษา เนน้การสร้างสรรค์ส่ือคุณภาพเพ่ือประโยชน์ส าหรับเยาวชน คณาจารย ์
และประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจพฒันาการเรียนรู้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เน้ือหาความรู้ภาษาองักฤษส าหรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
ซ่ึงในปีท่ีผ่านมา รายการส่ือภาษาองักฤษ “Hello English” ไดข้ยายฐานผูช้มออกไปสู่วงกวา้งมากข้ึนทั้ งจากการ
ออกอากาศทางโทรทศัน์ และส่ือดิจิทลั โดยยอดผูช้มทางส่ือดิจิทลัไดข้ยายตวัเพ่ิมข้ึนกวา่ 100%  

ส าหรับเตรียมสอบ ส่ือส าหรับการศึกษาในปี 2560 ไดพ้ฒันารูปแบบดิจิทลัให้มากข้ึนเพ่ือสอดคลอ้งกบัยุค
ปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยใีหม่เติบโต อินเทอร์เน็ตเขา้ถึงทัว่ทุกพ้ืนท่ี ส่งผลใหก้ารพฒันาเน้ือหามีความทนัยคุทนัสมยั มีความ
หลากหลายมากข้ึน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของการพฒันาธุรกิจเพ่ือการศึกษา  
 
2.2 กลุ่มบริษทัฯ มีความสมัพนัธ์อนัดีกบัสถาบนัการศึกษา นกัเรียน นกัศึกษา และคณาจารย ์
         บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจเพ่ือการศึกษา เนน้การสร้างสรรคส่ื์อคุณภาพส าหรับเพ่ิมพูนความรู้ และ/หรือเป็นส่ือท่ี
อาจารยส์ามารถใชเ้ป็นส่ือประกอบการสอนเพ่ิมเติมไดอ้ยา่งดี ดว้ยเน้ือหาท่ีมีประโยชน์รอบดา้น ทั้งสาระและความ
บนัเทิง รวมถึงวชิาการต่างๆส าหรับนกัเรียนนกัศึกษาใชเ้ป็นคู่มือเตรียมสอบไดอี้กดว้ย  ทั้งน้ีในฐานะส่ือมวลชนท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงในการพฒันาคุณภาพการศึกษาในประเทศ เพ่ือเป็นพลงัขบัเคล่ือนสังคมท่ีดีในอนาคต ดว้ยการสร้างสรรค์
กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา อาทิ กิจกรรมการแข่งขนัสะกดค าภาษาองักฤษชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ท่ีจดัต่อเน่ืองมา
เป็นเวลา 20  ปี กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์ท่ีจัดต่อเน่ืองเป็นเวลา 12 ปี กิจกรรม 
Workshop ใหก้บัอาจารยแ์ละร่วมพฒันาบุคลากรทางการศึกษาตลอดปี 
 
3. ธุรกิจดิจิทลั  

 ด าเนินธุรกิจการผลิตและจดัจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพ ์และหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภค บริโภค หลากหลายประเภท 

จุดเด่นในการประกอบธุรกิจ  
- ครอบคลุมสินคา้และบริการหลากหลายประเภท 

ธุรกิจดิจิทลันั้นมีเน้ือท่ีในการใส่ขอ้มูลสินคา้และบริการไม่จ ากดั โดยท่ีผา่นมาบริษทัฯไดด้ าเนินธุรกิจการผลิต
และจดัจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพแ์ละหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑภ์ายในเครือของบริษทัฯ ทั้งหมด ไม่วา่จะเป็น 
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หนังสือ การ์ตูน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และอ่ืนๆ แต่ปัจจุบนับริษทัฯ ไดข้ยายสินคา้และบริการต่างๆ ออกไปยงักลุ่ม
สินคา้อุปโภค บริโภค ท าใหค้รอบคลุมต่อทุกความตอ้งการของตลาดมากข้ึน โดยไม่จ ากดัอยูแ่ค่เฉพาะผลิตภณัฑภ์ายใน
เครือของบริษทัฯ แต่ไดน้ าสินคา้และบริการของพนัธมิตร เขา้มาจดัจ าหน่ายบนเวบ็ไซต ์และช่องทางการจดัจ าหน่ายของ
ธุรกิจดิจิทลัทั้งหมดอีกดว้ย ท าใหเ้กิดเป็นศูนยร์วมของสินคา้ในหมวดหมู่นั้นๆมากข้ึน  

ปัจจุบันมีส่ือส่ิงพิมพ์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีจัดจ าหน่ายมากกว่า 800,000 รายการ จากหลากหลาย
ส านกัพิมพแ์ละยงัด าเนินการเพ่ิมจ านวนรายการส่ือส่ิงพิมพ ์และหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งเพ่ิมสินคา้
อุปโภค บริโภคมาจัดจ าหน่ายอย่างต่อเน่ืองเช่นกัน คาดว่าภายในปี 2561 น้ี จะมีรายการสินคา้ส่ือส่ิงพิมพ์ หนังสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ สินคา้อุปโภค บริโภค เขา้มาจดัจ าหน่ายมากกวา่ 1,200,000 รายการ 
- การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของตลาดดิจิทลั ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีและพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

จากการส ารวจพบว่า นักช้อปออนไลน์ในประเทศไทยจ านวน 55% ระบุว่าพวกเขามีแนวโน้มท่ีจะใช้จ่าย
ออนไลน์มากข้ึนในปี 2560 และจากกลุ่มนักชอ้ปเหล่านั้น ราว 82% เห็นว่า ความสะดวกสบายของการชอ้ปออนไลน์
น่าจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้พวกเขาหันมาชอ้ปดว้ยวิธีน้ีมากข้ึน 37% มองว่าการส่งของท่ีรวดเร็วเป็นอีกปัจจยัหลกั 
และ 35% คิดวา่ท าใหป้ระหยดัเงินไดม้ากกวา่ ซ่ึงเหตุผลดงักล่าวลว้นเป็นปัจจยัอนัดบัตน้ๆ และคาดวา่ในปี 2561 น้ี ผูซ้ื้อ
จะหนัมาใชจ่้ายออนไลน์มากข้ึน และผูบ้ริโภคหนัมาใชช่้องทางอีคอมเมิร์ซเพ่ือท ากิจธุระประจ าวนัมากข้ึน 

PayPal หน่ึงในผูน้ าดา้นการช าระเงินแบบดิจิทลัระดบัโลก และอิปซอสส์ ( Ipsos) น าเสนอรายงานการวิจยั
พฤติกรรมผูบ้ริโภคทัว่โลกปี 2016 โดยส ารวจพฤติกรรมการซ้ือของออนไลน์ของผูบ้ริโภคกว่า 28,000 คน ใน 32 
ประเทศ รวมถึงกลุ่มผูบ้ริโภคในประเทศไทยจ านวน 800 คน ซ่ึงเป็นโอกาสใหม่ส าหรับผูค้า้ออนไลน์ชาวไทยท่ีตอ้งการ
ขยายไปยงัตลาดต่างประเทศ 

ปี 2560 คนไทยช้อปผ่านออนไลน์กว่า 3 แสนล้าน – ปี 2561 เพิม่เป็น 4 แสนล้าน 
ยอดใชจ่้ายออนไลน์ทั้งหมดของนกัชอ้ปชาวไทยในปี 2559 อยูท่ี่ 325,614 ลา้นบาท เติบโต 19% จากปี 2558 โดยคนไทย
ท่ีซ้ือสินคา้ผา่นออนไลน์ มีประมาณ 7.9 – 8 ลา้นคนของประชากรไทยทัว่ประเทศ ซ่ึงค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคน อยูท่ี่ 41,215 
บาท โดยในจ านวนคนไทยท่ีซ้ือผ่านออนไลน์ มี 2 ลา้นคน ท่ีซ้ือขายออนไลน์ขา้มประเทศ (Cross-Border Commerce) 
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคน 30,892 บาท คิดเป็นยอดใชจ่้ายรวมกวา่ 60,000 ลา้นบาท 

ขณะท่ีในปี 2560 ประมาณการวา่จะมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 16% จากปีก่อน คิดเป็นยอดใชจ่้ายอยูท่ี่ 376,753 ลา้น
บาท พร้อมทั้งคาดการณ์วา่ยอดการซ้ือขายขา้มประเทศของคนไทย จะมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 84% นอกจากน้ี คาดการณ์วา่
ในปี 2561 ยอดใชจ่้ายออนไลน์ของนกัชอ้ปคนไทย จะขยบัข้ึนเป็น 426,655 ลา้นบาท (ท่ีมา  : marketingopps.com Feb 
17, 2017 ) 
- เป็นเจา้ของผลิตภณัฑส่ื์อส่ิงพิมพ ์หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ โลจิสติกส์ ภายในกลุ่มเครือของบริษทัฯ 

ความไดเ้ปรียบของการจดัจ าหน่ายสินคา้และบริการของธุรกิจดิจิทลัของบริษทัฯอีกอย่างหน่ึง คือ การเป็น
เจา้ของผลิตภณัฑส่ื์อส่ิงพิมพ ์และหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ภายในกลุ่มเครือของบริษทัฯเอง ท าให้มีอ านาจในการก าหนด
ราคาหรือลดราคา เพ่ือแข่งขนักบัคู่แข่ง และท าใหไ้ดผ้ลก าไรจากการจ าหน่ายสินคา้และบริการของบริษทัฯ ผา่นช่องทาง
ธุรกิจดิจิทลัของบริษทัฯโดยตรง ซ่ึงไม่ตอ้งผา่นตวัแทนจ าหน่าย หรือตอ้งมีตน้ทุนในการกระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภค  

ทั้งน้ีการกระจายขอ้มูลทางออนไลน์ ยงัสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและมีค่าใชจ่้ายตน้ทุนการประชาสัมพนัธ์ท่ีต ่า 
บริษทัฯยงัสามารถประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือในเครือของกลุ่มบริษทัฯ ทั้งช่องทางหนังสือพิมพ ์โซเชียลมีเดีย โทรทศัน์ 
วทิย ุงานแสดงสินคา้ และอ่ืนๆ  
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ในส่วนของส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์เอง ก็มีตน้ทุนการด าเนินงานท่ีต ่า เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดป้ระโยชน์
ต่อเน่ืองจากการผลิตส่ือส่ิงพิมพเ์ล่มกระดาษ สามารถท าส าเนาไดเ้ท่าท่ีตอ้งการ ประหยดัวสัดุในการสร้างส่ือ จดัจ าหน่าย
ผา่นช่องทางธุรกิจดิจิทลัเท่านั้น ซ่ึงง่ายและสามารถท าไดร้วดเร็ว  
 มีบริษทัโลจิสติกส์ ภายในเครือของกลุ่มบริษทัฯ  ซ่ึงถือว่าเป็นหัวใจหลกัของธุรกิจดิจิทลัในส่วนของธุรกิจ     
อีคอมเมิร์ซ เน่ืองจากปัจจุบนัหลายเวบ็ไซตไ์ดเ้ปล่ียนมาใชบ้ริการขนส่งกบับริษทัโลจิสติกส์ท่ีเป็นของเอกชน เน่ืองจาก
ท าใหลู้กคา้ไดรั้บความสะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการติดตาม ราคาไม่แพง และปลอดภยัต่อสินคา้และบริการ ดงันั้นบริษทัฯ 
จึงสามารถด าเนินการท าระบบขนส่งดงักล่าวได ้โดยประหยดัตน้ทุน และการเอ้ือประโยชน์กนัภายในเครือของกลุ่ม
บริษทัฯ น้ี ท าใหธุ้รกิจดิจิทลัของบริษทัฯ มีศกัยภาพท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดใ้นปัจจุบนั 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
2.1 โครงสร้างรายได้  
 
 บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีรายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ จ าแนกตาม
ประเภทธุรกิจ ดงัน้ี 

       

รายได้จากกลุ่มธุรกจิ 
2560 2559 2558 

ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 
1. ธุรกิจส านกัพิมพ ์       
1.1 การผลิตและจ าหน่ายพอ็คเก็ตบุ๊คส์ 22.93 14.49 31.09 17.06 32.57 14.31 

1.2  การผลิตและจ าหน่ายส่ิงพิมพส์ าหรับเยาวชน 53.43 33.76 58.65 32.19 82.84 36.40 

2. ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายส่ิงพิมพ์ต่างประเทศและ
บริการท่ีเก่ียวขอ้ง ก 

49.55 31.31 54.72 30.03 65.54 28.79 

3. ธุรกิจดิจิทลั 2.84 1.79 3.63 1.99 1.87 0.82 

4. ธุรกิจดา้นการศึกษา       

    4.1 ส่ือการเรียนการสอน/รายการผา่นส่ือโทรทศัน์ 
         และส่ือรูปแบบใหม่ 

6.30 3.98 4.57 2.51 20.16 8.86 

   4.2 ส่ือส่ิงพิมพก์ารเรียนการสอนและบริการ 
        ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.23 1.41 8.62 4.73 8.04 3.53 

5. รายไดอ่ื้น ข 20.99 13.26 20.93 11.49 16.60 7.29 

รายได้รวม 158.27 100 182.21 100.00 227.62 100.00 

หมายเหตุ:      ก รวมรายไดจ้ากค่าจา้งพิมพ ์ค่าจดัส่ง และค่าบริการจากการเป็นตวัแทนขายโฆษณาส่ิงพิมพต่์างประเทศ 
    ข รายไดอ่ื้น ไดแ้ก่ รายไดค้่าบริการส่วนกลาง ค่าบริการอ่ืนๆ รวมทั้งรายไดจ้ากการขายเศษซาก ดอกเบ้ียรับ และอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 
2.2 การประกอบธุรกจิของแต่ละสายธุรกจิ 
1. ธุรกจิส านักพมิพ์ 
1.1 หนังสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ 
1.1.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์
หนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ของบริษทัฯ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 หมวดหลกัดงัน้ี 
(1) หมวดบริหารและการจดัการ (Business and Management) 

หนงัสือในกลุ่มน้ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการบริหารและการจดัการในหัวขอ้ต่างๆ รวมถึงเศรษฐศาสตร์ การเงิน     
การลงทุน การบญัชี การตลาด ภาษี และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ การจดัการเชิงกลยทุธ์ และกรณีศึกษาทางธุรกิจ 
ตวัอยา่งหนงัสือท่ีไดรั้บความนิยมสูงในกลุ่มน้ี เช่น “หยดุท าร้ายชีวติ ดว้ยการไม่ยอมคิดเป้าหมาย”,  “กลา้เลือก กลา้ท า” ,
“10 ขอ้คิด เพื่อชีวิตท่ีเติบโตตลอดไป”,  “ SPRINT สร้างไอเดียไหนก็ไดใ้จลูกคา้ใน 5 วนั”, “Marketing 4.0”, และ    
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“เจาะจุดแขง็” โดย Marcus Buckingham และ Donald O. Clifton, Ph. D. ซ่ึงปัจจุบนัพิมพค์ร้ังท่ี 35 และเป็นหนงัสือขาย
ดีมายาวนานมากกวา่ 10 ปี ของบริษทั ฯ,   หนงัสือ “กลยทุธ์น่านน ้ าสีคราม” ปัจจุบนัพิมพค์ร้ังท่ี 17  เป็นหนงัสือขายดีมา
ยาวนานกวา่ 10 ปีของบริษทัฯ  เป็นตน้  

นอกจากน้ียงัมีงานเขียนของนกัคิด นกัเขียนไทยในกลุ่มการบริหารและการจดัการท่ีไดรั้บความสนใจจากผูอ่้าน
ในวงกวา้ง อาทิ  “ชนะอยา่งเต่า” โดยดร.นิเวศน์  เหมวชิรวรากร กูรูหุ้นคุณค่าอนัดบัหน่ึงของเมืองไทย, “เพาะหุ้นเป็น 
เห็นผลยัง่ยนื” ปัจจุบนัพิมพค์ร้ังท่ี  7 และ “มหศัจรรยผ์ลตอบแทน” ปัจจุบนัพิมพค์ร้ังท่ี 3 โดยคุณกวี ชูกิจเกษม หนงัสือ
หมวดหุน้-การเงินท่ีมียอดจ าหน่ายท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้ 
(2) หมวดภาษา และการเรียนรู้ (Language and Learning) 

หนังสือในกลุ่มน้ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกับการพฒันาทักษะด้านภาษาและการทดสอบความถนัดด้านต่างๆ ซ่ึง
หนงัสือในกลุ่มพฒันาทกัษะดา้นภาษาท่ีไดรั้บความนิยม เช่น  “Let me Eng You” โดยหมูนุ่ม คุณคุณานนท์  เนียวสุกล 
เจา้ของเพจสอนภาษาองักฤษช่ือดงั  ENGLOGIC สอนภาษาองักฤษ โดย อ.พาย, “ภาษาองักฤษแค่คริสก็มนัส์แลว้ 1.5 
พร้อม ซีดี MP3” โดย คริสโตเฟอร์ ไรท ์นกัเขียน Bestseller เป็นตน้ 
(3) หมวดศาสนาและปรัชญา (Religion and Philosophy) 

หนังสือในกลุ่มน้ีมีเน้ือหาเก่ียวข้องกับค าสอนทางศาสนา ปรัชญา และความเช่ือ เช่น  “The Art of 
Communicatingศิลปะแห่งการส่ือสาร ”โดย พระอาจารยติ์ช นทั ฮนัห์ พระปรมาจารยใ์นพระพทุธศาสนามหายานนิกาย
เซน เป็นผูน้ าทางศาสนาท่ีไดรั้บความเคารพนบัถือและเป็นท่ียอมรับมากท่ีสุดท่านหน่ึงของโลก เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัมีหนงัสือแปลเก่ียวกบัศาสตร์ดา้นโหงวเฮง้และฮวงจุย้ ผลงานของ โจอี ยบั ปรมาจารยแ์ละท่ีปรึกษา
ผูมี้ช่ือเสียงระดบัโลก ผลงานของเขาไดรั้บการแปลเป็นภาษาไทยและมียอดจ าหน่ายท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง เช่น “คมัภีร์ไฝ”  
และ “ปฏิทินฤกษม์งคล ปี 2018” เป็นตน้ 
(4) หมวดทัว่ไป (General Interest)  

หนงัสือในกลุ่มน้ีเป็นหนงัสือท่ีมีเน้ือหาหลากหลาย ครอบคลุมความสนใจดา้นต่างๆ ของผูอ่้านในวงกวา้ง อาทิ 
สุขภาพและความงาม อาหาร บา้นและการตกแต่ง การพฒันาตนเอง สัตวเ์ล้ียง และไลฟ์สไตล ์หนงัสือเด่นของกลุ่มน้ี
ไดแ้ก่  
แนวไลฟ์สไตล์/ชีวติคนดงั เป็นการน าแนวการด าเนินชีวติของผูท่ี้ประสบความส าเร็จในดา้นต่างๆ มาจดัท าเป็นหนงัสือ 
เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจแก่ผูอ่้าน อาทิ “วถีิสตาร์ทอพั ฝัน กลา้ บา้ ลุย” ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลและแนวคิดของสุดยอดสตาร์ท
อพัไทยท่ีประสบความส าเร็จระดบัแถวหนา้ของประเทศ เป็นตน้ 
แนวสุขภาพ ส านกัพิมพเ์นชัน่บุ๊คส์ไดผ้ลิตหนงัสือแนวสุขภาพท่ีมีคุณภาพและยอดขายสูงอยา่งต่อเน่ือง ทั้งจากนกัเขียน
ไทยท่ีไดรั้บความนิยม ไดแ้ก่ “ตา้นมะเร็งลดพิษคีโมดว้ยแพทยแ์ผนจีน” โดยหมอไพร (สะอาด  องักรูวธัน์) คอลมัน์นิสต ์
ไขปัญหาสุขภาพแผนจีน หนงัสือพิมพค์ม ชดั ลึก เจา้ของผลงานเขียนหนงัสือแนวสุขภาพขายดี ไดแ้ก่  ถนอมตบั ยบัย ั้ง
สารพดัโรค , ถนอมไต ยบัย ั้งสารพดัโรค, ถนอมหวัใจ ยบัย ั้งสารพดัโรค, ถนอมปอด ยบัย ั้งสารพดัโรค, ถนอมมา้ม ยบัย ั้ง
สารพดัโรค และรู้ก่อนป่วยดว้ยแพทยแ์ผนจีนเล่ม 1, เล่ม 2 เป็นตน้ และหนงัสือแปลจากต่างประเทศ เช่น “หายปวดแค่
กดง่าย ๆ ใน 8 วนิาที”เป็นตน้ 
(5) หมวดนิยาย วรรณกรรม (Fiction) 

หนงัสือหมวดน้ี เป็นหนงัสือท่ีแปลจากต่างประเทศ ไดแ้ก่  นิยายไตรภาค All Souls Trilogy เล่มล่าสุด “ลิขิตแห่ง
มนตรา” เล่มต่อเน่ืองของ บ่วงมนตรา เสน่หารัตติกาล และใตเ้งารัตติกาล เป็นตน้ 
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1.1.2 ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายหลกัคือ ผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ซ่ึงใหค้วามส าคญักบัการพฒันาตนเองในแง่มุมต่างๆ ไม่

วา่การพฒันาทกัษะในการท างาน การใส่ใจสุขภาพ การพฒันาความคิด และปรัชญาการด าเนินชีวิต มีความช่ืนชอบใน
การอ่านหนงัสือเพ่ือความบนัเทิงและสาระความรู้  
1.1.3 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  
ปัจจุบนั บริษทัฯ ท าการจดัจ าหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ผา่นช่องทางการจ าหน่ายประเภทต่างๆ ดงัน้ี 
1. ร้านหนังสือ เป็นช่องทางจดัจ าหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของบริษทัฯ โดยส่วนใหญ่ผ่าน บมจ.ซีเอ็ด

ยเูคชัน่ ซ่ึงจะจ าหน่ายหนงัสือในร้านหนงัสือของตนเองท่ีมีจ านวนสาขามากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 และกระจายหนงัสือสู่
ร้านคา้และร้านหนงัสือชั้นน าอ่ืนๆ ต่อไป รวมถึงมีการวางจ าหน่ายแบบเปิดหนา้บญัชีเองโดยตรงผ่านร้านหนงัสือ
อ่ืนๆ ท่ีเป็นช่องว่างทางการตลาด อาทิ ร้านดบัเบ้ิลเอ บุ๊คทาวเวอร์ ร้านบุ๊คสไมล ์ควบคู่ไปกบัการผลิตหนงัสือเล่ม
พิเศษจ าหน่ายเฉพาะทางภายใตโ้ครงการ “Only At 7” ซ่ึงมีร้านบุ๊คสไมลเ์ป็นตลาดหลกั ร้านคา้ปลีกเครือข่าย ( Chain 
Store) อ่ืนๆ เป็นตลาดรอง เพ่ือมุ่งเนน้ถ่ายเท หมุนเวยีนหนงัสือไปถึงผูอ่้านภายใตแ้นวคิด “หนงัสือดี ราคาประหยดั” 
อยา่งกวา้งขวางต่อเน่ืองอีกดว้ย  

2. บูธจ าหน่ายหนังสือ เป็นการเปิดบูธจ าหน่ายหนงัสือแก่ผูอ่้านโดยตรง เพ่ือผลในการอ านวยความสะดวกในแง่ความ
ครบครัน หลากหลาย ดว้ยราคาสมเหตุสมผล ผ่านรูปแบบงานตามสถานท่ีและขนาดในการจดังานแบบต่างๆ โดย
แบ่งเป็น งานบูธระดบัชาติ โดยการสนบัสนุนจากสมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้  าหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย อาทิ งาน
สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ งานมหกรรมหนงัสือระดบัชาติ งานสัปดาห์ครอบครัวหนงัสือ และงานสัปดาห์หนงัสือ
อ่ืนๆ ในส่วนภูมิภาค งานบูธโมเดิร์นเทรด ทั้ งท่ีจัดข้ึนเอง และจัดร่วมกับห้างสรรพสินคา้ต่างๆ ภายในพ้ืนท่ี
ห้างสรรพสินค้านั้นๆ งานบูธโรงเรียนและมหาวิทยาลยั ทั้ งโดยการจัดร่วมกับงานสัปดาห์ห้องสมุด สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิชาการ และงานวาระพิเศษต่างๆ ของโรงเรียนแลว้ ยงัมีการจดัข้ึนเป็นลกัษณะงานโรดโชว์
เพ่ือใหค้วามรู้และแนะน าหนงัสือไปในตวัอีกดว้ยส่วนหน่ึง 

3. จ าหน่ายตรงแก่องค์กร เป็นการจ าหน่ายหนงัสือแก่ผูบ้ริโภคท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐ และบริษทัเอกชน โรงเรียน 
มหาวทิยาลยั และหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีมีความตอ้งการหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ของบริษทัฯ 

4. ช่องทางการจ าหน่ายอื่นๆ เช่น  การจ าหน่ายหนงัสือให้แก่บริษทัในเครือเนชัน่ เพ่ือใชเ้ป็นของขวญัปีใหม่หรือของ
สมนาคุณแก่ลูกคา้  และการจ าหน่ายผ่านทางไปรษณีย ์ผ่านช่องทางจดัจ าหน่ายออนไลน์ ไดแ้ก่ nstore.net ร้านคา้     
อีคอมเมิร์ซเครือเนชัน่, 24 Shopping, LINE SHOP, LAZADA, 11street และผา่น Facebook fanpage ของเครือเนชัน่ 
ซ่ึงใหส่้วนลดเป็นพิเศษแก่ผูส้ัง่ซ้ือ  และเป็นการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายส าหรับผูอ่้านมากยิง่ข้ึน  

ในปี 2560 ส านักพิมพ ์ “เนชัน่บุ๊คส์” ไดจ้ดัจ าหน่ายหนังสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ผ่านช่องทางการจ าหน่ายหลกัคือ   
ร้านหนงัสือ รองลงมาไดแ้ก่การจ าหน่ายตรงผา่นบูธในหา้งสรรพสินคา้ สถาบนัการศึกษา หน่วยงานราชการ องคก์รทั้ง
ภาครัฐและเอกชน อาคารส านกังานต่างๆ  และช่องทางการจ าหน่ายอ่ืนๆ ตามล าดบั รวมจุดจ าหน่ายทั้งส้ินกวา่ 10,000 
จุด (ท่ีมา : บริษทัฯ )  
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1.1.4 กลยทุธ์การแข่งขนั 
1) บริษทัฯ จะด าเนินการผลิตและจ าหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ท่ีมีคุณภาพและมีความหลากหลายครอบคลุมความ

ตอ้งการของนกัอ่านทุกกลุ่มอาย ุเพศ และอาชีพ โดยพิจารณาคดัเลือกหนงัสือทั้งในแง่ของเน้ือหา คุณภาพ และความ
เหมาะสม เพ่ือใหห้นงัสือของบริษทัฯ สามารถเป็นส่วนหน่ึงในการเสริมสร้างความบนัเทิง และความรู้ของผูอ่้านให้
ทนัต่อยคุสมยั  

2) เน่ืองจากบริษทัฯ มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบันกัเขียนและส านกัพิมพท่ี์มีช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศ ดงันั้น บริษทัฯ จึง
ใชข้อ้ไดเ้ปรียบส านักพิมพอ่ื์นๆ ดงักล่าวในการคดัเลือกผลงานของนกัเขียน และส านักพิมพท่ี์เป็นท่ีช่ืนชอบของ   
นกัอ่านชาวไทย และมีคุณภาพระดบัโลกโดยมียอดขายในอนัดบัตน้ๆ (Bestseller) มาน าเสนอ 

3) ในส่วนของหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ท่ีเป็นหนงัสือแปลจากภาษาต่างประเทศ บริษทัฯ ไดมุ่้งเนน้คุณภาพการแปลให้มี
ความถูกตอ้งตรงกบัตน้ฉบบัมากท่ีสุด โดยไม่ละท้ิงความสละสลวยของส านวนภาษาในบทแปล เพื่อเสริมสร้าง
อรรถรสในการอ่านหนงัสือ และเสริมสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูอ่้านมากท่ีสุด  

4) บริษทัฯ มีนโยบายในการตั้งราคาจ าหน่ายหนังสือท่ีเหมาะสม และสามารถแข่งขนักบัส านักพิมพอ่ื์นในตลาดได ้
รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการซ้ือหนงัสือ เช่น จดัจ าหน่ายหนงัสือในราคาพิเศษ หรือให้ส่วนลดพิเศษส าหรับหนงัสือ
บางหมวด เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไม่มีนโยบายท าการตลาดดว้ยราคาต ่ากวา่คู่แข่ง (Price War) 

5) บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดักิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขา้
ร่วมงานมหกรรมหนังสือต่างๆ การเปิดตวัหนังสือ การพบปะนักเขียน การจัดส่งหนังสือให้แก่ส่ือต่างๆ รวมถึง     
นกัวจิารณ์  เป็นตน้ 

6) บริษทัฯ ไดท้ าการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ช่ือของส านกัพิมพ์ “เนชัน่บุ๊คส์” และหนังสือให้เป็นท่ีรู้จกัในกลุ่ม   
นกัอ่านผา่นส่ือต่างๆหลากหลายรูปแบบใหค้รบถว้น เช่น หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ และส่ือออนไลน์ เป็นตน้ 

 
1.2 ส่ิงพมิพ์ส าหรับเยาวชน 
1.2.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ 

กลุ่มบริษทัฯ ประกอบธุรกิจผลิต น าเขา้และจดัจ าหน่ายส่ิงพิมพส์ าหรับเยาวชนเพ่ือการศึกษา บนัเทิง และการ
เสริมทกัษะ ในนาม ส านกัพิมพ ์“เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท”์ และ “เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท”์ โดยสามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
ก) ส่ิงพิมพส์ าหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในทวปีเอเชีย 

NGE ไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพส์ าหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศไทย และ
ประเทศในทวีปเอเชีย โดยไดรั้บลิขสิทธ์ิจากนกัเขียนและส านักพิมพช์ั้นน า อาทิ Shueisha, Shogakukan, Kodansha, 
Kadokawa Shoten , Futabasha และ Square Enix เป็นตน้ จนถึงปี 2560 ไดรั้บลิขสิทธ์ิในการพิมพแ์ละจดัจ าหน่าย
ส่ิงพิมพส์ าหรับเยาวชน ทั้งส้ินจ านวนมากกวา่ 600 เร่ือง หรือมากกวา่ 4,500 ปก ซ่ึงด าเนินการในรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

1) หนังสือการ์ตูน (Comic Collection) หมายถึงหนังสือการ์ตูนรวมเล่มและหนังสือการ์ตูนในรูปแบบพิเศษ 
(Limited Edition) ซ่ึงไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวางทั้งจากประเทศญ่ีปุ่น และประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียรวมทั้ง
ประเทศไทย อาทิ “นารุโตะ นินจาคาถาโอโ้ฮเฮะ” “โดราเอมอน” “เครยอนชินจัง” “เทพมรณะ Bleach” 
“Bakuman”  “Blue Exorcist”, “คุโรโกะ นายจืดพลิกสังเวียนบาส Replace”, “คุโรโกะ นายจืดพลิกสังเวียนบาส 
Extra Game”, “แพลตตินัม เอนด์”, “โบรุโตะ”, “อกัขระสยบมาร”, “Blue Exorcist”, “JO JO Lion”, 
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“JOJONIUM”, “MASTER KEATON” , “เดธโน๊ต Pocket Edition”,  “One Punch Man” “ การ์ตูนไทย อาทิ “มีด
ท่ี 13” เป็นตน้   

2) หนังสือการ์ตูนความรู้ (Edutainment Comics) เป็นการให้ความรู้แก่เยาวชนในรูปแบบการ์ตูน แบ่งเป็นช่อง
ท านองเดียวกบัการ์ตูนญ่ีปุ่น    มีการแทรกความรู้ต่างๆ และค าอธิบายเชิงวิชาการ ผ่านการเล่าเร่ืองท่ีสนุกสนาน 
มีทั้งแบบสีเดียวและภาพส่ีสี การ์ตูนท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิจากบริษทัของคนไทย เช่น “ เชลล์ดอน” และการ์ตูนความรู้
ชุด Science Kids ท่ีได้รับลิขสิทธ์ิจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นตน้  ปัจจุบนัทางบริษทัฯ ไม่ไดมี้การผลิตหนงัสือในกลุ่มน้ี 

 
ข) ส่ิงพิมพส์ าหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย 
 NGE ไดรั้บความไวว้างใจให้เป็นผูผ้ลิต น าเขา้ และจ าหน่ายส่ิงพิมพส์ าหรับเยาวชนท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิจากเจา้ของ
ลิขสิทธ์ิและส านกัพิมพช์ั้นน าจากกลุ่มประเทศแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย อาทิ  Walt Disney, Warner Bros.,  
Nickelodeon ประเทศสหรัฐอเมริกา  , Egmont UK, Dorling Kindersley ประเทศองักฤษ, Larousse ประเทศฝร่ังเศส เป็น
ตน้ โดยส่วนใหญ่ผลิตเป็น 2 ภาษา ซ่ึงมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษในเล่มเดียวกนั จนถึงปี  2560 NGE ไดรั้บลิขสิทธ์ิ
ในการพิมพแ์ละจดัจ าหน่ายส่ิงพิมพส์ าหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยโุรป และ อเมริกา ทั้งส้ินจ านวนมากกว่า 
1,000 ปก ซ่ึงด าเนินการในรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

1) หนังสือนิทานภาพ (Storybook) ซ่ึงได้คัดสรรจากนิทานท่ีได้รับความนิยมอย่างกวา้งขวางจากทั้ งในและ
ต่างประเทศ  

2) หนังสือกจิกรรมเสริมทกัษะ (Activity Book) เป็นหนงัสือท่ีเหมาะส าหรับเด็กเล็ก ประกอบดว้ยรูปภาพเป็นส่วน
ใหญ่ พร้อมความรู้และความบนัเทิง ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ  การระบายสี การวาดรูป การลากเส้น เกมทดสอบ
ความจ า สี  ตวัเลข หรือค าศพัท์ง่ายๆ ฯลฯ  จดัพิมพเ์ป็นสองภาษา (ไทย-องักฤษ)  ส่วนใหญ่มีเน้ือหาเก่ียวกบัตวั
การ์ตูนท่ีเป็นท่ีนิยมระดับนานาชาติ ตวัอย่างส่ิงพิมพ์ในประเภทน้ีได้แก่  “หนังสือระบายสีโซเฟียผจญภยั”, 
“ระบายสีโอลาฟกบัการผจญภยั”, “ARIEL Dress and Play”,  “BELLE Dress and Play”, “ระบายสี Cars 3 ส่ีลอ้
ซ่ิง”, “ระบายสีชุดหรรษาราชินีหิมะ”, “Rapunzel Mini Pack ระบายสี”,  “ฝึกวาดภาพระบายสีกบัราชินีหิมะ”, 
“ระบายสีเจา้หญิงเงือกน้อยผูก้ลา้หาญ”, “ระบายสีกบั BELLE”,  “ระบายสีราพนัเซลแสนสนุก”, “ระบายสี
โฉมงามกบัเจา้ชายอสูร”, “ระบายสีวนัดีๆ ของโซเฟีย”,  “ระบายสีเพื่อนรักใตท้ะเล”, “FROZEN Mini Pack”และ 
และล่าสุดไดรั้บลิขสิทธ์ิการพิมพห์นงัสือระบายสี และกิจกรรมพฒันาทกัษะ Marvel อาทิ “Avenger Fun Pack”, 
“Spider Man Fun Pack”, “ระบายสี Spider Man” เป็นตน้    

 
1.2.2 ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ  
 กลุ่มเด็กเลก็ (4 -8 ปี) 
 กลุ่มก่อนวยัรุ่น (9-12 ปี) และวยัรุ่น (13-18 ปี)  
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โดยหนงัสือของกลุ่มบริษทัฯ นั้น มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายใน
พิสยัท่ีต่างกนัดงัน้ี 
 หนงัสือการ์ตูนและนิตยสารการ์ตูน มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นกลุ่มก่อนวยัรุ่น และวยัรุ่น และอาจรวมไปถึง

ผูใ้หญ่ท่ีมีความช่ืนชอบในการอ่านหนงัสือการ์ตูน เน่ืองจากเป็นความบนัเทิงรูปแบบหน่ึงท่ีมีตน้ทุนต ่า 
 นิทาน/ หนงัสือภาพ/ หนงัสือกิจกรรมเสริมทกัษะ มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นกลุ่มเด็กเลก็ 
 วรรณกรรมเยาวชนมีลกัษณะเน้ือหาแตกต่างกนัตามความเหมาะสมและอาย ุจึงมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายครอบคลุม

กลุ่มเด็กเลก็ ก่อนวยัรุ่น และวยัรุ่น  
 หนงัสือสาระความรู้มีความละเอียดของเน้ือหาแตกต่างกนัตามความเหมาะสมและอาย ุครอบคลุมลูกคา้เป้าหมาย

ตั้งแต่กลุ่มเด็กเลก็ ก่อนวยัรุ่น และวยัรุ่น 
 หนังสือสารานุกรม มีความละเอียดของเน้ือหาแตกต่างกนัตามความเหมาะสมและอายุ ครอบคลุมกลุ่มลูกคา้      

เด็กเลก็ ก่อนวยัรุ่น และวยัรุ่น 
 หนงัสือคู่มือขอ้สอบส าหรับเยาวชน กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นกลุ่มเด็กชั้นประถมศึกษา 

 
1.2.3 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  
ก) ส่ิงพิมพส์ าหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในทวปีเอเชีย 

NGE เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายส่ิงพิมพส์ าหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในทวีป
เอเชีย โดยจดัจ าหน่ายให้กบัเอเยน่ตท่ี์จดัจ าหน่ายการ์ตูน และผูจ้ดัจ าหน่ายหนงัสือรายใหญ่ท่ีมีร้านหนงัสือหลายสาขา 
ซ่ึงเป็นการขายท่ีอาจมีการรับคืนไดใ้นภายหลงั โดยเอเยน่ตเ์หล่าน้ีจะกระจายสินคา้ต่อไปยงัร้านหนงัสือคา้ปลีกรายยอ่ย
ซ่ึงจะจ าหน่ายต่อใหแ้ก่ผูอ่้านอีกต่อหน่ึง   

ในปี 2560 NGE จดัจ าหน่ายส่ิงพิมพส์ าหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในทวีป
เอเชียส่วนใหญ่ผา่นเอเยน่ตก์าร์ตูน รองลงมาไดแ้ก่ ร้านหนงัสือ ร้านคา้โมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซ้ือ และร้านคา้ท่ีไม่ได้
จ าหน่ายหนังสือเป็นหลกั รวมทั้งช่องทางการจ าหน่ายอ่ืนๆ ไดแ้ก่ จ าหน่ายตรงผ่านบูธ งาน event ตามล าดบั รวมจุด
จ าหน่ายทั้งส้ินกวา่ 12,000 จุด (ท่ีมา: บริษทัฯ ) 

 
ข) ส่ิงพิมพส์ าหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย 

NGE เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายส่ิงพิมพส์ าหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลียโดย
จดัจ าหน่ายผา่นผูจ้ดัจ าหน่ายหนงัสือรายใหญ่ท่ีมีร้านหนงัสือหลายสาขา และร้านคา้โมเดิร์นเทรด ซ่ึงมีเง่ือนไขการขายท่ี
อาจมีการรับคืนไดใ้นภายหลงั โดยร้านคา้เหล่าน้ีจะจ าหน่ายต่อให้แก่ผูอ่้านอีกทอดหน่ึง นอกจากนั้น NGE ยงัมีการจดั
จ าหน่ายโดยตรงแก่สถาบนัการศึกษาดว้ยเช่นกนั 

ในปี  2560 NGE จดัจ าหน่ายส่ิงพิมพส์ าหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย 
ส่วนใหญ่ผา่นร้านหนงัสือ รองลงมาไดแ้ก่ ร้านคา้โมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซ้ือ และร้านคา้อ่ืนๆ ท่ีไม่ไดจ้ าหน่ายหนงัสือ
เป็นหลกั รวมทั้งจ าหน่ายตรงผ่านบูธ โรงเรียน และองค์กรต่างๆ และช่องทางการจ าหน่ายอ่ืนๆ เช่น ร้านคา้ออนไลน์ 
รวมจุดจ าหน่ายทั้งส้ินกวา่ 13,000 จุด (ร้านคา้ 11,000 แห่ง, บูธ โรงเรียน องคก์รต่างๆ 2,000 แห่ง / ท่ีมา: บริษทัฯ)  
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1.2.4 กลยทุธ์การแข่งขนั 
1) คดัเลือก สร้างสรรค ์พฒันาส่ือท่ีมีคุณภาพ  

บริษทัฯ จะด าเนินการผลิตและจดัจ าหน่ายส่ิงพิมพส์ าหรับเยาวชนท่ีมีคุณภาพ ความเหมาะสม และตอบสนอง
ความตอ้งการของกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมทั้งส่งเสริมความรู้ดา้นต่างๆโดยเฉพาะความรู้ดา้นภาษาองักฤษ ซ่ึงส่ิงพิมพ์
หลายประเภทของกลุ่มบริษทัฯ มีภาษาไทยควบคู่กบัภาษาองักฤษ 
2) คดัเลือก สร้างสรรค ์ส่ิงพิมพท่ี์ทนัสมยัและไดรั้บความนิยมระดบันานาชาติ  

กลุ่มบริษัทฯ จะใช้ข้อได้เปรียบส านักพิมพ์อ่ืนๆ จากการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกับส านักพิมพ์ท่ีมีช่ือเสียงใน
ต่างประเทศ ในการพิจารณาคดัเลือกส่ิงพิมพท่ี์ไดรั้บความนิยมสูงจากต่างประเทศ และมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บความนิยม
ในประเทศมาท าการผลิตและจดัจ าหน่ายไดต้ามเป้าหมาย  
3) พฒันาส่ิงพิมพท่ี์สอดคลอ้งและตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดอยา่งรวดเร็ว 

กลุ่มบริษทัฯ มีการติดตามข่าวสารความนิยมของหนังสือในต่างประเทศและในประเทศอย่างต่อเน่ือง เพื่อ
คดัเลือกเร่ืองท่ีไดรั้บความนิยมสูง มาจดัพิมพว์างจ าหน่ายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูอ่้าน  

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายในการตั้งราคาจ าหน่ายส่ิงพิมพส์ าหรับเยาวชนท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขนั
กบัส านักพิมพอ่ื์นๆ ในตลาดได ้นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯยงัมีการสร้างแรงจูงใจในการซ้ือหนังสือ เช่น จดัจ าหน่าย
หนงัสือเป็นชุดในราคาพิเศษ หรือใหส่้วนลดพิเศษพร้อมของสมนาคุณ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯไม่มีนโยบาย
ท าการตลาดดว้ยราคาต ่ากวา่คู่แข่ง (Price War) 
4) สร้างสรรคกิ์จกรรมเพ่ือการมีส่วนร่วมของลูกคา้ และกิจกรรมเพ่ือสงัคม  

กลุ่มบริษทัฯได้ด าเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ลูกคา้ไดรู้้จกัและมีส่วนร่วม ได้แก่
กิจกรรมเปิดตวัหนังสือ เช่น งานเปิดตวัหนังสือ “ตุ๊ดใบแดง” จากกระทูสุ้ดฮอตใน pantip.com บันทึของทหารตุ๊ด 
กิจกรรมเสวนานกัเขียน เสวนาใหค้วามรู้เก่ียวกบัเน้ือหาในหนงัสือ เช่น เสวนาวิถีสตาร์ทอพั และหนงัสือท่ีคนท าธุรกิจ
ดิจิทลัตอ้งอ่าน, กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีเจา้หญิงโซเฟียท่ีหน่ึง และ สไปเดอร์แมน,  กิจกรรมเปิดรับสั่งจอง
หนงัสือลุน้รางวลัทางส่ือสงัคมออนไลน์  ผูส้ัง่จอง รับฟรี บตัรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเร่ือง คุโรโกะ นายจืดพลิกสงัเวยีน
บาส Last Game และ โจโจ้ โจ๋ซ่าส์ล่าขา้มศตวรรษ โดยภาพยนตร์เร่ืองน้ีจดัให้มีการประกวด แอ่นอก ยกเอว ท่ี 
Facebook NED และ M pictures ดว้ย ซ่ึงประกาศผลผูช้นะภายในวนัชมภาพยนตร์รอบพิเศษ นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการ
ขายสินคา้ CSR เพ่ือเป็นการระบายสินคา้และส่งเสริมใหมี้การอ่านหนงัสือกนัมากข้ึน 
5) พฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 

กลุ่มบริษัทฯให้ความส าคัญกับการกระจายส่ือท่ีคัดสรรแล้วว่ามีคุณภาพและมีเน้ือหาเหมาะสมไปยัง
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไดแ้ก่ การให้ความส าคญัดา้นการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายทั้งช่องทาง
ดั้งเดิม ในดา้นระบบงาน การพฒันาความรู้เก่ียวกบัตวัสินคา้ และการควบคุมติดตาม เพ่ือเปิดโอกาสในการจ าหน่ายให้
ครอบคลุมหนังสือทุกกลุ่ม ทุกเพศวยั ในทุกช่องทางให้มากท่ีสุด รวมถึงการเปิดโอกาสการขายผ่านส่ือใหม่ อาทิ 
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-book) ส าหรับอ่านบนสมาร์ทโฟนหรือแทบเลต็ โซเชียลเน็ตเวร์ิก  นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯยงั
เนน้การเขา้ถึงเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษผา่นการขายตรงเพ่ือเขา้ถึงผูป้กครองของเด็กและเยาวชน รวมถึงการขายตรงเขา้
สู่โรงเรียน โดยผา่นหอ้งสมุดหรือ ครูบรรณารักษ ์ครูท่ีปรึกษา เพื่อเสนอทางเลือกในการใชป้ระกอบการเรียนการสอน 
หรือมีไวป้ระจ าห้องสมุดเพ่ือเป็นแหล่งขอ้มูลส าหรับนักเรียนศึกษาคน้ควา้อีกทางหน่ึง บริษทัฯมีการจ าหน่ายผ่าน
ช่องทางจดัจ าหน่ายออนไลน์ ไดแ้ก่ nstore.net ร้านคา้อีคอมเมิร์ซเครือเนชัน่, LINE SHOP, LAZADA , 11 street และ
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ผา่น Facebook fanpage ของเครือเนชัน่ ซ่ึงใหส่้วนลดเป็นพิเศษแก่ผูส้ัง่ซ้ือ และเป็นการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายส าหรับ
ผูอ่้านมากยิง่ข้ึน  

 
1.3 การจดัหาส่ือส่ิงพมิพ์ประเภทหนังสือ 
1.3.1 การผลิตส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือ 

กลุ่มบริษทัฯจะท าการพิจารณาแนวโนม้อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ ์เพ่ือวางแผนก าหนดประเภทส่ิงพิมพแ์ละรูปแบบ
เน้ือหาท่ีจะด าเนินการผลิตในแต่ละปี หลงัจากนั้น กลุ่มบริษทัฯจะด าเนินการจดัหาและผลิตส่ิงพิมพ ์โดยมีขั้นตอนหลกั 
ในการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
1) การคดัสรรส่ือส่ิงพิมพ ์  

กลุ่มบริษทัฯไดส้ ารวจตลาดเพื่อสอบถามหรือหาขอ้มูลของประเภทหรือรายช่ือส่ิงพิมพท่ี์เป็นท่ีตอ้งการของกลุ่ม
ผูอ่้านเป้าหมายโดยตรง ในบางกรณีนกัเขียนหรือส านกัพิมพผ์ูเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิอาจท าการติดต่อขอจ าหน่ายลิขสิทธ์ิ
ในการผลิตและจดัจ าหน่ายแก่กลุ่มบริษทัฯโดยตรง เน่ืองจากช่ือเสียงของกลุ่มบริษทัฯเป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่หนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ในแนวธุรกิจและการจดัการ และการพฒันาตนเองของกลุ่มบริษทั 

หลงัจากนั้น คณะท างานเพ่ือคดัเลือกหนงัสือของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหาร บรรณาธิการ ฝ่ายขาย 
และฝ่ายการตลาด จะท าการคดัเลือกส่ิงพิมพท่ี์เหมาะสมในการผลิตและจดัจ าหน่ายซ่ึงมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ดงัน้ี 

1.1) มีรูปแบบและเน้ือหาท่ีคาดว่าน่าจะตรงกบัความตอ้งการและไดรั้บความสนใจอย่างต่อเน่ืองจากกลุ่มผูอ่้าน
เป้าหมาย ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมในการจดัพิมพส่ิ์งพิมพน์ั้นๆ  

1.2) ไม่มีเน้ือหาท่ีแสดงความรุนแรงและยัว่ยทุางเพศ 
1.3) มีตน้ทุนในการซ้ือลิขสิทธ์ิท่ีเหมาะสม และสามารถขายไดใ้นราคาท่ีกลุ่มบริษทัฯสามารถท าก าไรจากการผลิต

และจดัจ าหน่ายส่ิงพิมพน์ั้นได ้
 

2) ติดต่อ เจรจา และท าสญัญาซ้ือลิขสิทธ์ิ  
หลงัจากท่ีไดร้ายช่ือส่ิงพิมพท่ี์เหมาะสมแลว้ กลุ่มบริษทัฯจะด าเนินการติดต่อเจรจาราคา และเง่ือนไขในการซ้ือ

ลิขสิทธ์ิกับนักเขียน หรือส านักพิมพ์ผูเ้ป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ ส าหรับหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ในหมวดทั่วไปบางเล่ม         
กลุ่มบริษทัฯอาจด าเนินการติดต่อนักเขียนท่ีคาดว่าจะเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผูอ่้านมาเพ่ือเขียนหนังสือให้แก่กลุ่มบริษทัฯ 
จากนั้นจึงท าสญัญากบันกัเขียน หรือส านกัพิมพผ์ูเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ 

 
3) การจดัเตรียมตน้ฉบบัภาษาไทย 

3.1) การแปล  ในกรณีท่ีเป็นส่ิงพิมพ์ภาษาต่างประเทศ กลุ่มบริษทัฯจะติดต่อผูแ้ปลท่ีมีความเหมาะสมกับ
ประเภทหนงัสือเพ่ือด าเนินการแปลเป็นภาษาไทย และติดต่อผูท่ี้มีความเหมาะสมกบัประเภทหนังสือดงักล่าวเพ่ือท า
หน้าท่ีบรรณาธิการเล่มตรวจสอบความถูกตอ้งของส านวนแปล ซ่ึงภายหลงัจากท่ีผูแ้ปลท าการลงนามในสัญญาและ
ไดรั้บตน้ฉบบัส่ิงพิมพภ์าษาต่างประเทศจากกลุ่มบริษทัฯเรียบร้อยแลว้ ก็จะด าเนินการแปล โดยระยะเวลาในการแปล
นั้นข้ึนอยูก่บัประเภทส่ิงพิมพ ์ความยากง่ายของเน้ือหา และจ านวนหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จากนั้น
ผูแ้ปลจะด าเนินการส่งผลงานแปลฉบับสมบูรณ์ให้แก่กลุ่มบริษทัฯเพ่ือส่งต่อให้แก่บรรณาธิการเล่มเพ่ือด าเนินการ
ตรวจทานและปรับแก ้หลงัจากบรรณาธิการตรวจและปรับแกบ้ทแปลเสร็จส้ินสมบูรณ์แลว้ ก็จะส่งให้แก่กลุ่มบริษทัฯ 
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เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนการจดัรูปเล่มและจดัพิมพต์่อไป ในกรณีส่ิงพิมพเ์ป็นหนงัสือการ์ตูน กลุ่มบริษทัฯจะตอ้งน า
ตน้ฉบบัหนงัสือการ์ตูนภาษาต่างประเทศมาสแกน เพื่อน าค าแปลลงประกอบภาพการ์ตูน 

3.2) การจดัรูปเล่ม ภายหลงัจากท่ีกลุ่มบริษทัฯไดรั้บตน้ฉบบัส่ิงพิมพภ์าษาไทยฉบบัสมบูรณ์ก็จะน ามาด าเนินการ
จดัเรียงภาพ เน้ือหา และจดัรูปเล่มให้เหมาะสม ในบางกรณีท่ีเป็นส่ิงพิมพจ์ากต่างประเทศ อาจถูกจ ากดัให้จดัเรียงและ
จดัท ารูปแบบให้เหมือนตน้ฉบบัภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯจะท าการออกแบบปกหนงัสือ และจดัท า
ปกข้ึนมาเองในกรณีท่ีเจา้ของลิขสิทธ์ิมิไดบ้งัคบัใหใ้ชป้กหนงัสือของตน้ฉบบั หรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัฯ พิจารณาแลว้
เห็นวา่ปกเดิมไม่เหมาะสม 

 
4) การจดัเตรียมการพิมพ ์

4.1) การเตรียมกระดาษ กลุ่มบริษทัฯจะด าเนินการติดต่อผูค้า้กระดาษเพ่ือด าเนินการสั่งจองกระดาษท่ีใชใ้นการ
จดัพิมพ ์ในระหวา่งการจดัเตรียมตน้ฉบบั โดยปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯซ้ือกระดาษเพ่ือใชผ้ลิตส่ิงพิมพจ์ากบริษทัในเครือ
เนชัน่ และผูจ้ดัจ าหน่ายกระดาษภายในประเทศในราคาตลาด 

4.2) การจดัหาโรงพิมพ ์ในระหวา่งการจดัเตรียมตน้ฉบบั กลุ่มบริษทัฯจะด าเนินการติดต่อโรงพิมพเ์พ่ือก าหนด
รูปแบบการพิมพ ์ค่าจา้งพิมพ ์และวนัก าหนดส่งของ โดยมีการเปรียบเทียบและเจรจาต่อรองเพ่ือให้ค่าจา้งพิมพต์ ่าท่ีสุด
ภายใตรู้ปแบบส่ิงพิมพ์ท่ีกลุ่มบริษทัฯตอ้งการ ปัจจุบัน ใช้บริการโรงพิมพ์จ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ บจก. ดบับลิวพีเอส     
(ประเทศไทย), บจก. เอช-เอน็ กรุ๊ป และบจก. พร้ินตโ์พร  

4.3) การพิมพท์ดสอบ จากนั้นกลุ่มบริษทัฯจะด าเนินการส่งพิมพท์ดสอบ (proof printing) และตรวจดูความ
เรียบร้อยอีกคร้ังหน่ึง ในบางกรณี กลุ่มบริษทัฯตอ้งจดัส่งตน้แบบของส่ิงพิมพใ์ห้แก่เจา้ของลิขสิทธ์ิเพ่ือขออนุมติัก่อน
ด าเนินการจดัพิมพห์รือจดัจ าหน่าย 
5) การพิมพแ์ละจดัส่ง 

กลุ่มบริษทัฯจะจัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตน้ฉบบัส่ิงพิมพ์ให้แก่โรงพิมพเ์พ่ือด าเนินการพิมพ์ เม่ือโรงพิมพ์
ด าเนินการพิมพเ์รียบร้อยแลว้ โรงพิมพจ์ะจดัส่งหนงัสือท่ีพิมพเ์สร็จเรียบร้อยแลว้มาท่ีคลงัสินคา้ของกลุ่มบริษทัฯ 

 
สรุปสาระส าคญัของสญัญาลิขสิทธ์ส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือ 

ในการผลิตและจดัจ าหน่ายส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือ กลุ่มบริษทัฯจะซ้ือลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพม์าจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ ซ่ึง
เป็นนักเขียนหรือส านักพิมพ์ทั้ งในและต่างประเทศจ านวนหลายราย เพ่ือน ามาผลิตและจัดจ าหน่ายเพียงรายเดียว 
(Exclusive) ในประเทศไทย ซ่ึงส่วนใหญ่มีระยะเวลา 3-7 ปี และมีสิทธิต่ออายสุัญญาไดใ้นราคาและเง่ือนไขเดิม ส่วน
ใหญ่มีการก าหนดจ านวนขั้ นต ่ าในการผลิตส่ิงพิมพ์ค ร้ังแรก ทั้ งน้ี  เจ้าของลิขสิทธ์ิสามารถยกเลิกสัญญาได ้                
หากกลุ่มบริษทัฯท าผิดสญัญา และ/หรือมีปัญหาดา้นการเงิน และ/หรืออยูใ่นสถานะลม้ละลาย เป็นตน้ โดยมีค่าลิขสิทธ์ิ
ท่ีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ดงัน้ี 
1) ค่าลิขสิทธ์ิขั้นตน้ซ่ึงเป็นจ านวนคงท่ี (minimum guarantee) ก าหนดจากยอดพิมพเ์ร่ิมตน้ขั้นต ่า หรือประมาณการ
ยอดขาย ช าระ ณ วนัท่ีลงนามในสญัญา หรือภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้
2) คา่ลิขสิทธ์ิแปรผนัท่ีค านวณจากยอดจ าหน่ายส่ิงพิมพห์รือยอดพิมพ ์ซ่ึงส่วนใหญ่มีการช าระทุกคร่ึงปี หรือหน่ึงปี   

ทั้งน้ี ประเภทของค่าลิขสิทธ์ิ รวมทั้งจ านวน และก าหนดเวลาการช าระค่าลิขสิทธ์ิของแต่ละสัญญานั้น ข้ึนอยูก่บั
การต่อรองระหวา่งกลุ่มบริษทัฯและเจา้ของลิขสิทธ์ิ  
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกจิส่ิงพมิพ์ 
ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจส านกัพิมพ ์

ปี 2560 นับเป็นอีกปีท่ีธุรกิจอุตสาหกรรมส่ิงพิมพล์ดลงอย่างต่อเน่ือง เห็นไดจ้ากการท่ีนิตยสารปิดตวัมากข้ึน
หลายฉบบั ท าใหอุ้ตสาหกรรมส่ิงพิมพก์ าลงัอยูใ่นภาวะซบเซา สภาพการณ์น้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น 
ทัว่โลกก็ประสบปัญหาอยา่งเดียวกนั นอกจากนั้น ร้านขายหนงัสือรายยอ่ยยงัปิดตวัลงอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะร้านขาย
หนังสือการ์ตูน ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีราคาต่อเล่มไม่สูง มีผลเป็นลูกโซ่ท าให้ผูอ่้านหาซ้ือหนังสือล าบากข้ึน และไม่
สามารถสั่งจ านวนน้อยจากร้านคา้ออนไลน์ได ้เน่ืองจากค่าส่งมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคาหนังสือ ท าให้ผูอ่้านหนังสือ
การ์ตูนรอซ้ือในงานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาติ หรืองานมหกรรมหนงัสือระดบัชาติมากกวา่หนงัสือประเภทอ่ืน จะเห็นได้
วา่ ยอดขายของหนงัสือการ์ตูนของบริษทัฯ ในสองงานดงักล่าว มีอตัราส่วนการขายลดลงนอ้ยกวา่หนงัสือประเภทอ่ืน  

ในส่วนของหนงัสือส าหรับผูใ้หญ่ เช่น หนงัสือแนวธุรกิจ และการลงทุน หนงัสือสุขภาพ หนงัสือท่ีมีช่ือเสียงมา
จากต่างประเทศยงัเป็นหมวดท่ีท ารายไดอ้ยา่งค่อนขา้งคงท่ี หากมีการเลือกหนงัสือท่ีมีเน้ือหาดี น่าเช่ือถือ อยูใ่นกระแสท่ี
เป็นความสนใจ หรือเจาะกลุ่มผูอ่้านท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน ปี 2560 หนงัสือเก่ียวกบัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวรัชกาลท่ี 9 
เป็นท่ีสนใจมากท่ีสุด  

หนงัสือเด็กเล็ก เช่น หนงัสือกิจกรรมระบายสี เสริมสร้างทกัษะ หนงัสือสอนภาษาองักฤษ เป็นหนงัสือท่ียงัคง
ตอ้งใชค้วามน่ารักของคาร์แร็คเตอร์ และราคาเป็นหลกั หากสองส่ิงน้ีควบคู่ไปดว้ยกนั ก็สามารถท ายอดขายให้เป็นท่ี
พอใจ 

ส าหรับธุรกิจหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ มีการเติบโตมากกว่าเดิม แต่ก็ยงัไม่สามารถทดแทนรายได้ท่ีลดลงของ
หนงัสือกระดาษได ้เน่ืองจากผูอ่้านยงันิยมอ่านหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์โดยไม่มีค่าใชจ่้าย ทั้งๆท่ีมีผูป้ระกอบการหลายราย
เขา้มาด าเนินธุรกิจน้ีอยา่งจริงจงั และน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย ซ่ึงเป็นการบา้นท่ีผูป้ระกอบการและส านกัพิมพ์
ตอ้งหาวธีิการท่ีก่อใหเ้กิดรายไดต้่อไป  

ดว้ยสถานการณ์ท่ีกล่าวขา้งตน้ ปี 2560 บริษทัฯ มีกลยทุธ์ในการท างานคือ พฒันาการคดัเลือกหนงัสือท่ีมีเน้ือหา
ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูอ่้าน การควบคุมยอดพิมพใ์ห้เหมาะสมกบัยอดขาย การเพ่ิมสินคา้คู่ไปกบัหนงัสือส าหรับ
หนังสือเด็กเล็กเพ่ือเป็นการจูงใจในการเลือกซ้ือ การเพ่ิมช่องทางการขายไปยงัแหล่งใหม่ เช่น เพ่ิมจ านวนร้านคา้
ออนไลน์ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์โดยใชส่ื้อในเครือให้เกิดประโยนช์สูงสุดทั้งหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และ Social 
Media ซ่ึงมีสมาชิกมากกวา่ 5 ลา้นคน อีกทั้งร่วมกบัพนัธมิตรท่ีหลากหลายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในการขยายไปยงั
ผูอ่้านกลุ่มใหม่ เป็นตน้  
 
2.  ธุรกจิเป็นตวัแทนจ าหน่ายส่ิงพมิพ์ต่างประเทศ และบริการทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

กลุ่มบริษทัฯประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนจ าหน่ายส่ิงพิมพจ์ากต่างประเทศชั้นน าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง  ผ่านตวั
บริษทัฯ เอง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ส่ิงพิมพท่ี์บริษทัฯ ให้บริการมีทั้งหมด 231 ฉบบั ประกอบดว้ยหนงัสือพิมพ์
ภาษาต่างประเทศ นิตยสารภาษาต่างประเทศ และสมาชิกออนไลน์ต่างประเทศ ซ่ึงธุรกิจดงักล่าวรวมถึงการเป็นตวัแทน
ขายสมาชิกและเป็นตวัแทนขายโฆษณาให้กับหนังสือพิมพ ์ The Yomiuri Shimbun ฉบบัท่ีพิมพใ์นประเทศไทย         
การรับจา้งพิมพโ์ดยไม่มีลิขสิทธ์ิในส่ิงพิมพ ์คือ หนงัสือพิมพ ์The Yomiuri Shimbun รวมถึง การให้บริการจดัส่งกบั
หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารอีกหลายฉบบั   
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2.2 ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
ในกรณีหนงัสือพิมพ ์The Yomiuri Shimbun ซ่ึงเป็นหนงัสือพิมพภ์าษาญ่ีปุ่นนั้น กลุ่มลูกคา้เป้าหมายคือ ชาว

ญ่ีปุ่นและครอบครัวท่ีมาพ านกัและท างานในประเทศไทยทั้งชัว่คราวและเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งนักท่องเท่ียวชาว
ญ่ีปุ่น ในส่วนหนงัสือพิมพ ์Financial Times กลุ่มเป้าหมายคือ นกัธุรกิจชาวต่างชาติ  นกัธุรกิจและผูบ้ริหารระดบัสูงชาว
ไทยท่ีตอ้งการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลอพัเดทในภูมิภาคเอเชีย และทัว่โลก  
บริษทัฯ ยงัคงเดินหน้าเจาะกลุ่มเป้าหมายไปยงักลุ่มท่ีมีความสนใจนิตยสารต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน เพื่อให้สามารถ
บริการลูกคา้ไดต้รงกลุ่มมากข้ึน บริษทัไดแ้บ่งสินคา้ออกเป็น 16 หมวด ดงัน้ี 
Automotive & Motorcycle กลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่ เป็นเจา้ของร้านขายรถยนต์ ผูท่ี้ช่ืนชอบการขบัรถ และผูท่ี้
ติดตามการออกรถรุ่นใหม่ๆ   
Business & Finance มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นนกัธุรกิจ และนกับญัชีการเงิน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศท่ีอยูใ่น
ประเทศไทย แต่ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดข้ยายกลุ่มเป้าหมายไปยงักลุ่มนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาดา้นธุรกิจ ซ่ึงปัจจุบนัมีความ
สนใจในนิตยสารภาษาต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน  
Computer & Electronics มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นผูป้ระกอบการด้านคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
รวมถึงคนท างานดา้น IT นกัศึกษา บุคคลทัว่ๆไปท่ีสนใจในดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการส่ือสารทุกชนิด  
Entertainment มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั เป็นกลุ่มวยัรุ่นและวยัท างานท่ีช่ืนชอบการติดตามข่าวของดารา ภาพยนตร์ 
และข่าวบนัเทิงทัว่ไป 
Health & Fitness มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั เป็นสถานประกอบการดา้นสุขภาพ เช่น ร้านสปา ร้านอาหาร โรงพยาบาล
สถานท่ีออกก าลงักาย และรวมถึงบุคคลทัว่ไปท่ีรักสุขภาพ  
Home & Garden มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั เป็นพ่อบา้น แม่บา้น และคนท างานท่ีสนใจในการตกแต่งบา้นและสวน
ของตนเอง และผูป้ระกอบธุรกิจบา้นและสวน เพ่ือดูแนวโนม้ความตอ้งการของลูกคา้ 
Kids & Teens มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นเยาวชน อาย ุ7-19 ปี 
Men มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นผูช้าย ท่ีชอบติดตามดาราคนโปรดของตนเอง ผา่นภาพและเน้ือข่าวท่ีน่าสนใจ 
News & Current Affairs มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นนกัธุรกิจ นกัวิชาการ กลุ่มนกัศึกษา ท่ีช่ืนชอบการติดตามข่าว
และสนใจในการวเิคราะห์ข่าวในเชิงลึก   
Science & Nature มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นนักวิชาการ นกัธรรมชาตินิยม นักศึกษาท่ีสนใจวิทยาศาสตร์ และ
ธรรมชาติ 
Sports & Recreation มีกลุ่มลูกค้า คือ บุคคลทุกเพศ ทุกวัยท่ีรักในกีฬาท่ีตนเองช่ืนชอบ เช่น ฟุตบอล กอล์ฟ 
บาสเกตบอล รวมถึงนกัเดินทางท่ีสนใจสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
Women มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั เป็นบุคลทัว่ไปท่ีสนใจในเร่ืองแฟชัน่ ดารา ข่าวบนัเทิงต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง 
Cooking & Food มีกลุ่มเป้าหมายหลกั เป็นแม่บา้น และคนท างานท่ีมีความสนใจท าอาหาร ตอ้งการหาความรู้เพ่ิมเติม
เก่ียวกบัเมนูอาหาร และสาระน่ารู้ของอาหารต่างๆ 
Travel & Vacation มีกลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นนกัธุรกิจ และบุคคลทัว่ไปท่ีตอ้งการขอ้มูลแนะน าการท่องเท่ียว 
Jewelry & Watch มีกลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นบริษทั ร้านคา้ท่ีด าเนินธุรกิจสินคา้เคร่ืองประดบั  
General Interest มีกลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นบุคคลทัว่ไปท่ีใฝ่หาความรู้ และขอ้มูลเพ่ือใหต้นเองมีความรู้รอบดา้น 



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 22 

ปัจจุบนับริษทัไดข้ยายผลิตภณัฑไ์ปยงัขอ้มูลประเภทดิจิทลั โดยเป็นตวัแทนจ าหน่ายสมาชิกออนไลน์ให้กบัThe 
Wall Street Journal Asia ซ่ึงเป็นแบรนด์ท่ีไดรั้บความเช่ือถือมายาวนาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนกัธุรกิจระดบัสูงท่ี
ตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจ 

 
2.3 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

การจดัจ าหน่ายส่ิงพิมพต์่างประเทศของบริษทัฯ จะมีช่องทางการจ าหน่ายท่ีแตกต่างกันไปตามท่ีส านักพิมพ์
เจา้ของลิขสิทธ์ิใหสิ้ทธิไวใ้นสญัญาการเป็นตวัแทนจ าหน่ายของแต่ละส่ิงพิมพ ์โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท 
ดงัน้ี 
ก) ร้านหนงัสือ และแผงหนงัสือ (Newsstand): บริษทัฯ เป็นตวัแทนจ าหน่ายกระจายส่ิงพิมพไ์ปท่ีร้านหนงัสือ และแผง
หนงัสือให้กบัหนงัสือพิมพ ์ Yomiuri ฉบบัท่ีผลิตในประเทศไทย ซ่ึงร้านคา้หรือแผงหนงัสือน าไปจ าหน่ายต่อให้กบั
ผูอ่้านโดยตรง  
ข) สมาชิก: บริษทัฯ เป็นตวัแทนในการบอกรับสมาชิกส่ิงพิมพต์่างประเทศ ซ่ึงระยะเวลาการเป็นสมาชิกนั้นมีความ
หลากหลายข้ึนกบัประเภทหนงัสือพิมพ ์หรือนิตยสาร เช่น ราย 1 เดือน ราย 1 ปี ราย 2 ปี เป็นตน้ โดยส่ิงพิมพส่์วนใหญ่
ในปัจจุบนัจะขายสมาชิกควบคู่ทั้งส่ิงพิมพแ์ละออนไลน์ โดยมี The Wall Street Journal Asia ท่ีขายออนไลน์เพียงอยา่ง
เดียว ส่ิงพิมพด์งักล่าวจะถูกจดัส่งถึงสถานท่ีท่ีผูเ้ป็นสมาชิกระบุไว ้โดยผูจ้ดัส่งท่ีบริษทัฯ หรือผูผ้ลิตส่ิงพิมพเ์ป็นผูจ้า้ง  
ค) Bulk:  ในช่องทางน้ี บริษทัฯ เป็นตวัแทนจ าหน่ายส่ิงพิมพต์่างประเทศหัวละหลายเล่มให้แก่ผูซ้ื้อเพียงรายเดียว เช่น 
โรงแรม สายการบิน และองคก์รต่างๆ เป็นตน้ โดยส านกัพิมพเ์จา้ของส่ิงพิมพต์่างประเทศนั้นๆ จะมีการก าหนดลกัษณะ
การจ าหน่ายและจ านวนเล่มท่ีจ าหน่ายในแบบ Bulk ท่ีแตกต่างกนัไป  
 
2.4 กลยทุธ์การแข่งขนั 

ส าหรับธุรกิจน้ี บริษทัฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการเพ่ิมยอดจ าหน่ายส่ิงพิมพ์ต่างประเทศท่ีบริษทัฯ เป็นตวัแทน
จ าหน่ายอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายไปยงัช่องทางใหม่ๆ เช่น การจ าหน่ายแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ผา่นเวบ็ไซตซ่ึ์งเป็นการจดัจ าหน่ายท่ีมีตน้ทุนต ่าและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดร้วดเร็ว และการจ าหน่ายผ่าน
ศูนยบ์ริการการขายสมาชิก Nstore ซ่ึงบริษทัฯ ได้จัดตั้ งข้ึนโดยรวบรวมส่ิงพิมพ์ของบริษทัฯ เองและพนัธมิตรทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูอ่้าน เป็นตน้  

บริษทัไดแ้บ่งการขายส่ิงพิมพอ์อกเป็น 2 ประเภทคือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร โดยในส่วนของนิตยสารไดแ้บ่ง
สินคา้ออกเป็น 16 กลุ่ม ดงันั้นพนกังานของบริษทัสามารถเจาะตลาดตามลูกคา้ใหต้รงกลุ่มเป้าหมายได ้
 
บริษทัฯ มีกลยทุธ์เฉพาะในแต่ละช่องทางการจดัจ าหน่ายดงัน้ี 
ก) ร้านหนงัสือ และแผงหนงัสือ (Newsstands)  
บริษทัฯ มุ่งเนน้การบริหารการส่ง และรับคืนหนงัสือใหมี้ประสิทธิภาพ  
ข) สมาชิกแก่บุคคลทัว่ไป (Subscription) 
บริษทัฯ มีการจดักิจกรรมการตลาดโดยจ าหน่ายส่ิงพิมพต์่างประเทศอ่ืนๆ ให้แก่สมาชิกในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาหน้าปก 
หรือต ่ากวา่ราคาท่ีจ าหน่าย ณ แผงหนงัสือ รวมถึงมีการมอบของสมนาคุณในกรณีสมคัรเป็นสมาชิกส่ิงพิมพก์บับริษทัฯ 
ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการชกัชวนให้ผูอ่้านสมคัรสมาชิกกบับริษทัฯ โดยผ่านช่องทางหลกัคือ การชกัชวนทางโทรศพัท์ การ
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ออกร้านในงานสปัดาห์หนงัสือ การโปรโมทผ่านเวบ็ไซต ์และการส่งอีเมลและเอกสารไปยงัผูอ่้านท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย
โดยตรง เป็นตน้ 
ค) สมาชิกโรงแรม โรงพยาบาล และองคก์รทัว่ไป (Bulk) 
บริษทัฯ มีทีมการขายท่ีติดต่อกบัสายการบิน โรงแรม โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และองค์กรอ่ืนๆ โดยตรงเพ่ือ
ชกัชวนใหอ้งคก์รเหล่านั้นซ้ือส่ิงพิมพต์่างประเทศแบบ Bulk จากบริษทัฯ 
 
2.5 บริการจดัพิมพ ์จดัส่งและกระจายสินคา้ 

ปัจจุบนั ส านักพิมพเ์จา้ของหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ไดว้่าจ้างบริษทัฯ ให้ด าเนินการจดัพิมพ์
หนงัสือพิมพ ์โดยบริษทัฯ ไดใ้ชบ้ริการโรงพิมพใ์นเครือเนชัน่ ไดแ้ก่ บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ในการ
จดัพิมพห์นังสือพิมพด์ังกล่าว  หลงัจากนั้นส านักพิมพ์เจ้าของส่ิงพิมพ์ ได้ว่าจ้างบริษทัฯ กระจายหนังสือพิมพ์ตาม
ช่องทางการจ าหน่ายต่างๆ โดยบริษทัฯ ไดว้่าจา้งบริษทัในเครือเนชัน่ ไดแ้ก่ บริษทั เอ็นเอ็มแอล จ ากดั เป็นผูก้ระจาย
หนงัสือ ในส่วนของนิตยสารต่างประเทศนั้น ส านกัพิมพเ์จา้ของส่ิงพิมพจ์ะผลิตในต่างประเทศ และจดัส่งให้แก่ลูกคา้
โดยวา่จา้งบริษทัฯ หรือผูจ้ดัส่งรายอ่ืน   
 
สรุปสาระส าคญัของสญัญาตวัแทนจ าหน่ายส่ิงพิมพต์่างประเทศ 

ในการเป็นตวัแทนจ าหน่ายส่ิงพิมพต์่างประเทศ บริษทัฯ จะท าสญัญาเป็นตวัแทนจ าหน่ายกบัเจา้ของส่ิงพิมพซ่ึ์ง
เป็นส านกัพิมพต์่างประเทศจ านวนหลายราย โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลา 1 ปี ส าหรับสญัญาตวัแทนจ าหน่ายนิตยสาร และ
มีสิทธิต่ออายสุัญญาได ้ส าหรับสัญญาตวัแทนจ าหน่ายหนังสือพิมพจ์ะหมดอายุเม่ือมีการยกเลิกสัญญา  ทั้งน้ี เจา้ของ
ส่ิงพิมพส์ามารถยกเลิกสัญญาได ้หากกลุ่มบริษทัฯท าผิดสัญญา และ/หรือมีปัญหาดา้นการเงิน และ/หรืออยูใ่นสถานะ
ลม้ละลาย และ/หรือเม่ือมีการแจง้อีกฝ่ายล่วงหนา้ เป็นตน้ โดยบริษทัฯ จะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นสัดส่วนของปริมาณท่ี
จ าหน่าย และค่านายหนา้จากการขายสมาชิก  

 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายส่ิงพมิพ์ต่างประเทศ 
 ยอดการจ าหน่ายส่ิงพิมพจ์ากต่างประเทศมีความสมัพนัธ์กบัการเติบโตของกลุ่มลูกคา้ของส่ิงพิมพต์่างประเทศ 
ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 
ก) กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาพกัในโรงแรมต่างๆ ทัว่ประเทศไทย ถือเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีส าคญัในการจ าหน่าย
หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารต่างประเทศของบริษทัฯ  
ข) กลุ่มชาวต่างชาติท่ีอาศยัในประเทศไทย  

ชาวต่างชาติท่ีอาศยัในประเทศไทยเป็นเวลา 1 เดือนข้ึนไป ถือเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัท่ีสนใจอ่านนิตยสารและ
หนงัสือพิมพจ์ากต่างประเทศ  
ค) กลุ่มคนไทยท่ีสนใจส่ิงพิมพจ์ากต่างประเทศ   

คนไทยกลุ่มวยัท างานและนกัธุรกิจ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือสูง และนกัศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไปท่ีให้ความ
สนใจข่าวสารต่างประเทศ ถือเป็นกลุ่มลูกคา้ส าคญัท่ีสนใจอ่านนิตยสารและหนงัสือพิมพจ์ากต่างประเทศ  
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ง) กลุ่มสถาบนัการศึกษา 
สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาโดยทัว่ไปเร่ิมแบ่งงบประมาณเพ่ือซ้ือส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์มากข้ึน  จ านวน

สถาบนัทั้งในสงักดัรัฐและเอกชนมีทั้งส้ิน 197 แห่ง  
ในส่วนสภาวะการแข่งขนัของธุรกิจบริการเป็นตวัแทนจ าหน่ายส่ิงพิมพจ์ากต่างประเทศประเภทสมาชิกนั้น 

นบัวา่มีคู่แข่งนอ้ยราย โดยมีคู่แข่งหลกัจ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ บจก.  แมกกาซีน อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) บมจ. 
โพสต ์พบัลิชช่ิง ส่วนตวัแทนจ าหน่ายส่ิงพิมพป์ระเภทแผงหนงัสือหรือร้านคา้ มีคู่แข่งจ านวนหลายราย ซ่ึงประกอบดว้ย
คู่แข่งท่ีเป็นร้านหนงัสือขนาดใหญ่ท่ีมีจ านวนหลายสาขา เช่น บริษทั เอเซียบุ๊คส์ จ ากดั และคู่แข่งรายยอ่ยอ่ืนๆ เป็นตน้ 
  
3. สายธุรกจิดจิทิลั   
3.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ 
3.1.1 ด าเนินธุรกิจการผลิตและจดัจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลากหลายแนวท่ีสอดคลอ้งกับ
รสนิยมการอ่านในแต่ละไลฟ์สไตล ์ดงัน้ี 
การบริหารและการจดัการ (Business and Management)   

หนังสือเล่มกระดาษ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกับการบริหารและการจัดการ รวมถึง
เศรษฐศาสตร์ การเงิน วเิคราะห์หุน้ การบญัชี การตลาด ภาษี และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ  
ภาษา (Language)  

หนงัสือเล่มกระดาษ และหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะดา้นภาษาต่างๆ เกาหลี 
จีน ญ่ีปุ่น ไทย เยอรมนั องักฤษ และภาษาอ่ืนๆ 
คู่มอืประกอบการเรียน (Educational) 

หนงัสือเล่มกระดาษ และหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์คู่มือเรียนชั้นประถม มธัยมตน้ มธัยมปลาย สอบเขา้ คู่มือครู 
แนะแนวการศึกษา อ่านนอกเวลา พจนานุกนม สารานุกรม สารคดีเชิงวชิาการ 
ศาสนาและปรัชญา (Religion and Philosophy)  

หนังสือเล่มกระดาษ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ ธรรมะประยุกต์ พระเคร่ือง 
วตัถุมงคล ค าสอนทางศาสนา และปรัชญา 
นวนิยาย และวรรณกรรม (Fiction & Literature)  

หนังสือเล่มกระดาษ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แนวนวนิยายและวรรณกรรมของนักเขียนไทย และนกัเขียน
ต่างประเทศท่ีแปลเป็นภาษาไทย บทกว ีและกวนิีพนธ์ 
การ์ตูน (Comics & Manga)  

หนังสือเล่มกระดาษ และหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แนวการ์ตูนทัว่ไป และการ์ตูนญ่ีปุ่น ท่ีให้ความบนัเทิง ความ
เพลิดเพลินในการอ่านส าหรับเด็กและเยาวชน  
นิทาน (Story Book)  

หนังสือเล่มกระดาษ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แนวนิทานท่ีให้ความบันเทิง ความเพลิดเพลินในการอ่าน
ส าหรับเด็กและเยาวชน 
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หมวดทัว่ไป (General Interest)   
หนงัสือเล่มกระดาษ และหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเน้ือหาหลากหลาย ครอบคลุมความสนใจดา้นต่างๆ อาทิ 

สุขภาพและความงาม อาหาร การพฒันาตนเอง ไลฟ์สไตล ์ท่องเท่ียว คอมพิวเตอร์ บา้นและสวน จิตวิทยา เกษตรกรรม 
กีฬา แผนท่ี พยากรณ์ศาสตร์ พระราชนิพนธ์ ศิลปกรรม สตัวเ์ล้ียง สนัทนาการ สารคดี อตัชีวประวติั และชีวติคนดงั 
หนังสือพมิพ์ (Newspaper) 

จดัจ าหน่ายหนังสือพิมพ์เล่ม และหนังสือพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์ รายปี รายเดือน หมวดหมู่ข่าวทั่วไป ธุรกิจ 
หนงัสือพิมพต์่างประเทศ อ่ืนๆ 
นิตยสาร (Magazines) 

จดัจ าหน่ายนิตยสารเล่ม และหนงัสือพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์ รายปี รายเดือน ทั้งนิตยสารไทย และต่างประเทศ 
 
3.1.2 ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภค บริโภค หลากหลายประเภท ครอบคลุมผูบ้ริโภค ทุกเพศ ทุกวยั ทุกไลฟ์
สไตล ์ดงัน้ี 

- Mobile & Tablets 
 - Computers & Laptops 
 - Consumer Electronics 

- Camera 
- Home Appliances 
- Home & Living 
- Toy, Kids, & Babies 
- Health & Beauty 
- Fashion 
- Travel & Luggage 
- Sport & Outdoors 
- Automotive & Gadgets 
- Media, Game & Music 
- Lifestyle 
- Watches 

 
3.2 ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัคือผูท่ี้มีอาย ุ15-35 ปี เป็นผูรั้กการอ่านหนงัสือในแนวต่างๆ เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีไลฟ์
สไตล์ชอบการอ่านหนังสือ และการอ่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภคทั่วไปผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์   

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายรองคือผูท่ี้มีอายุ 35 ปีข้ึนไป เป็นผูรั้กการอ่านหนังสือ และเร่ิมอ่านหนงัสือในรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ และซ้ือสินคา้อุปโภค บริโภคทัว่ไปผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์   
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3.3 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
ปัจจุบนับริษทัฯ ท าการจดัจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพ ์หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ และสินคา้อุปโภค บริโภคทัว่ไป ท่ีเป็น

สินคา้ของบริษทัฯทั้งหมด และสินคา้ของพนัธมิตร คู่คา้ ร้านคา้ และส านักพิมพอ่ื์น ผ่านช่องทางการจ าหน่ายประเภท
ต่างๆ ดงัน้ี 
แอพพลเิคช่ันของบริษัทฯ - เป็นช่องทางจดัจ าหน่ายผา่นระบบปฏิบติัการของ iOS และ Android  
แอพพลเิคช่ันของพนัธมติร - เป็นช่องทางจดัจ าหน่ายผา่นระบบปฏิบติัการของ  iOS และ Android  
เวบ็ไซต์ - เป็นช่องทางจดัจ าหน่ายผา่นเวบ็ไซต ์www.nstore.net และเวบ็ไซตข์องของพนัธมิตร  
              -                                          ace ook  anpa e        O E, ne  clu , nation ooks 
                                     LINE account: NSTORE.net 
บูธจ าหน่ายหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ - เป็นการจดับูธจ าหน่ายหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์แก่ผูอ่้านโดยตรงในงานต่างๆ ท่ีส าคญั 
เช่น งานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาติ และงานมหกรรมหนงัสือระดบัชาติ เป็นตน้  
Affiliate Program – ช่องทางจดัจ าหน่ายและประชาสัมพนัธ์สินคา้ของบริษทัฯ ผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ โดยตวัแทน
จ าหน่ายทัว่ไปท่ีสมคัรโปรแกรมของเวบ็ไซต ์www.nstore.net 
 
3.4 กลยทุธ์การแข่งขนั 
1) พฒันา คดัเลือกส่ิงพิมพ ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สินคา้อุปโภค บริโภค ท่ีมีคุณภาพ ทนัต่อกระแสปัจจุบนั โดยให้มี
ความหลากหลาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภค 
2) ด าเนินการท ารายการส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง และท ากิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกบัพนัธมิตร 
3) ด าเนินการท าการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ส่ิงพิมพ ์หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ สินคา้อุปโภค บริโภค ผ่านส่ือต่างๆ ทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ือใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง 
4) ด าเนินการท ากิจกรรมการตลาดเพ่ือส่ือสารไปถึงลูกคา้ในการสร้างการรับรู้ และการจ าหน่ายส่ิงพิมพ์ หนังสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ สินคา้อุปโภค บริโภค ผา่นธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 
5) พัฒนาระบบปฏิบัติการ การจัดส่ง การช าระเ งิน ระบบคืนสินค้า บริการหลังการขาย และหน้าเว็บไซต ์
www.nstore.net เพ่ืออ านวยความสะดวก ความน่าเช่ือถือ เช่ือมัน่ในระบบ เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางอีคอมเมิร์ซมากข้ึน 
 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกจิดจิทิลั 
  การเขา้ถึงส่ือดิจิทลัในประเทศไทยก าลงัเติบโตอยา่งรวดเร็ว โทรศพัทมื์อถือ หรือสมาร์ทโฟนกลายเป็นช่องทาง
หลกัในการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทย รวมทั้ งเขา้สู่ยุคของพฤติกรรมในการใช้หลายอุปกรณ์ไปพร้อมๆ กัน 
(Multiscreen) ซ่ึงส่งผลใหธุ้รกิจตอ้งพฒันาแคมเปญในทุกช่องทาง 
 นอกจากน้ี โลกดิจิทลัไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีเพ่ือการใช้งานเท่านั้น หากแต่ยงัเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
ประสบการณ์และความรู้อีกดว้ย 
 อุตสาหกรรมส่ิงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทยอยูใ่นช่วงก าลงัพฒันาทั้งแบรนด์คา้ปลีก, ส านกัพิมพ ์และ
บริษทัพฒันาแอพพลิเคชัน่ไดล้งทุนพฒันา และเปิดตวัระบบจ าหน่ายส่ิงพิมพ ์หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอพพลิเคชัน่ 
และเวบ็ไซตห์ลายราย รวมถึงสถาบนัการศึกษา และองคก์รต่างๆ ให้ความสนใจในการท าระบบ E-Library เพ่ิมมากข้ึน 

http://www.nstore.net/
http://www.nstore.net/
http://www.nstore.net/


 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 27 

เพ่ือเป็นการรองรับกบัเทรนดดิ์จิทลัดงักล่าว บริษทัไดข้ยายและลงทุนเพ่ิมในธุรกิจอีคอมเมิร์ซเพื่อท าการจดัจ าหน่ายส่ือ
ส่ิงพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสินคา้อุปโภค บริโภคทั่วไป ท่ีเป็นสินคา้ของบริษทัฯทั้ งหมด และสินคา้ของ
พนัธมิตร คู่คา้ ร้านคา้ และส านกัพิมพอ่ื์น ผา่นเวบ็ไซตอี์คอมเมิร์ซ Nstore.net และยงักระจายเขา้ไปยงั LINE SHOP และ
ช่องทางออนไลน์อ่ืนๆ ตลอดจนมีการจดัท าการตลาดท่ีเขม้ขน้ข้ึนผ่านส่ือ Social Network, Google Search Engine, 
Affiliate Program, dynamic retargeting ดว้ยส่ือผสมผสานทั้งออนไลน์ และออฟไลน์เพ่ือโปรโมทสินคา้ใน NSTORE 
ซ่ึงมีทั้งในและนอกเครือท่ีหลากหลาย มีการขยายไปจ าหน่ายสินคา้ของบริษทัคู่คา้เพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนพยายามสร้าง
วฒันธรรมการใหบ้ริการเพ่ือมุ่งหวงัสร้างความรู้สึกประทบัใจ อบอุ่นใจใหก้บัลูกคา้ใหไ้ดใ้ชบ้ริการแลว้เกิดความเช่ือมัน่
ในสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และงานบริการหลงัการขาย ทั้งในดา้นการจดัส่งสินคา้ การรับประกนัคืนสินคา้ไดภ้ายใน 30 วนั 
ระบบการช าระเงินท่ีครอบคลุมทุกช่องทางและปลอดภยั รวมถึงระบบอ่ืนๆในอนาคต เพ่ือให้ผูบ้ริโภคจดจ า (Brand 
Awareness) และกลบัมาซ้ือซ ้ าอีก นอกจากนั้น ยงัมีโครงการจ าหน่าย E-book ส าหรับ e-Library เพ่ิมมากข้ึนอีกดว้ย 
 
ธุรกจิอืน่ 
4. การศึกษาส่ือการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
4.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์
NJ Digital 

ส่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบท่ีทันสมัย สนุกเข้าใจง่าย และเข้ากับพฤติกรรมการใช้ส่ือของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยใชช่้องทางส่ือดิจิทลัทุกรูปแบบ รวมไปถึงส่ือโทรทศัน์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชส่ื้อท่ีมีความ
ทนัต่อเหตุการณ์ ข่าวสาร และเทคโนโลยยีคุปัจจุบนั ตลอดจนเพ่ิมศกัยภาพในการรับรู้ และสร้างการเรียนรู้ส่ิงใหม่อยา่ง
ไม่หยดุน่ิงใหแ้ก่เยาวชน สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล ในดา้นการมุ่งเนน้และยกระดบัมาตรฐานทกัษะภาษาองักฤษ
ของเยาวชน 

ทั้งน้ีเพ่ือให้บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป็นประโยชน์ต่อภาคการศึกษาสูงสุด บริษทัฯยงัส่งต่อส่ือการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ NJ Digital ใหแ้ก่โรงเรียนมธัยมศึกษาทัว่ประเทศหรือเทียบเท่า เพื่อน าไปใชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้ในห้องเรียน
ไดฟ้รีโดยง่ายผา่นทางเวบ็ไซต ์njdigital.net โดยมีการอพัเดทเน้ือหารายสปัดาห์ ดงัน้ี 

 Conversation วดีีคลิปฝึกการสนทนา ภาษาองักฤษ โดยเจา้ของภาษา และพิธีกรวยัรุ่น 
 Admission Prep / Spelling bee Prep ขอ้สอบและแบบฝึกหดัเตรียมความพร้อมโดยคณาจารย์

ผูท้รงคุณวฒิุ 
 Pictures Tell All เรียนรู้ทกัษะการฟังและออกเสียง จากรูปภาพท่ีมีเสียง 
 Easy English ค าศพัทพ์ร้อมความหมายท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดท้นัที 

รายการ Hello English 
 รายการภาษาองักฤษท่ีมุ่งสอนการใชภ้าษาองักฤษท่ีใช้กนัในชีวิตประจ าวนัส าหรับคนทุกวยั น าเสนอใน
รูปแบบท่ีสนุกสนาน เขา้ใจง่าย และสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง โดยออกอากาศ 4 วนั/ สปัดาห์และทาง youtube  
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NJ Special Admission 
บริษทัฯ ไดจ้ดัท าคู่มือส าหรับทบทวนความรู้เตรียมสอบ Admissions ซ่ึงจดัท าเป็นฉบบัพิเศษข้ึนคือ NJ 

Special Admission 2017 ประกอบดว้ยชุดหนงัสือจ านวน 2 เล่ม โดยรวบรวมเน้ือหาบทเรียนและขอ้สอบ ด าเนินการ
สอนโดยคณาจารยช์ั้นน า การทบทวนจะครอบคลุมความรู้เพ่ือใชส้อบ GAT/PAT, O-NET, และ 7 วิชาสามญั คู่มือฉบบั
น้ีใชเ้ป็นส่ือประกอบโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลยั กบัสหพฒัน์ คร้ังท่ี 20 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนพร้อมกนัทั้ง 4 ภาค     
ทัว่ประเทศ ระหวา่งเดือนตุลาคม 2560 และถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ไปยงัโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการทัว่ประเทศ
มากกวา่ 500 โรงเรียน นอกจากน้ียงัสามารถทบทวนความรู้ผา่นทางเวบ็ไซตไ์ดต้ลอดปี 
 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกจิส่ือการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  

ปัจจุบนัส่ือส่ิงพิมพอ์ยูใ่นภาวะชะลอตวั เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่ือเทคโนโลยีมือถือและการส่ือสาร
ท่ีมีทั้งความรวดเร็ว ความสะดวก ราคาท่ีถูกลง ท าให้เยาวชนรุ่นใหม่ๆ จะนิยมรับขอ้มูลข่าวสารทาง New Media        
เป็นหลกั ไม่เพียงแต่เน้ือหาดา้นความบนัเทิงเท่านั้น ผูผ้ลิตเน้ือหาสาระดา้นการศึกษาก็ตอ้งปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัโลก
ในยคุท่ีเปล่ียนไป แมว้า่ส่ือส่ิงพิมพย์งัคงเป็นส่ือหลกัดา้นการศึกษา อาทิต าราเรียน คู่มือทบทวนความรู้ พอ็คเก็ตบุ๊ค และ
อ่ืนๆ แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาวะอุตสาหกรรมส่ือส่ิงพิมพ์จะหยุดน่ิง ผูผ้ลิตส่ือตอ้งพฒันามิติใหม่ๆให้กับผูอ่้าน           
ใหมี้ความหยัง่รู้ ความคน้ควา้ และเปิดโลกทศัน์ผา่นส่ือออนไลน์ควบคู่ไปดว้ยเสมอ 

นอกจากน้ีทางดา้นการพฒันาเน้ือหาขอ้มูลข่าวสารรอบดา้นท่ีกองบรรณาธิการ ถือเป็นหน่ึงในจุดแข็งของ
เนชัน่กรุ๊ป ท่ีไม่เป็นรองเร่ืองการน าเสนอข่าวสารสาระท่ีมีประโยชน์แลว้ บริษทัฯมีพนัธมิตรทั้ งภาครัฐและเอกชน       
ในฐานะผูผ้ลิตส่ือการศึกษา พร้อมดว้ยบุคลากรมืออาชีพ  
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
ปัจจยัความเส่ียงหลกัท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประกอบดว้ยความเส่ียงจากปัจจยั

ภายนอก และความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดงัน้ีคือ 
 
1. ปัจจยัเส่ียงของธุรกจิส านักพมิพ์ 
1.1 ความเส่ียงจากภาวะอุตสาหกรรมส านักพมิพ์ 

ปี 2560 อุตสาหกรรมส านกัพิมพใ์นประเทศโดยเฉพาะนิตยสาร ภาพรวมยงัคงติดลบ ในภาพรวมก าลงัซ้ือ
ยงัคงลดลงต่อเน่ือง  เน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปใช้เวลากับส่ืออ่ืนมากยิ่งข้ึน บริษทักระจาย
หนงัสือรายยอ่ยมีการปิดตวัลงเพ่ิมจากปีท่ีแลว้ เป็นผลใหร้ายไดข้องบริษทัฯ ในส่วนของการขายหนงัสือลดลง  

ส าหรับธุรกิจส านักพิมพน์ั้น บริษทัฯ มีกลยทุธ์ท่ีเนน้การผลิตหนงัสือเฉพาะท่ีตรงตามความตอ้งการของ
ผูอ่้าน โดยศึกษาความตอ้งการของตลาดใหใ้กลชิ้ดยิง่ข้ึน ตลอดจนสร้างชุมชนนกัอ่านใหม้ากข้ึน การเฟ้นหานกัเขียน
และหนงัสือท่ีไดรั้บความนิยมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ  การประชาสมัพนัธ์รวมถึงรายการส่งเสริมการขาย
ต่างๆ ทั้ งกับร้านหนังสือและผูอ่้าน การเพ่ิมเครือข่ายการขายไปยงัช่องทางใหม่ ๆ เช่น เครือข่ายร้านคา้อ่ืนๆ ท่ี
หลากหลายมากยิ่งข้ึน เช่นร้านท่ีไม่ใช่ช่องทางการขายหนังสือเดิม และร้านคา้ทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้นยงั
ประสานความร่วมมือกบัพนัธมิตรทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในการประชาสมัพนัธ์สินคา้ เป็นตน้ 
 
1.2 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยแีละคู่แข่งทีใ่ห้บริการเนือ้หาสาระรูปแบบเดยีวกนั  

การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในปัจจุบนั ท าให้มีความรวดเร็วในการใชง้านมากข้ึน 
อุปกรณ์ทางดา้นเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ต มีราคาถูกลง ท าให้ผูบ้ริโภคหันไปใชเ้วลา
กบัอุปกรณ์ดิจิทลัมากข้ึน โดยเฉพาะหนงัสือการ์ตูนญ่ีปุ่นท่ีกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชน ไดห้ันไปอ่านการ์ตูนละเมิด
ลิขสิทธ์ิท่ีเผยแพร่ตามเวบ็ไซตต์่างๆ ไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย เป็นผลให้ยอดขายของหนงัสือการ์ตูนไดรั้บผลกระทบ
เป็นอยา่งมาก ซ่ึงบริษทัฯ เองก็ไดรั้บลิขสิทธ์ิดิจิทลัของหนงัสือการ์ตูนญ่ีปุ่นมากข้ึนเร่ือยๆ เพ่ือท่ีจะสามารถลดความ
นิยมของการ์ตูนละเมิดลิขสิทธ์ิดงักล่าว 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดร้านคา้ออนไลน์ Nstore ในปี 2557 มียอดขายเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ เช่นกนั ถึงแมว้า่อตัราส่วน
ของยอดขายจะยงัคงนอ้ยกว่าหนงัสือท่ีพิมพก์ระดาษ แต่การเติบโตอย่างต่อเน่ืองในปี 2560 แสดงถึงแนวโนม้ท่ีดี
และควรไดรั้บการพฒันาส่งเสริมใหเ้ติบโตอยา่งแขง็แรงในกา้วต่อๆ ไป 
 
1.3 ความเส่ียงจากช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บริษทัฯ จ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางต่างๆท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ลูกคา้สามารถซ้ือสินคา้ไดส้ะดวก และ
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือในแต่ละไลฟ์สไตล ์ 

ช่องทางการจดัจ าหน่ายโมเดิร์นเทรด เป็นช่องทางท่ีช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์สินคา้ เน่ืองจากรูปแบบและ
พ้ืนท่ีการจดัวางสินคา้ มีการแบ่งตามประเภทสินคา้อยา่งชดัเจน ตั้งแต่ปี 2559 ผูรั้บจดัจ าหน่ายปรับเปล่ียนนโยบาย
ดว้ยการลดการกระจายหนังสือไปยงัหน้าร้าน และใชว้ิธีการคดัสรรยอดกระจายสินคา้จากสถิติการขายในแต่ละ
หมวดหนงัสือลงในแต่ละสาขา และแนวโนม้น้ียงัคงด าเนินต่อเน่ืองมาจนถึงปี 2560  ดงันั้นหนงัสือท่ีพิมพอ์อกมาจะ
ถูกจ ากัดพ้ืนท่ีการวางท่ีหน้าร้านเพียงบางสาขา ส่งผลให้ผูบ้ริโภคหาซ้ือหนังสือไดย้ากข้ึนกว่าเดิม อีกทั้งการจัด
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โปรโมชัน่หนา้ร้านลดนอ้ยลง เน่ืองจากคู่คา้มีนโยบายเลือกหนงัสือท่ีมีสถิติการขายท่ีดีอยูแ่ลว้มาจดัรายการ  ในขณะ
ท่ีหนงัสือท่ีมียอดขายอยูใ่นระดบัปานกลางไม่ไดรั้บความสนใจน ามาจดัรายการส่งเสริมการขาย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ยอดขายในภาพรวม   

ช่องทางการจ าหน่ายเอเยน่ต ์เป็นช่องทางท่ีเนน้การจ าหน่ายหนงัสือการ์ตูน พ้ืนท่ีการจดัวางสินคา้มีความ
จ ากดั ไม่มีพ้ืนท่ีมากพอส าหรับการตกแต่งดิสเพลยห์นงัสือ ท าให้มีความเส่ียงเน่ืองจากหนงัสือไม่อยูใ่นต าแหน่งท่ี
โดดเด่น ซ่ึงอาจจะท าให้เสียโอกาสในการขาย และความเส่ียงเน่ืองจากการคืนหนังสือในจ านวนมาก และการ
ด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นธุรกิจครอบครัวแบบเลก็ ๆ ท่ีท ามาเป็นเวลานาน ไม่มีระบบบนัทึกการขายท่ีแน่นอน  ท าให้
ยากต่อการท่ีจะติดตามผลการขายท่ีชดัเจน อีกทั้งสัดส่วนทางการตลาดเร่ิมลดนอ้ยลงเน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภค
เปล่ียนไปเดินซ้ือหนงัสือในหา้งสรรพสินคา้มากกวา่  

ช่องทางการจดัจ าหน่ายอีคอมเมิร์ซ เป็นช่องทางท่ีมีแนวโนม้เติบโตมากข้ึน สร้างความสะดวกให้ลูกคา้
โดยไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทางในการซ้ือสินคา้ และจะเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีจะช่วยลดปัจจยัเส่ียงจากช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายโมเดิร์นเทรดและเอเยน่ต ์โดยปัจจุบนั บริษทัฯ จ าหน่ายหนงัสือในช่องทางน้ีผา่นร้านคา้ออนไลน์ 
Nstore.net และ facebook เป็นหลกั 

 
1.4 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงบริษัทในเครือเนช่ันในการด าเนินธุรกิจและความเป็นอิสระในการบริหารงานของกลุ่ม
บริษัทฯ 

เน่ืองจากเครือเนชัน่ เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในกลุ่มบริษทัฯ โดยมีการถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 
71.04 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หลงัจากการเสนอขายหุ้นของบริษทัฯ แก่นกัลงทุนทัว่ไป จนถึงปัจจุบนั 
กลุ่มบริษทัฯ มีการท าธุรกรรมรายการระหว่างกนัหลายประเภท เช่น การซ้ือกระดาษ การจา้งพิมพ ์การจา้งส่งส่ือ
ส่ิงพิมพ ์และการรับบริการต่างๆ เป็นตน้ กบับริษทัในเครือเนชัน่ ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั โดย
ในปี 2560  และ 2559  กลุ่มบริษทัฯ  มีค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนขายสินคา้ ตน้ทุนการใหบ้ริการ และค่าใชจ่้ายในการขาย
และบริหาร จากธุรกรรมขา้งตน้กบับริษทัในเครือเนชัน่เป็นจ านวนรวมทั้งส้ินประมาณ   41.86  ลา้นบาท และ 56.48  
ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 28.48  และ 14.70  ตามล าดบัของค่าใชจ่้ายรวมตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ 
ในช่วงเวลาดงักล่าว และกลุ่มบริษทัฯ ยงัคงมีการท าธุรกรรมดงักล่าวอีกในอนาคต เน่ืองจากบริษทัในเครือเนชัน่มี
ทีมงานท่ีมีความช านาญ เครือข่ายในการจดัจ าหน่ายและเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ พร้อมท่ีจะให้บริการในตน้ทุนท่ีน่าจะต ่า
กว่า หากกลุ่มบริษทัฯ เป็นผูด้  าเนินการเอง และมีก าลงัการผลิตและบริการเพียงพอในการด าเนินการ ดงันั้น กลุ่ม
บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงจากการพ่ึงพิงบริษทัในเครือเนชัน่ในการสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึง
หากบริษทัในเครือเนชัน่ไม่สามารถสนบัสนุนการใหบ้ริการขา้งตน้ดงักล่าวได ้กลุ่มบริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบใน
การจดัพิมพ ์และการจดัส่งส่ือส่ิงพิมพ ์แต่ก็เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ สามารถสั่งซ้ือกระดาษและ
รับบริการต่างๆ ผา่นผูจ้ดัจ าหน่ายและผูใ้ห้บริการรายอ่ืนท่ีมีจ านวนหลายรายในประเทศไทย ในเง่ือนไขทางการคา้
ปกติและมีราคาตามตลาดเช่นเดียวกบัการด าเนินธุรกรรมรายการระหว่างกนัขา้งตน้ แต่ราคาตน้ทุนอาจจะสูงกว่า
ราคาท่ีเครือเนชัน่เรียกเก็บ นอกจากนั้นมูลค่าของการท าธุรกรรมรายการระหวา่งกนัขา้งตน้ในปี 2560  และ 2559  
คิดเป็นประมาณร้อยละ 2.47  และ 2.59  ของรายไดร้วมของบริษทัในเครือเนชัน่ ในช่วงเวลาดงักล่าว ซ่ึงถือเป็น
สัดส่วนท่ีน้อยมาก ดังนั้น บริษทัในเครือเนชั่น จึงไม่ไดพ่ึ้งพิงรายไดจ้ากกลุ่มบริษทัฯ และมีแรงจูงใจในการหา
ประโยชน์จากรายการดงักล่าว  



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 31 

กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายการบริหาร และการตดัสินใจท่ีเป็นอิสระจากบริษทัในเครือเนชัน่โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายของกลุ่มบริษทัฯ โดยมีอิสระในการจดัหา
สินคา้หรือใช้บริการกบัผูใ้ห้บริการภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเสนอราคาท่ีมีเง่ือนไขทางการคา้ปกติในราคาตลาดและเป็น
ประโยชน์มากท่ีสุดแก่กลุ่มบริษทัฯ เช่น ปัจจุบนักลุ่มบริษทัฯ มีการจา้งพิมพก์บับริษทัภายนอก ดงันั้นกลุ่มบริษทัฯ 
จึงไม่มีการพ่ึงพิงบริษทัในเครือเนชัน่ จนท าใหข้าดความเป็นอิสระ  
 
1.5 ความเส่ียงจากการปรับตวัเพิม่ขึน้ของราคากระดาษและการขาดแคลนกระดาษ 

กระดาษท่ีใชใ้นการผลิตส่ิงพิมพจ์ดัเป็นสินคา้ประเภท Commodity ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นราคา   
แปรผนัตามความตอ้งการของการบริโภคและปริมาณการผลิตของผูผ้ลิต (Demand & Supply) และเป็นวตัถุดิบหลกั
ท่ีส าคญัในการผลิตส่ือส่ิงพิมพข์องกลุ่มบริษทัฯ   ซ่ึงคิดเป็นตน้ทุนประมาณร้อยละ 12.83  และ 15.43  ของตน้ทุน
ขายและบริการตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ ในปี 2560 และ 2559 ดงันั้นกลุ่มบริษทัฯ จึงมีความเส่ียงจากการ
ผนัผวนของราคากระดาษ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและก าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ 
นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีความเส่ียงจากการขาดแคลนกระดาษ Newsprint ชนิดมว้นท่ีใชพ้ิมพห์นงัสือพิมพ ์นิตยสาร 
และหนงัสือท่ีมียอดพิมพสู์ง ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีส าคญัท่ีบริษทัฯ ใชใ้นการผลิตส่ิงพิมพ ์เน่ืองจากกระดาษชนิดดงักล่าว 
หาซ้ือไดย้ากในประเทศไทยและตอ้งซ้ือเป็นจ านวนมากในแต่ละคร้ัง 

ในการลดความเส่ียงจากการขาดแคลนกระดาษและการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของราคากระดาษ Newsprint ชนิด
มว้น กลุ่มบริษทัฯ จะสัง่ซ้ือจากบริษทัในเครือเนชัน่ส าหรับการจดัพิมพท่ี์โรงพิมพใ์นเครือเนชัน่ ซ่ึงเป็นการจดัพิมพ์
ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯ โดยบริษทัในเครือเนชัน่มีประสบการณ์ในการจดัซ้ือกระดาษเป็นระยะเวลานาน มีการ
จดัซ้ือกระดาษส ารองไว ้และเขา้ใจในวงจรของราคากระดาษเป็นอยา่งดี รวมทั้งบริษทัในเครือเนชัน่ไดมี้การบริหาร
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยการท า Forward Contract ไวต้ามปริมาณกระดาษท่ีคาดวา่จะใชล่้วงหนา้ ดงันั้น 
การจดัซ้ือกระดาษจากบริษทัในเครือเนชัน่จึงช่วยลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคากระดาษ และการขาด
แคลนกระดาษไดร้วมทั้งยงัสามารถต่อรองราคากระดาษท่ีถูกกวา่ราคาตลาดทัว่ไป  

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ จะสั่งจองกระดาษก่อนการตั้งราคาขายของหนงัสือ เพ่ือให้กลุ่มบริษทัฯ สามารถ
รักษาสดัส่วนของตน้ทุนกระดาษต่อราคาหนงัสือไวไ้ด ้รวมทั้งบริษทัฯ สามารถปรับราคาของหนงัสือหลายประเภท
ข้ึนได ้ในกรณีท่ีตน้ทุนกระดาษเพ่ิมข้ึนอยา่งเป็นสาระส าคญั 
 
1.6 ความเส่ียงด้านการจดัหาลขิสิทธ์ิส่ิงพมิพ์   

ในการประกอบธุรกิจส่ิงพิมพ ์ซ่ึงมีสัดส่วนรายไดป้ระมาณร้อยละ 53.10  และ 55.38 ของรายไดท้ั้งหมด
ของกลุ่มบริษทัฯ ในปี 2560  และ 2559 กลุ่มบริษทัฯ ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพส่์วนใหญ่ท่ีผลิตและจัด
จ าหน่าย แต่กลุ่มบริษทัฯ มีการจดัซ้ือลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพม์าจากเจา้ของลิขสิทธ์ิซ่ึงเป็นนกัเขียนหรือส านกัพิมพท์ั้งในและ
ต่างประเทศจ านวนหลายราย เพ่ือน ามาผลิตและจดัจ าหน่ายเพียงรายเดียว (Exclusive) ในประเทศไทย ซ่ึงส่วนใหญ่มี
ระยะเวลา 3 – 7 ปี และมีสิทธิต่ออายสุญัญาไดใ้นราคาและเง่ือนไขเดิม ทั้งน้ี เจา้ของลิขสิทธ์ิสามารถยกเลิกสัญญาได ้
หากกลุ่มบริษทัฯ ท าผิดสญัญา และ/หรือมีปัญหาดา้นการเงิน และ/หรืออยูใ่นสถานะลม้ละลาย เป็นตน้ ดงันั้น กลุ่ม
บริษทัฯ จึงอาจมีความเส่ียงท่ีไม่สามารถจดัหาลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพท่ี์ตอ้งการมาผลิตและจดัจ าหน่ายได ้นอกจากน้ี กลุ่ม
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บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงจากการท่ีเจา้ของลิขสิทธ์ิไม่ต่ออายสุัญญา หรือยกเลิกสัญญา ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริษทัฯ ในอนาคต  

อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯไม่เคยประสบปัญหาดา้นการจดัหาลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพจ์ากเจา้ของลิขสิทธ์ิทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในช่วงท่ีผา่นมา เน่ืองจากตลาดส่ิงพิมพมี์ขนาดใหญ่และมีลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพป์ระเภทต่างๆ ให้
เลือกซ้ือเป็นจ านวนมาก รวมทั้งกลุ่มบริษทัฯ ยงัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเขียนและส านกัพิมพท่ี์มีช่ือเสียงหลายราย 
และประสบความส าเร็จในการผลิตและจดัจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทหนังสือมาอย่างต่อเน่ือง กลุ่มบริษทัฯ จึง
สามารถเลือกซ้ือลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพท่ี์ตอ้งการและไดรั้บความไวว้างใจจากเจา้ของลิขสิทธ์ิในการให้ลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพท่ี์มี
แนวโนม้ท่ีจะไดรั้บความนิยมสูงมาผลิตและจดัจ าหน่าย  นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัปฏิบติัตามสญัญาอยา่งเคร่งครัด 
จึงไม่มีปัญหาเร่ืองการไม่ต่อสญัญาหรือยกเลิกสญัญาตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา  

กลุ่มบริษทัฯ ยงัไดว้างแผนการผลิตหนงัสือท่ีมีความหลากหลาย ทั้งเน้ือหา, เจา้ของลิขสิทธ์ิ และประเทศ 
เพ่ือลดการพ่ึงพิงเน้ือหา, เจา้ของลิขสิทธ์ิ และประเทศใดประเทศหน่ึงมากจนเกินไป อีกทั้งยงัผลิตหนงัสือตน้ฉบบั
โดยนักเขียนไทยเพ่ิมข้ึน อนัเป็นการกระจายความเส่ียงแบบหน่ึง  ซ่ึงบริษทัไดพ้ฒันาทีมงานให้มีศกัยภาพในการ
ผลิตเน้ือหา หรือหาผูส้ร้างสรรคเ์น้ือหาจากในประเทศ  
 
1.7 ความเส่ียงจากการประเมนิมูลค่าของสินค้าคงเหลอื  

ปัจจุบนั ส่ิงพิมพข์องกลุ่มบริษทัฯ มีการขายผา่นตวัแทนจ าหน่ายเป็นส่วนใหญ่ โดยกลุ่มบริษทัฯ จะรับคืน
ส่ิงพิมพท่ี์ไม่สามารถจ าหน่ายไดจ้ากตวัแทนจ าหน่าย ซ่ึงอาจเป็นผลให้มีส่ิงพิมพเ์ป็นสินคา้คงเหลือเป็นจ านวนมาก
ได ้สินคา้คงเหลือดงักล่าวมีโอกาสเส่ือมคุณภาพ เสียหาย และลา้สมยัเม่ือเวลาผ่านไป ประกอบกับยอดขายในปี
ปัจจุบนัการเจริญเติบโตในส่วนของยอดขายลดลงกวา่ปีก่อน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  และ 2559  กลุ่มบริษทั
ฯ มีมูลค่าสินคา้คงเหลือสุทธิจ านวน 18.65  ลา้นบาท และ 24.33  ลา้นบาท (ตามล าดบั) หรือคิดเป็นร้อยละ  5.81  
และ 6.46   ของมูลค่าสินทรัพยท์ั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม ในปี 2559  กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การพิจารณา
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงแนวโนม้ของผูบ้ริโภค จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติปรับโครงสร้าง
การประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายส่ิงพิมพ์ของกลุ่มบริษัท โดยตั้งส ารองค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงเพ่ิมข้ึนให้
สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั และมุ่งเนน้การผลิตและจ าหน่ายส่ิงพิมพเ์ฉพาะท่ีท าก าไรให้แก่กลุ่มบริษทั ซ่ึงผล
จากการด าเนินการดงักล่าว กลุ่มบริษทัไดมี้การพิจารณา และรับรู้ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 193.48 ลา้นบาท ซ่ึงเดิมค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงพิจารณาจากสินคา้
ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีมีอายุมากกว่า 1 ปีข้ึนไปและผลิตครบชุดแลว้ และของสินคา้
คงเหลือท่ีมีอายมุากกวา่ 3 ปีข้ึนไปแต่ยงัผลิตไม่ครบชุด โดยในปัจจุบนักลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายในการพิจารณาตั้งค่า
เผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมสภาพ ลา้สมยัและคา้งนาน โดยสินคา้คงเหลือท่ีมีอายมุากกวา่ 12 เดือน จะ
มีการพิจารณามูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจากการประมาณราคาท่ีจะขายไดร้้อยละ 50 ของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ส าหรับ
สินคา้คงเหลือท่ีมีอายมุากกวา่ 18 เดือน จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจากการประมาณราคาท่ีจะขายไดแ้บบ
การขายเหมาลดราคา และส าหรับสินคา้คงเหลือท่ีมีอายุมากกวา่ 24 เดือนข้ึนไป จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บจากการประมาณราคาท่ีจะขายไดแ้บบการขายเหมาชัง่กิโล ซ่ึงการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงน้ีจะถูกพิจารณา
จากผูบ้ริหารอีกคร้ังหน่ึงทุกส้ินเดือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  และ 2559 กลุ่มบริษทัฯ มีค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง
จ านวน 27.35 ลา้นบาท และ 220 ลา้นบาท (ตามล าดบั) นอกจากนั้น เพ่ือลดปริมาณสินคา้คงเหลือ กลุ่มบริษทัฯ จะ
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น าหนงัสือท่ีมีอยูอ่อกมาจ าหน่ายเป็นระยะๆ โดยการลดราคาพิเศษและมีการจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือส่งเสริมการขายใน
งานนิทรรศการต่างๆ ท่ีจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี ส าหรับหนงัสือการ์ตูนท่ีมีเล่มต่อเน่ือง กลุ่มบริษทัฯ จะด าเนินการน า
เล่มท่ีออกใหม่จ าหน่ายควบคู่ไปกบัเล่มท่ีไดเ้คยวางจ าหน่ายไปแลว้ ซ่ึงรวมถึงการน าการ์ตูนท่ีมีการออกจ าหน่ายครบ
ทุกเล่มแลว้มาจดัจ าหน่ายรวมเป็นชุดเพ่ือกระตุน้การจ าหน่ายดว้ย  นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมความระมดัระวงัใน
การผลิตหนังสือใหม่และควบคุมปริมาณยอดพิมพ์เพ่ือมิให้มีสินคา้คงเหลือมากข้ึน ทั้ งน้ีบริษทัฯ มีนโยบายการ
บริหารคลงัสินคา้โดยการก าหนดจ านวนสินคา้ไม่ใหมี้ปริมาณคงเหลือมากกวา่ปีก่อน 
 
2. ปัจจยัเส่ียงของธุรกจิการเป็นตวัแทนจ าหน่ายหนังสือพมิพ์และนิตยสารต่างประเทศ 
2.1 ความเส่ียงจากการต่อสัญญา 

ในการประกอบธุรกิจบริการเป็นตวัแทนจ าหน่ายส่ิงพิมพ์ต่างประเทศ กลุ่มบริษทัฯ จะท าสัญญาเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายกบัเจา้ของส่ิงพิมพจ์ านวนหลายราย โดยส่วนใหญ่สัญญาตวัแทนจ าหน่ายนิตยสารมีระยะเวลา 1 ปี 
และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได ้ส าหรับสัญญาตวัแทนจ าหน่ายหนังสือพิมพจ์ะหมดอายุเม่ือมีการยกเลิกสัญญา ทั้งน้ี
เจา้ของส่ิงพิมพส์ามารถยกเลิกสัญญาได ้หากกลุ่มบริษทัฯ ท าผิดสัญญา และ/หรือมีปัญหาดา้นการเงิน และ/หรืออยู่
ในสถานะลม้ละลาย และ/หรือเม่ือมีการแจง้อีกฝ่ายล่วงหน้า เป็นตน้ ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัฯ อาจมีความเส่ียงจากการท่ี
เจา้ของส่ิงพิมพไ์ม่ต่ออายสุัญญา หรือยกเลิกสัญญา ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และ
ผลประกอบการของกลุ่มบริษทัฯ ในอนาคต   

อยา่งไรก็ตาม  กลุ่มบริษทัฯ กบัเจา้ของส่ิงพิมพมี์การท าธุรกิจและมีความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนัเป็นระยะเวลา
ยาวนาน โดยผูบ้ริหารและทีมงานของบริษทัฯ เป็นกลุ่มท่ีท าธุรกิจน้ีกบัเจา้ของส่ิงพิมพม์าตั้งแต่เร่ิมตน้ รวมทั้ง กลุ่ม
บริษทัฯ ได้มีการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีปัญหาเร่ืองการไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญาตลอด
ระยะเวลาท่ีผา่นมา นอกจากน้ี เจา้ของส่ิงพิมพ ์The Yomiuri Shimbun ไดว้า่จา้งกลุ่มบริษทัฯ ให้ด าเนินการพิมพแ์ละ
จดัส่งหนงัสือพิมพต์่างประเทศดงักล่าว ซ่ึงไดมี้การลงทุนในการสร้างฐานขอ้มูล การพฒันาฐานขอ้มูลลูกคา้ในระบบ
สารสนเทศของบริษทัฯ และการพฒันาบุคลากรของกลุ่มบริษทัฯ ให้มีความเช่ียวชาญโดยเฉพาะในการด าเนินงาน 
ดงันั้น โอกาสท่ีเจา้ของส่ิงพิมพด์งักล่าวจะยกเลิกสญัญาการเป็นตวัแทนจ าหน่ายกบักลุ่มบริษทัฯ จึงมีนอ้ย  
 
2.2 ความเส่ียงจากเจ้าของส่ิงพมิพ์ยกเลกิการผลติ 

ในการประกอบธุรกิจบริการการเป็นตวัแทนจ าหน่ายส่ิงพิมพต์่างประเทศ กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงจาก
การท่ีเจา้ของส่ิงพิมพย์กเลิกการผลิต ซ่ึงมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและด าเนินธุรกิจ แต่ถึงแมว้า่หนงัสือพิมพ ์
The Wall Street Journal Asia ซ่ึงไดย้กเลิกการพิมพส์ าหรับภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เพราะตอ้งการเปล่ียนจาก
การอ่านผ่านส่ิงพิมพเ์ป็นการอ่านผ่านออนไลน์ แต่ก็ยงัคงให้ทางกลุ่มบริษทัฯเป็นตวัแทนในการขายสมาชิกแบบ
ออนไลน์ 
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2.3 ความเส่ียงจากความนิยมในการอ่านออนไลน์  
 ในปัจจุบัน การอ่านผ่านทางออนไลน์ได้รับความนิยมมากข้ึน ท าให้มีผลกระทบต่อการจัดจ าหน่าย
หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างประเทศ แต่หากส านักพิมพ์ก็ได้มีการปรับตวั โดยจัดจ าหน่ายหนังสือพิมพ์หรือ
นิตยสารพร้อมกบัการอ่านทางออนไลน์ ซ่ึงท าให้ผูอ่้านสามารถมีทางเลือกในการอ่านมากข้ึน ท าให้ปัญหาในการ
บอกเลิกรับสมาชิกนอ้ยลง 
 
3. ปัจจยัเส่ียงของธุรกจิดจิทิลั 
3.1 ความเส่ียงจากการลกัลอบท าซ ้าเนือ้หา 

มีเวบ็ไซตท่ี์ลกัลอบน าเสนอส่ือ เช่น การ์ตูน โดยผิดกฎหมายอยูพ่อสมควร ท าให้ลูกคา้บางส่วนบริโภคส่ือ
ดงักล่าวโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ดงักล่าวแบบถูกกฎหมาย ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งคดัเลือก
เน้ือหาท่ีดี โดดเด่นและแตกต่าง พร้อมๆ กบัการใชเ้ทคโนโลยีท่ีดี มีความปลอดภยัสูง และการให้บริการท่ีเป็นเลิศ 
ซ่ึงบริษทัไดแ้สวงหาเน้ือหาอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีเอกลกัษณ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนหาวิธีการน าเสนอ
ท่ีเหนือกวา่เวบ็ไซตท่ี์ผิดกฎหมายเหล่านั้น และตลอดจนน าเสนอขายในราคาท่ีน่าสนใจ 

 
3.2 ความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซต์ ถูกกระทบได้ง่าย 
 ปัจจุบนัเราตอ้งยอมรับวา่สังคมออนไลน์ไดเ้ขา้มามีบทบาทและมีส่วนต่อความคิด การตดัสินใจ การรับรู้
ข่าวสารต่างๆ ผา่นส่ือออนไลน์ ทั้งโซเชียลมีเดีย บลอ็ค กระทู ้ และอ่ืนๆ ซ่ึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั นิยม
คน้หาขอ้มูลของสินคา้และบริการ ก่อนท าการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการต่างๆ ซ่ึงขอ้มูลเหล่านั้น เป็นปัจจัย
ภายนอกท่ีควบคุมไดย้าก ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจในสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคเป็นหลกั ดงันั้น จึงจ าเป็นท่ี
จะต้องควบคุมและรักษามาตรฐานของงานบริการทั้ งระบบ ท่ีมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างมากต่อธุรกิจ E-
Commerce ท่ีมีหัวใจหลกัคือความรวดเร็วและถูกตอ้ง เช่น ระบบของเวบ็ไซด์, ระบบโลจิสติกส์, การตรวจสอบ
คุณภาพของสินคา้, ระบบการช าระเงิน, ระบบคืนสินคา้, งานบริการหลงัการขาย, ช่องทางการติดต่อท่ีสะดวกรวดเร็ว 
รวมทั้งการส่ือสารการตลาดท่ีจะตอ้งมีความระมดัระวงัเป็นพิเศษ  
 
4. ความเส่ียงจากการแข่งขันของส่ือดจิทิลัซ่ึงท าให้กลุ่มเป้าหมายมทีางเลอืกทีห่ลากหลาย 

ในปัจจุบนั การน าเสนอเน้ือหาผ่านส่ือดิจิทลัมีความหลากหลายทั้งรุปแบบและปริมาณ ท าให้การแข่งขนั
ระหวา่งผูผ้ลิตส่ือสูงมาก เพ่ือใหส่ื้อของ NJ Digital สามารถเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงและถูกเลือกโดยกลุ่มเป้าหมาย การพฒันา
เน้ือหา และรูปแบบการน าเสนอจ าเป็นตอ้งท าอยา่งต่อเน่ืองและทนัต่อสถานการณ์ อีกทั้งยงัตอ้งมีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
สร้างเสริม brand loyalty กบักลุ่มเป้าหมายดว้ย 

บริษทัฯ ท ากิจกรรมการตลาดเพ่ือสร้าง Customer Relationship โดยจดักิจกรรมส่งเสริมการศึกษาความรู้
ภาษาองักฤษ ดว้ยบริษทัฯมีช่ือเสียงดา้นการผลิตส่ือภาษาองักฤษในระดบัตน้ของประเทศ รวมถึงมีส่ือมลัติมีเดียท่ี
สามารถหลอมรวมส่ือไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึงท าให้กิจกรรมสามารถสร้างประโยชน์ต่อลูกคา้โดยตรง รวมถึง
สร้างคุณค่าและพฒันาสงัคมและการศึกษา (CSR) ซ่ึงมีผูส้นบัสนุนใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีทั้งภาครัฐและเอกชน 
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5. ความเส่ียงทีม่ผีลกระทบต่อผู้ลงทุน  

5.1 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ “NINE-W1”  
 ในเดือนมิถุนายน 2556 บริษทัฯไดมี้การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน  NINE-W1 จ านวน 85,000,000 หน่วย อายุ 5 ปี โดยไม่คิด
ค่าตอบแทนในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 1 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยงัคง
เหลือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  านวนทั้งส้ิน 84,958,614 หน่วย 
 ในการน้ีหากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท าการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯเต็มจ านวน ผูถื้อหุ้นสามญั
ของบริษทัฯอาจไดรั้บผลกระทบจาก Dilution Effect ทั้งในเร่ืองของราคาหุ้นในตลาดท่ีอาจปรับตวัลดลง และ
สดัส่วนการถือหุน้ท่ีลดลงดงัต่อไปน้ี 
ก่อนการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเตม็จ านวน (31 ธันวาคม 2560) 
จ านวนหุน้สามญัท่ีเรียกช าระแลว้ 170,048,386 หุน้ 

สดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ก่อนการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 100 % 

หลงัการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเตม็จ านวน (NINE-W1) 
จ านวนหุน้สามญัท่ีเรียกช าระแลว้ 255,007,000 หุน้ 

สดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ภายหลงัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 66.68 % 

สดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีลดลง 33.32 % 

   
5.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ “ESOP-WA” 
 ในเดือนสิงหาคม 2556 บริษทัฯไดมี้การออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย (ESOP) จ านวน 4,250,000 หน่วย ชนิดไม่
มีมูลค่า อาย ุ5 ปี อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น ราคาในการใชสิ้ทธิ 4 บาท ต่อ 1 
หุน้สามญั ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยงัคงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  านวนทั้งส้ิน 4,243,000 หน่วย 
 ในการน้ีหากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท าการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯเต็มจ านวน ผูถื้อหุ้นสามญั
ของบริษทัฯอาจไดรั้บผลกระทบจาก Dilution Effect ทั้งในเร่ืองของราคาหุ้นในตลาดท่ีอาจปรับตวัลดลง และ
สดัส่วนการถือหุน้ท่ีลดลงดงัต่อไปน้ี 
 
ก่อนการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเตม็จ านวน (31 ธันวาคม 2560) 
จ านวนหุน้สามญัท่ีเรียกช าระแลว้ 170,048,386 หุน้ 

สดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ก่อนการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 100 % 

หลงัการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเตม็จ านวน (ESOP-WA) 
จ านวนหุน้สามญัท่ีเรียกช าระแลว้ 174,291,386 หุน้ 

สดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ภายหลงัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 97.56 % 

สดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีลดลง 2.44 % 
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6. ปัจจยัเส่ียงของกลุ่มธุรกจิ 
6.1 ความเส่ียงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มอีทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายและบริหารจดัการกลุ่มบริษัทฯ 
 ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนทัว่ไป   ปัจจุบนั เครือเนชัน่ถือหุน้ร้อยละ 71.04 ของทุนช าระ
แลว้ จึงท าใหส้ามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติท่ีส าคญัในการประชุมผูถื้อหุ้นไดท้ั้งหมด ซ่ึงรวมถึงมติพิเศษ
ท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดให้ตอ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออก
เสียง ท าให้ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นรายใหญ่เสนอได ้
นอกจากน้ี เครือเนชัน่ยงัมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกลุ่มบริษทัฯ โดยมีกรรมการตวัแทนจ านวน 3 ท่านจาก
ทั้งหมด 7 ท่าน และคณะกรรมการบริหารจ านวน 3 ท่านจากทั้งหมด 4 ท่าน เป็นตวัแทนท่ีมาจากเครือเนชัน่ 
 อยา่งไรก็ตาม เพ่ือถ่วงดุลการบริหารงานของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ บริษทัฯ จึงไดแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระท่ีเป็น
บุคคลภายนอกจ านวน 3 ท่าน เพ่ือท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบการด าเนินงานของผูบ้ริหารและดูแลผลประโยชน์ของผู ้
ถือหุน้รายยอ่ย    
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 อุปกรณ์  
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558, 2559 และ 2560 กลุ่มบริษทัฯมีอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 
      หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภททรัพย์สิน 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ภาระผูกพนั 
31 ธ.ค. 
2558 

31 ธ.ค. 
2559 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2558 

31 ธ.ค. 
2559 

31 ธ.ค. 
2560 

ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า เจา้ของ 0.03 - - ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและ
อุปกรณ์ส านกังาน 

เจา้ของ 2.00 0.35 0.10 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ยานพาหนะ เจา้ของ 1.10 0.86 0.62 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 
และติดตั้ง 

เจา้ของ - - 0.40 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

รวม  3.13 1.21 1.12    
 

4.2 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯคือ ค่าลิขสิทธ์ิในการผลิตและจดัจ าหน่ายส่ือ

ส่ิงพิมพป์ระเภทต่างๆ  และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภททรัพย์สิน 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 
ค่าลิขสิทธ์ิหนงัสือ 21.26 4.05 2.72 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 0.32 0.15 9.19 
ค่าลิขสิทธ์ิรายการ - - 0.71 

รวม 21.58 4.20 12.62 
 
กลุ่มบริษทัฯมีนโยบายการตดัจ าหน่ายค่าลิขสิทธ์ิโดยพิจารณาจากจ านวนเงินตดัจ าหน่ายท่ีสูงกวา่ระหวา่งวิธี

เสน้ตรงภายในระยะเวลา 3 - 7 ปี ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียอายสุญัญาลิขสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัฯ และการค านวณตามจ านวนเล่มของ
หนงัสือท่ีพิมพห์รือจ าหน่ายไดภ้ายใตส้ญัญาลิขสิทธ์ินั้นๆ โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายเม่ือผลิตส่ิงพิมพเ์รียบร้อยแลว้ ในส่วนของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส าหรับค่าลิขสิทธ์ิรายการ กลุ่มบริษทัฯตดัจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี และ   
2 ปี ตามล าดบั ซ่ึงวธีิการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกส้ิน
รอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  
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4.3 สญัญาเช่าทรัพยสิ์นระยะยาว 
กลุ่มบริษทัฯไดท้ าสัญญาเช่าพ้ืนท่ีอาคารส านักงานและคลงัสินคา้เพ่ือใชใ้นการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 
 สญัญาเช่าส าหรับเป็นส านกังาน ท่ีอาคารอินเตอร์ลิงค ์ทาวเวอร์ เลขท่ี 1858/121-122, 125-128 ถนนบางนา-

ตราด กรุงเทพฯ ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563   
 สญัญาเช่าส าหรับเป็นคลงัสินคา้ อาคารเลขท่ี 167/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 29.5  ต าบลบางบ่อ อ าเภอ

บางบ่อ สมุทรปราการ กบับริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และสามารถต่ออายสุญัญาเช่าได ้
 

4.4 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
 ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 และ 2560 บริษทัฯ มีเงินลงทุนตามวธีิราคาทุนในบริษทัยอ่ยและ 

การร่วมคา้ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปน้ี 
หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือ 
ความ 
สัมพนัธ์ 

ทุนช าระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุน (ร้อยละ) มูลค่าเงนิลงทุนวธีิราคาทุน  

31 ธ.ค. 
2558 

31 ธ.ค. 
2559 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2558 

31 ธ.ค. 
2559 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2558 

31 ธ.ค. 
2559 

31 ธ.ค. 
2560 

บริษทั เนชัน่ โกลบอล  
เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั  

บริษทั
ยอ่ย 

50.00 97.00 97.00 98.99 99.47 99.74 35.05 60.41 163.41 

บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั 
(โอนกิจการให้แก่ บจก.เนชัน่ โกลบอล เอด็ดู
เทนเมนท ์และเสร็จส้ินการช าระบญัชีเม่ือ
วนัท่ี 17 ตุลาคม 2559) 

บริษทั
ยอ่ย 

41.25 - - 99.99 - - 25.36 - - 

บริษทั เนชัน่ คิดส์ จ  ากดั 
(เลิกกิจการและเสร็จส้ินการช าระบญัชีเม่ือ
วนัท่ี 29 มิถุนายน 2560) 

บริษทั
ยอ่ย 

1.00 1.00 - 
 

99.99 
 

99.99 
 
- 

 
1.00 

 
1.00 

 
- 
 

รวม 61.41 61.41 163.41 

 
4.5 นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ในอนาคต โดยพิจารณาจากปัจจยัหลกัๆ 
เช่น  

1) มีความเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจส่ือส่ิงพิมพท่ี์สามารถเอ้ือประโยชน์ (Synergy) ใหแ้ก่กลุ่มบริษทัฯได ้ 
2) ผลตอบแทนจากการลงทุน  
3) สถานะทางการเงินของบริษทัฯ ท่ีจะลงทุน  
4) ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 
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อยา่งไรก็ตาม โครงการลงทุนของบริษทัฯ ตอ้งผา่นการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตามขอบเขตอ านาจการอนุมติัท่ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดไว ้และตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี บริษทัฯ จะส่งตวัแทนของ
บริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ เขา้ร่วมบริหารงานและดูแลการด าเนินธุรกิจ ตามท่ีคณะกรรมการของ
บริษทัฯ ไดม้อบหมาย โดยบุคคลนั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้ในทางธุรกิจกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ
การร่วมคา้นั้นๆ 
 
4.6 นโยบายในการบริหารลูกหน้ีการคา้ 

ในการจดัจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพ ์โดยปกติกลุ่มบริษทัฯมีการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้โดยเฉล่ียเป็นระยะเวลา 15 วนั       
ถึง 90 วนั ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 และ 2560 กลุ่มบริษทัฯมียอดลูกหน้ีการคา้สุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญและค่าเผื่อสินคา้รับคืนจ านวน 47.23 ลา้นบาท และ 50.34  ลา้นบาท และ 62.42  ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญ จ านวน 5.38 ลา้นบาท และ 6.31 ลา้นบาท และ 3.91 ลา้นบาท ตามล าดบั และมีหน้ีสูญและค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญในปีดงักล่าว จ านวน 1.31 ลา้นบาท และ 1.02 ลา้นบาท และ 0.14 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงในการพิจารณาตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญ กลุ่มบริษทัฯมีนโยบายพิจารณาค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีโดยมีการวิเคราะห์จากลูกหน้ีท่ีมีอายุ
หน้ีเกินก าหนดช าระมากกวา่ 180 วนั จะพิจารณาและท าการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญร้อยละ 50 และลูกหน้ีท่ีมีอายหุน้ี
เกินก าหนดช าระมากกวา่ 365 วนั จะพิจารณาและท าการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญร้อยละ 100 และลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะมี
ปัญหาในการเรียกเก็บเงินในอนาคตจะท าการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลูกหน้ีเพ่ือตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญตามการคาดการณ์ รวมทั้งลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่
เป็นหน้ีสูญ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯมีการตั้งค่าเผื่อสินคา้รับคืนในการขายพอ็คเก็ตบุ๊คส์ ส่ือส่ิงพิมพส์ าหรับเยาวชน และ
หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 และ 2560 มีจ านวน 5.50 ลา้นบาท และ3.48 
ลา้นบาท และ 2.46 ลา้นบาท ตามล าดบั นโยบายของกลุ่มบริษทัฯคือ จะตั้งค่าเผื่อสินคา้รับคืนโดยใชส้ัดส่วนร้อยละของ
สินคา้รับคืนต่อสินคา้ท่ีขายโดยเฉล่ีย 12 เดือนยอ้นหลงั โดยลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯ เป็นลูกหน้ีการคา้
ประเภทตวัแทนขาย หรือร้านหนงัสือขนาดใหญ่ท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีดีมานาน และมีการคา้ขายอยา่งสม ่าเสมอ และกรณีท่ี
เป็นลูกคา้ใหม่ บริษทัฯ ตอ้งใหต้วัแทนจ าหน่ายดงักล่าววางเงินประกนัค่าสินคา้ตามนโยบายบริษทัฯ 

 
4.7 นโยบายในการบริหารสินคา้คงเหลือ 
               สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัฯคือ ส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง  ๆณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 และ 2559 และ 2560 กลุ่มบริษทัฯ
มีสินคา้คงเหลือสุทธิจากค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงจ านวน 223.56 ลา้นบาท และ 24.34 ลา้นบาท และ 18.65 ลา้นบาท 
ตามล าดบั โดยมีค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงจ านวน 92.00 ลา้นบาท และ 220 ลา้นบาท และ 27.35 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือ
คิดเป็นร้อยละ 29.15 และร้อยละ 90.04 และร้อยละ 59.46 ของสินคา้คงเหลือ ตามล าดบั ซ่ึงในการพิจารณาตั้งค่าเผื่อ
มูลค่าสินคา้ลดลง ซ่ึงเดิมกลุ่มบริษทัฯมีนโยบายในการประเมินเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีมีอายุ
มากกวา่ 1 ปีข้ึนไปและผลิตครบชุดแลว้ และสดัส่วนร้อยละ 100 ของสินคา้คงเหลือท่ีมีอายมุากกวา่ 3 ปีข้ึนไป แต่ยงัผลิต
ไม่ครบชุด แต่อยา่งไรก็ตามในปี 2559 ทางกลุ่มบริษทัฯไดมี้การพิจารณาการปรับโครงสร้างธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ส่ิงพิมพ ์เน่ืองจากแนวโน้มของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงบริษทัฯ ได้พิจารณาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว โดยการตั้งส ารองค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงเพ่ิมข้ึนให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนัและมุ่งเนน้การผลิตและ
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จ าหน่ายส่ิงพิมพเ์ฉพาะท่ีท าก าไรใหแ้ก่กลุ่มบริษทัฯ  ซ่ึงผลจากการด าเนินการดงักล่าวกลุ่มบริษทัฯไดมี้การพิจารณาและ
รับรู้ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือจ านวน 193.48 ลา้นบาท ในปี 2559 โดยในปัจจุบนักลุ่มบริษทัฯ มี
นโยบายในการพิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง ส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมสภาพ ลา้สมยัและคา้งนาน ส าหรับสินคา้
คงเหลือท่ีมีอายมุากกวา่ 12 เดือน จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจากการประมาณราคาท่ีจะขายไดร้้อยละ 50 ของ
มูลค่าสินคา้คงเหลือ ส าหรับสินคา้คงหลือท่ีมีอายุมากกว่า 18 เดือน จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจากการ
ประมาณราคาท่ีจะขายได้แบบการขายเหมาลดราคา และส าหรับสินคา้คงเหลือท่ีมีอายุมากกว่า 24 เดือนข้ึนไป จะ
พิจารณามูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจากการประมาณราคาท่ีจะขายไดแ้บบการขายเหมาชัง่กิโล ซ่ึงการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้
ลดลงน้ีจะถูกพิจารณาจากผูบ้ริหารอีกคร้ังหน่ึงทุกส้ินเดือน   
 
 



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 41 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
บริษทัหรือบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายใดๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทั

หรือบริษทัย่อยท่ีมีจ านวนสูงเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 รวมทั้งไม่มีคดีท่ีมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั และไม่มีคดีความในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ป็น
ธุรกิจโดยปกติของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 
6.1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

ช่ือบริษทั : บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : - ธุรกิจส านกัพิมพโ์ดยผลิตและจ าหน่ายส่ิงพิมพป์ระเภทพอ็คเก็ตบุค๊ส์  
     และส่ิงพิมพส์ าหรับเยาวชน  

- ธุรกิจดิจิทลั ใหบ้ริการเน้ือหาต่างๆ บนเวบ็ไซต ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
   และอุปกรณ์ดิจิทลัอ่ืนๆ   
- ธุรกิจเป็นตวัแทนจ าหน่ายและใหบ้ริการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  กบัส่ิงพิมพจ์ากต่างประเทศ 
- ธุรกิจดา้นการศึกษา 

  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 1858/121-122, 125-128 อาคารอินเตอร์ลิงค ์ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด 
   แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
 
เลขทะเบียนบริษทั : 0107551000312 
 
โทรศพัท ์ : (66) 2338-3333 
โทรสาร : (66) 2338-3904 
เลขานุการบริษทั : (66) 2338-3292 
Home Page  : www.nine.co.th 
 
ทุนจดทะเบียน  : 259,250,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั จ านวน 259,250,000 หุน้  

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 

ทุนช าระแลว้  : ณ 31 ธนัวาคม 2560 ทุนช าระแลว้ของบริษทัเท่ากบั 170,048,386 บาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั จ านวน 170,048,386 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 

นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุน้ : รายละเอียดตามหวัขอ้โครงสร้างการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
 
 

 
 
 
 

http://www.nine.co.th/
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นิตบุิคคลทีบ่ริษัทถอืหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป (ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560) 
 

ช่ือนิตบุิคคล / ทีอ่ยู่ ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วนการถอืหุ้น  

(%) 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ทุนช าระแล้ว 

(บาท) 

บริษัทย่อย 
บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั1  
1858/121-122, 125-128 ถ.บางนา-ตราด 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 

ส่ิงพิมพ ์
99.74 200,000,000 200,000,000 

หมายเหตุ  
1) ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 ไดมี้มติเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั NGE จากเดิม 97 ลา้นบาท เป็น 

200 ลา้นบาท ท าให้บริษทัมีสดัส่วนการถือหุ้นเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 99.74 

 
 

2. บุคคลอ้างองิอืน่ ๆ  
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ท่ีตั้ง  : 93 ชั้น1 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  Tower B  
   ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์  : (66) 2009-9999 
โทรสาร  : (66) 2009-9991 
 
ผู้สอบบัญชี  : บริษัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัชี จ ากดั  

1. นางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ  ทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  9832 หรือ 
   2. นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ  ทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 หรือ 
   3. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4098  
ท่ีตั้ง  : 1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถ.สาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์  : (66) 2677-2000 
โทรสาร  : (66) 2677-2222 
 
ทีป่รึกษากฎหมาย  : บริษัท ส านักงานกฎหมายและภาษี เอส.เอ.ท ีแอสโซซิเอท จ ากดั 
ท่ีตั้ง   : 702 อาคารเจา้พระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแชงกรี-ล่า)  
    เลขท่ี 89 ซอยวดัสวนพลู ถนนเจริญกรุง  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์  : (66) 2630-7637-8 
โทรสาร   : (66) 2630-7639  
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ทีป่รึกษากฎหมาย  : บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิช จ ากดั 
ท่ีตั้ง   : 140/40 A อาคาร ไอทีเอฟ ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก  

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

การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

 
7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  

(1) หุน้สามญั 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 259,250,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 259,250,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้

ละ 1 บาท ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ จ านวน 170,048,386 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 170,048,386 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 1 บาท   

 
7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุน้ 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน  29 ธนัวาคม 2560  
ล าดบั กลุ่มผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นทีถ่ือ ร้อยละ 

1. บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 120,808,387  71.044 
2. นายสมบติั พานิชชีวะ  5,263,200  3.095 
3. นายชยัณรงค ์แสงทองอร่าม  3,377,200  1.986 
4. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั  2,444,847  1.438 
5. นายสกลุธร จึงรุ่งเรืองกิจ  1,264,000  0.743 
6. นางวนัทนา เลิศสกลุผาสุข  999,999  0.588 
7. นายกริช วสิราญกุล  895,000  0.526 
8. นายวชิยัยา เมนอน  820,000  0.482 
9. นายกฤษดา คุปตานนท ์  771,700  0.454 
10. นายลาน เกิดผล  700,000  0.412 

 อ่ืนๆ 32,704,053 19.232 
รวม 170,048,386 100.00 

ท่ีมา : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
หมายเหตุ 

- กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัและออกเสียงไปในทางเดียวกนัไดแ้ก่  บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน)  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  
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 ประเภทผูถื้อหุน้ – การกระจายหุน้ตามสญัชาติ 
 

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาต ิ จ านวนราย จ านวนหุ้น ร้อยละ 

ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย 1,230 169,615,508 99.75 
ผูถื้อหุน้สญัชาติต่างดา้ว 8 432,878 0.25 

รวมทั้งส้ิน 1,238 170,048,386 100.00 

* ขอ้บงัคบับริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ก าหนดวา่  “หา้มมิใหบุ้คคลท่ี
ไม่มีสญัชาติไทยถือหุน้อยูใ่นบริษทัฯ เกินกวา่ร้อยละ 35 ของหุน้ทั้งหมด”  

 
 ประเภทผูถื้อหุน้ - การกระจายหุน้ตามประเภทผูถื้อหุน้ 

 

ผู้ถือหุ้นแบ่งตาม
สัญชาต ิ

จ านวน
ราย 

นิตบุิคคล 
จ านวนหุ้น 

ร้อยละ จ านวนราย บุคคลธรรมดา 
จ านวนหุ้น 

ร้อยละ 

ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย 9 123,475,064 72.61 1,221 46,140,444 27.14 
ผูถื้อหุน้สญัชาติต่างดา้ว 6 354,578 0.21      2 78,300 0.04 

รวมทั้งส้ิน 15 123,829,642 72.82 1,223 46,218,744 27.18 
 

 กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการอยา่งมีนยัส าคญั       
- ไม่มี - 

 
 ช่ือผูถื้อหุน้ท่ีเปิดเผยมิไดแ้สดงสถานะท่ีแทจ้ริง  

- ไม่มี - 
 
7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่  
 (1) ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจ าปี 2556 ไดมี้มติ ดงัน้ี 
- อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 85,000,000 

หน่วย แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน
การถือหุน้ RO ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุน ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้
สิทธิเท่ากบั 4 บาทต่อหุน้ ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอาย ุ 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
โดยใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท่ี 15 ของเดือนธนัวาคมและมิถุนายนของแตล่ะปี โดยวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังแรกใน
วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2556 และวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 5 ปี 
ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
 หลกัทรัพยฯ์ ตั้งแต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 
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ในระหวา่งปี 2560 ไม่มีผูม้าใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ (Warrant) ยอด
 คงเหลือของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 
 84,958,614 หน่วย  

- อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 4,250,000 
หน่วย แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย โดยไม่คิดมูลค่า และ
ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิ-ESOP เท่ากบั 4 บาทต่อหุ้น ในอตัราส่วน 1 ใบส าคญัแสดง
สิทธิต่อ 1 หุ้นสามญั ใบส าคญัแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ       
โดยใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท่ี 15 ของเดือนพฤศจิกายนและพฤษภาคมของแต่ละปี โดยวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ัง
แรกในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 และวนัก าหนดใวสิ้ทธิวนัสุดทา้ยจะตรงกบัวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมี
อายคุรบ 5 ปี  

ในระหวา่งปี 2560 ไม่มีผูม้าใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ (ESOP)  ยอดคงเหลือ
 ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 4,243,000 
 หน่วย  

 
7.4 นโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ในกรณีปกติท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไม่มีความจ าเป็นในการใชเ้งินเพ่ือการลงทุนหรือขยายกิจการและมีกระแสเงินสด
เพียงพอ กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลส าหรับบริษทัฯ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ (ตามงบการเงิน
เฉพาะบริษทั) หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งน้ี อตัราการ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได ้โดยข้ึนอยูก่บัความจ าเป็นและความเหมาะสมภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการด าเนินการ
ดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้ง
ถูกน าเสนอเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมี
อ านาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 มีดงัน้ี 
วนัท่ี 15 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 
พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560   
 
บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2553 -2559 ดงัน้ี 

รายละเอยีด 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 

อตัราก าไรต่อหุน้ - 0.028 0.09 0.16 0.12 0.24 0.26 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้ - 0.022 0.07 0.10 0.15 0.15 0.15 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิหลงั
หกัส ารองตามกฎหมาย (%) 

- 86.18 82.30 89.99 115.70 63.56 68.22 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

โครงสร้างการจดัการ ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ส านกัตรวจสอบภายใน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(นายพนา จนัทรวิโรจน์) 

ฝ่าย
บรรณาธิการ
เนชัน่จเูนียร์ 

ฝ่ายบรรณาธิการ 
พ็อคเก็คบุ๊คส์และหนงัสอื

ส าหรับเยาวชน 

ฝ่ายการขาย 
และการตลาด 

ฝ่ายธุรกิจ 
ดิจิทลั 

ฝ่ายขาย 
โฆษณา 

ฝ่าย
คลงัสนิค้า 

ฝ่ายบญัชี
และการเงิน 

การเงิน ธุรการ บญัชี 
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โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร     

ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางดา้นการเงิน การบญัชี การบริหารจดัการ และอ่ืนๆ       
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัทั้งหมด 7 ท่าน และสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า      
1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ดงัน้ี 

 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง วนัทีด่ ารงต ำแหน่ง/1  

1 นายพนา จนัทรวโิรจน ์ ประธานกรรมการ 25 เม.ย. 59/4 

2 นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท ์ กรรมการ 28 เม.ย. 58 

3 นายสุพจน์ เพียรศิริ กรรมการ 25 เม.ย. 60/1 

4 นางสาวณฐัวรา แสงวารินทร์ กรรมการ 25 เม.ย. 59 

5 นางสาวเขมกร วชิรวราการ กรรมการอิสระ 25 เม.ย. 60/1 

6 นางตุลสถิตย ์ ทบัทิม กรรมการอิสระ 28 เม.ย. 58/2 

7 นายอุทยั เบญจฤทธ์ิ กรรมการอิสระ 28 เม.ย. 58/3 

หมายเหตุ :- 
1. /1 วนัท่ีด ารงต าแหน่งของกรรมการทั้งคณะตามวาระท่ีก าหนดตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และท่ีประชุมสามญัประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 25 

เมษายน 2560 มีมติให้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระ ไดแ้ก่ นายสุพจน์ เพียรศิริ และแต่งตั้งนางสาวเขมกร วชิรวราการ เขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร และนางสาวศนัธยา กิตติโกวิท ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 
3. /2 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 แต่งตั้งนายตุลสถิตย ์ทบัทิม เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ แทนนายสุธีร์ จินตนานฤมิตร ท่ีลาออก 
4. /3 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2560 แต่งตั้งนายอุทยั เบญจฤทธ์ิ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ แทนนางสาวศนัธยา กิตติโกวิท ท่ีลาออก 
5. นายเทพชยั แซ่หยอ่ง ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2561 
6. /4 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2561 แต่งตั้งนายพนา จนัทรวิโรจน์ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และ

ประธานกรรมการบริษทั แทนนายเทพชยั แซ่หยอ่ง ท่ีลาออก 
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8.2 ผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 ผู ้บริหาร /1 ตามนิยามของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ประกอบดว้ยผูบ้ริหารจ านวน 5 ท่าน ดงัน้ี 
 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายพนา จนัทรวโิรจน ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/2 

2 นางสาวพิมพิมล   คงเกรียงไกร บรรณาธิการ 

3 นายแสงชยั  ลีลานวลิขิต ผูอ้  านวยการ – ส่ือต่างประเทศ 

4 นางสาวฐิตกานต ์ ธนาโอฬาร ผูอ้  านวยการ – พฒันาธุรกิจ 

5 นางสาวบุญพา   แซ่เบ ้ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ - ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

หมายเหตุ:-  
1. /1 “ผูบ้ริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนับต่อจากผูจ้ดัการลงมา (ผูด้  ารง

ต าแหน่งสูงสุดของบริษทั) ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกรายและให้หมายความรวมถึงผู ้
ด  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า 

2. นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท ์ลาออกจากการเป็นกรรมการผูจ้ดัการบริษทั เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2561 
3. /2 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2561 แต่งตั้งนายพนา จนัทรวิโรจน์ เขา้ด ารงต าแหน่งประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 
8.3 เลขานุการบริษัท 
 เลขานุการบริษทัคือ ผูท่ี้คณะกรรมการแต่งตั้ งเพ่ือท าหน้าท่ีดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ และช่วยให้
คณะกรรมการและบริษทัฯ ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั 
ตั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหาคม 2555 โดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดใน พ.ร.บ. ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และท าหนา้ท่ีสรุปสาระส าคญัเก่ียวกบัแนวปฏิบติั และขอ้บงัคบัท่ีปรับปรุงใหม่ ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึง
สรุปสาระส าคญัของกฎหมายท่ีเพ่ิงตราข้ึนใหม่ ท่ีคณะกรรมการตอ้งทราบในการท าหน้าท่ีกรรมการของบริษัทฯ ให้
คณะกรรมการรับทราบ เป็นผูจ้ดัเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ และผูเ้ก่ียวขอ้ง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ 
ประสานงานกบัฝ่ายบริหารใหมี้การปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการ  

โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฎในเอกสารแนบ 1 
  
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

หลกัเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร บริษทัฯไดพ้ิจารณาความเหมาะสมและ
ความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร ตามประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี สภาพแวดลอ้ม สภาวะเศรษฐกิจ และสอดคลอ้ง
เปรียบเทียบไดก้บับริษทัในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระท่ีท าหนา้ท่ีประธาน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระท่ีท าหนา้ท่ีกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร เป็น
รายปีโดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืน   
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ส าหรับปี 2560 ประธานกรรมการจะไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราเดียวกันกบัประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จะไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราเดียวกนักบักรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร ทั้งน้ี เพื่อเป็นการลดภาระ
ค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดแ้สดงความจ านงไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 
2560  ดงันั้น ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560  จะไดรั้บเฉพาะกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่ี
ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร (ในส่วนกรรมการท่ีเป็นพนกังานของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยซ่ึงด ารงต าแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการจะ
ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ) อน่ึง ค่าตอบแทนกรรมการ ไดผ้่านการอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นเป็นประจ า
ทุกปี 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูป้ระเมินผลงานของกรรมการผูอ้  านวยการเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าไปใช้ในการ
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูอ้  านวยการ โดยใชบ้รรทดัฐานท่ีไดต้กลงกนัล่วงหนา้กบักรรมการผูอ้  านวยการ 
ตามเกณฑท่ี์เป็นรูปธรรม ซ่ึงรวมถึงผลการปฏิบติังานทางการเงิน ผลการปฏิบติังานตามวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ในระยะยาว
และการพฒันาผูบ้ริหาร  

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการก าหนด ภายในกรอบท่ีไดรั้บอนุมติัจาก    
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ระดบัค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน สวสัดิการ และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว บริษทัฯ จะพิจารณาให้
สอดคลอ้งกบัผลงานของบริษทัฯ และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละคน 
 
การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

-  ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง ฝ่ายจัดการจะจดัให้มีเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน การแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯให้แก่กรรมการ และ
ผูบ้ริหารระดบัสูงใหม่ 

-  คณะกรรมการจะส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั ในระบบการก ากบัดูแลกิจการ และการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

-  คณะกรรมการจะส่งเสริมให้มีการจดัท าแผนการพฒันาผูบ้ริหารและแผนการสืบทอดงาน  และให้กรรมการ
ผูอ้  านวยการรายงานต่อคณะกรรมการเป็นประจ า 
 
8.4.1 ค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับปี 2560 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯท่ีเป็นตวัเงิน 
 บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส โดยไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืน  

กรรมการบริษทัฯมีจ านวนทั้งส้ิน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการท่ีมีฐานะเป็นพนกังานบริษทัและบริษทัในเครือ 1 ท่าน กรรมการ
ท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยในปี 2560 กรรมการท่ีเป็นพนกังานของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย
ซ่ึงด ารงต าแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงบริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับประธาน
กรรมการบริษทัในอตัราเดียวกนักบัประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไดรั้บค่าตอบแทนในอตัรา
เดียวกับกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร และก าหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยแยกการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็น
รายบุคคลดงัน้ี  
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(หน่วย : บาท) 
กรรมการ 

 
2560 2559 

ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
1. นางสาวดวงกมล โชคตะนา - - 200,000 - 
2. นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ - - 100,000 - 
3. นายเสริมสิน สมะลาภา - - 100,000 - 
4. นายพนา  จนัทรวโิรจน์ - - 100,000 - 
5. นายสมศกัด์ิ  เชียร์ จิระนคร  - - 400,000 - 
6. นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร  - - 300,000 - 
7. นางสาวศนัธยา กิตติโกวทิ - - 300,000 - 
8. นายเทพชยั แซ่หยอ่ง - - 100,000 - 
9. นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท ์ - - 50,000 - 
10. นายสุพจน์ เพียรศิริ - - 50,000 - 
11. นางสาวณฐัวรา แสงวารินทร์ - - 50,000 - 
12. นางสาวเขมกร วชิรวราการ 400,000 - - - 
13. นายตุลสถิตย ์ทบัทิม 300,000 - - - 
14. นายอุทยั เบญจฤทธ์ิ 150,000 - - - 

รวม 850,000 - 1,750,000 - 
หมายเหตุ 

1. ประชุมสามญัประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 มีมติแต่งตั้งนางสาวเขมกร วชิรวราการ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร และนางสาวศนัธยา กิตติโกวิท ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 
3. ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 แต่งตั้งนายตุลสถิตย ์ทบัทิม เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ แทนนายสุธีร์ จินตนานฤมิตร ท่ีลาออก 
4. ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2560 แต่งตั้งนายอุทยั เบญจฤทธ์ิ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ แทนนางสาวศนัธยา กิตติโกวิท ท่ีลาออก 
5. นายเทพชยั แซ่หยอ่ง ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2561 
6. ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2561 แต่งตั้งนายพนา จนัทรวิโรจน์ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และ

ประธานกรรมการบริษทั แทนนายเทพชยั แซ่หยอ่ง ท่ีลาออก 
 

 (ข) ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  
   - ไม่มี - 
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8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทฯ ส าหรับ ปี 2560 
(ก) ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน โบนสัและค่าพาหนะแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 

 กรรมการในฐานะพนกังานบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงจ านวนรวม 5 ท่าน ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือนโบนัส 
และค่าพาหนะ ในปี 2560 เป็นจ านวน 6.24 ลา้นบาท   
 

 (ข) ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
 - บริษทัฯให้เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพของกรรมการท่ีอยู่ในฐานะเป็นพนักงานของบริษทัและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงรวม 5 ท่าน ในปี 2560 รวม 0.46 ลา้นบาท 
 - ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 ไดอ้นุมติัให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
ให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังาน (ESOP) จ านวน 4,250,000 หน่วย เพื่อให้รางวลัและตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อย  ตลอดจนเป็นแรงจูงใจเพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน มีความตั้งใจในการท างานและสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บริษทัฯ ในระยะยาวโดยมีหลกัเกณฑก์ารจดัสรร ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ จะด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ-ESOP จ านวน 4,250,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และ/หรือ พนักงานของบริษทัฯ  และ/หรือบริษทัย่อย ณ วนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ-ESOP โดยไม่มี
กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงานรายใดไดรั้บการจดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอ
ขายใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานในคร้ังน้ี และบริษทัฯ จะไม่น าใบส าคญัแสดงสิทธิ-ESOP ซ่ึงกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานท่ีลาออกหรือพน้จากต าแหน่งมาจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานรายอ่ืนใน
อนาคต ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นเง่ือนไขส าหรับการใชสิ้ทธิ 

2. ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรตอ้งมีสถานภาพเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทั
ยอ่ย ณ วนัท่ีท าการจดัสรร 

3. จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ-ESOP ท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย 
ไดรั้บในแต่ละรายไม่จ าเป็นตอ้งมีจ านวนเท่ากนั ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัต าแหน่ง และศกัยภาพท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่บริษทัฯ 
และ/หรือบริษทัยอ่ย 

4. ใบส าคญัแสดงสิทธิ-ESOP ท่ี ท่ีจะเสนอขายต่อกรรมการและผูบ้ริหารจะมีราคาเสนอขายรวมทั้งขอ้ก าหนด 
และเง่ือนไขท่ีไม่ดีไปกวา่ใบส าคญัแสดงสิทธิ-ESOP ท่ีจะเสนอขายต่อพนกังาน 
 ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวมีอตัราการใชสิ้ทธิ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุน้สามญัของ
บริษทั และมีราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 4 บาท โดยผูบ้ริหารของบริษทัจ านวน 3 ราย ไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้บริษทัคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 9.53 เม่ือเทียบกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้บริษทัของทั้งโครงการ 
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8.5 บุคลากร  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีพนกังานรวมทั้งหมด 85 คน (รวมผูบ้ริหารระดบัสูง)  

 

ช่ือบริษัท 
จ านวนพนักงาน 

(คน) 
เงนิเดอืนและโบนัส

(ล้านบาท) 
เงนิสมทบกองทุน       

ส ารองเลีย้งชีพ (ล้านบาท) 

บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์ 54 35.00 1.81 

บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั  31 12.24 0.64 

รวมทั้งส้ิน 85 47.24 2.45 

โดยมีผลตอบแทนของพนกังานของบริษทัฯในปี 2560 ซ่ึงแบ่งเป็นเงินเดือน โบนสัและอ่ืนๆ เท่ากบั 47.24 ลา้นบาท 
ในส่วนของเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพของบริษทัเท่ากบั 2.45 ลา้นบาท   

บริษทัฯไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา  
 
นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล  

1. การจา้งงานและบรรจุพนกังาน บริษทัฯ มีนโยบายจา้งงานและบรรจุพนกังานตามความจ าเป็นและความเหมาะสม
ของงาน โดยพนกังานท่ีไดรั้บการวา่จา้งและบรรจุตอ้งมีคุณวฒิุ ประสบการณ์ และความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน 
และมีคุณสมบัติตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กรณีท่ีต าแหน่งงานว่าง บริษทัฯจะให้โอกาส และพิจารณาคดัเลือก
พนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอยูใ่ห้ด ารงต าแหน่งท่ีวา่งนั้นเสียก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนกังานจากภายในบริษทัฯ ไดแ้ลว้ 
จึงจะด าเนินการกระบวนการสรรหาและวา่จา้งบรรจุบุคคลภายนอก  

2. โครงสร้างสายการบงัคบับญัชาและการแบ่งส่วนงาน บริษทัฯก าหนดโครงสร้างสายการบงัคบับญัชา และการแบ่ง
ส่วนงานของบริษทัฯ โดยมีขอบข่ายความรับผิดชอบของส่วนงาน และต าแหน่งงานอยา่งชดัเจน และเหมาะสมกบัประเภท
หรือลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และมีการทบทวนเป็นระยะเพ่ือความเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

3. การบริหารค่าตอบแทน  
3.1 เงินเดือนและค่าจา้ง บริษทัฯ บริหารเงินเดือนและค่าจา้งให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ ระดับ ต าแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบ เทียบเคียงกับอตัราเงินเดือนของบริษทัอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบับริษทัฯ  อตัราค่าจา้งแรงงานของตลาดในประเทศ และสถานการณ์ความจ าเป็นของบริษทัฯ  

3.2 ค่าตอบแทนอ่ืน บริษทัฯจะให้เงินตอบแทนพิเศษส าหรับการปฏิบัติงานท่ีนอกเหนือจากการท างานปกติ เช่น       
ค่าล่วงเวลา ค่าท างานวนัหยุด เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามกะ เงินช่วยเหลือปฏิบัติงานเขา้เวร เขา้เวรกรณีฉุกเฉิน        
ตามความเหมาะสมกบักรณี รวมทั้ งเงินช่วยเหลือเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตงานประจ าทั้ ง       
ในประเทศและต่างประเทศ ในรูปเบ้ียเล้ียงค่าเดินทาง และค่าท่ีพกั  

4. สวสัดิการ บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะดูแลให้พนกังานมีสุขภาพอนามยัท่ีดี เพื่อท่ีจะปฏิบติังานให้บริษทัฯไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายของพนกังานโดยจดัให้มีสวสัดิการรักษาพยาบาลส าหรับพนกังาน 
และครอบครัวพนักงานบางส่วน รวมทั้ งสวสัดิการอ่ืนๆ ทั้ งน้ีสวสัดิการท่ีพนักงานได้รับ บริษัทฯจะเทียบเคียงกับ
อุตสาหกรรมในลกัษณะเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนั หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด       
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นอกจากน้ีบริษทัฯ สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงเป็นลกัษณะ    
แนวทางการปฏิบัติของเครือเนชั่นทั้งกลุ่ม เช่น กรรมการกองทุนสวสัดิการและเงินกู้ซ่ึงแบ่งตามหน่วยงาน  การจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย ์เนชัน่มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั การจดัตั้งชมรมกีฬา และสันทนาการดา้นต่างๆ  การมีคณะกรรมการลูกจา้ง 
ซ่ึงจะเป็นตวัแทนของพนกังานเขา้มาช่วยกลัน่กรองความตอ้งการและขอ้แนะน าของพนกังาน ในเร่ืองการจดัสวสัดิการ และ
สถานประกอบการ และน าเขา้หารือในท่ีประชุมกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นประจ า  รวมถึงการจดัตั้งสหภาพแรงงาน
ส่ือสารมวลชนไทย ตาม พรบ.แรงงานสมัพนัธ์ 2518 เพ่ือคุม้ครองผลประโยชน์เก่ียวกบัสภาพการจา้งงาน 

5. สภาพแวดลอ้มในการท างาน บริษทัฯมีนโยบายให้พนักงานท างานในบริษทัฯอยา่งมีความสุข ปลอดภยั ดงันั้น    
จึงไดจ้ดัสถานท่ีท างาน อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ เคร่ืองแบบในการปฏิบติังาน ให้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน อีกทั้งจดัหา  
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ใหแ้ก่พนกังาน เช่น  ท่ีจอดรถ หอ้งพยาบาล  

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

นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้พยายามปรับกระบวนการท างานของแต่ละส่วนงาน เพ่ือให้การท างานมีความคล่องตัว              
มีประสิทธิภาพ  และจดัสรรพนักงานให้มีโอกาสปฏิบติังานในส่วนงานท่ีพนักงานมีความรู้  ความช านาญในงานนั้น ๆ      
เป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบัแผนการสืบทอดงานในทุกส่วนงาน 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) เช่ือมัน่เป็นอยา่งยิ่งวา่ระบบ และ
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จะท าใหบ้ริษทัฯ มีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ช่วยสร้างความ
เช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ยกระดบัการด าเนินงานอยา่งย ัง่ยืน และ
เป็นหวัใจส าคญัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีส าคญัท่ีสุดของบริษทัฯ ไดแ้ก่การเพ่ิมมูลค่าสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษทั จึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ท่ีสอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
(code of best practices) ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดและดูแลให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ปฏิบติัท่ี
ระบุไวอ้ย่างเคร่งครัด และจะติดตามปรับปรุงให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ สอดคลอ้งกับประโยชน์และความ
คาดหวงัของผูถื้อหุน้อยูต่ลอดเวลา และใหเ้ป็นท่ีเช่ือมัน่ของผูถื้อหุน้วา่ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ไดรั้บการดูแลอยา่งดี 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประกาศใช้คร้ังแรก         
เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2551 และไดด้ าเนินการทบทวนปรับปรุงเน้ือหาเป็นประจ า ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งเป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยฉบบัท่ีใชล่้าสุดได้
ทบทวนเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 และประกาศใหพ้นกังานทุกระดบัทราบและถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด 
 

การส่ือสารนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการตระหนักดีว่า การด าเนินการเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ปัจจยัหลกัท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนการด าเนินงานคือพนกังานทุกคนของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ จึงได้
ประกาศแจง้พนักงาน และมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านเวบ็ไซต์ส่ือสารภายในองคก์ร รวมถึงฝ่ายบริหารไดติ้ดตามก ากบัให้มี
การด าเนินงานตามนโยบายในทุกดา้นอยา่งใกลชิ้ด นอกจากนั้นเพ่ือสร้างความเขา้ใจกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม บริษทัฯ ได้
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดงักล่าวผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เพ่ือให้ประชาชนทัว่ไปและผูล้งทุน
รับทราบดว้ย และหากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะขอรับนโยบายดงักล่าวเป็นเอกสาร สามารถติดต่อไดท่ี้ฝ่ายเลขานุการบริษทั โดย
ใชแ้บบฟอร์มขอรับเอกสารท่ีส่งพร้อมรายงานประจ าปี ทั้งน้ีเพ่ือเสริมสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทัฯ   
 

การตดิตามการปฏิบัตติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ  

บริษทัฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือปี 2553 และจากความมุ่งมัน่ในการปรับปรุงเร่ืองธรรมาภิบาลของ
บริษทัอยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดมี้การประกาศใชห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 
2549  โดยผลการประเมินท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

 ผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2560 ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  

สมาคมบริษทัจดทะเบียน และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทัได้

คะแนน 94 เตม็ 100 คะแนน  



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 57 

 ผลการประเมินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต บริษทัได้รับมอบ

ใบรับรองเป็นสมาชิกจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC)      

อนัเป็นเคร่ืองยืนยนัไดว้่าบริษทัตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคญัของการวางระบบป้องกนัการทุจริต    

คอร์รัปชนัและพร้อมท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส  ซ่ึงใบรับรองมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 

2560  ส้ินสุดวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563  
 

การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในปี 2560 ของบริษทัฯ ไดค้รอบคลุมเน้ือหา 5 หมวด ไดแ้ก่  
1) สิทธิของผูถื้อหุน้   
2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั   
3) บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
4) การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส   
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 
1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ ผูถื้อหุน้มีสิทธิในความเป็นเจา้ของโดยควบคุมบริษทัฯ ผา่นการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท า
หนา้ท่ีแทนตนและมีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทัฯ โดยก าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการ บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด  

บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ        
อย่างเพียงพอและทนัเวลา ไดใ้ห้การดูแลผูถื้อหุ้นมากกว่าสิทธิท่ีกฎหมายก าหนด จึงจดัให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 
(Investor Relation) ท าหนา้ท่ีรับผิดชอบดูแล ให้ขอ้มูล ตอบค าถามต่างๆ และจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ  
ของบริษทัฯ ไวท่ี้เวบ็ไซต์ www.nine.co.th  เพ่ือให้ขอ้มูลของบริษทัฯ ต่อผูถื้อหุ้นและนักลงทุนทัว่ไปทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้มูลส าคญัล่าสุด จดหมายแจง้ข่าวสารถึงผูล้งทุน เป็นตน้ 
 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
การจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญักบัการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เพื่อรายงานให้ผูถื้อหุ้นไดท้ราบผลการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ และร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทัฯ รวมทั้งซักถามขอ้มูลและรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัการ
บริหารงานและกิจกรรมของบริษทัจากคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจดัการ โดยการจดัประชุมผูถื้อหุ้นภายในปี 2560 ท่ีผ่าน
มา บริษทัไม่เพียงแต่ปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น แต่ยงัมุ่งเน้นให้การ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเต็มท่ีโดยยึดถือปฏิบติัตามแนวทางในคู่มือ AGM 
Checklist ซ่ึงจัดท าข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียน และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

http://www.n/
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บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น โดยเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัก าหนดวนั เวลา และ
สถานท่ีจัดการประชุมล่วงหน้า พร้อมระบุแผนท่ีชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม  และได้น าเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด 
(Barcode) มาใชใ้นการลงทะเบียน การนบัคะแนน และการแสดงผลมติท่ีประชุม 

ในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ณ หอ้งประชุม ชั้น 7 อาคาร
มหาวทิยาลยัเนชัน่ เวลา 14.00 น. เร่ิมลงทะเบียนตั้งแตเ่วลา 12.00 น. โดยมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 4 ท่าน มีผูถื้อหุน้และ
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเป็นจ านวน 34 ราย รวมจ านวนหุน้ 122,230,591 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 71.88 ของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมดจ านวน 170,048,386 หุน้ ซ่ึงการด าเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดีและตามท่ี
กฎหมายก าหนดดงัน้ี   

ก่อนวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯไดน้ าขอ้มูลหนงัสือเชิญประชุมฯ ท่ีมีรายละเอียดครบถว้นเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ก่อนล่วงหน้า  

30 วนั โดยบริษทัฯ มอบหมายให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทัฯ 
เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยหนงัสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระ
การประชุม ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างครบถว้นและเพียงพอส าหรับการ
พิจารณาตดัสินใจของผูถื้อหุ้น พร้อมจดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังก่อน รายงานประจ าปี เอกสารประกอบการ
พิจารณาแต่ละวาระ ค าช้ีแจงวธีิการต่างๆ ขอ้มูลกรรมการอิสระ ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวกบั
การประชุมผูถื้อหุน้ แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม และหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด โดยจดัส่งให้แก่ผู ้
ถือหุน้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 21 วนั รวมถึงไดป้ระกาศลงโฆษณารายละเอียดเก่ียวกบัการจดัประชุมและระเบียบวาระท่ี
เสนอในหนงัสือพิมพร์ายวนัติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั เพ่ือบอกกล่าวผูถื้อหุน้ล่วงหนา้   

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ และส่งค าถามเป็นการล่วงหนา้ผ่านเวบ็ไซต ์www.set.or.th หรือ www.nine.co.th ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ในช่วงวนัท่ี 5 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2560 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ และเสนอวาระเพ่ิมเติม  

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดร้ายงานผลการใชสิ้ทธิผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท และสิทธิการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ ในวนัท่ี 8 
กมุภาพนัธ์ 2560  

ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นจัดส่งค าถามล่วงหน้าผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทางโทรสาร 02-338-3904 ตั้ งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2560 ถึงวนัท่ี 12 เมษายน 2560 เพื่อให้
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารไดร้วบรวมขอ้มูลเพ่ือช้ีแจงต่อผูถื้อหุ้นในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้น
เสนอค าถามล่วงหนา้เขา้มาแต่อยา่งใด   
 

วนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ในการพิจารณาก าหนดวนั เวลาการประชุม และสถานท่ีจดัประชุม บริษทัฯ ค านึงถึงความสะดวกของผูถื้อหุ้นใน

การเดินทางมาเขา้ร่วมประชุมเป็นอนัดับแรก โดยบริษทัเปิดให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง รวมทั้ งวนัประชุมสามัญผูถื้อหุ้นได้เชิญผูส้อบบัญชีจากบริษัท            
เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั และท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว ์ออฟฟิช จ ากดั เขา้ร่วม
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ประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้น ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และในการประชุม           
ผูถื้อหุ้นทุกคร้ังประธานกรรมการบริษทัฯ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม และวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ไดเ้ชิญท่ีปรึกษา
กฎหมายเขา้ร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ 

ก่อนเร่ิมการประชุม บริษทัฯ จะช้ีแจงหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบัติท่ีใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับ
คะแนน การใชบ้ตัรลงคะแนน ใหท่ี้ประชุมรับทราบโดยละเอียด โดยประธานท่ีประชุมเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและ
แสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม พร้อมให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และกรรมการบริหารบางท่าน เป็นผู ้
ช้ีแจงตอบค าถามของผูถื้อหุน้ และจดัใหมี้การจดบนัทึกสาระส าคญัของค าถาม ค าตอบ และขอ้สรุปเร่ืองนั้นๆ ในรายงานการ
ประชุมแลว้  

บริษทัฯ ไดน้ าระบบสารสนเทศแบบบาร์โคด้ มาใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม นับคะแนนเสียง และการ
แสดงผลการลงมติในการประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล และไดบ้นัทึกวธีิลงคะแนน วธีินบัคะแนน มติท่ีประชุม โดยแยกเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
และงดออกเสียง ในรายงานการประชุมอยา่งครบถว้น ทั้งน้ีส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะด าเนินการลงมติเป็นรายคน 
ส่วนในการลงมติในแต่ละวาระจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง เพ่ือสามารถตรวจสอบไดใ้นภายหลงั พร้อมทั้งไดบ้นัทึกรายงาน
การประชุมและบนัทึกการออกเสียงในแต่ละวาระอยา่งละเอียด 

บริษทัฯ ไดน้ าเสนอวาระพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีเป็นผูพ้ิจารณา
อนุมติัเป็นประจ าทุกปีโดยน าเสนอขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลเปรียบเทียบกบัปีก่อน รวมถึงนโยบาย
และหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ 

ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ เสนอทางเลือกในการมอบฉันทะให้แก่กรรมการ
อิสระของบริษทัอยา่งนอ้ย 1 ท่าน ซ่ึงไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณา เป็นผูรั้บมอบฉนัทะเพื่อเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ พร้อมแนบหนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซ่ึงเป็นแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถ
ก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดเ้องในแต่ละวาระไปพร้อมหนงัสือนดัเชิญประชุม 
 

หลงัวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยผลการลงมติในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ให้ผูถื้อหุ้นและบุคคลทัว่ไปไดรั้บ

ทราบ โดยส่งผา่นระบบ Set Community Portal ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทนัทีภายหลงัการประชุมหรือไม่
เกิน 09.00 น. ของวนัท าการถดัไปนบัจากวนัท่ีจดัประชุม ซ่ึงเป็นไปโดยถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยสารสนเทศของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

 
2. การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการก ากับดูแลกิจการเป็นประจ าเพ่ือให้สามารถสร้าง    
ความมัน่ใจแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัวา่จะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยหลีกเล่ียงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น
หรือการด าเนินการใดๆ ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดความยุง่ยาก ซบัซอ้น หรือมีตน้ทุนสูงโดยไม่จ าเป็น โดยในการจดัประชุมผูถื้อ
หุ้นในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ค านึงถึงการปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และยึดถือด าเนินการตามแนวทาง
ดงัต่อไปน้ีเพ่ือใหผู้ถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญั และมีสิทธิในกระบวนการตดัสินใจและไดรั้บทราบถึงผล
ของการตดัสินใจของบริษทัฯ ส าหรับเหตุการณ์ท่ีส าคญัตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
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 ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะไม่ด าเนินการไปในทางท่ีอาจกระทบสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกราย 
และไม่มีการเพ่ิมระเบียบวาระในท่ีประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญัโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ล่วงหนา้ รวมถึงไม่มีการแจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลส าคญัเพ่ิมเติมในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งกระทนัหัน เพ่ือให้ผูถื้อ
หุน้ไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ  

 ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่โดยหุน้แต่ละหุน้มีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง
เท่ากนั และไม่มีหุน้ใดมีสิทธิพิเศษ 

 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะ
ใหก้บักรรมการอิสระ ซ่ึงไม่มีประเด็นเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ
ให้กบัผูถื้อหุ้น และอ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะผ่าน
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ได ้

 ไม่มีการท ารายการระหว่างกนักบับริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของ
บริษทัท่ีอาจท าใหเ้กิดประเด็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งเป็นสาระส าคญั  

   
3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นแลว้ คณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกกลุ่ม นอกจากเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแลว้ ยงัขยายไปสู่เร่ืองท่ีคณะกรรมการเห็นวา่เป็นหนา้ท่ี    
ท่ีควรท าต่อสงัคมส่วนรวมดว้ย ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะไดรั้บการดูแลปฏิบติัจากบริษทัตามสิทธิท่ีพึงมีและเป็นไปตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการไดพิ้จารณาใหมี้กระบวนการส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งบริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน
การสร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงิน และความยัง่ยนืของกิจการ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีส าคญัของบริษทัมีหลายกลุ่ม ประกอบดว้ย พนกังาน ลูกคา้ ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน  คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่ง
ทางการคา้ สงัคม ภาครัฐ ชุมชุนท่ีบริษทัตั้งอยู ่เป็นตน้ คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละ
กลุ่ม โดยค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทัฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียในการเสริมสร้างผลการด าเนินงานของบริษทัฯ เพ่ือสร้างความมัน่คงอย่างย ัง่ยืนให้กบักิจการ และเปิดเผย
ขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บทราบขอ้มูลอย่างครบถว้น เพียงพอ และทนัต่อเวลา โดยคณะกรรมการได้
ก าหนดเป็นจริยธรรมขององคก์รในดา้นต่างๆ และไดพิ้จารณาทบทวนอยูเ่ป็นประจ า โดยล่าสุดเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 
มีการปรับแกไ้ขเพ่ิมเติมเพ่ือใหท้นัต่อสถานการณ์โดยไดจ้ดัท านโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และปรับปรุงแนวปฎิบติัในการ
แจง้ขอ้ร้องเรียนใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน (สามารถคน้หารายละเอียดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ไดท่ี้ www.nine.co.th)  
 

จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบด้วย 
1. จริยธรรมในการด าเนินธุรกจิ 

1.1 แนวทางการด าเนินธุรกจิ   

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจส านกัพิมพ ์โดยผลิตและจ าหน่าย
ส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทพอ็คเก็ตบุ๊คส์ ส่ิงพิมพส์ าหรับเยาวชน และส่ือส่ิงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์  เป็นตวัแทนจ าหน่ายและใหบ้ริการ
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ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงพิมพ์ต่างประเทศ  โดยมุ่งมั่นท่ีจะผลิตสินค้า เน้ือหา และบริการท่ีมีคุณภาพเพื่อประชาชน             
ดว้ยประสบการณ์ความช านาญและความทุ่มเทของคณะผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน  

 
1.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน   

บริษทัฯ มีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบัติในการท างาน   
(Code of Conduct) บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท า “นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษรข้ึน ซ่ึงผ่านการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ และพฒันาสู่องคก์รแห่งความยัง่ยนื ดงัน้ี 

1. หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัฯ ด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง
หรือทางออ้ม ไดแ้ก่ การรับส่ิงของ ของขวญั การเล้ียงรับรอง เงินเร่ียไร เงินบริจาคและผลประโยชน์อ่ืนใด 
ใหแ้ก่ตนเอง และครอบครัว จากบุคคลท่ีท าธุรกิจกบับริษทัฯ 

2. ครอบคลุมถึงพนกังาน คู่คา้ ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และก าหนดให้มี
การประเมินความเส่ียงต่อการเกิดคอร์รัปชั่นทัว่ทั้ งองค์กรเป็นประจ าทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการ
ปฏิบติั และขอ้ก าหนดในการด าเนินการเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

3. การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ให้ใชแ้นวปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ รวมทั้งระเบียบ คู่มือการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทาง
การปฏิบติัอ่ืนใดท่ีบริษทัฯ จะก าหนดข้ึนต่อไป 

4. เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการด าเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงกบัการเกิดคอร์รัปชัน่ กรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนกังานของบริษทัฯ ทุกระดบั ตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
4.1 การเล้ียงรับรอง ของก านลั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

การให ้มอบ หรือรับ ของก านลั การเล้ียงรับรอง ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ 
4.2 เงินบริจาคเพื่อการกศุล เงินเร่ียไร หรือเงินสนบัสนุน 

การให้ หรือรับ เงินบริจาค เงินเร่ียไร หรือเงินสนบัสนุน ตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส และตอ้งถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจวา่ เงินบริจาค เงินเร่ียไร หรือเงินสนบัสนุน ไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พ่ือเป็นขอ้อา้ง
ในการติดสินบน 

4.3 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซ้ือจดัจา้ง 
หา้มใหห้รือรับสินบนในการด าเนินธุรกิจทุกชนิดกบัคู่คา้ คู่สญัญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ี

ด าเนินธุรกิจกบับริษทัฯ ตอ้งด าเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซ่ือสัตย ์และเป็นไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งและก าหนดไว ้
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หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
1. คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามนโยบายท่ี

สนบัสนุนการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ ฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและให้ความส าคญั
กบัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเ ส่ียง เ พ่ือให้มั่นใจว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกมุ เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 

3. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร คณะผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและ
สนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

4. ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานว่าเป็นไป
อย่างถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบติั และกฎหมาย ขอ้ก าหนดของ
หน่วยงานก ากับดูแล เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงด้าน
คอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
แนวทางปฏิบัต ิ 
1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัฯ ทุกระดบั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และคู่มือ

จริยธรรมธุรกิจฯ โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปชั่น โดยให้คณะกรรมการบริหารและ

ผูบ้ริหารของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกนัระบุปัจจยัเส่ียงจากการคอร์รัปชัน่ ผลกระทบและโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน 
มาตรการท่ีตอ้งปฏิบติัเพ่ือลดความเส่ียงท่ีประเมินได ้ รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการติดตาม สอบทานการ
ปฏิบติังาน และรายงานผลใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัทราบ 

3. พนักงานของบริษทัฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกับ
บริษทัฯ ตอ้งแจ้งให้ผูบ้ ังคบับัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้สงสยั หรือขอ้ซกัถาม ใหป้รึกษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีก าหนดให้ท าหนา้ท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบติัตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ผา่นช่องทางต่างๆ ท่ีก าหนดไว ้

4. บริษทัฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจง้เร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 
โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชั่น ตามท่ีบริษทัฯ 
ก าหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ขอ้ 4 การแจง้ขอ้ร้องเรียน และขอ้เสนอแนะ 

5. ผูท่ี้กระท าการคอร์รัปชัน่ เป็นการกระท าผิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษทัฯ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพิจารณา
โทษทางวนิยัตามระเบียบท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้นอกจากน้ี อาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิด
กฎหมาย 

6. บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู้ และท าความเขา้ใจกบับุคคลอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษทัฯ ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
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7. บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างและพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ ใหมี้จิตส านึกท่ีดี ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสังคม
และประเทศชาติ พร้อมทั้งรักษาวฒันธรรมขององคก์รท่ียึดมัน่วา่ “คอร์รัปชัน่” เป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ไดท้ั้งการ
ท าธุรกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน 

 
การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  
บริษทัฯ ไดมี้การเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ ไดรั้บทราบทั้ง

ทางระบบ Intranet, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ Website ของบริษทัฯ (www.nine.co.th) โดยในรอบปีท่ีผ่านมา
บริษทัฯ ไม่มีกรณีการกระท าผิด อนัเน่ืองมาจากการทุจริต 
 

1.3 นโยบายการไม่ละเมดิทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ      

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานของบริษทัฯ ซ่ึงนโยบายดงักล่าวครอบคลุมถึงเร่ืองการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ  ทั้งน้ีพนกังาน
ทุกคนจะตอ้งลงนามในหนังสือยอมรับเง่ือนไขของนโยบายดงักล่าว รวมถึงบริษทัฯ จะมีการตรวจสอบการท างานของ
ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือป้องกนัการใชซ้อฟตแ์วร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือไม่เก่ียวขอ้งกบัการ
ท างาน โดยนโยบายการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ มีดงัน้ี 

1. ห้ามติดตั้งโปรแกรมใดๆ ทั้ งท่ีเป็นโปรแกรมละเมิดลิขสิทธ์ิ โปรแกรมประเภท Freeware และ Shareware      
ลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษทั และหากจ าเป็นตอ้งใชง้านโปรแกรมนอกเหนือไปจากท่ีติดตั้งอยูใ่นเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ใหท้ าการติดต่อขออนุญาตใชโ้ปรแกรมและใหพ้นกังานผูดู้แลระบบเป็นผูติ้ดตั้งหรือควบคุมดูแล
การติดตั้ง 

2. ไม่คดัลอก ลอกเลียนหรือใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในลกัษณะอนัเป็นการละเมิดต่อกฏหมายลิขสิทธ์ิ  สัญญา
สิทธิบัตร หรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงการท่ีน าผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของ
บุคคลภายนอก ท่ีไดรั้บมาหรือท่ีจะน ามาใชภ้ายในบริษทั จะตอ้งตรวจสอบให้มัน่ใจวา่ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของผูอ่ื้น 

 
2. จริยธรรมต่อผู้มส่ีวนได้เสีย 

2.1 จริยธรรมว่าด้วยความรับผดิชอบในวชิาชีพส่ือสารมวลชน (Nation Way “ผดิจากนีไ้ม่ใช่เรา”) 

ตั้งแต่บริษทัฯ ไดก่้อตั้งข้ึนมา ไดย้ึดหลกัจริยธรรมแห่งวิชาชีพของส่ือมวลชน เป็นประเพณีปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  
ซ่ึงเป็นเหตุผลส าคญัท่ีท าให้ส่ือและผูป้ฏิบติังานของส่ือต่างๆ ในเครือฯ ไดรั้บความเช่ือถือและศรัทธาจากสังคมมาอย่าง
ต่อเน่ือง แมใ้นยามคบัขนัหรือในช่วงท่ีมีแรงกดดนัทางการเมือง เราก็สามารถท าหนา้ท่ีของส่ืออยา่งแน่วแน่โดยไม่ละท้ิง
หลกัการ 

หลกัจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชัน่ (Nation Way) จดัท าข้ึนมาเพ่ือก าหนดหลกัจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้เป็นแนว
ปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมร่วมกนัส าหรับพนกังานทุกระดบั โดยมีเน้ือหาครอบคลุมทั้งจรรยาบรรณเบ้ืองตน้ ตลอดจนการวางตวั
ในสงัคมและความประพฤติทั้งระหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ีและนอกเวลางาน 
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พนกังานของบริษทัฯ ทุกส่ือในเครือฯ ตอ้งยึดหลกัปฏิบติัต่อไปน้ีอยา่งเคร่งครัดโดยไม่มีขอ้ยกเวน้เพ่ือท่ีเราจะได้
ช่วยกนัธ ารงไวซ่ึ้งความน่าเช่ือถือและศรัทธาท่ีสงัคมมีต่อส่ือในเครือเนชัน่ฯ ต่อไป 

หลกัจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชัน่ (Nation Way) แบ่งออกเป็น 13 หมวด ดงัน้ี 
หมวด 1 ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจริยธรรมของผูป้ระกอบวชิาชีพส่ือสารมวลชน 
หมวด 2 จริยธรรมของส่ือในเครือเนชัน่ 
หมวด 3 ความรับผิดชอบต่อผูอ่้าน ผูฟั้ง และผูช้ม  
หมวด 4 ภาระผกูพนัธ์ท่ีมีต่อวชิาชีพส่ือมวลชนและองคก์ร 
หมวด 5 หลกัการท าข่าวและการปฏิบติัตนต่อแหล่งข่าว 
หมวด 6 สิทธิพิเศษและผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of Interest) 
หมวด 7 แนวทางปฏิบติัในเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจกรรมชุมชน 
หมวด 8 การปฏิบติัต่อฝ่ายโฆษณา ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย 
หมวด 9 แนวทางปฏิบติัเร่ืองลิขสิทธ์ิในช้ินงาน และการรับงานนอก 
หมวด 10 แนวปฏิบติัส าหรับผูส่ื้อข่าวดา้นต่างๆ 
หมวด 11 การแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 
หมวด 12 การรายงานข่าวเก่ียวกบักิจกรรมของบริษทัฯ 
หมวด 13 หลกัปฎิบติัและจรรยาบรรณ Nation Social Media 

 บริษทัฯ มีมาตรการ ในทางปฏิบติัเพ่ือป้องกนัปัญหาการละเมิดและหม่ินประมาทจากการน าเสนอข่าว โดยการ
อบรมฝ่ายข่าว ใหท้ราบถึงแนวทางการน าเสนอข่าว ขอ้ความและรูปภาพท่ีควรกระท า และส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียง  พร้อมก าชบั
พนกังานผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  

 
2.2 จริยธรรมว่าด้วยความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น  

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผูถื้อหุ้นโดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของ
องคก์รอยา่งย ัง่ยนื และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งจะด าเนินการอยา่งโปร่งใส ยึดมัน่ในคุณธรรม และ
อยูใ่นกรอบของกฏหมาย  กรอบนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ และการปฎิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั มี
ระบบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้ บริษทัฯ มีหน่วยงานลงทุนสมัพนัธ์เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อซกัถาม ช้ีแจงและให้ขอ้มูลแก่ผูถื้อ
หุน้และนกัลงทุนทัว่ไป   

 
2.3 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพนัธ์กับลูกค้า  

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกคา้และประชาชน ท่ีจะไดรั้บผลิตภณัฑ์
และบริการท่ีดี มีคุณภาพ ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม โดยยกระดบัมาตรฐานให้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั  รวมทั้งรักษา
สมัพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยนื  

บริษทัจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างสัมพนัธ์กับลูกคา้ทุกกลุ่มของบริษทัอย่างต่อเน่ือง โดยลูกคา้กลุ่มผูอ่้านหนังสือ มี
กิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปีท่ีเหมาะกบักลุ่มลูกคา้แต่ละช่วงอาย ุโดยจดัในส่ือหลากหลายช่องทาง ทั้งออนไลน์และออฟไลน์   
เช่น การประกวดภาพวาดระบายสีเจา้หญิงโซเฟีย และ SPIDER MAN  การจดักิจกรรมร่วมสนุกตอบค าถามหรือส่งรูปถ่าย
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ตามหัวขอ้ท่ีก าหนดเพ่ือชิงรางวลัท่ีหลากหลายผ่านทาง Fanpage ในเครือเนชัน่  เช่น บตัรชมภาพยนตร์, ของพรีเม่ียม, 
หนงัสือใหม่ในเครือ เป็นตน้  การจดัโซนกิจกรรมวาดภาพระบายสีส าหรับเด็กในงานออกบูธต่างๆ และมีกิจกรรมบนเวทีให้
นอ้งๆ ไดฝึ้กความกลา้แสดงออกพร้อมรับของท่ีระลึก  การจดังานเปิดตวัหนงัสือ “ตุด๊ใบแดง” งานเสวนาหนงัสือ “วิถีสตาร์ทอพั 
และหนังสือท่ีคนท าธุรกิจดิจิทัลตอ้งอ่าน”  การจดัให้มีการพบปะพูดคุยกันระหว่างนักเขียนและนักอ่าน  การจัดฉาย
ภาพยนตร์รอบพิเศษเร่ือง “คุโรโกะ นายจืดพลิกสังเวียนบาส Last Game”  และ “โจโจ ้โจ๋ซ่าส์ ล่าขา้มศตวรรษ” เป็นตน้ 
รวมถึงการแชร์ข่าวสารใหก้บักลุ่มลูกคา้เนชัน่ทราบผา่นทาง Newsletter, Blog และ Facebook  

 
2.4 จริยธรรมว่าด้วยความรับผดิชอบต่อพนักงาน  

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีสุด และเป็นปัจจยัส าคญัท่ีน าองคก์รไปสู่ความส าเร็จ จึง
มุ่งมั่นในการพฒันาคุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวฒันธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้ งด้านร่างกายและจิตใจ และสร้าง
บรรยากาศการท างานท่ีดี ส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้พนกังาน สนบัสนุนให้มีการเลือกตั้งกรรมการ
ลูกจา้งเพ่ือเป็นตวัแทนของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสวสัดิการต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด อีกทั้งเปิด
โอกาสและอ านวยความสะดวกใหพ้นกังานสามารถจดัตั้ง “สหภาพแรงงานส่ือสารมวลชนไทย” ตามพรบ. แรงงานสัมพนัธ์ 
2518 ได ้ทั้งน้ีเพ่ือคุม้ครองผลประโยชน์เก่ียวกบัสภาพการจา้งงาน ส่งเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้งและ
ระหวา่งลูกจา้งดว้ยกนั  กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีผูบ้ริหารและพนกังานท าบุญใส่บาตรร่วมกนัเดือน
ละคร้ัง กิจกรรมพบปะสังสรรคร์ะหวา่งผูบ้ริหารและพนักงาน (ในโอกาสส าคญั)  การจดังานปีใหม่ กิจกรรมชมรมต่างๆ 
เช่น ค่ายอาสาฯ ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา เป็นตน้ 

การจัดสวสัดิการให้กับพนักงาน  บริษัทฯ  ให้ความส าคญักับการพฒันาพนักงานและการดูแลในเร่ืองของ
สวสัดิการแรงงาน ในการจดัระบบค่าจา้งและสวสัดิการให้กบัพนักงานดว้ยความเหมาะสม โดยผลตอบแทนในระยะสั้น
บริษทัฯ พิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปี ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดแรงงาน การวางแผนเติบโตในสายงาน 

ศกัยภาพ ค่าครองชีพ โดยค่าจา้งเร่ิมตน้ของพนกังาน สวสัดิการต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานเจ็บป่วย เสียชีวิต การ
สูญเสียบิดา มารดา คู่ชีวติ หรือ บุตร เงินของขวญัการสมรส มีบุตรและช่วยเหลือการศึกษาบุตร ยงัครอบคลุมถึงการลาหยดุ
ในกรณีต่างๆ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เงินยมืฉุกเฉิน ค่าเคร่ืองแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี การประกนั
อุบติัเหตุและประกนัชีวติหมู่ เบ้ียเล้ียง ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง รวมถึงการก าหนดแนวปฏิบติัดา้นแรงงานและสิทธิมนุษยชน
ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดและมาตรฐานสากล สิทธิการจดัตั้งคณะกรรมการแรงงานหรือสหภาพแรงงานของ
พนกังาน รวมถึงการเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนในเร่ืองต่างๆ ส่วนผลตอบแทนในระยะยาว
บริษทัฯ มีการให้สิทธิพนกังานซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัในราคาท่ีก าหนด (ESOP-Employee Stock Options) โดยออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษทัฯ”) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือไม่ได ้“ESOP-WA” คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2556 จ านวน 4,250,000 หุ้น 
ซ่ึงมีก าหนดการใชสิ้ทธิทุกวนัท่ี 15 ของเดือนพฤศจิกายนและเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบส าคญัแสดง
สิทธิ 5 ปี โดยมีก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรกในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 และก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในวนัท่ี 14 
สิงหาคม 2561 ดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ: 1 หุน้สามญัใหม่ ราคาในการใชสิ้ทธิ 4 บาทต่อหุน้ 

ในด้านความปลอดภยัและสุขอนามัยในสถานท่ีท างาน บริษทัได้ให้ความส าคัญโดยอบรมและรณรงค์สร้าง
จิตส านึกและความตระหนักต่อการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของ
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พนกังานอยูเ่สมอ โดยในรอบปี 2560 ท่ีผา่นมา ไม่มีการเกิดอุบติัเหตุ และการลาเจ็บป่วยจากการท างาน เน่ืองจากลกัษณะการ
ท างานของบริษทัฯ เป็นการปฏิบติังานในส านกังานเป็นส่วนใหญ่ และทางบริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญักบัสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน มีการดูแลอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชร้วมถึงสถานประกอบการให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านและมีความปลอดภยั
อยูเ่สมอ  

ในดา้นการพฒันาคุณภาพของพนกังาน บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองการพฒันาศกัยภาพของพนกังานในทุก
ระดับ โดยมีการจัดการอบรมให้กับพนักงานทั้ งจัดอบรมภายในบริษทั และจัดให้ไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถน าความรู้ท่ีได้มาพัฒนารูปแบบการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการอบรมพนกังานนั้น บริษทัฯ ก าหนดใหมี้การอบรมอยา่งถูกตอ้งตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพฒันา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษทัท่ีมีจ านวนพนกังานมากกวา่ 100 คนข้ึนไป ตอ้งจดัให้พนกังานไดรั้บการอบรม
ในอตัราส่วนร้อยละ 50 ของพนักงานทั้งหมด และตอ้งยื่นเร่ืองรับรองหลกัสูตรการอบรมต่อกรมพฒันาฝีมือแรงงาน ซ่ึง
บริษทัฯ ไดถื้อปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ส าหรับการจดัฝึกอบรมใหก้บัพนกังานของบริษทัฯ  

ในปี 2560 บริษทัฯ จดัการฝึกอบรมใหก้บัพนกังานจ านวน 29 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 58 ของพนกังานทั้งหมด 50 
คน (จ านวนพนกังานเฉล่ีย 12 เดือน) จ านวนชัว่โมงฝึกอบรมทั้งปี 191 ชัว่โมง คิดเป็นชัว่โมงเฉล่ียของการฝึกอบรมพนกังาน 
3.82 ชัว่โมง / คน / ปี โดยเป็นการจดัส่งไปอบรมกบัสถาบนัหรือหน่วยงานภายนอกร้อยละ 21 และการจดัอบรมภายใน
บริษทั ร้อยละ 79 

ในดา้นการเคารพสิทธิมนุษยชน  บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัการในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบติัในการ
ท างาน (Code of Conduct) ว่าจะปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนดว้ยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และ
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และพนักงานจะตอ้งไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะทางวาจา หรือการ
กระท าต่อผูอ่ื้นบนพ้ืนฐานของเช้ือชาติ เพศ ศาสนา อาย ุความพิการทางร่างกายและจิตใจ 

ในปีท่ีผา่นมา ไม่มีขอ้พิพาทฟ้องร้องระหวา่งบริษทัและพนกังาน  และไดรั้บความร่วมมือจากสหภาพแรงงานใน
การช่วยประชาสมัพนัธ์และสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งพนกังานกบัองคก์ร 

 

2.5 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพนัธ์กบัคู่ค้า 

บริษทัฯ ค านึงถึงความเสมอภาค และความซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ โดยพึง
ปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อยา่งเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ  จึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไว ้
ดงัต่อไปน้ี 

1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทัฯ รับ  หรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอ  หรือจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในทางการคา้กบัคู่คา้ 

2. ปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อยา่งเคร่งครัด   
3. มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้ 
4. ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้จะรีบแจง้ให้ 

คู่คา้ทราบล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยใชห้ลกัการของความสมเหตุสมผล 
5. ใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริงและถูกตอ้ง 
6. สนบัสนุนและร่วมมือกบัคู่คา้ในการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 
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7. สนบัสนุนและร่วมมือกบัคู่คา้ในการผลิตสินคา้และบริการใหม่ๆ เพ่ือสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  

8. รักษาความลบัของคู่คา้ ไม่น าขอ้มูลมาใชเ้พ่ือประโยชน์ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

บริษทัฯ  ค  านึงถึงความสมัพนัธ์กบัคู่คา้มาโดยตลอด อาทิ ความร่วมมือกบัคู่คา้ในดา้นการรับบริการขนส่งส่ิงพิมพ์
ของคู่คา้กระจายตามจุดต่างๆ ท่ีด าเนินงานโดย บริษทั เอน็เอม็แอล จ ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือฯ เป็นการใชท้รัพยากรของ
แต่ละฝ่ายใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด     

โดยในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทใดๆ เก่ียวกบัคู่คา้    

ส าหรับเกณฑใ์นการคดัเลือกคู่คา้ มีดงัน้ี 

1. มีประวติัทางการเงินท่ีเช่ือถือได ้และมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตไปพร้อมกบับริษทัฯ ไดใ้นระยะยาว 
2. ผลิต หรือจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได ้
3. ใหก้ารสนบัสนุนดา้นการส่งเสริมการขาย และการใหบ้ริการหลงัการขายแก่ลูกคา้ 

 
2.6 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพนัธ์กบัคู่แข่งทางการค้า 

ในส่วนธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนั บริษทัฯ จะยดึถือกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และจะยดึถือแนวทางปฏิบติัท่ีดีและเป็น
ธรรม รวมทั้งการสร้างพนัธมิตรทางการคา้ ดงัน้ี 

1. ประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่กนั 
2. ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวให้ร้ายโดยปราศจากความจริง หลีกเล่ียงวิธีการไม่

สุจริตเพ่ือท าลายคู่แข่งขนั                                 
3. ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การ

จ่ายสินจา้งใหแ้ก่พนกังานของคู่แข่ง เป็นตน้  

โดยในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทใดๆ เก่ียวกบั คู่แข่งทางการคา้ 
  

2.7 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพนัธ์กบัเจ้าหนี ้ 

บริษทัฯ ค านึงถึงความเสมอภาค และความซ่ือสัตยต์่อเจา้หน้ีทางการคา้ และการปฏิบติัตามพนัธะสัญญาในการ
กูย้ืมเงินจากธนาคาร สถาบนัการเงิน รวมถึงการช าระค่าสินคา้บริการ เงินตน้และดอกเบ้ียจ่าย ดงันั้นจึงก าหนดแนวทาง
ปฏิบติัท่ีดีและเป็นธรรมดงัน้ี 

1. รักษาดูแลและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การช าระคืนการดูแลหลกัทรัพย ์      
ค  ้าประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆ รวมทั้งไม่ใชเ้งินทุนท่ีไดจ้ากการกูย้ืมเงินไปในทางท่ีขดักบัวตัถุประสงคใ์น
ขอ้ตกลงท่ีท ากบัผูใ้หกู้ย้มืเงิน  

2. รายงานฐานะทางการเงินของบริษทัฯ ท่ีเป็นจริงและถูกตอ้ง แก่เจา้หน้ีดว้ยความซ่ือสตัย ์                            
3. รายงานเจา้หน้ีล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัในสัญญา และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข

ปัญหาดงักล่าว 

โดยในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทใดๆ เก่ียวกบั เจา้หน้ีการคา้ และสถาบนัการเงิน 
 

http://www.pttplc.com/th/ptt_core.asp?page=ir_go_et_03
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2.8 จริยธรรมว่าด้วยความรับผดิชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้แก่พนักงาน เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มและการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการส่ือสารภายในบริษทั และส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนดว้ยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดการใชพ้ลงังาน, กิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้งสนบัสนุนให้
พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและพลงังานท่ีบริษทัฯ 
จดัข้ึน     

บริษัทฯ มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้
ความส าคญัอยา่งยิง่ในการเสนอขอ้มูลท่ีมีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสงัคมและส่วนรวม และใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มในฐานะท่ี
เป็นผูป้ระกอบการรายหน่ึงในประเทศไทย รวมทั้งเป็นส่ือกลางในการสร้างจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มให้คนใน
สงัคม ในรอบปี 2560 บริษทัฯ มีกิจกรรมเพ่ือสงัคม (รายละเอียดอยูใ่นรายงานประจ าปีหวัขอ้กิจกรรมเพ่ือสงัคม หนา้ 71  )    

ในฐานะท่ีบริษทัฯ ท าธุรกิจดา้นส่ือ กิจกรรมทางธุรกิจและสังคมของบริษทัฯ ตอ้งติดต่อพบปะกบัประชาชนกลุ่ม
ต่างๆ อยูแ่ลว้ บริษทัฯ จึงมีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะผา่นทางพนกังานท่ีติดต่อกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียดา้นต่างๆ 
และจากการพบปะของผูบ้ริหาร กรรมการ ท่ีไดมี้โอกาสพบปะกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเน่ือง และบริษทัฯ มี
ระบบ Call center ในการรับเร่ืองร้องเรียนพร้อมประสานแกไ้ขปัญหาดา้นบริการ และประสานงานดา้นอ่ืนๆ ภายในบริษทัฯ  
เป็นประจ า บริษทัฯ ไดด้ าเนินการปรับปรุงเร่ืองต่างๆ ตามขอ้ร้องเรียนนั้นอยา่งสม ่าเสมอ  

 
การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ  
บริษทัฯ ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความถูกตอ้ง โปร่งใส ยุติธรรม และ

สามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษทัฯ และจดัใหมี้ช่องทาง
การแสดงความเห็น การแจง้ขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ โดยบริษทัฯ เปิดโอกาสให้พนกังานของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน แสดงความเห็น และแจง้เบาะแสเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ไดใ้นช่องทาง E-mail : audit_nine@nationgroup.com หรือ ส่งไปรษณียม์ายงัท่ีอยูบ่ริษทั / ยื่น
ส่งโดยตรง ท่ี บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1858/121-122, 125-128  ชั้น 28         
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

กระบวนการด าเนินการเม่ือไดรั้บขอ้ร้องเรียน  

- ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมขอ้ร้องเรียนและตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ หากขอ้ร้องเรียนมีมูลความผิด           
จะรวบรวมหลกัฐานส่งใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงโดยมี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน และรายงานผลพร้อมทั้งมาตรการด าเนินการกบัผูก้ระท าผิด เพ่ือเสนอ
ต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

- มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรม  และปกป้องผูร้้องเรียน 
ผูรั้บเร่ืองร้องเรียน ผูถู้กร้องเรียน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง รวมทั้ งตอ้งเก็บขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นความลบั จะเปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

 
 

mailto:audit_nine@nationgroup.com%20หรือ
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการไดดู้แลใหบ้ริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่

ขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้ งเป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ผ่านช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั ช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

บริษทัฯ ก าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยใ์ห้กรรมการ
และผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ
ส าเนาใหเ้ลขานุการบริษทัเก็บรักษา เลขานุการบริษทัจะด าเนินการให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานขอ้มูลปัจจุบนัของตน
อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพ่ือรวบรวมส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์รายงานต่อคณะกรรมการ
อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง   

บริษทัฯ เล็งเห็นความส าคญัของการรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัและหรือขอ้มูลภายในกลุ่มบริษทัฯ จึงได้ออก
นโยบาย “การใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ” ก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร เจา้หน้าท่ี และพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ ตอ้ง
รักษาขอ้มูลภายในกลุ่มบริษทัฯ เป็นความลบั เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มูลนั้นเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ ห้าม ขาย ซ้ือ โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยขอ้มูลท่ีเป็นความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของกลุ่ม
บริษทัฯ และ/หรือการเขา้ท ารายการใดๆ ในทางท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษทัฯ ไม่วา่ทางตรง หรือทางออ้ม  

ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลของบริษทัทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงิน
อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีส านักงานกลต.และตลาดหลกัทรัพยฯ์ก าหนดผ่านช่อง
ทางการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยไม่ถูกส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์
ด าเนินการเน่ืองมาจากการเปิดเผยขอ้มูลไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด  

ในรายงานประจ าปี 2560 บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
1. วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และคุณค่าขององคก์ร 
2. รายช่ือกรรมการ พร้อมประวติัการท างาน การศึกษา ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ริหาร การด ารง

ต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน การถือหุน้ในบริษทัฯ  
3. โครงสร้างผูถื้อหุน้  
4. ปัจจยัความเส่ียง  
5. นโยบายการก ากบัดูแลกิจการและการปฏิบติัตามนโยบาย 
6. ค่าตอบแทนกรรมการและจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมกรรมการ 
7. การท าหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมาของคณะกรรมการและประวติัการอบรมของกรรมการ  
8. การท าหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมาของคณะกรรมการตรวจสอบ 
9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
10. ค่าตอบแทนการท าหนา้ท่ีกรรมการ และการท าหนา้ท่ีอ่ืนใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  
11. รายงานการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ  
12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินท่ีมีเน้ือหาตามท่ีก าหนด ซ่ึงมีประธาน

กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการลงนามรับรอง 
13. ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินของผูบ้ริหาร  



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 70 

14. รายงานทางการเงินท่ีมีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นจริงตามมาตรฐานบญัชี 
15. งบการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
 
บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมต่อไปน้ีในเวบ็ไซต ์www.nine.co.th 
1. บทบาทอ านาจหน้าท่ีของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/

กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นโยบายรายการระหวา่งกนั  
3. คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน (Code of Conduct) 
4. นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  
5. กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
6. กฏบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
7. งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  
8. รายงานประจ าปี 
9. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
10. นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
11. การควบคุมภายใน  
12. ขอ้บงัคบับริษทั 
13. นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
 

หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 

หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบันกัลงทุนสถาบนั ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนกัวเิคราะห์อยา่งเท่าเทียม 
และเป็นธรรม ตอบค าถามเก่ียวกบับริษทัฯ และการด าเนินงานของบริษทัฯ แก่นกัลงทุนตามท่ีส่งค าถามผา่นทางเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ หรือโทรศพัท ์หรือช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือสร้างสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทัฯ กบัผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนทัว่ไป 
นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเท่าเทียมกนั โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ ดงัน้ี 

ท่ีอยูบ่ริษทั : 1858/121-122, 125-128  ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศพัท ์ : 02-338-3333 
โทรสาร : 02-338-3904 
Email : investor@nationgroup.com / investor@nine.co.th 
เวบ็ไซต ์ : http://www.nine.co.th 

 
ฝ่ายเลขานุการบริษัท 

บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ กลต. และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส โดยผา่นการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งนางสาวปุณณภา 
ทองทวพีรรณ เป็นเลขานุการบริษทั เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2555 ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการช่วยเหลือประธานกรรมการ ในการก ากบั
ดูแลให้การด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษทัทุกท่าน  เป็นไปตามกรอบของ

http://www.nine.co.th/
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บทบาทหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย ขอ้บังคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว ้ตลอดจนมีหน้าท่ีในการจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมใหเ้พียงพอต่อการพิจารณาและตดัสินใจของคณะกรรมการ บนัทึกรายงานการประชุมอยา่งรัดกุม 
ถูกตอ้ง เพ่ือแสดงให้เห็นวา่คณะกรรมการไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีน าเสนออยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริตและมี
ความรับผิดชอบโดยใชว้จิารณญาณเยีย่งวญิํูชนท่ีประกอบธุรกิจนั้นพึงกระท าในสถานการณ์เดียวกนั อีกทั้ง มีหนา้ท่ีในการ
เก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้น 
รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร ตลอดจนดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการ ประสานงานกบัฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการ ซ่ึงเลขานุการบริษทัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี
ตามกรอบอยา่งครบถว้นแลว้  
 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการ                     

มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึงประกอบไป
ดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ประกอบด้วยทักษะด้านธุรกิจ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ        
ดา้นการตลาด ดา้นกลยทุธ์ และดา้นกฎหมาย 

คณะกรรมการได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อใหก้รรมการมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและก ากบัดูแลให้การด าเนิน
กิจการของบริษทัฯ เป็นไปตามกฎหมายและอยูบ่นจริยธรรมทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการก าหนด  

คณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 
แผนธุรกิจ งบประมาณการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และกลยทุธ์ทางธุรกิจ ท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการ
ผูจ้ดัการเป็นผูน้ าเสนอ รวมทั้งติดตามดูแลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ และแผนงานท่ีก าหนดไว ้ตลอดจน
ทบทวนวสิยัทศัน์และพนัธกิจของบริษทัเป็นประจ าทุกปี  
 

บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ควบคุม ดูแล จัดสรรเวลาในแต่ละวาระ ส าหรับให้

กรรมการท่ีจะอภิปรายแสดงความเห็นในประเด็นท่ีส าคญัอย่างเพียงพอ และเป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากนั และรับผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการใน
การวางกรอบ และ ติดตามดูแลการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการขององคก์ร และเป็นประธานการประชุมผูถื้อหุ้น
ประจ าปีของบริษทั 
 

การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
ในปี 2560 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 7 คน เป็นกรรมการอิสระ 

จ านวน 3 คน กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย จ านวน 3 คน และกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร จ านวน 1 คน 
บริษทัฯ มีคณะกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ท าใหเ้กิดการถ่วงดุลและการสอบทาน   
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กรรมการอิสระจ านวน 3 คนน้ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซ่ึงได้ผ่าน              
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว้ และเป็นไปตามขอ้ก าหนดในปี 2551 ของส านกังาน กลต. กรรมการอิสระจ านวน 1 
ใน 3 คน ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 2  คน    

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทุกปี บริษทัฯ สามารถแต่งตั้ง

กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึงได ้โดยบริษทัฯ มิไดมี้ขอ้ก าหนดเร่ือง
จ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุดของกรรมการไวต้ามขอ้ก าหนดของส านกังาน กลต. และมีนโยบายให้
คณะกรรมการบริษทัทุกคน ด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดไ้ม่เกิน 5 บริษทั กรรมการของบริษทัฯ 
จะไม่เป็นกรรมการในบริษทัท่ีเป็นคู่แข่งหรือมีผลประโยชน์ขดัแยง้ทางธุรกิจกบับริษทัฯ และเปิดเผยรายช่ือ ประเภทธุรกิจ
และต าแหน่งท่ีกรรมการของบริษทัฯ ไปด ารงต าแหน่งไวใ้นทะเบียนประวติักรรมการ ในปี 2560 ไม่มีกรรมการของบริษทัฯ 
ท่านใดด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทั  

บริษทัฯ ไม่มีนโยบายให้ผูบ้ริหารระดบัสูงไปด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนยกเวน้บริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั และใหร้ายงานการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนของผูบ้ริหารระดบัสูงไวใ้นแบบรายงาน 56-1  

 
หน่วยงานก ากบัการปฏิบัตงิาน (Compliance Unit)   
บริษทัฯ มีหน่วยงานต่างๆ ดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฏ ระเบียบ ขอ้บงัคบับริษทั และขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการบริษทั ดูแล ติดตามให้มีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และ ก.ล.ต. และ
กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  ฝ่ายกฏหมาย ดูแล ติดตามให้มีการปฏิบติังานเป็นไปตามกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 
และฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เพื่อพฒันาและปรับปรุงระบบ
การควบคุมภายในขององคก์รใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

    
คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษทั แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยกลัน่กรองรายละเอียดโดยก าหนดคุณสมบัติและ

ขอบเขตความรับผิดชอบไวใ้นระเบียบของแต่ละคณะ ปัจจุบนับริษทัมีคณะกรรมการชุดยอ่ย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหาร โดยรายละเอียดเก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบอยูใ่นขอ้ 9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 
 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษทัฯ ไดเ้ห็นความส าคญัในเร่ืองน้ีจึงไดป้ระกาศใชน้โยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ท่ีห้ามกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัฯ หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ หากมีความจ าเป็นตอ้งท ารายการดงักล่าว คณะกรรมการจะดูแลให้การ
ท ารายการนั้นมีความโปร่งใส เท่ียงธรรม พิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ เสมือนกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก 
ทั้งน้ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั รวมทั้งจดัให้มี
การปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ อย่างเคร่งครัด ส าหรับรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ บริษทัย่อย และ
บริษทัร่วม ในปี 2560 ได้เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบแลว้ เม่ือเดือน
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กุมภาพนัธ์ 2561 และบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของรายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจ าเป็น ไวใ้นรายงานประจ าปี และ
แบบ 56-1 แลว้ 
 

การประชุมคณะกรรมการ 
การประชุมคณะกรรมการบริษทั จะก าหนดไวล่้วงหนา้ในแต่ละปีอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ังและมีการประชุม

พิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็นโดยมีการก าหนดวาระการประชุมชดัเจน ล่วงหนา้ และมีวาระการติดตามผลการด าเนินงานเป็น
ประจ า  ซ่ึงเลขานุการบริษทัจะจดัส่งหนังสือเชิญประชุมตามวาระท่ีผ่านการพิจารณาร่วมกนัของประธานกรรมการและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุม
เป็นเวลา 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการไดศึ้กษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดตอ้งการเสนอ
เร่ืองเขา้เป็นวาระการประชุมหรือประสงคใ์หฝ่้ายบริหารรายงานความคืบหนา้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นการเฉพาะ ก็สามารถแจง้
ความประสงคไ์ดท่ี้ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษทั  

โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละคร้ังใชเ้วลา 2-3 ชัว่โมง ประธานกรรมการไดเ้ปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่าน
สามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นและขอ้สงัเกตอยา่งอิสระ คณะกรรมการเห็นวา่เพ่ือป้องกนัขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ 
ร่ัวไหลโดยไม่มีเจตนา  จึงใหฝ่้ายบริหารรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในการประชุม เดือนใดท่ีไม่มีการประชุมก็ไม่
ตอ้งรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารไดมี้การพบปะหรือติดต่อเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัญหาต่างๆ ในการบริหารโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมอยูด่ว้ยเป็นประจ าในทุกไตรมาส หากมีประเด็นท่ีเป็นขอ้สงัเกตห่วงใย  ก็
จะแจง้ขอ้กงัวลหรือขอ้ห่วงใยนั้นต่อฝ่ายจดัการเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง  
  

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุด

ยอ่ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดพิ้จารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานระหวา่งปี
ท่ีผา่นมา เพ่ือใหน้ ามาปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังาน 
  โดยในปี 2560  คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีการประเมินผลคณะกรรมการบริษทัใน 2 รูปแบบ คือ การประเมิน
รายบุคคล (โดยตนเอง) และการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงอา้งอิงจากแบบประเมินของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) นอกจากน้ี ยงัจดัใหมี้การประเมินของคณะกรรมการชุดยอ่ย คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงผลคะแนนการประเมินแบ่งออกเป็นดงัน้ี 4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก, 3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก, 2 = 
เห็นดว้ย, 1 = ไม่เห็นดว้ย, 0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่    
 กระบวนการประเมินเร่ิมข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยเลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินให้กับ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าการประเมิน โดยก าหนดให้ส่งแบบประเมินคืนภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2561  เพื่อน ามา
สรุปผลคะแนนและแจง้ผลใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 เดือนกมุภาพนัธ์ 2561 

หลกัเกณฑก์ารประเมินผลงาน และสรุปผลการประเมินได ้ดงัน้ี 
 การประเมินรายบุคคล แบ่งตามห้วขอ้ ไดแ้ก่ โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ การประชุมของ

คณะกรรมการ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สรุปผลการประเมินมีคะแนนส่วน
ใหญ่ อยูใ่นเกณฑเ์ห็นดว้ยค่อนขา้งมาก และเห็นดว้ยอยา่งมาก รวม 98.70%    
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 การประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ แบ่งตามหัวขอ้ ไดแ้ก่ โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  
บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  การประชุมคณะกรรมการ การท าหน้าท่ีของ
กรรมการ  ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร สรุปผลการ
ประเมิน มีคะแนนส่วนใหญ่ อยูใ่นเกณฑเ์ห็นดว้ยค่อนขา้งมาก และเห็นดว้ยอยา่งมาก รวม 91.67% 

 การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ   เป็นการประเมินในด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ การประชุม และบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  สรุปผล
การประเมินมีคะแนนอยูใ่นเกณฑเ์ห็นดว้ยค่อนขา้งมาก และเห็นดว้ยอยา่งมาก รวม 96.83% 

 
ค่าตอบแทนกรรมการ    
บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดียวกบั

อุตสาหกรรมเดียวกนัโดยสูงเพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ และได้ขออนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้แลว้ ซ่ึงกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายใหมี้หนา้ท่ีและความรับผิดชอบมากข้ึน จะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
กบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ิมข้ึน     

ส าหรับหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาผลการด าเนินงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผู ้
ประเมินตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ และผลการ
ปฏิบติังาน พร้อมกบัพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 

ส าหรับปี 2560 เพื่อเป็นการลดภาระค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดแ้สดงความ
จ านงไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560  ดงันั้น ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560  จะไดรั้บเฉพาะกรรมการ
อิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร (ในส่วนกรรมการท่ีเป็นพนกังานของบริษทัฯ หรือบริษทั
ยอ่ยซ่ึงด ารงต าแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ) 
 

จ านวนค่าตอบแทนในปี 2560 และ 2559 ซ่ึงบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการมรีายละเอยีดดงันี ้ 

กรรมการ / ต าแหน่ง ค่าตอบแทนปี  2560 ค่าตอบแทนปี 2559 
 ค่าตอบแทน เบ้ียประชุม อ่ืนๆ รวม ค่าตอบแทน เบ้ียประชุม อ่ืนๆ รวม 
ประธานกรรมการ: 
- นายเทพชยั แซ่หยอ่ง 
- นางสาวดวงกมล โชตะนา 
-.. นายพนา จนัทรวโิรจน์ 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

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

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
100,000.- 
200,000 

100,000.-.- 

กรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร: 
- นายสุทธิชยั  แซ่หยุน่ 
- นายเสริมสิน สมะลาภา 
- นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์ 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
100,000.- 
100,000.- 
50,000.- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
100,000.- 
100,000.- 
50,000.- 

ประธานกรรมการตรวจสอบ: 
- นายสมศกัด์ิ  เชียร์ จิระนคร 
- นางสาวเขมกร วชิรวราการ 

 
- 

400,000.- 

 
- 

 
- 

 
- 

400,000.- 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 
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กรรมการ / ต าแหน่ง ค่าตอบแทนปี  2560 ค่าตอบแทนปี 2559 
 ค่าตอบแทน เบ้ียประชุม อ่ืนๆ รวม ค่าตอบแทน เบ้ียประชุม อ่ืนๆ รวม 
กรรมการตรวจสอบ 
- นายสุธีร์  จินตนานฤมิตร 
- ดร.ศนัธยา กิตติโกวทิ 
- นายตุลสถิตย ์ทบัทิม 
- นายอุทยั เบญจฤทธ์ิ 

 
- 
- 

300,000.- 
150,000.- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

300,000.- 
150,000.- 

 
300,000.- 
300,000.- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
300,000.- 
300,000.- 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร : 
-  นายสุพจน์ เพียรศิริ 
-  นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท ์

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
50,000.- 
50,000.- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
50,000.- 
50,000.- 

รวม 850,000.- - - 850,000.- 1,750,000.- - - 1,750,000.- 

หมายเหตุ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 อนุมติัให้บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
โดยแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดแ้สดงความ
จ านงไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 ดงันั้น ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการ
อิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร(ในส่วนกรรมการท่ีเป็นพนกังานของบริษทัฯ หรือกลุ่มบริษทัฯซ่ึงด ารง
ต าแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ) 

 
การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
กรรมการเขา้ใหม่ทุกคนจะไดรั้บการปฐมนิเทศเบ้ืองตน้จากประธานกรรมการ เก่ียวกบัลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 

ประวติัและความเป็นมาของบริษทัฯ ท่ีตั้งส านักงานและสาขา วฒันธรรมองคก์ร พร้อมรับค าช้ีแจงจากประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารและเลขานุการบริษทั เก่ียวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการก ากับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายในพร้อม
เอกสารประกอบ 

คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาความรู้ใหก้บักรรมการทุกคน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ เขา้ร่วมสัมมนาและเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่างๆ 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือสถาบนัอ่ืนๆ ไม่วา่จะเป็นการ
พฒันาในส่วนของหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจดัการแนวใหม่ เพ่ือให้กรรมการทุก
คนมีการพฒันา และปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการน าความรู้ต่างๆ มาปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมเพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง และน าความรู้มาใชป้ระโยชน์กบับริษทัฯ ต่อไป ซ่ึงในปี 2560 ไดส้นบัสนุนกรรมการ
เขา้ร่วมอมรม ดงัน้ี 
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ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง หลกัสูตรท่ีอบรมปี 5260 
1. น.ส. เขมกร วชิรวราการ กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
KPMG 
- Risk Trends and Proactive Audit Committee 

Assessing 
สภาวชิาชีพบญัชี     
- ตรวจสุขภาพกิจการผา่นงบการเงินรุ่นท่ี 1/60 
- ภาพรวมมาตรฐานการสอบบญัชีไทย รุ่นท่ี 3/60 

2. นายอุทยั เบญจฤทธ์ิ กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

KPMG 
-  Enhancing Audit Committee Excellences 
through Internal Audit 

3. นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท ์ กรรมการ - บญัญติั 10 ประการของนกับญัชียคุ AEC 
(ปรับปรุง 2559) รุ่นท่ี 3/60 

- Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี
ปรับปรุง ปี 2559 

- ภาพรวมมาตรฐานการสอบบญัชีของไทย รุ่นท่ี 
2/60 
- งบการเงินรวม 

4. นายสุพจน์ เพียรศิริ กรรมการ - บญัญติั 10 ประการของนกับญัชียคุ AEC 
(ปรับปรุง 2559) รุ่นท่ี 3/60 

- Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี
ปรับปรุง ปี 2559 

- งบการเงินรวม 
 
แผนการสืบทอดงาน 
คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะทอ้นออกมาจากพนักงานผูป้ฏิบติังาน ความเจริญเติบโตท่ี

ย ัง่ยนืของบริษทั ข้ึนอยูก่บัการสร้างบุคคลากรท่ีมีความสามารถเพ่ือส่งต่อภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์ของผูก่้อตั้ง รวมถึง
วฒันธรรมท่ีดีงามขององค์กร ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น จึงไดม้อบนโยบายให้ฝ่ายบริหารให้ความส าคญักบัการบริหารและการ
พฒันาทรัพยากรบุคคล อยา่งมีประสิทธิภาพ มีทิศทาง เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมขององคก์ร 
 บริษทัฯ มีการคดัเลือกบุคลากรท่ีจะเขา้มารับผิดชอบในต าแหน่งงานบริหารท่ีส าคญัทุกระดับให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและโปร่งใส เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทัฯ ไดผู้บ้ริหารท่ีมีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การเมือง มีความเขา้ใจในวฒันธรรม และจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจส่ือของบริษทัเป็นอยา่งดี ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการก าหนด
แผนสืบทอดงาน ดงัน้ี 
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1. ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
เม่ือต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารวา่งลงหรือผูอ้ยู่ในต าแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีใน

ต าแหน่งได ้บริษทัฯ จะมีระบบการใหผู้บ้ริหารในระดบัใกลเ้คียง หรือระดบัรองเป็นผูรั้กษาการในต าแหน่งจนกวา่จะมีการ
สรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนด และตอ้งเป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์  ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ ความเหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการทั้งคณะ เพ่ือน าเสนอประธาน
กรรมการเป็นผูเ้สนอรายช่ือบุคคลท่ีสมควรเป็นกรรมการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
2. ผู้อ านวยการ 

เม่ือต าแหน่งระดบัผูบ้ริหารตั้งแต่ผูอ้  านวยการข้ึนไปว่างลง หรือผูอ้ยูใ่นต าแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ต าแหน่งได ้บริษทัฯ มีการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งดงัน้ี  

1. วเิคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ดา้นกลยทุธ์ นโยบาย  แผนลงทุน  แผนการขยายตวั 
2. ประเมินความพร้อมของก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทัฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
3. ก าหนดแผนสร้างความพร้อมของก าลงัคน โดยพฒันาพนกังานหรือสรรหา เพ่ือเตรียมทดแทนคนท่ีลาออก 
4. สร้างแผนสรรหาพนกังานและพฒันาฝึกอบรมไวล่้วงหนา้ ก่อนพนกังานจะเกษียณหรือลาออกก่อนเวลา 
5. ก าหนดความสามารถ ซ่ึงหมายถึง ความรู้ ทกัษะ บุคลิกภาพ และทศันคติท่ีพึงปรารถนาของพนักงานใน

ต าแหน่งนั้นๆ และจดัท าแผนพฒันาเป็นรายบุคคล 
6. คดัเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศกัยภาพของพนกังานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
7. ใชเ้คร่ืองมือ KPI ในการทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวเิคราะห์ศกัยภาพของพนกังาน 

 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยทั้งส้ิน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผูถื้อหุ้น   
สามารถใชดุ้ลยพินิจของตนเองอยา่งเป็นอิสระ รวมถึงกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ตอ้งมีความรู้ความช านาญทางการบญัชี
หรือการจดัการดา้นการเงินท่ีเก่ียวขอ้งตามขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีสามารถอ่านและเขา้ใจพ้ืนฐานของงบการเงิน  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย 3 ท่าน ดงัน้ี       

 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง คุณสมบัต ิ
1 นางสาวเขมกร วชิรวราการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและมีความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน 
2 นายตุลสถิตย ์ ทบัทิม กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
3 นายอุทยั เบญจฤทธ์ิ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
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บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจ าปี) ท่ีถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของ
บริษทัอยา่งเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. สอบทานให้บริษทัมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 
โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการประเมินความเส่ียง การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
5. พิจารณาคดัเลือกเพ่ือเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ประสานงานกบัผูส้อบบัญชีเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ในการด าเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน  
และปัญหาท่ีพบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นท่ีผูส้อบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระส าคญั รวมทั้ งเขา้ร่วม
ประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกตอ้งและ
ครบถว้น ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลในการเขา้ท า
รายการดงักล่าวอย่างถูกตอ้งครบถว้น ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั 

7. สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนั
ของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

8. จดัท ารายงานผลการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัระบบบริหารความเส่ียงของบริษทั     
 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายงานท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นชอบหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
 รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดม้อบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ในการปฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง และ
คณะกรรมการของบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 

 

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committees) 

คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการด าเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการ
บริหารต่างๆ ของบริษทั หลกัเกณฑใ์นการด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ และแนวนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั  เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัพิจารณาและอนุมติัและ/หรือให้ความเห็นชอบ 
รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัตามนโยบายท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยคณะกรรมการ
บริหาร ประกอบดว้ย 3 ท่าน ดงัน้ี    

 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นายพนา  จนัทรวโิรจน ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2 นายสุพจน ์ เพียรศิริ กรรมการบริหาร 
3 นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท ์ กรรมการบริหาร 

หมายเหต ุ:  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2561 แต่งตั้งนายพนา จนัทรวโิรจน์ เป็น
ประธานกรรมการบริหาร แทนนายเทพชยั แซ่หยอ่ง ท่ีลาออก 
 

บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ควบคุมดูแลกิจการ และก าหนดนโยบาย ทิศทางและกลยทุธ์ทางธุรกิจใหด้ าเนินการตามนโยบายและเป้าหมาย
ของคณะกรรมการบริษทั รวมทั้ งน าเสนอนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ ทิศทางในการด าเนินธุรกิจและ
แผนงานใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

2. พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอ านาจก าหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของบริษทั รวมถึงการ
คดัเลือก การฝึกอบรม การแต่งตั้ง การวา่จา้ง การโยกยา้ย การก าหนดเงินค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนสัพนกังาน
ระดบัผูบ้ริหาร และการเลิกจา้งพนกังานของบริษทั โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการ
ผูจ้ดัการของบริษทัเป็นผูมี้อ านาจแทนบริษทัฯ ในการลงนามในสญัญาจา้งแรงงาน 

3. พิจารณาอนุมติัการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การจดัซ้ือสินคา้  การจดัซ้ือลิขสิทธ์ิ 
การลงทุนในสินทรัพย ์การท าธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคาร/สถาบนัการเงิน ในเร่ืองการเปิดบญัชี การให้
กูย้ืมเงิน การกูย้ืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ จ าน า จ านอง ค ้ าประกนั และอ่ืนๆ รวมถึงการซ้ือ ขายและจด
ทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใดๆ เพ่ือการด าเนินงานตามปกติธุรกิจภายในวงเงินส าหรับแต่ละรายการ เป็นไปตาม
ระเบียบอ านาจอนุมติัและสัง่การท่ีคณะกรรมการของบริษทัอนุมติัแลว้ 

4. ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลกัในการด าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั และให้มีอ านาจควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ 
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แผนธุรกิจ  และกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้วซ่ึงอยู่ภายใต้กฎหมาย เง่ือนไข 
กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั 

5. มีอ านาจด าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานตามธุรกิจ ซ่ึงอยู่ภายใต้
กฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบและขอ้บังคบัของบริษทั เวน้แต่รายการท่ีคณะกรรมการบริหาร อาจมีความ
ขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย  ซ่ึงจะกระท าไดต้่อเม่ือ
ไดรั้บมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัท่ีมีกรรมการอิสระเขา้ประชุมดว้ยเท่านั้น ส่วนรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบติัตามท่ีตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และ กลต. ก าหนด 

6. พิจารณาผลก าไรขาดทุนของบริษทั และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจ าปี เพ่ือ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

7. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี การไดรั้บมอบหมายอ านาจดงักล่าว
ขา้งตน้ ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือ
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดตามท่ีทาง กลต. ก าหนด กบับริษทัหรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการ
อนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัไว ้  

อยา่งไรก็ดี การอนุมติัรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวจะตอ้งด าเนินการตามประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือส านักงาน ก.ล.ต. เร่ืองหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการ
เปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน 

ทั้งน้ี กรรมการบริหารของบริษทั อาจไดรั้บการแต่งตั้ง หรือถอดถอนโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ หรือท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

 9.3.1 กรรมการอสิระ (Independent Director)  

กรรมการอิสระ คือ กรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการกิจการของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม มีความเป็นอิสระจาก
ผูถื้อหุน้ใหญ่และผูบ้ริหารของบริษทัไม่มีความสมัพนัธ์อนัอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน 

ทั้งน้ี นิยามกรรมการอิสระของบริษทัเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของส านกังาน กลต.และตลาดหลกัทรัพย ์ฯ 
 
คุณสมบัตกิรรมการอสิระ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์องกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ท่ีปรึกษาด้านอ่ืนใดท่ีได้รับ
ผลตอบแทนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดับ
เดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
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มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้ งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการ
อิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ
บริษทั 

3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ในการบริหารจดัการ ทั้งในทางตรงหรือทางออ้มกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่ง
อิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือ ผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัเวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

4. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พ่ี นอ้งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

5. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่ท าการเป็นตวัแทนอยา่งเปิดเผยหรืออยา่งไม่เปิดเผยของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ใดซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผูถื้อหุน้ใดของบริษทั 

6. กรรมการอิสระจะตอ้งท าหนา้ท่ีและใชว้ิจารณญาณของตน โดยไม่ไดรั้บอิทธิพลจากกรรมการ ผูบ้ริหารหรือ  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือญาติ 

7. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ
ของนิติบุคคลท่ีเป็นส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม           
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

8. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงไดรั้บค่าบริการ เกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจาก
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ในกรณีท่ี     
ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึง การเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ
ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้ง 

9. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน            
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน 
ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของบริษทั 

ทั้งน้ี กรรมการอิสระตอ้งเป็นผูท่ี้ผา่นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุน้ 
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9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

บริษทัฯ ตระหนักว่า ธุรกิจส่ือของบริษทั มีความส าคญัต่อการช้ีน าความคิดของสังคม ดังนั้ นบุคคลท่ีจะเป็น
ผูบ้ริหารหรือกรรมการของบริษทั ต้องเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของการเป็นส่ือท่ีมีจริยธรรมและยึดมัน่ใน
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  และจริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือสามารถวางแนวนโยบายในการน าเสนอเน้ือหาอย่างเป็นกลาง  
สร้างสรรค ์ไม่บิดเบือน จึงเห็นว่าการคดัสรรบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเป็นเร่ือง
ส าคญั จึงควรเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของคณะกรรมการทั้งคณะ  

การสรรหากรรมการบริษทั 

บริษทัฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูท้  าหนา้ท่ีสรรหากรรมการ โดยจะเป็นผูท้  าหนา้ท่ีเสนอช่ือ และเป็น  
ผูพ้ิจารณาคดัเลือก  ซ่ึงโครงสร้างของคณะกรรมการจะประกอบด้วยบุคคลท่ีมีคุณสมบติัหลากหลาย ทั้งทางดา้นทกัษะ
วิชาชีพ  ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น  เพศ  อาย ุเป็นตน้ โดยจะสรรหาจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ โดยเฉพาะฐานขอ้มูลกรรมการ 
(Director Pool) ตามเกณฑท่ี์ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฏหมาย หรืออาจจะกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ    

นอกจากน้ี บริษทัยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย รายเดียว หรือหลายรายรวมกนั ซ่ึงถือหุ้นของบริษทัฯ เป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และตอ้งถือหุ้นในวนัท่ีเสนอช่ือกรรมการ พร้อมเอกสารรับรองการถือครองหลกัทรัพยจ์ากบริษทัฯ  
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการได ้โดยเสนอช่ือผ่านประธานกรรมการล่วงหนา้ 3 เดือนก่อนวนัประชุมใหญ่
สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ พร้อมขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 

การแต่งตั้งกรรมการบริษทั จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการจะตอ้งผ่านมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ทั้งน้ีขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี  

(ก)  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง  
(ข)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูเ่ลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ   

ท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ให้กรรมการจ านวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการบริษทั 
ทั้งหมด ตอ้งออกจากต าแหน่ง โดยให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งก่อน อย่างไรก็
ตาม กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกเขา้ด ารงต าแหน่งอีกก็ได ้
 

การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

ส าหรับการสรรหาผูม้าด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ิจารณาสรรหาและ
คดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด และต้องเป็นผูท่ี้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ความเหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
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9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

บริษทัฯ มีนโยบายการท ารายการระหว่างกันของบริษทัฯ และบริษทัย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยก าหนดการปฏิบติัในการท ารายการ     
ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติซ่ึงเกิดกบับุคคลภายนอกและกระท าอยา่งยติุธรรมตามราคาตลาด  ในกรณีท่ีไม่
สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ ง  2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดอตัราค่าสินคา้และบริการท่ี
เหมาะสมต่อไป โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการและความ
เหมาะสมทางดา้นราคา 

ในปี  2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีการท ารายการระหว่างกนักบักิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีเง่ือนไขตาม
ราคาตลาด และส าหรับรายการระหว่างกันอ่ืนๆ ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการท ารายการจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูเพ่ิมเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปี  

 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

9.5.1 การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ ก าหนดนโยบายการป้องกนัไม่ใหก้รรมการและผูบ้ริหารใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีเพ่ือประโยชน์แก่ตนเองในทาง
ท่ีมิชอบ ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุ้นรายอ่ืน หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูถื้อหุ้นโดยรวม เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัมาตรา 
241 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ดงัน้ี 

1.  หา้มไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน ไปเปิดเผยขอ้มูลภายใน
แก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท ารายงานทางการเงิน หรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
อ่ืน ระมดัระวงัเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน  และหากมีการซ้ือ
ขายในช่วงระยะเวลาดงักล่าวตอ้งแจง้ต่อคณะกรรมการบริษทัทนัที 

 
9.5.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษทั ก าหนดแนวปฏิบติัใหก้รรมการของบริษทั บริษทัยอ่ย และผูบ้ริหาร เปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สีย
ของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2551 และ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 2/2552 โดยก าหนดใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหารรายงานส่วนไดเ้สียของ
ตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบริษทัไดป้ระกาศใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 ดงัน้ี 

1. ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร จดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง จดัส่งใหเ้ลขานุการบริษทั เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหารและบุคคล
ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง พร้อมส าหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเม่ือคณะกรรมการตอ้งพิจารณาธุรกรรมระหวา่ง
บริษทั กับกรรมการ และหรือ ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง ทั้ งน้ีเลขานุการบริษทัจะสรุป
รายงานส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร เสนอคณะกรรมการบริษทัรับทราบปีละคร้ัง ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัรอบส้ินปี  



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 84 

2. ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนได้เสีย ให้กรรมการและผูบ้ริหาร ส่งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของ
ตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ใหเ้ลขานุการบริษทั เพ่ือรายงานคณะกรรมการบริษทัภายใน 7 วนันบัจากท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง 

ในปี 2560 มีการรายงาน 1 คร้ัง และมิไดมี้การท ารายการท่ีมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ 
 

9.5.3 การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ 
บริษทัฯ ไดมี้หนังสือแจง้ให้คณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารทราบ ถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครอง

หลกัทรัพยต์่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยตอ้งจดัส่งรายงานต่อ ก.ล.ต. ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับหลกัทรัพย์
ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยน์ั้น และเลขานุการบริษทัจะสรุปรายงานการถือ
ครองหลกัทรัพยเ์สนอคณะกรรมการบริษทัรับทราบปีละคร้ัง ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัรอบส้ินปี 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2561 

ทั้งน้ีในระหว่างปี 2560 ได้รายงานการถือครองหลกัทรัพยโ์ดยเปรียบเทียบ การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหว่างวนัท่ี        
31 ธนัวาคม 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี  

 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ 

จ านวนหุน้ (หุน้) สดัส่วนการถือ
ครองหุน้ของ
บริษทั (%)  
ณ 31 ธ.ค. 60 

หมายเหต ุ
ณ 31 ธ.ค. 

2560 
ณ 31 ธ.ค. 

2559 
จ านวนหุน้เพ่ิม
(ลด) ระหวา่งปี 

(หุน้) 
1 นายพนา   จนัทรวโิรจน ์ - - - - - 
2 นายสุพจน์  เพียรศิริ 5,000 5,000 - - - 
3 นางสาวณฐัวรา แสงวารินทร์ - - - - - 
4 นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท ์ 1,000 1,000 - - - 
5 นางสาวเขมกร  วชิรวราการ - - - - - 
6 นายตุลสถิตย ์ ทบัทิม - - - - - 
7 นายอุทยั เบญจฤทธ์ิ - - - - - 
8 นางสาวพิมพิมล   คงเกรียงไกร - - - - - 
9 นายแสงชยั   ลีลานวลิขิต 1,000 1,000 - - - 
10 นางสาวฐิตกานต ์ ธนาโอฬาร - - - - - 
11 นางสาวบุญพา แซ่เบ ้ 100 100  - - 

หมายเหตุ : 1. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้ จ านวน 170,048,386 หุน้    
  2. จ านวนหุน้กรรมการท่ีแสดง รวมคู่สมรส (ถา้มี) แลว้ 
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
9.6.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ่ายค่าสอบบญัชีให้แก่ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา 
มีจ านวนเงินรวม 1,410,000  บาท  

 

9.6.2 ค่าบริการอืน่ (Non-Audit Fee)  

บริษทัฯ และบริษทัย่อย ไม่มีการรับบริการอ่ืนจากส านักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

หมายเหตุ : บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัใหร้วมถึง  
(ก) คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพ่ึงพิงหรืออยูใ่นอุปการะของผูส้อบบญัชี 
(ข) กิจการท่ีมีอ านาจควบคุมส านักงานสอบบญัชี กิจการท่ีถูกควบคุมโดยส านักงานสอบบญัชีและกิจการท่ีอยู่

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัส านกังานสอบบญัชี ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
(ค) กิจการท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัของส านกังานสอบบญัชี 
(ง) หุน้ส่วนหรือเทียบเท่าของส านกังานสอบบญัชี 
(จ) คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพ่ึงพิงหรืออยูใ่นอุปการะของบุคคลตาม (ง) 
(ฉ) กิจการท่ีผูส้อบบญัชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญั ไม่วา่จะ

เป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 

9.7 การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอืน่ๆ 
9.7.1 การเข้าร่วมประชุม 

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั, คณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมผูถื้อหุน้มีรายละเอียด ดงัน้ี  
 

 

 จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม/จ านวนคร้ังทีป่ระชุม 

กรรมการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ สามญัผู้ถือหุ้น วสิามญัผู้ถือหุ้น 
1. นายเทพชยั แซ่หยอ่ง 6/6 - 1/1 - 
2. นายสุพจน์ เพียรศิริ 6/6 - 1/1 - 
3. นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท ์ 6/6 - 1/1 - 
4. นางสาวณฐัวรา แสงวารินทร์ 6/6 - 1/1 - 
5. นางสาวเขมกร วชิรวราการ  
(แต่งตั้งวนัท่ี 25 เมษายน 2560) 

4/4 4/4 - - 

6. นายตุลสถิตย ์ทบัทิม 
(แต่งตั้งวนัท่ี 25 เมษายน 2560) 

4/4 4/4 - - 

7. นายอุทยั เบญจฤทธ์ิ 
(แต่งตั้งวนัท่ี 2 สิงหาคม 2560) 

2/2 2/2 - - 
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หมายเหตุ : การประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี  2560  มีทั้งหมด 6 คร้ัง ,คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 4 
คร้ัง  โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560  มีมติแต่งตั้ งกรรมการ 2 ท่านแทน
กรรมการท่ีลาออก คือ ล าดบัท่ี 5-6 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2560 มีมติแต่งตั้ง
กรรมการ 1 ท่านแทนกรรมการท่ีลาออก คือล าดบัท่ี 7 ดงันั้นการเขา้ร่วมประชุมจึงเร่ิมจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  

 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การจดบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั

อย่างครบถว้น จัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมให้กรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ตรวจสอบได ้



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

87 
 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 
10.1 นโยบายภาพรวม 

  คณะกรรมการบริษทัฯ และบริษทัย่อย มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาบริษทัในฐานะส่ือคุณภาพ ให้เติบโตอย่าง
ย ัง่ยนื และยนืหยดัอยูบ่นหลกัการของการเป็นส่ือท่ีมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อองคก์ร สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
ภายใตก้ฎหมายและกฎระเบียบของบริษทัฯ โดยค านึงถึงหลกัจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ และหลกับรรษทัภิบาล ยึดถือ
เร่ืองความโปร่งใส (Corporate Governance: CG) ในการบริหารธุรกิจ และค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stake Holder) 
เพราะตระหนกัดีวา่ ธุรกิจส่ือนั้น เก่ียวขอ้งกบัสงัคมอยา่งใกลชิ้ด โดยเฉพาะการน าเสนอเน้ือหาตา่งๆ ของส่ือส่ิงพิมพ ์
ทีว ีและโซเชียล มีเดีย ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและความคิดของประชาชน  
 บริษทัฯ ได้น าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาเป็นหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้ งยงัสนับสนุนให้ผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (ประกอบด้วย ผูถื้อหุ้น คู่ค ้า 
พนกังาน ลูกคา้ ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม) เกิดการพฒันารอบดา้นและเติบโตไปดว้ยกนัอยา่งย ัง่ยนื  
 ทั้งน้ี นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษทัฯ ไดย้ดึตามคูมื่อจริยธรรมธุรกิจ และขอ้พึงปฎิบติัในการ
ท างาน (Code of Conduct) ของบริษทัฯ และแนวทางการปฏิบติัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ใน 8 หวัขอ้ ดงัน้ี 

 

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือท่ีครบวงจร (Multimedia) โดยยึดมัน่การด าเนินธุรกิจอยา่ง
เป็นธรรม และซ่ือสัตยสุ์จริต ยึดมัน่ในการปฎิบติัตามสัญญาท่ีมีต่อลูกคา้ ภายใตก้รอบ กติกา ในการด าเนินธุรกิจ
อย่างยุติธรรมตามท่ีกฎหมายก าหนด มุ่งเน้นการให้ความส าคญัในเร่ืองการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมถึง  
การท าสัญญาทางธุรกิจการคา้อยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส โดยยึดหลกัปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน (Code of Conduct) ท่ีบริษทัฯไดก้ าหนดไว ้สรุปไดด้งัน้ี 

1.1 ความเป็นธรรมต่อคู่คา้ (ประกอบดว้ย ลูกคา้ เจา้หน้ี คู่แข่งทางการคา้)  
ด้านคู่ค้า 
 ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัฯ รับ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอ หรือจ่าย

ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในทางการคา้กบัคู่คา้  
 ปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อยา่งเคร่งครัด  
 มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้  
 ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขไดจ้ะรีบแจง้

ให้คู่คา้ทราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใชห้ลกัการของความ
สมเหตุสมผล และใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริงและถูกตอ้ง  

 สนบัสนุนและร่วมมือกบัคู่คา้ในการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน  
 สนบัสนุนและร่วมมือกบัคู่คา้ในการผลิตสินคา้และบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความตอ้งการของ

ลูกคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  
 รักษาความลบัของคู่คา้ ไม่น าขอ้มูลมาใชเ้พ่ือประโยชน์ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
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              ด้านคู่แข่งทางการค้า 
 ประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่กนั   
 ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวใหร้้ายโดยปราศจากความจริง หลีกเล่ียงวธีิการ

ไม่สุจริตเพ่ือท าลายคู่แข่งขนั 
 ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น 

การจ่ายสินจา้งใหแ้ก่พนกังานของคู่แขง่ เป็นตน้ 
ด้านเจ้าหนี ้
 รักษาดูแลและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การช าระคืน การดูแล

หลกัทรัพยค์  ้าประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆ รวมทั้งไม่ใชเ้งินทุนท่ีไดจ้ากการกูย้มืเงินไปในทางท่ีขดักบั
วตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงท่ีท ากบัผูใ้หกู้ย้มืเงิน 

 รายงานฐานะทางการเงินของบริษทัฯ ท่ีเป็นจริงและถูกตอ้ง แก่เจา้หน้ีดว้ยความซ่ือสตัย ์
 รายงานเจา้หน้ีล่วงหนา้ หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัในสญัญา และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข

ปัญหาดงักล่าว 
 

1.2 ความเป็นธรรมต่อพนกังาน  (รายละเอียดตามหวัขอ้ท่ี 4 เร่ืองการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม)  
1.3 ความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้  (ระบุรายละเอียดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน 

(Code of Conduct) และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี) : 
 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยแ์ละเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรายเพ่ือประโยชน์สูงสุดโดยรวม รวมทั้ง

การตดัสินใจในการด าเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงั และรอบคอบ เพื่อการเติบโตของบริษทั 
อยา่งย ัง่ยนื 

 เปิดเผยขอ้มูล : รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 
สม ่าเสมอ ตามความเป็นจริง เช่น งานประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ งาน Opportunity Day ซ่ึงจดัข้ึน
ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 ไม่แสวงหาประโยชน์ใหก้บัตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทัฯ ท่ียงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ 

 ความเป็นธรรมต่อประชาชนทัว่ไป : ในการน าเสนอเน้ือหา บริษทัฯ ไดต้ั้งปณิธานท่ีจะเป็นส่ือซ่ึงให้
ความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ ความบันเทิงอัน เป็นสาระประโยชน์ และมีคุณภาพ เพื่อท่ี
ประชาชนและเยาวชนสามารถน าไปปรับใชเ้กิดประโยชน์ต่อตวัเองได ้

 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ย ังเน้นการท าหน้าท่ี ส่ือสารมวลชนท่ีมีจริยธรรม การน าเสนอเน้ือหาท่ี

ตรงไปตรงมา เป็นกลาง ไม่บิดเบือนความจริง ให้ความเป็นธรรมและค านึงถึงหลักมนุษยธรรมกับผูท่ี้ได้รับ
ผลกระทบ 
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2.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 บริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่ การทุจริตและคอร์รัปชัน่ส่งผลกระทบต่อการพฒันาระบบเศรษฐกิจ สังคม 
และความมัน่คงของประเทศ  ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้ าหนดเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไวเ้ป็น
ส่วนหน่ึงใน “นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี” และ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฎิบติัในการท างาน (Code of 
Conduct) ของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยเฉพาะคู่มือจริยธรรมของคนข่าวของเครือเนชัน่กรุ๊ป หรือท่ี
เรียกกวา่  “Nation Way” เช่น ขอ้ก าหนด การห้ามรับของรางวลัท่ีมีมูลค่า และการรับสินบน เงินพิเศษใดๆ เพ่ือจา้ง
ใหน้ าเสนอข่าว และหา้มมิใหพ้นกังานเรียกหรือรับประโยชน์หรือทรัพยสิ์นใดๆ ท่ีส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบติั หรือ
ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีในทางมิชอบ หรืออาจท าใหบ้ริษทัฯ เสียประโยชน์อนัชอบธรรม เป็นตน้ รวมทั้งใหพ้นกังาน
ละเวน้การเสนอ หรือให้ประโยชน์ หรือทรัพยสิ์นใดแก่บุคคลภายนอกเพ่ือจูงใจให้ผูน้ั้ นกระท า หรือละเวน้การ
กระท าใดท่ีผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหนา้ท่ีของตน เป็นตน้ 
 นอกจากน้ี  บริษทัฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงเขา้ร่วมลงนาม
ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่กบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) และในฐานะส่ือสารมวลชน บริษทัฯ ไดเ้ป็นส่ือกลางในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์รณรงค์การต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ใหก้บัหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือกระตุน้จิตส านึกให้องคก์รทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในสงัคมไทย 
 ทั้ งน้ี บริษทัได้รับมอบใบรับรองเป็นสมาชิกจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต (CAC)  อนัเป็นเคร่ืองยืนยนัไดว้่าบริษทัตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคญัของการวางระบบ
ป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชันและพร้อมท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส  ซ่ึงใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวนัท่ี 10 
พฤศจิกายน 2560  ส้ินสุดวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 
 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยแบ่งเป็นภายในองคก์ร และภายนอกองคก์ร ดงัน้ี 
ภายในองค์กร : ไดก้ าหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฎิบติัในการท างาน (Code of Conduct) วา่ดว้ยความ
รับผิดชอบต่อพนกังานท่ีจะตอ้งปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยปัจเจกชน และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์โดยบริษทัฯ จะ
ไม่ท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิหรือคุกคามไม่วา่ทางกาย วาจา หรือการกระท าต่อผูอ่ื้นบนพ้ืนฐานของเช้ือชาติ 
ศาสนา อาย ุความพิการทางร่างกายและจิตใจ หรือกดข่ีข่มเหงในทุกรูปแบบ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัสนับสนุนให้
พนกังานมีโอกาสแสดงศกัยภาพและคุณค่าแห่งตนในการเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาองคก์รใหมี้ความเจริญกา้วหนา้
อยา่งต่อเน่ือง และยัง่ยนืร่วมกนั  
ภายนอกองค์กร  : ไม่น าเสนอเน้ือหาท่ีละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมุนษยข์องบุคคล และให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งต่อ
การคุม้ครองและเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของ เด็ก สตรี และผูด้อ้ยโอกาส ตามคู่มือหลกัจริยธรรมของคนข่าว 
Nation Way ท่ีใหพ้นกังานของบริษทั ฯ และเครือเนชัน่กรุ๊ปถือปฏิบติั 
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4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม   
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีสุด และเป็นปัจจัยส าคัญท่ีน าองค์กรไปสู่

ความส าเร็จ จึงมุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพของพนกังาน เสริมสร้างวฒันธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งดา้นร่างกายและ
จิตใจ และสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดี ส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้พนักงาน สนับสนุน
และให้ความส าคญักบัการพฒันาพนักงานและการดูแลในเร่ืองของสวสัดิการแรงงาน ในการจดัระบบค่าจา้งและ
สวสัดิการให้กบัพนกังานดว้ยความเหมาะสม และยงัครอบคลุมถึงการลาหยดุในกรณีต่างๆ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
เงินช่วยเหลือบุตร เงินยืมฉุกเฉิน ค่าเคร่ืองแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล เบ้ียเล้ียง ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง รวมถึงการ
ก าหนดแนวปฏิบติัดา้นแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดและมาตรฐานสากลโดย
รายละเอียดเก่ียวกบัการใหส้วสัดิการ และการจดัฝึกอบรมเพ่ือพฒันาคุณภาพของพนกังาน สามารถดูรายละเอียดได้
จากหวัขอ้รายงานการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หวัขอ้ จริยธรรมวา่ดว้ยความรับผิดชอบต่อพนกังาน 

 
5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
            บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กับลูกคา้และประชาชนท่ีจะได้รับ
ข่าวสาร ผลิตภณัฑ์ และบริการท่ีดีมีคุณภาพในระดบัราคาท่ีเหมาะสมและยุติธรรม ดงัท่ีไดก้ าหนดในจริยธรรมว่า
ดว้ยความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน (Code of Conduct) ของบริษทั ฯ 
 
6.  การดูแลและรักษาส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัฯ มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย จึงให้ความส าคญัอยา่งยิ่งใน
เร่ืองการน าเสนอเน้ือหาท่ีมีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยไดป้ลูกจิตส านึกเก่ียวกบัการรักษา
ส่ิงแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอกองค์กร ตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบัติในการท างาน (Code of 
Conduct) ของบริษทัฯ อาทิเช่น 
 - การส่งเสริมและเป็นส่ือกลาง เผยแผ่ให้ประชาชนให้ความส าคญัต่อการอนุรักษรั์กษาส่ิงแวดลอ้มของ
ประเทศและของโลก ผา่นส่ือต่าง ๆของกลุ่มบริษทัฯ อาทิเช่น หนงัสือส าหรับเยาวชน เก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม, 
การอนุรักษแ์หล่งน ้ า  เป็นตน้ 
 - รณรงคใ์ห้พนักงานภายในองค์กรใช้ทรัพยากรอยา่งรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านการส่ือสารภายใน
องคก์รและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงคล์ดภาวะโลกร้อน และดูแลส่ิงแวดลอ้มให้น่าอยู ่โดย
ผา่นกิจกรรม อาทิ  
1. การลดการใชก้ระดาษ ส่งเสริมใหพ้นกังานจดัเก็บเอกสารหรือขอ้มูลทางธุรกิจในรูปแบบของส่ืออิเล็กทรอนิกส์   
 และก่อใหเ้กิดความสะดวกในการสืบคน้, น ากระดาษเหลือใชม้าใชซ้ ้ าเพื่อลดตน้ทุนการใชก้ระดาษ ถือเป็นการ
 ประหยดัค่าใชจ่้ายใหก้บับริษทัฯ  และเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหน่ึง  
2. รณรงค์เร่ืองการใช้น ้ าและไฟฟ้าอย่างประหยดั เช่น ปิดไฟในช่วงเวลาพกัเท่ียง หรือปิดหน้า จอคอมพิวเตอร์
 ในช่วงเวลาท่ีไม่ไดใ้ชง้าน  
3. บริษทัฯ จดักิจกรรม 5 ส. โดยจดัเก็บโตะ๊ท างาน และสถานท่ี ใหส้ะอาด เป็นระเบียบ ทุกเดือน 
4. สนบัสนุนใหพ้นกังาน เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้ม และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
 และพลงังานท่ีบริษทัฯ และองคก์รอ่ืนๆ จดัข้ึน 
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7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 
 บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงการช่วยเหลือและร่วมกนัดูแลพฒันาสังคม โดยไดด้ าเนินโครงการกิจกรรมเพ่ือ
สงัคม ท่ีสอดคลอ้งกบัธุรกิจขององคก์รอยา่งต่อเน่ืองมาตลอด อาทิ เช่น  

 โครงการ Smile Library ปี 3 
 มอบหนงัสือ มอบความรู้ สู่โรงเรียน เป็นโครงการท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัท าร่วมกบัพนัธมิตรทั้งบุคคลธรรมดา  
และบริษทัเอกชน รวมมากกวา่ 30 องคก์ร ส่งมอบความรู้และส่ือการศึกษาไปยงัเยาวชนท่ีอยูใ่นชนบท เพ่ือเปิดโลก
ใบเล็กของเยาวชนท่ีดอ้ยโอกาสให้มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการมากยิ่งข้ึน โดยปี 2559 พนัธมิตร
และบริษทัฯ ไดร่้วมกนัจดัส่งหนังสือไปยงัโรงเรียนรวมถึง 100 โรงเรียนทัว่ประเทศ เป็นจ านวนหนงัสือมากกว่า
หน่ึงแสนเล่ม ผูท่ี้ร่วมโครงการ อาทิเช่น บริษทั เป๊ปซ่ี-โคล่า (ไทย) เทรดด้ิง จ ากดั, บริษทั ยเูซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั, บริษทั นีโอคอสเมด จ ากดั, บริษทั น ้ าตาครบุรี จ ากดั (มหาชน), โรงพยาบาลพญาไท 2 เป็นตน้ 
 

 มอบหนงัสือให้กบัสถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่างๆ ดงัน้ี 
1. สถานสงเคราะห์เด็ก วดัโบสถว์รดิตถ ์จ.อ่างทอง 28 มกราคม 2560 
2. บา้นสร้างสรรคเ์ด็ก จ.ปทุมธานี 30 เมษายน 2560 
3. สถานสงเคราะห์เยาวชน มูลนิธิมหาราช จ.ปทุมธานี 24 มิถุนายน 2560 
4. บา้นคนชรา จ.นครปฐม 27 สิงหาคม 2560 
5. บา้นเด็กก าพร้าลอเรนโซ่ จ.ชลบุรี 28 ตุลาคม 2560 
6. สถานสงเคราะห์เด็ก วดับางเพลิง จ.อยธุยา 2 ธนัวาคม 2560 

 
 NJ Spelling Bee 2017 กิจกรรมแข่งขนัสะกดค าภาษาองักฤษชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 20  

ความสามารถด้านภาษาองักฤษนอกจากจะเพ่ิมวิสัยทัศน์และพฒันาของเด็กไทยให้ก้าวไกลแลว้ ยงัมี
ความส าคญัยิ่ง ในยุคเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน Nation Junior ในเครือบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล               
เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัการแข่งขนัการสะกดค าภาษาองักฤษชิงแชมป์แห่งประเทศไทย หรือเป็นท่ีรู้จกั
กนัดีในนามวา่ NJ Spelling Bee มาตั้งแต่ปี 2541 โดยมีรางวลัเกียรติยศเป็นถว้ยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี พร้อมทั้งทุนการศึกษาเรียนภาษาองักฤษ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ส าหรับแชมป์
ประจ าภาคและอาจารยท่ี์ปรึกษาไดรั้บทุนการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 

ในระยะเวลา 20 ปี NJ Spelling Bee ไดจ้ดัท าข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจนเป็นท่ีรู้จกั และเป็นกิจกรรมการแข่งขนั
สะกดค าภาษาองักฤษท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในประเทศและภูมิภาคอาเซียน จนถึงปัจจุบนัมีผูร่้วมโครงการกวา่ 20,000 คน 
ในแต่ละปี เปิดโอกาสให้เยาวชนไดใ้ชค้วามสามารถของตนท่ีมีอยู่ในดา้นทกัษะภาษาองักฤษไดมี้เวทีแสดงออก 
รวมถึงใชค้วามสามารถน าไปสู่การไดเ้ปิดโลกทศัน์ในการไปเรียนภาษาองักฤษในต่างประเทศ และยงัรวมถึงการ
กระชบัความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณครูกบัลูกศิษยใ์หไ้ดมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ 
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  The 12th Junior Dublin Literary Awards for Thailand 2017 กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความ
ภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคชิ์งชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
Nation Junior ร่วมกบั สถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนดป์ระจ าประเทศไทย จดักิจกรรมประกวด

เรียงความภาษาองักฤษ เชิงสร้างสรรคส์ าหรับเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในปี 2560 ท่ีผา่นมาครบรอบเป็นปี
ท่ี 12 แลว้ ภายใตห้วัขอ้ “A Journey” ชิงรางวลัศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ดว้ยกิจกรรมน้ี เป็นหนทางหน่ึง
ในการพฒันาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย และเปิดโอกาสให้เยาวชนกล้าแสดงออกในการใช้
ภาษาองักฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน บริษทัฯไดรั้บความร่วมมือกบัพนัธมิตร อาทิ นิตยสารซิต้ี
ไลฟ์เชียงใหม่ เป็นผูร่้วมจดัในระดบัภาคเหนือ และหนงัสือพิมพภู์เก็ตกาเซตตเ์ป็นผูร่้วมจดัในระดบัภาคใต ้จึงท าให้
มีนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายร่วมส่งผลงานเขา้ร่วมประกวดกวา่ 1,000 ผลงานทัว่ประเทศ  
 

 Workshop ส าหรับอาจารย์ “Introduction to Creative Writing” 
Nation Junior ร่วมกบั สถานทูตไอร์แลนด์ จดักิจกรรมประกวดเรียงความภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์

ส าหรับเยาวชนชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 12 หรือ "The 12th Junior Dublin Literary Awards for Thailand" 
ในหวัขอ้ “A Journey” โดยก าหนดส่งผลงานจนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560  

ดว้ยกิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างจินตนาการและฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษ โดยเปิดโอกาสให ้
อาจารย์มีส่วนร่วมให้ค  าแนะน าทักษะการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแก่เยาวชน โดยมีอาจารย์กลุ่มสาระ 
ภาษาต่างประเทศเขา้ร่วมสมัมนาเชิงปฏิบติัการ หัวขอ้ “A Journey” บรรยายโดย อาจารยอิ์งทิพย ์รัตตะรังสี อาจารย์
ประจ าสถาบนัภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นระยะเวลา 1 วนั โดยไม่มีค่าใชจ่้ายในการร่วมสมัมนา 

 
8. การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานทีม่คีวามรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย 
 จากความเป็นธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์ มีความมุ่งมั่น และพฒันาด้านส่ือ ให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่
ตลอดเวลา เพ่ือพฒันาธุรกิจขององค์กร และพฒันาสังคมให้กา้วทนันวตักรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยบริษทัฯ ไดน้ า
นวตักรรมใหม่มาใช ้เช่น  
- ธุรกิจการจดัพิมพห์นังสือท่ีด าเนินการและจ าหน่ายนั้น บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัในการใชก้ระดาษถนอมสายตา 
(Green Read) ซ่ึงเป็นนวตักรรมเพ่ือสุขภาพสายตาของกลุ่มลูกคา้ ดว้ยเน้ือกระดาษท่ีมีสีเหลืองนวล และพ้ืนผิวท่ี
ออกแบบพิเศษท าให้ช่วยลดแสงสะท้อนเข้าสู่ดวงตา ท าให้รู้สึกสบายตาช่วยให้อ่านหนังสือได้นานยิ่งข้ึน 
นอกจากนั้น หนงัสือของบริษทัในปัจจุบนัพิมพด์ว้ยหมึก vegetable ink ท่ีสกดัมาจากวตัถุดิบตามธรรมชาติ เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีประเภทโซลเวน็ท์หรือเบนซีน หรือสารตกคา้ง ประเภทสารตะกัว่ สาร
ปรอท หรือสารหนู ซ่ึงเป็นสารเคมีอนัตรายก่อใหเ้กิดโรคร้าย 
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ช่องทางการแจ้งเร่ืองร้องเรียนและข้อเสนอแนะ   
บริษทัฯ ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส ยติุธรรม และ

สามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษทัฯ และจดัให้มี
ช่องทางการแสดงความเห็น การแจง้ขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ โดยบริษทัฯ เปิดโอกาสให้พนกังานบริษทั และผู ้
มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน แสดงความเห็น และแจง้เบาะแสเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ โดยส่งถึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผู ้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ในช่องทาง E-mail : audit_nine@nationgroup.com หรือส่ง
ไปรษณียม์ายงัท่ีอยูบ่ริษทัฯ / ยืน่ส่งโดยตรงท่ี บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 
1858/121-122, 124-128 ชั้น 28-31  ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

mailto:audit_nine@nationgroup.com%20หรือ
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง  
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง  จึงจัดให้มีระบบการควบคุม

ภายในท่ีครอบคลุมทั้งดา้นการเงิน การปฏิบติังาน การด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดจ้ดัให้มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งเพียงพอ ในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพยสิ์นของ
บริษทัฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง รัดกมุ และ
เป็นไปตามท่ีระเบียบก าหนด รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือดูแลและก ากบัระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
ให้ปฏิบติัตามนโยบายและแผนงานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน  
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกับการสอบทาน           

งบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั้งผลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเห็น
วา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพึงพอใจ สามารถให้ความมัน่ใจอยา่งมีเหตุผลต่อความ
เช่ือถีอไดข้องงบการเงิน มีการดูแลป้องกนัทรัพยสิ์นมิใหผู้บ้ริหารและพนกังานน าไปใชโ้ดยมิชอบ รวมถึงการท าธุรกรรม
กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั การปฏิบติังานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีรัดกุมเพียงพอและเหมาะสมในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คือ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง 
การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม โดยสรุปสาระส าคญัดงัน้ี  

1. องคก์รและสภาพแวดลอ้ม   
บริษทัฯ มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้โดยมีการทบทวนพิจารณาถึงความ

เป็นไปได้ของเป้าหมายท่ีก าหนดไวเ้ป็นระยะๆ มีการก าหนดค่าตอบแทนให้กับพนักงานตามผลการปฏิบัติงานของ
พนกังานในแต่ละปีอยา่งสมเหตุสมผล  การจดัโครงสร้างองคก์รไดมี้การแบ่งแยกอ านาจหนา้ท่ีตามสายงานอยา่งชดัเจน 
รวมทั้งจดัใหมี้คู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน (Code of Conduct) เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคน
ยึดถือเป็นแนวทางในการท างานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละเป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมใน
เร่ืองการดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ และการปฏิบติัตามกฏหมาย โดยทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

2. การบริหารความเส่ียง 
บริษทัฯ มีการประเมินความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน โดยการประชุมของฝ่ายบริหาร

ประกอบดว้ยประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวุโส และผูอ้  านวยการฝ่ายในสายงานท่ี
เก่ียวขอ้ง มีการประเมินวเิคราะห์ปัจจยัเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้งการก าหนดแผนด าเนินการและติดตามผล
การปฏิบติังาน  

3. การควบคุมการปฏิบติังาน 
บริษทัฯ มีการจดัท านโยบายและระเบียบปฏิบติังานในดา้นต่างๆ รวมถึงการท าธุรกรรมดา้นการเงิน จดัซ้ือ 

จดัจ้าง และการบริหารทัว่ไป มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีและก าหนดวงเงินอนุมติัของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไวอ้ย่าง
ชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการแบ่งแยกหน้าท่ีการบันทึกรายการบัญชีและขอ้มูลสารสนเทศ การดูแลจัดเก็บ
ทรัพยสิ์นออกจากกนั และในการอนุมติัท าธุรกรรมของบริษทัฯ กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
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บุคคลดงักล่าว บริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เป็นส าคญั และพิจารณาเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบั
บุคคลภายนอก 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล  

บริษทัฯ จดัใหมี้ระบบสารสนเทศและช่องทางการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์รท่ีมีความเหมาะสม 
เพ่ือให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งได้รับขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลา และมีขอ้มูลท่ีส าคญัในเร่ืองต่างๆ อย่างเพียงพอ
ส าหรับใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

5. ระบบการติดตาม 

บริษทัฯ จดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในอยา่งสม ่าเสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายในท าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของพนกังานในแต่ละส่วนงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูบ้ริหาร โดยหากการตรวจสอบพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั จะตอ้งรายงานเพ่ือพิจารณาสั่งการแกไ้ข
ภายในระยะเวลาอนัสมควร 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

นางสาวสาวิตรี งามข า ผูจ้ ัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท างานดา้นการตรวจสอบ และเขา้ใจใน
กิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี ทั้งน้ีกรณีท่ีมีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้
งานตรวจสอบภายใน ตอ้งไดรั้บการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกนั 

12.1 มาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  

บริษทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการควบคุมการท ารายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  กบับุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความ
จ าเป็น  ในการเขา้ท ารายการและความเหมาะสมทางดา้นราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก ในกรณีท่ีไม่สามารถ
เปรียบเทียบราคากบับุคคลภายนอกได ้ทั้ง  2 ฝ่ายจะร่วมกนัพิจารณา เพ่ือก าหนดอตัราค่าสินคา้และบริการท่ีเหมาะสม
ต่อไป  ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯ จะจดัเตรียมขอ้มูลการท ารายการระหวา่งกนั ซ่ึงมีรายละเอียดของรายการ มูลค่า และ
การเปล่ียนแปลงของมูลค่าจากช่วงท่ีผา่นมา รวมทั้งเอกสารท่ีแสดงราคาตลาดให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใชใ้น
การพิจารณาความเหมาะสมของการท ารายการเหล่านั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึน บริษัทฯ จะจัดให้มีผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือ ผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผูใ้ห้
ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกันดงักล่าว เพ่ือน าไปประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผูถื้อหุ้น ตามแต่กรณี ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดส่้วน
เสียในการท ารายการระหวา่งกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัดงักล่าว  

นอกจากน้ี บริษทัฯ จะด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปของ
สินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

12.2 นโยบายหรือแนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคตของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  

บริษทัฯ และบริษทัย่อย  อาจมีการเขา้ท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
อนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไปกบับุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มบริษทัฯในเครือบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เช่น 
การจา้งพิมพ ์การจา้งจดัส่งสินคา้ การซ้ือกระดาษ การซ้ือโฆษณาในส่ือต่างๆ และการเรียกเก็บค่าบริการระหวา่งกนั เป็น
ตน้ บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายในการท ารายการระหวา่งกนัให้มีเง่ือนไขต่างๆ เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้
ปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก ในกรณีท่ีไม่สามารถเปรียบเทียบราคา
กบับุคคลภายนอกได ้ทั้ง  2 ฝ่ายจะร่วมกนัพิจารณา เพ่ือก าหนดอตัราค่าสินคา้และบริการท่ีเหมาะสมต่อไป  ซ่ึงเป็นไป
ตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไวแ้ลว้ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
(ก.ล.ต.) และให้ปฏิบติัตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด  พร้อมทั้งก าหนดราคาและเง่ือนไขรายการต่างๆ ให้
ชดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์  



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอรเ์นชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) 

 

97 
 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการเขา้ท ารายการใหม่ หรือมีการเปล่ียนแปลงของราคา   และเง่ือนไขท่ีแตกต่างจากเดิม ส านกั
ตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เอง ซ่ึงแยกอยา่งชดัเจนจากส านกัตรวจสอบภายในของบริษทัในเครือเนชัน่ จะท าหนา้ท่ี
ตรวจสอบขอ้มูลและจดัท ารายงานเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคา  
และความสมเหตุสมผลของการท ารายการดงักล่าวทุกๆ ไตรมาส ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจ
ปกติซ่ึงไม่มีเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไป และรายการระหวา่งกนัอ่ืนๆ บริษทัฯ จะด าเนินการตามมาตรการตามขั้นตอน
ในการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัท่ีระบุไวข้า้งตน้ ก่อนการท ารายการ 

 

12.3 สรุปความเห็นของคณะกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้            
ในปี 2559  และปี 2560 แลว้ มีความเห็นสรุปได้ว่าสมเหตุสมผลและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ    
เง่ือนไขต่างๆ ของรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนถูกก าหนดใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้โดยปกติ   และค านึงถึงราคา
ตลาดหรือตน้ทุนบวกก าไรท่ีเหมาะสม (Cost Plus) ในส่วนมาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัรายการระหว่างกนั 
นโยบายการท ารายการระหวา่งกนั และมาตรการการควบคุมรายการระหวา่งกนัของกลุ่มบริษทัฯมีความเพียงพอและ
เหมาะสมแลว้ในสภาพปัจจุบนั  
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รายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญั (ตามงบการเงินรวม) ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย กิจการที่เก่ียวข้องกนั และบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกนั  ในปี 2560 และปี 2559 (หนว่ย:ล้านบาท) 
 

บริษัทหรือบุคคล/ 
 ประกอบธุรกิจ 

ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ 

ค าอธิบาย 
 ปี 2560 

 
   ปี 2559 

 
บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) (NMG) 
: ด าเนินธุรกิจด้านข่าว  
 ซึง่รวมถึงผลิตและจ าหนา่ย  
 หนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์  
 ประเภทตา่งๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัท    
ร้อยละ 71.04  และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ 

NMG เพื่อไปใช้ในกิจการ จ านวน 2.70 
ล้านบาท  และ  3.06  ล้านบาท ในปี 2559 
และส าหรับปี 2560 ตามล าดบั 

- บ ริ ษั ท ฯ  จ า ห น่ า ย สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ จ า ก
ต่างประเทศและนิตยสาร NJ ให้กับ NMG 
เพ่ือน าไปจดัจ าหน่ายตอ่ จ านวน 7.62 ล้าน
บาท และ 7.82 ล้านบาท ในปี 2559 และ 
ส าหรับปี 2560 ตามล าดบั  
 

10.88 
27.96 

10.32 
15.75 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ NMG เพื่อใช้เป็นของสมนาคณุใน
การสง่เสริมการขายสมาชิกหนงัสือพิมพ์ในเครือ และส าหรับเป็นของขวญัแก่
ลกูค้าในเทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯ จ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์จากตา่งประเทศให้ NMG เพื่อน าไปจดัจ าหน่าย
ตอ่ผ่านชอ่งทางเอเย่นต์และแผงหนังสือทัว่ประเทศ เน่ืองจาก NMG มีความ
ช านาญในการจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางนี ้ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทาง
การค้าปกติ 

ขายอปุกรณ์ 
 
รายได้อ่ืน 
ลกูหนีอ่ื้น – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
- บริษัทฯ เรียกเก็บเงินที่ NMG รับเงินแทน
ก่อน เช่น งานออกบูธร่วมกัน ค่าใช้จ่ายที่
จ่ายแทนกัน จ านวน 2.66 ล้านบาท และ 
4.24  ล้านบาท  ในปี 2559 และส าหรับปี 
2560  ตามล าดบั 

รายได้ค้างรับ 

- 
 

2.17 
8.74 

 
 
 
 
 

- 

0.79 
 

1.73 
2.94 

 
 
 
 
 

0.67 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่ม ขายอปุกรณ์ให้ NMG โดยใช้ราคาตามบญัชีบวก
สว่นเพ่ิม 

- บริษัทฯเรียกเก็บคา่ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอตัราที่ตกลงกนั  
- บริษัทฯ ขายสื่อสิ่งพิมพ์ตา่งประเทศในจ านวนมาก (Bulk) ให้แก่ลกูค้าขนาด
ใหญ่ร่วมกบัสื่อสิ่งพิมพ์ของ NMG โดยให้ลกูค้าท าสญัญาซือ้สิ่งพิมพ์ทัง้หมด
กบั NMG ซึง่บริษัทฯ เรียกเก็บเงินที่ NMG โดย NMG รับแทนก่อนในราคาที่
เรียกเก็บจากลกูค้า    

- บริษัทฯ ออกบูธงานขายสินค้าขนาดใหญ่ร่วมกัน เช่น งานสัปดาห์หนังสือ 
และใช้ระบบเก็บเงินร่วมกนั โดยใช้ราคาที่เรียกเก็บจากลูกค้า 

 
 



 

99 
 

                     

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบ
ธุรกิจ 

ลักษณะความสัมพันธ์กับ
บริษัทฯ 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ 

ค าอธิบาย 
ปี 2560      ปี 2559 

 
บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) (NMG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัท 
ร้อยละ 71.04  และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

ต้นทนุการผลิต  
เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
- บริษัทฯ ซือ้กระดาษม้วนจาก NMG เพื่อใช้ในการ
ผลิตสิ่งพิมพ์ 

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 

8.88 
1.22 

 
 

0.11 

12.62 
1.40 

 
 

0.06 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มซือ้กระดาษม้วนจาก NMG เน่ืองจาก NMG มี
ความช านาญในการจดัซือ้กระดาษจ านวนมาก ซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศ
เพ่ือใช้ในการผลิตหนงัสือพิมพ์ นิตยสารการ์ตนู และหนงัสือการ์ตนู ในราคา
ตลาดและมีเง่ือนไขทางการค้าปกติ 

 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 
เจ้าหนีอ่ื้น – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุม่จา่ยคา่ใช้จ่ายส่วนกลาง
จากการใช้บริการแผนกต่างๆ ของ NMG จ านวน 
5.81 ล้านบาท และ 5.72  ล้านบาท  ในปี 2559 
และ ส าหรับปี 2560 ตามล าดบั 

- ค่าธรรมเนียมในการค า้ประกันเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร 

   

5.72 
1.68 

 
 
 
 
 
 
 

5.81 
1.53 

 
 
 
 
 
 
 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มซือ้โฆษณาจากสื่อในเครือของ NMG เพื่อใช้ใน
การประชาสมัพนัธ์สินค้าและงานของบริษัทฯ  

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุม่จา่ยคา่ใช้จา่ยจากการใช้บริการแผนกต่างๆ ของ 
NMG เชน่ แผนกจดัซือ้ แผนกบคุคล แผนก IT เป็นต้น ซึง่บคุคลากรมีความ
ช านาญ และความสามารถในการท างานด้านนี ้และเพื่อให้บริษัทในกลุ่ม
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล และบริหารงานด้านทรัพยากร
บุคคลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิผล และช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้กับ
บริษัทในกลุม่ โดยไมต้่องก่อตัง้หน่วยงานนีอี้ก และลดการท างานที่ซ า้ซ้อน
กนั ในราคาต้นทนุบวกก าไรร้อยละ 5 ซึง่เป็นอตัราที่เหมาะสม (Cost Plus) 

- NMG ได้ค า้ประกันเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารให้กับบริษัทฯ และบริษัทใน
กลุ่มโดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม  ซึ่ง NMG อาจพิจารณายกเลิกใน
อนาคต  และบริษัทฯ สามารถกู้ ได้โดยไมต้่องมีการค า้ประกนั 

บริษัท เนชัน่ เอ็ดดเูทนเมนท์ 
จ ากดั (NED)  
: ด าเนินธุรกิจส านกัพิมพ์ 

เป็นบริษัทยอ่ย บริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการ
ร่วมกนั  
(โอนกิจการให้กบับริษัท เนชัน่ 
โกลบอล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ากดั 
(NGE) และเสร็จสิน้การช าระ
บญัชีเม่ือวนัที่ 17 ตลุาคม 
2559) 
 

รายได้จากการลงทนุ              -      0.08 - บริษัทฯได้ให้ NED กู้ยืมเงินโดยคิดอัตราใกล้เคียงกับอตัราดอกเบีย้เงินกู้
ของสถาบนัการเงิน 

 

รายได้อ่ืน 
 
 
 
 
 

        - 
 

       
 

0.56 
        - 

 

- บริษัทฯ เรียกเก็บคา่ใช้จา่ยที่ออกแทน เชน่ คา่เชา่ส านักงานในอตัราเท่ากับ
ที่ถกูเรียกเก็บและคา่บริการสว่นกลาง เชน่ คา่บริหารในอตัราที่ตกลงกนั 
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บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบ

ธุรกิจ 

ลักษณะความสัมพันธ์กับ
บริษัทฯ 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ 

ค าอธิบาย 
ปี 2560    ปี 2559  

 
บริษัท เนชัน่ โกลบอล เอ็ดด ู
เทนเมนท์ จ ากดั (NGE)  
: ด าเนินธุรกิจส านกัพิมพ์ 
 
 
 
 

 

 

 

 

เป็นบริษัทยอ่ย บริษัทถือหุ้น 
ร้อยละ 99.74  (ร้อยละ 99.47 
ในปี 2559)   และมีกรรมการ
ร่วมกนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
- เป็นรายการขายสินค้าระหวา่ง NGE และ NED 

        - 
0.72 

3.53 
3.65 

-  NED ขายหนงัสือการ์ตนูให้กบั NGE เพ่ือจดัจ าหน่ายในชอ่งทางต่างๆ โดย
เป็นการขายขาด และ NINE ขายหนังสือให้ NGE เพื่อจัดจ าหน่ายใน
ชอ่งทางตา่งๆ ร่วมกนั  ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

รายได้อ่ืน 
ลกูหนีอ่ื้น – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
- บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ออก
แทน เชน่ คา่เชา่ส านกังาน คา่บริหาร เป็นต้น 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 
รายได้จากการลงทนุ 

7.09 
39.73 

 
 

- 
0.99 

7.16 
48.78 

 
 

36.00 
0.80 

- บริษัทฯ เรียกเก็บคา่ใช้จา่ยที่ออกแทน เชน่ คา่เชา่ส านักงานในอตัราเท่ากับ
ที่ถกูเรียกเก็บและคา่บริการสว่นกลาง เชน่ คา่บริหารในอตัราที่ตกลงกนั 

- บริษัทฯเรียกเก็บคา่ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอตัราที่ตกลงกนั  
 

- บริษัทฯได้ให้ NGE  กู้ยืมเงินโดยคิดอตัราใกล้เคียงกับอตัราดอกเบีย้เงินกู้
ของสถาบนัการเงิน 

ต้นทนุขายและการให้บริการ 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 
เจ้าหนีอ่ื้น – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุม่จา่ยคา่ใช้จ่ายส่วนกลาง
จากการใช้บริการแผนกตา่งๆ ของ NGE  
 

        - 
      1.25 

0.64 

0.14 
       1.36 

1.19 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีการขายสินค้าให้กับ NGE เพื่อน าไปขายต่อ
ให้กบัลกูค้า 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุม่จา่ยค่าใช้จ่ายส่วนกลางจากการใช้บริการแผนก
ต่างๆ ของ NGE เช่น การจดัการการผลิต การบริหารคลงัสินค้า  ในราคา
ต้นทนุ  

 

บริษัท เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ก 
จ ากดั (NNN) 
: ด าเนินธุรกิจด้านข่าว ซึง่ 
 รวมถึงผลิตและจ าหน่าย 
 หนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 
 
 
 

เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทใหญ่ 
โดย บริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
 
รายได้อ่ืน 
ลกูหนีก้ารค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
ลกูหนีอ่ื้น – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
-บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ออก
แทนไปก่อน เช่น การออกบูธงานสัปดาห์หนังสือ
ร่วมกนั เป็นต้น 
รายได้ค้างรับ 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 
เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
เจ้าหนีอ่ื้น – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 

  0.05 
 

0.51 
0.32 
1.51 

 
 
 

- 
0.013 
0.13 
0.019 

1.68 
 

- 
0.005 
0.77 

 
 
 

0.28 
0.09 
0.05 
0.006 

 
 
 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุม่ขายหนงัสือให้ NNN เพ่ือใช้เป็นของขวญัแก่ลกูค้า
ในเทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯเรียกเก็บคา่ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอตัราที่ตกลงกนั  
 
 
 
 
 
 
- บริษัทฯ จดัจ าหน่ายหนังสือให้ NNN  เช่น Drive Thailand ขับรถเที่ยวทัว่
ไทย โดยผ่านชอ่งทางเอเยน่ต์และร้านหนงัสือทัว่ประเทศ ในราคาตลาดและ
มีเง่ือนไขทางการค้าปกติ 
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ลักษณะความสัมพันธ์กับ
บริษัทฯ 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ 

ค าอธิบาย 
ปี 2560    ปี 2559  

 
บริษัท โยมิอริู-เนชัน่ อินฟอร์ม
เมชัน่ เซอร์วิส จ ากดั (YNIS)  
: ด าเนินธุรกิจเป็นตวัแทนขาย 
  โฆษณาในหนงัสือพิมพ์ 

เป็นบริษัทร่วมของบริษัทใหญ่ 
โดยบริษัทใหญ่  ถือหุ้นร้อยละ 
45.00 และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
รายได้อ่ืน 
ลกูหนีก้ารค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
- บริษัทฯ รับจ้างขายโฆษณาและโฆษณาแทรกใน
หนงัสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun  

ลกูหนีอ่ื้น – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
- บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ออก  
แทนไปก่อน เชน่ คา่เชา่ส านกังาน เป็นต้น 

เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
เจ้าหนีอ่ื้น – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
 
 

1.77 
2.73 
0.17 

 
 

0.34 
 
 

- 
- 

       2.44 
2.66 
0.22 

 
 

0.35 
 
 

0.008 
0.01 

- บริษัทฯ รับจ้างขายโฆษณาและโฆษณาแทรกในหนังสือพิมพ์ The Yomiuri 
Shimbun โดยได้รับค่านายหน้าตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา  ซึ่งเป็น
ราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

 
 

- บริษัทฯ เรียกเก็บคา่ใช้จา่ยที่ออกแทน เชน่ คา่เชา่ส านกังาน ในอตัราเทา่กบั
ที่ถกูเรียกเก็บและคา่บริการสว่นกลาง เชน่ คา่บริหาร ในอตัราที่ตกลงกนั 

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 
จ ากดั (KTM) 
: ด าเนินธุรกิจด้านข่าว           
  ซึง่รวมถึงผลิตและจ าหน่าย  
  หนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ / 
  ธุรกิจด้านการศกึษา 

 

 

 

 

เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทใหญ่ 
โดย บริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า-กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
ลกูหนีอ่ื้น – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
- บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ออก
แทนไปก่อน เช่น งานออกบูธงานสัปดาห์หนังสือ
ร่วมกนั เป็นต้น 

รายได้อ่ืน 
ขายอปุกรณ์ 
เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
เจ้าหนีอ่ื้น – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
ซือ้อปุกรณ์ 

0.28 
0.71 
1.52 

 
 
 

0.45 
- 

0.02 
0.04 

- 
 
 
 
 
 
 
 

       0.04 
0.22 
0.55 

 
 
 

0.54 
       0.03 
      0.01 
0.005 
0.03 

 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุม่ขายหนงัสือให้ KTM เพ่ือใช้เป็นของขวญัแก่ลกูค้า
ในเทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาด และมีเง่ือนไขทางการค้าปกติ 

 
 
 
 
- บริษัทฯเรียกเก็บคา่ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอตัราที่ตกลงกนั 
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บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบ
ธุรกิจ 

ลักษณะความสัมพันธ์กับ
บริษัทฯ 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ 

ค าอธิบาย 
ปี 2560    ปี 2559  

 
บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติง้ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  (มหาชน) 
(NBC) 
: ด าเนินธุรกิจสถานีโทรทศัน์  
  และผลิตรายการโทรทศัน์ 

เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทใหญ่ 
โดย บริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 
71.45  และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
 
รายได้อ่ืน 
รายได้ค้างรับ 
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
- บริษัทฯ ขายหนงัสือให้ NBC เพ่ือไปใช้ในกิจการ 
ลกูหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 
เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
บริษัทฯและบริษัทในกลุม่ซือ้สินค้าหรือบริการจาก  
NBC 
ขายอปุกรณ์ 

0.091 
 

0.13 
- 
- 
 

0.069 
- 

0.002 
0.08 

 
 

- 

0.11 
 

0.024 
0.002 
0.05 

 
0.007 
0.53 
0.006 

        - 
 
 

0.001 
 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุม่ขายหนงัสือให้ NBC เพ่ือใช้เป็นของขวญัแก่ลกูค้า
ในเทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาดและมีเง่ือนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯเรียกเก็บคา่ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอตัราที่ตกลงกนั 
- บริษัทฯ ออกบูธงานขายสินค้าขนาดใหญ่ร่วมกัน เช่น งานสปัดาห์หนังสือ 
และใช้ระบบเก็บเงินร่วมกนั โดยใช้ราคาที่เรียกเก็บจากลกูค้า 

  -  บริษัทฯ ฯ เรียกเก็บเงินจากรายการคา่ใช้จา่ยที่ออกแทน  
 
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มซือ้สินค้าหรือบริการที่ NBC ในราคาต้นทนุและ 
มีเง่ือนไขทางการค้าปกติ เชน่ คา่โฆษณาทางทีวี 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากดั 
(NML) 
: ด าเนินธุรกิจให้บริการรับ 
  จดัสง่สินค้า 

เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทใหญ่ 
โดย บริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้อ่ืน 
 
 
 
ลกูหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
ต้นทนุการผลิต 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 
เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
  

0.037 
 
 
 

0.039 
5.31 
1.55 
0.77 

0.015 
 
 
 

0.003       
       5.42 

1.57 
1.11 

 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุม่ขายหนงัสือให้ NML เพ่ือใช้เป็นของขวญัแก่ลกูค้า
ในเทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาดและมีเง่ือนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯเรียกเก็บคา่ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอตัราที่ตกลงกนั 
- บริษัทในกลุ่มขายบรรจภุณัฑ์ เพื่อไว้บรรจสุินค้าให้แก่ลกูค้าของ NMLโดย
เรียกเก็บในราคาตลาด และมีเง่ือนไขการบริการปกติ 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุม่จ้าง NML ที่มีความช านาญ ส่งสินค้าให้ลกูค้าทกุ
ประเภท เชน่ ลกูค้าสมาชิกหนงัสือพิมพ์และนิตยสาร ลกูค้าเอเยน่ต์และแผง
หนงัสือ ในราคาตลาด และมีเง่ือนไขการบริการปกติ 

บริษัท คมชดัลกึ มีเดีย จ ากดั 
(KMM) 
: ด าเนินธุรกิจด้านข่าว  
 ซึง่รวมถึงผลิตและจ าหน่าย  
 หนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 

 

เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทใหญ่ 
โดย บริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
รายได้อ่ืน 
รายได้ค้างรับ 
ลกูหนีก้ารค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
ลกูหนีอ่ื้น – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
เจ้าหนีอ่ื้น – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
 

0.007 
0.11 

- 
0.18 
0.39 
0.001 
0.06 

0.17 
0.20 
0.15 
0.02 
0.26 
0.02 
0.006 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้เพื่อใช้เป็นของขวัญแก่ลูกค้าใน
เทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาด และมีเง่ือนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯเรียกเก็บคา่ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอตัราที่ตกลงกนั 
- บริษัทฯมีเรียกเก็บรายได้จากการจดังานบุ๊คแฟร์กบับริษัท KMM ที่น าสินค้า
ไปร่วมขายในงาน โดยเรียกเก็บในราคาตลาด และมีเง่ือนไขทางการค้าปกต ิ
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บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบ
ธุรกิจ 

ลักษณะความสัมพันธ์กับ
บริษัทฯ 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ 

ค าอธิบาย 
ปี 2560    ปี 2559  

 
มหาวิทยาลยัเนชัน่ (NTU) 
: ด าเนินธุรกิจด้านการศกึษา 
 

เป็นมหาวิทยาลยัที่บริษัท เนชัน่ 
ย ูจ ากดั รับโอนใบอนญุาต 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
 
รายได้อ่ืน 
ลกูหนีอ่ื้น – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
 

0.002 
 

0.003 
0.002 

 

0.009 
 

- 
- 

 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายสินค้าและให้บริการ ในราคาตลาดและมี
เง่ือนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯเรียกเก็บคา่ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอตัราที่ตกลงกนั 

บริษัท ดบับลวิพีเอส (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (WPS) 
: ด าเนินธุรกิจรับจ้างพิมพ์ 
  สิ่งพิมพ์ 

 

 

 

เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทใหญ่ 
โดยบริษัทใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 
84.50 และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
 
 
 
รายได้อ่ืน 
ลกูหนีก้ารค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
ลกูหนีอ่ื้น – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
ต้นทนุการผลิต 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 
เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
เจ้าหนีอ่ื้น-กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ้าง WPS พิมพ์
หนงัสือพิมพ์ นิตยสารและหนงัสือการ์ตนู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.35 
 
 
 

0.078 
- 

0.025 
19.19 
0.69 
2.54 
0.09 
0.54 

0.32 
- 
 
 

0.29 
0.008 
29.19 
0.63 
66.08 
0.13 
0.68 

 
 
 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุม่ขายหนงัสือให้ WPS เพ่ือใช้เป็นของขวญัแก่ลกูค้า
ในเทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ และบริษัทฯ
มีการรับจ้างด าเนินการผลิตหนงัสือ จากการที่ WPS รับจ้างพิมพ์งานให้กับ
ลกูค้าภายนอก ในราคาตลาด และมีเง่ือนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯเรียกเก็บคา่ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอตัราที่ตกลงกนั 
 
 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ้าง WPS ที่มีความช านาญ พิมพ์หนังสือพิมพ์ 
นิตยสารการ์ตนู และหนงัสือการ์ตนู ในราคาตลาดและมีเง่ือนไขทางการค้า
ปกติ 
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บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบ
ธุรกิจ 

ลักษณะความสัมพันธ์กับ
บริษัทฯ 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ เหตุผลและความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ และนโยบายในการ

ก าหนดราคา ปี 2560    ปี 2559  
 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชัน่ 
จ ากดั (NNV)  
: ด าเนินธุรกิจผลิตรายการ 
  โทรทศัน์และให้บริการ  

  โฆษณาผ่านสื่อโทรทศัน์ 

เป็นบริษัททีบ่ริษัท เนชัน่ บรอด
แคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้อ่ืน 
ลกูหนีอ่ื้น-กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
 

0.15 
0.08        

  
         

 

        - 
 -      

 
 

- บริษัทฯเรียกเก็บคา่ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอตัราที่ตกลงกนั 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท แบงคอก บสิสิเนส 
บรอดแคสติง้ จ ากดั (BBB)      
: ด าเนินธุรผลิตรายการ   
โทรทศัน์และให้บริการโฆษณา
ผ่านสื่อโทรทศัน์ 

 

เป็นบริษัททีบ่ริษัทใหญ่ ถือหุ้น
ร้อยละ 99.93 และมีกรรมการ
ร่วมกนั  

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
 
รายได้อ่ืน 
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
ลกูหนีอ่ื้น – กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
ต้นทนุการผลิต 
เจ้าหนีก้ารค้า-กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
 

- 
 

0.084 
11.82 
0.11 
0.50 
0.091 

4.59 
 

0.005 
11.82 
0.02 
        - 

- 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุม่ขายหนงัสือให้ BBB เพ่ือใช้เป็นของขวญัแก่ลกูค้า
ในเทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯเรียกเก็บคา่ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอตัราที่ตกลงกนั 
 
 
- บริษัทฯ ได้มีการเชา่เวลาออกอากาศในทีวีดิจิทลั NOW ช่อง 26 โดยบริษัท 

BBB เรียกเก็บในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 
 
 

 



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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ส่วนที ่3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

13. ข้อมูลทีส่ าคญัทางการเงนิ 

13.1 งบการเงนิ  

13.1.1 ช่ือผูส้อบบญัชี 

- ปี  2558 : นางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9832 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

- ปี  2559 : นางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9832 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

- ปี  2560 : นางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9832 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

 

13.1.2 สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชี 

ผูส้อบบญัชี ไดแ้สดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดงัน้ี 

- ปี  2558 : แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข 

- ปี  2559 : แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข มีวรรคความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั 

               ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 

- ปี  2560 : แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข  

13.1.3 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

 ค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ่ายค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

- ปี  2558 : ค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน จ านวนเงินรวม 1.64 ลา้นบาท 

- ปี  2559 : ค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน จ านวนเงินรวม 1.46 ลา้นบาท 

- ปี  2560 : ค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน จ านวนเงินรวม 1.41 ลา้นบาท 

 

 ค่าตอบแทนอ่ืน 

- ไม่มี – 

ส านกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชี ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ / บริษทัยอ่ย  / 

ผูบ้ริหาร /ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  
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13.1.4 ตารางสรุปงบการเงิน 

งบการเงินดงัต่อไปน้ี เป็นงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  

 

บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558-2560 
หน่วย : ล้านบาท 

สินทรัพย์ 2560  2559  2558 

สินทรัพย์หมุนเวยีน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 92.22            20.83  68.41 

เงินลงทุนชัว่คราว         103.02          243.52  250.71 

ลูกหน้ีการคา้          62.42            50.34  47.23 

รายไดค้า้งรับ             3.56              6.05  6.55 

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน             14.73              6.56  5.60 

สินคา้คงเหลือ 18.65  24.33  223.56 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 0.67  1.62  1.10 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 295.27  353.25  603.16 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน      

เงินฝากท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ 0.40  0.40  0.80 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าและอุปกรณ์ 
 

1.12  1.21  3.13 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12.62  4.20  21.58 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11.33  15.43  26.54 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.50  2.00  4.19 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 25.97  23.24  56.24 

รวมสินทรัพย์ 321.24  376.49  659.40 
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  บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558-2560 

หน่วย : ล้านบาท 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2560  2559  2558 

หนี้สินหมุนเวยีน      

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร                  -                   -  9.91 
เจา้หน้ีการคา้ 13.17  75.57  122.83 

เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 3.94  6.12  9.70 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 10.53  10.46  15.39 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย                  -  0.01  0.12 

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 4.65  3.90  3.09 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 0.94  1.04  2.33 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 33.23  97.10  163.37 

หนี้สินไม่หมนุเวยีน      
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน      

   ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 12.72  11.35  8.14 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.85  0.90  0.86 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 13.57  12.25  9.00 

รวมหนีสิ้น 46.80  109.35  172.37 

      
ส่วนของผู้ถอืหุ้น      

ทุนจดทะเบียน 259.25  259.25  259.25 

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 
 

170.05  170.05  170.05 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
 

272.71  272.71  272.71 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 4.21  4.08  3.80 
ก าไรสะสมจดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 10.65  10.65  10.65 

ก าไร (ขาดทุน) สะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร (183.14)  (189.70)  29.64 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 274.48  267.79  486.85 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (0.04)  (0.65)  0.18 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 274.44  267.14  487.03 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 321.24  376.49  659.40 
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บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558-2560 
                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 

 2560  2559  2558 

รายได้      

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 137.28  161.28  211.01 

รายไดอ่ื้น 20.99  20.93  16.61 

รวมรายได้ 158.27  182.21  227.62 

 

 

 

 

 

 ค่าใช้จ่าย   

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 73.04  99.80  153.89 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 73.17  79.13  86.17 

ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ                -              204.45                       - 

รวมค่าใช้จ่าย 146.21  383.38  240.06 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 12.06  (201.17)  (12.44) 

ตน้ทุนทางการเงิน 0.78  0.87  1.01 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                (4.10)  (11.82)  (5.08) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 7.18  (213.86)  (18.53) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

 

 

 

 

 

รายการทีอ่าจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน   

   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
 

  

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 
 

2.19          -                 - 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของ 
 

              

   เงินลงทุนเผื่อขายท่ีโอนไปก าไรหรือขาดทุน (2.19)          -                 - 

รวมรายการทีอ่าจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน      

  ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั                -          -                 - 
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บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (ต่อ) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558-2560 
                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 

รายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน      

   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั      
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
 

     

   ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้                -         (3.23)                 - 

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่      

   ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั                -         0.65                 - 

รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน      

   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั                -  (2.58)                 - 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี      

   -สุทธิจากภาษีเงนิได้                -         (2.58)                 - 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 7.18 
0.04 

        (216.44) 
(1.25) 

         (18.53) 
(0.108) 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานและปรับลด 0.04  (1.25)  (0.11) 
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บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

                                                                ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558-2560 
                               หน่วย : ล้านบาท 

 2560  2559  2558 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 
 

     
ก าไร ( ขาดทุน ) ส าหรับปี 7.18  (213.86)  (18.53) 
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรร(ขาาททน) (ปปน )ป นิ)ดทรับ(ข า่าย       
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 4.10  11.82  5.08 
ตน้ทุนทางการเงิน 0.79  0.87  1.01 
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 6.06  11.87  23.50 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 0.45  0.43  1.06 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 0.13  0.29  1.52 
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี (1.81)  (0.24)                 - 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารหน้ี (0.67)  (0.06)  (0.01) 
ก าไรจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย             -              -                 - 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 0.14  1.02  1.30 
กลบัรายการค่าเผื่อสินคา้รับคืน (1.02)  (2.03)  (7.35) 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้  2.07  197.07  3.04 
ก าไรจากการจ าหน่ายส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าและอุปกรณ์ (0.38)  (0.11)  0.16 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน             -  12.35                 - 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 0.08              -                 - 
ดอกเบ้ียรับ (6.03)  (8.90)  (8.55) 
 11.09  10.52  2.23 
การปปล่ีย)แปลิใ)ดน)ทรัพย์และห)ีด้น)ท าป)น)ิา)      
ลูกหน้ีการคา้ (11.20)  (2.10)  (5.25) 
รายไดค้า้งรับ 2.50  0.50  20.13 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (7.55)  (1.42)  12.30 
สินคา้คงเหลือ 3.61  2.16  5.94 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 0.88  0.01  0.59 
เงินฝากท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้             -  0.40  0.06 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.44  0.33  0.15 
เจา้หน้ีการคา้ (62.41)  (47.25)  (16.74) 
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (0.67)  (1.87)  (0.09) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 0.07  (4.93)  (8.60) 
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บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

                                                                ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558-2560 
                               หน่วย : ล้านบาท 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 0.64  (0.48)  0.90 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน             -  (0.77)                 - 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (0.05)  0.05  0.01 
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในการด าเนินงาน (62.65)  (44.85)  11.63 
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (0.47)  (0.72)  (4.82) 
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่ายรับคืน 1.50  1.85                 - 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (61.62)  (43.72)  6.81 
      
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน        
เงินลงทุนชัว่คราว 140.20  105.43  (140.69) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารหน้ีในกองทุนส่วนบุคคล (101.27)              -                 - 
เงินสดรับจากการขายตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน 416.05  137.05  7.00 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน (312.00)  (235.00)  (12.00) 
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าและอุปกรณ์ 0.38  0.11  0.47 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์             -  (0.05)  (1.93) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (15.90)  (7.27)  (8.54) 
ดอกเบ้ียรับ 6.02  10.08  7.36 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 133.48  10.35  (148.33) 
      
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ      
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร             -  (9.92)  0.04 
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั             -  (3.74)  (11.90) 
ดอกเบ้ียจ่าย (0.47)  (0.55)  (0.70) 
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (0.47)  (14.21)  (12.56) 
      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขิน้ (ลดลง) สุทธิ              71.39             (47.58)               (154.08) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 20.83  68.41  222.49 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 92.22  20.83  68.41 
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13.2 ตารางสรุปอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
 

รายการ   2560 2559 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 8.89 3.64 3.69 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 7.76 3.24 2.24 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (0.95) (0.34) 0.04 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 2.43 3.31 5.07 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 148 109 71 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 3.40 0.81 0.67 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 106 445 537 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 1.65 1.01 1.17 

ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 219 357 307 

Cash Cycle (วนั) 35 197 301 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profit) 
(((ขProfitability(Ratio  อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 46.79 38.12 27.07 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) (6.50) (137.71) (13.77) 

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 690.65 19.68 (23.43) 

อตัราก าไรสุทธิ (%) 4.54 (117.37) (8.14) 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 2.66 (56.71) (3.69) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 2.06 (41.29) (2.70) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 658.76 (9,799) (427) 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.45 0.35 0.33 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายการเงนิ  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.17 0.41 0.35 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า) (72.16) (35.66) 12.77 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (เท่า) (3.88) (3.95) 0.30 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)                  - (1.75) (64.22) 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

14.1 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานทีผ่่านมา  

การประกอบธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ  
1.  ธุรกิจสาํนกัพิมพ ์แบ่งเป็น 

1.1 การผลิตและจาํหน่ายพอ็คเก็ตบุ๊คส์   
1.2 การผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน  

2. ธุรกิจการเป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต์่างประเทศและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง  
3. ธุรกิจดิจิทลั  
4. ธุรกิจดา้นการศึกษา แบ่งเป็น 

 4.1 ส่ือการเรียนการสอน/รายการผา่นส่ือโทรทศัน์ และส่ือรูปแบบใหม่ 
 4.2 ส่ือส่ิงพิมพก์ารเรียนการสอนและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง   

ซ่ึงสร้างรายไดใ้ห้แก่กลุ่มบริษทัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.49 ร้อยละ 33.76 ร้อยละ 31.31 ร้อยละ 1.79 ร้อยละ 
3.98 ร้อยละ 1.41 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทัในปี 2560 ตามลาํดบั 

 

 งบการเงินรวมของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยสําหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  มีผลกาํไรจาํนวน 7.17 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2559 ซ่ึงมีผลขาดทุน

จาํนวน 212.70 ลา้นบาท คิดเป็นการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 103 ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอสรุปผลการดาํเนินงานของกลุ่ม

บริษทัท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี 

1. รายไดจ้ากการขายและบริการสําหรับปี 2560 ลดลงร้อยละ 15 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2559  

เหตุผลหลกัมาจาก  

 รายไดจ้ากการจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพล์ดลงร้อยละ 17 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการจาํหน่าย

หนงัสือการ์ตูนลดลงร้อยละ 21 รายไดจ้ากการจาํหน่ายหนงัสือเด็กลดลงร้อยละ 7 และรายไดจ้ากการ

จาํหน่ายพอ๊คเก็ตบุ๊คลดลงร้อยละ 13  

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการลดลงร้อยละ 12  เน่ืองจากรายไดจ้ากการรับจา้งผลิต จาํหน่าย และบริการอ่ืน

จากส่ือส่ิงพิมพ์ต่างประเทศลดลงร้อยละ 8 นอกจากน้ี รายได้จากการขายโฆษณาและรับจ้างผลิต

รายการในทีวดิีจิทลัลดลงร้อยละ 56  
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2. ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายสาํหรับปี 2560  ลดลงร้อยละ 62  เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของ ปี 2559  เหตุผลหลกั

มาจาก  

 ตน้ทุนขายลดลงร้อยละ 31 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพท่ี์ลดลง 
 ตน้ทุนบริการลดลงร้อยละ 21 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีลดลง  
 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงร้อยละ 8  เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย

และการตลาดลดลง 
 ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจลดลงจาํนวน 204.45 ลา้นบาท เน่ืองจาก ในปี 

2559 กลุ่มบริษทัมีการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพ ์ซ่ึงเป็นผลมาจาก
แนวโนม้ของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป กลุ่มบริษทัไดต้ั้งสาํรองค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงและตดัจาํหน่าย
ลิขสิทธ์ิสาํหรับส่ิงพิมพใ์ห้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนัจาํนวน 193.48 ลา้นบาท และ 10.97 
ลา้นบาท  

กล่าวโดยสรุป  

ผลการดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560   มีผลประกอบการเป็นผลกาํไรจาํนวน 7.17  ลา้นบาท เม่ือ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2559 ซ่ึงมีผลขาดทุนจาํนวน 212.70 ลา้นบาท                       

 

ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทในแต่ละสายธุรกจิ 

ก. รายได้ 

การรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกัดงัน้ี 

1. การขายฝาก : กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายฝากในการจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ และส่ิงพิมพส์าํหรับ
เยาวชนผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือรายใหญ่ท่ีมีร้านหนงัสือหลายสาขา โดยกลุ่มบริษทัยงัไม่รับรู้รายไดเ้ม่ือมีการ
โอนสินคา้จากคลงัไปให้ผูจ้ดัจาํหน่ายเหล่านั้น แต่จะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัไดรั้บใบสรุปยอดขายราย
เดือนจากผูจ้ดัจาํหน่าย 

2. การขายเช่ือ : กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายเช่ือในการจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน และหนงัสือพิมพ ์
และนิตยสารต่างประเทศผ่านเอเยน่ตร์ายยอ่ย และกลุ่มคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) โดยกลุ่มบริษทัรับรู้
รายไดเ้ม่ือมีการส่งมอบสินคา้ตามใบส่งของ (DO) และมีการหักค่าเผื่อสินคา้รับคืน ซ่ึงคาํนวณจากสัดส่วน    
ร้อยละของสินคา้รับคืนต่อสินคา้ท่ีขายโดยเฉล่ีย 12 เดือนยอ้นหลงั และสาํหรับรายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือ
มีการใหบ้ริการ 
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รายไดข้องกลุ่มบริษทัสามารถแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ไดด้งัน้ี 
 

รายได้จากกลุ่มธุรกจิ 2558 2559 2560 

ลบ. ลบ. ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 
1. ธุรกิจสาํนกัพิมพ ์       
1.1 การผลิตและจาํหน่ายพอ็คเก็ตบุ๊คส์ 32.57 14.31 31.09 17.06 22.93 14.49 
1.2  การผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน 82.84 36.40 58.65 32.19 53.43 33.76 
2. ธุรกิจเป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศและ

บริการท่ีเก่ียวขอ้ง ก 
65.54 28.79 

 
54.72 

 
30.03 

 
49.55 

 
31.31 

3. ธุรกิจดิจิทลั 1.87 0.82 3.63 1.99 2.84 1.79 

4. ธุรกิจดา้นการศึกษา       

    4.1 ส่ือการเรียนการสอน/รายการผา่นส่ือโทรทศัน์ 
         และส่ือรูปแบบใหม่ 

20.16 8.86 4.57 2.51 6.30 3.98 

   4.2 ส่ือส่ิงพิมพก์ารเรียนการสอนและบริการ 
        ท่ีเก่ียวขอ้ง 

8.04 3.53 8.62 4.73 2.23 1.41 

5. รายไดอ่ื้น ข 16.60 7.29 20.93 11.49 20.99 13.26 

รายได้รวม 227.62 100.00 182.21 100.00 158.27 100 
         หมายเหตุ: ก รวมรายไดจ้ากค่าจา้งพิมพ ์ค่าจดัส่ง และค่าบริการจากการเป็นตวัแทนขายโฆษณาในส่ิงพิมพต่์างประเทศ 

                  ข รายไดอ่ื้นๆ ไดแ้ก่ รายไดค้่าบริการส่วนกลาง ค่าบริการอ่ืนๆ  รายไดจ้ากการขายเศษซาก ดอกเบ้ียรับ และอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 

1. รายได้จากธุรกจิส านักพมิพ์ 

1.1 รายได้จากการผลติและจ าหน่ายพอ็คเกต็บุ๊คส์ 

 ในช่วงปี 2558 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 32.57 ลา้นบาท ลดลง 15.10 ลา้นบาท  จากรายได้
ในปี 2557 จาํนวน 47.67 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 31.68 เน่ืองจาก ปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
เปล่ียนไป โดยในภาพรวมของตลาดหนงัสือลดลงอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ีบริษทัฯ มีการคดัเลือกหนงัสือในการจดัพิมพ์
มากข้ึนโดยเลือกผลิตเฉพาะหนงัสือท่ีมีแนวโนม้ขายดีและเป็นท่ีนิยม  จึงทาํให้จาํนวนปกหนงัสือลดลงจากปีก่อนเป็น
จาํนวนมาก โดยบริษทัฯ มุ่งเน้นผลิตและจาํหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัโหราศาสตร์ สุขภาพ และ
บุคคลสําคญั เช่น ไม่มีเกิด ไม่มีตาย, แจ็ค หม่า พญามงักรแห่งอาณาจกัร Alibaba, หลวงพ่อคูณ  (เทพเจา้แห่งด่านขุน
ทด), อาลีบาบา มงักรปฏิวติัโลก, คิดอยา่งผูน้าํ ทาํอยา่ง Google, สาธิต เซกลั ภารตะหวัใจไทย, เทรดแบบเซียนหุน้ ใหไ้ด้
กาํไรขั้นเทพ, ออมใหร้วย ดว้ยกองทุน, ใครไม่ป่วยยกมือข้ึน ตอนคู่มือบาํบดัโรค, ปฏิทินฤกษม์งคล Joey Yap ซ่ึงไดรั้บ
ความนิยมอยา่งสูงในตลาด  และหนงัสืออ่ืนๆท่ีไดรั้บความนิยมในปี 2558 ไดแ้ก่ เจาะจุดแข็ง, ชีวิตและทางเลือกฮิลลารี 
คลินตนั, สุดยอดคาํถามสู่การเป็นผูน้าํ, เขาช่ือ“ตู่”, นวดกดจุด, ตามรอยปาฏิหาริยพ์ญานาค, 21 วนัหุ่นเป๊ะไดส้ไตล์
เกาหลี, ทาํนายชะตาเสริมดวง โชคดีรับปีวอก 2559 และ มีความสุขเพ่ิม 10% ปรับใจเพียงนิดเปล่ียนชีวติได ้เป็นตน้ 
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ในช่วงปี 2559 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 31.09 ลา้นบาท ลดลง 1.48 ลา้นบาท จากรายได้
ในปี 2558 จาํนวน 32.57 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 4.54 เน่ืองจากปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
เปล่ียนไป โดยในภาพรวมของตลาดหนงัสือลดลงอยา่งต่อเน่ือง และมีการปิดตวัลงของสาํนกัพิมพ ์นิตยสารหลายฉบบั  
นอกจากน้ีบริษทัฯ มีการคดัเลือกหนังสือในการจดัพิมพม์ากข้ึนโดยเลือกผลิตเฉพาะหนังสือท่ีมีแนวโน้มขายดีและ   
เป็นท่ีนิยม จึงทาํให้จาํนวนปกหนงัสือลดลงจากปีก่อนเป็นจาํนวนมาก โดยบริษทัฯ มุ่งเน้นผลิตและจาํหน่ายหนงัสือ
พอ็คเก็ตบุ๊คส์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัโหราศาสตร์ สุขภาพ และบุคคลสาํคญั เช่น แยบ็บ่อยๆ สอยดว้ยฮุคขวา เคล็ดลบัโซเชียล
มีเดีย, เทคนิคจบัเท็จ เคล็ดลบัจบัโกหก Liespotting, กา้วข้ึนมาแกร่ง Rising Strong, หายป่วยดว้ยสมุนไพรคู่ครัว, ปรับ
สมองเปล่ียนชีวิตพิชิตเป้าหมาย,  หาทาํเลร้าน ทาํรวย, ถนอมตบั ยบัย ั้งสารพดัโรค, เซียนหุ้นมือทอง (ฉบบัปรับปรุง), 
เพาะเห็ดกินได ้ทาํขายรวย,  หยดุป่วยดว้ยแพทยท์างเลือก, 95% รักษามะเร็งผิดวิธี, หวงัเจียนหลิน มงักรหมายเลข1แห่ง
โลกอสงัหา, เคลด็ลบัเซียนหุน้พนัธ์ุแท ้(ฉบบัปรับปรุง), มหศัจรรยผ์ลตอบแทน, หุน้ล่ิงดาวองัคาร, เก็งกาํไรแบบมือโปร 
สไตล ์Three-Pass Action , วถีิสตาร์ทอพั ฝัน กลา้ บา้ ลุย, Trend Line ง่ายจงั, ปฏิทินฤกษม์งคล Joey Yap, ยืดกลา้มเน้ือ
วนัละ 6 นาทีหุ่นฟิต ซิกซ์แพก็, บนัทึกตามรอย ๙๙ คาํพ่อสอน ซ่ึงไดรั้บความนิยมอยา่งสูงในตลาด  และหนงัสืออ่ืนๆท่ี
ไดรั้บความนิยมในปี 2559 ไดแ้ก่ เจาะจุดแขง็, มหศัจรรยผ์ลตอบแทน,  เคลด็ลบัเซียนหุน้พนัธ์ุแท(้ฉบบัปรับปรุง), นาํให้
ชนะ อเลก็ซ์ เฟอร์กสูนั เป็นตน้ 

ในช่วงปี 2560 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 22.93 ลา้นบาท  ลดลง 8.16 ลา้นบาท จากรายได้
ในปี 2559 จาํนวน 31.09 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 26.25 สืบเน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนไป 
โดยในภาพรวมของตลาดหนงัสือลดลงอยา่งต่อเน่ือง และการทยอยปิดตวัลงของสาํนกัพิมพ ์นิตยสารหลายฉบบัมากข้ึน
จากปี 2559  จึงทาํใหบ้ริษทัฯ มีการคดัเลือกหนงัสือในการจดัพิมพม์ากข้ึนโดยเลือกผลิตเฉพาะหนงัสือท่ีมีแนวโนม้ขาย
ดีและเป็นท่ีนิยมตามกระแส ซ่ึงทาํให้จาํนวนปกหนงัสือลดลงจากปีก่อนเป็นจาํนวนมาก โดยบริษทัฯ มุ่งเนน้ผลิตและ
จาํหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัโหราศาสตร์ สุขภาพ และบุคคลสาํคญั  เช่น หยดุทาํร้ายชีวติ ดว้ยการไม่
ยอมคิดเป้าหมาย , หายปวดแค่กดง่ายๆใน 8 วินาที, ศิลปะแห่งการส่ือสาร, 10 ขอ้คิด เพื่อชีวิตท่ีเติบโตตลอดไป, กลา้
เลือก   กลา้ทาํ, ลิขิตแห่งมนตรา, สร้างไอเดียไหน ก็ไดใ้จลูกคา้ใน5 วนั,  Marketing 4.0, ชนะอยา่งเต่า,      ตา้นมะเร็งลด
พิษคีโมดว้ยแพทยแ์ผนจีน, คมัภีร์ไฝ The Book of Moles, ปฏิทินฤกษม์งคล Joey Yap 2018 ซ่ึงไดรั้บความนิยมอยา่งสูง
ในตลาด  และ reprint หนงัสือท่ียงัเป็นท่ีนิยมและขายดีหนงัสืออ่ืนๆท่ีไดรั้บความนิยมในปี 2560 ไดแ้ก่ เจาะจุดแข็ง, 
Marketing 4.0, ชนะอยา่งเต่า, กลยทุธ์น่านนํ้ าสีคราม,มหศัจรรยผ์ลตอบแทน,วถีิสตาร์ทอพั ฝัน กลา้ บา้ ลุย เป็นตน้ 

 

1.2 รายได้จากการผลติและจ าหน่ายส่ิงพมิพ์ส าหรับเยาวชน 

ในช่วงปี 2558 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 82.84 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน  19.96 ลา้นบาท          
จากรายไดใ้นปี 2557 จาํนวน 62.88  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.74 โดยในภาพรวมของตลาดหนงัสือ
ลดลงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากแนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนไป บริษทัฯ จึงมีนโยบายในการผลิตสินคา้ให้
เป็นไปตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน และพยายามผลกัดนัยอดขายสินคา้เขา้งานมหกรรมหนังสือ และงาน
สัปดาห์หนังสือแห่งชาติเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงก็สอดคลอ้งกับผลสํารวจของสมาคมผูจ้ ัดพิมพ์และผูจ้าํหน่ายหนังสือแห่ง
ประเทศไทยได้มีการสํารวจพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  พบว่าผูบ้ริโภคจะไม่นิยมซ้ือสินคา้จากร้านคา้ในระหว่างปี 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคสามารถหาแหล่งขอ้มูลหรือติดตามข่าวสารจากการแชร์จาก Facebook, twitter จึงทาํให้นิยมซ้ือสินคา้
ในงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติมากข้ึนเพราะมีทั้งส่วนลดและของแถม  รวมทั้งสามารถหาหนังสือไดทุ้กสาํนักพิมพ์                           
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นอกจากน้ี ในปัจจุบนัช่องทางการจดัจาํหน่าย Modern trade และเอเยน่ต ์เร่ิมมีการปิดตวัในบางสาขาหรือบางเอเยน่ต ์  
ท่ียอดขายไม่ดี  จึงทาํให้ยอดขายผ่านช่องทางการจัดจาํหน่ายเหล่าน้ีลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ        
ในปี 2558  ยอดขายหนงัสือการ์ตูนจากประเทศญ่ีปุ่น  ท่ีไดรั้บความนิยมในตลาดสูงสุดในปี ไดแ้ก่ หนังสือนารุโตะ 
นินจาคาถา โอโ้ฮเฮะ ซ่ึงเป็นเล่มจบ, Bleach  เทพมรณะ, โดเรมอน, ไอห้นูไตฝุ้่ นมะกนับอล, Steel Ball Run,  
เดอะพรินซ์ ออฟเทนนิส, โจโจล่้าขา้มศตวรรษ, Blue Exocist, Monters, คุโรโกะ นายจืดพลิกสังเวียนบาส, ชินจงั,         
นูระหลานจอมภูต, Hunter X Hunter และเคนโด ้ดวลดาบเดือด เป็นตน้ ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีการออกหนงัสือใหม่
สาํหรับเยาวชนเพ่ือจดัจาํหน่ายมากข้ึน โดยในปีน้ีหนงัสือนิทานและกิจกรรมเสริมทกัษะยงัคงไดรั้บความนิยมอย่าง
ต่อเน่ือง โดยหนงัสือเกมเอลซ่าผจญภยัแดนหิมะ, นิทานปกแข็ง Frozen ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ และหนงัสือชุด
เจา้หญิง   เป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความนิยมและมียอดจาํหน่ายสูงมาก นอกจากน้ีมีหนงัสือท่ีไดรั้บความนิยมอ่ืนๆ  เช่น หนงัสือ
กิจกรรมเสริมทกัษะ Disney, Sponge Bob, นิทานปกแข็ง Frozen ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ, บ๊ิกฮีโร เป็นตน้ และ
เพ่ิมการจดัจาํหน่ายผา่นช่องทาง Modern Trade มากข้ึน โดยจดั promotion แถมสินคา้พรีเมียมท่ีน่าสนใจเพ่ือดึงดูดกลุ่ม
ลูกคา้ เช่น เซเวน่อีเลฟเวน่, ร้านนายอินทร์ รวมทั้งมีการผลกัดนัการขายโครงการ CSR มากข้ึน และจดักิจกรรมออกบู
ธตามสถานท่ีต่างๆใหม้ากข้ึน  

ในช่วงปี 2559 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 58.65  ลา้นบาท ลดลง 24.19 ลา้นบาท          
จากรายไดใ้นปี 2558 จาํนวน 82.84 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 29.20 โดยในภาพรวมของตลาดหนงัสือ
ลดลงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากแนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนไป บริษทัฯ จึงมีนโยบายในการผลิตสินคา้ให้
เป็นไปตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน และพยายามผลกัดนัยอดขายสินคา้เขา้งานมหกรรมหนังสือ และงาน
สปัดาห์หนงัสือแห่งชาติเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งเร่งการขายสินคา้ผา่นงานบูธต่างๆ  ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัผลสาํรวจของสมาคม
ผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้าํหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทยไดมี้การสาํรวจพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  พบวา่ผูบ้ริโภคจะไม่นิยมซ้ือ
สินคา้จากร้านคา้ในระหวา่งปี เน่ืองจากผูบ้ริโภคสามารถหาแหล่งขอ้มูลหรือติดตามข่าวสารจากการแชร์จาก Facebook, 
twitter จึงทาํใหนิ้ยมซ้ือสินคา้ในงานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาติมากข้ึนเพราะมีทั้งส่วนลดและของแถม  รวมทั้งสามารถหา
หนงัสือไดทุ้กสาํนกัพิมพ ์นอกจากน้ี ในปัจจุบนัช่องทางการจดัจาํหน่าย Modern trade และเอเยน่ต ์เร่ิมมีการปิดตวัใน
บางสาขาหรือบางเอเยน่ต ์ท่ียอดขายไม่ดีอยา่งต่อเน่ืองจากปีก่อน  จึงทาํให้ยอดขายผ่านช่องทางการจดัจาํหน่ายเหล่าน้ี
ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ในปี 2559  ยอดขายหนงัสือการ์ตูนจากประเทศญ่ีปุ่น ท่ีไดรั้บความนิยม
ในตลาดสูงสุดในปี ไดแ้ก่ หนงัสือนารุโตะ นินจาคาถา โอโ้ฮเฮะ ซ่ึงเป็นเล่มจบในปี 2558 ทาํให้ในปี 2559 ไม่มีหนงัสือ
เล่มดงัเหมือนหนงัสือนารุโตะ นินจาคาถา  ปัจจุบนัทางบริษทัฯ มีการออกหนงัสือระหวา่งปีไดแ้ก่ One Punch Man,  
Bleach  เทพมรณะ, โดราเอมอนบ๊ิกบุ๊ค,นินจาคาถา เปิดตาํนานลบั, New Prince of Tennis, World Trigger, โจโจล่้าขา้ม
ศตวรรษ, เดธโน๊ต Pocket Edition, บารากะมอน เกาะมีฮา,  Blue Exocist, อสูรกินคน, คุโรงาเนะ เคนโด ้ดวล ดาบ เดือด
, คุโรโกะ นายจืดพลิกสังเวียนบาส , ร็อคลี ตาํนานนินจา พลงัวยัรุ่นเต็มพิกดั เป็นตน้ หนงัสือขายดีไดแ้ก่  One Punch 
Man,  นินจาคาถา เปิดตาํนานลบั,โจโจล่้าขา้มศตวรรษ, เดธโน๊ต Pocket Edition, ร็อคลี ตาํนานนินจา พลงัวยัรุ่นเตม็พิกดั 
ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีการออกหนังสือใหม่สาํหรับเยาวชนเพ่ือจดัจาํหน่ายมากข้ึน โดยในปีน้ีหนงัสือนิทานและ
กิจกรรมเสริมทกัษะยงัคงไดรั้บความนิยมอย่างต่อเน่ืองไดแ้ก่ ฤดูแสนสนุกของโซเฟีย Fun Pack, ปกแข็ง, นิทาน
คลาสสิกของดิสนียส์โนไวท์, เกมระบายสีกบัโซเฟีย+กระเป๋า ,Sofia รวมนิทานแสนรักเจา้หญิงโซเฟียท่ีหน่ึง ปกแข็ง, 
FROZEN Storybook CollectionBox Set, Frozen ระบายสีราชินีหิมะ+แต่งตวัตุ๊กตา+กระเป๋า และหนงัสือชุดเจา้หญิง 
เช่น Princess Color & Play ,ระบายสีหรรษากบัราพนัเซล+กระเป๋าสตางค ์เป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความนิยมและมียอดจาํหน่าย
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สูงมาก นอกจากน้ีมีหนังสือท่ีไดรั้บความนิยมอ่ืนๆ  เช่น หนังสือกิจกรรมเสริมทกัษะ Disney, นิทานปกแข็ง Frozen  
ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหิมะ, Frozen ระบายสีราชินีหิมะ+แต่งตวัตุก๊ตา+กระเป๋า  เป็นตน้ และเพ่ิมการจดัจาํหน่ายผ่าน
ช่องทาง Modern Trade มากข้ึน โดยจดั promotion แถมสินคา้พรีเมียมท่ีน่าสนใจเพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกคา้ เช่น เซเวน่อีเลฟ
เวน่, ร้านนายอินทร์ และในปีน้ีไดเ้พ่ิมช่องทางเขา้โลตสั เอ็กเพรส มากข้ึน รวมทั้งมีการผลกัดนัการขายโครงการ CSR 
มากข้ึน  และจดักิจกรรมออกบูธตามสถานท่ีต่างๆใหม้ากข้ึน  

ในช่วงปี 2560 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 53.43  ลา้นบาท  ลดลง  5.22 ลา้นบาท จากรายได้
ในปี 2559 จาํนวน 58.65 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 8.90 โดยในภาพรวมของตลาดหนงัสือลดลงอยา่ง
ต่อเน่ือง เน่ืองจากแนวโนม้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนไปซ่ึงยอดท่ีลดลงไม่ไดล้ดลงจากปีก่อนมากนกั บริษทัฯ จึงมี
นโยบายในการผลิตสินคา้ให้เป็นไปตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน และพยายามผลกัดนัยอดขายสินคา้เขา้งาน
มหกรรมหนงัสือ และงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งเร่งการขายสินคา้ผ่านงานบูธต่างๆมากข้ึน  ซ่ึงก็
สอดคลอ้งกบัผลสํารวจของสมาคมผูจ้ ัดพิมพแ์ละผูจ้าํหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยไดมี้การสํารวจพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค  พบว่าผูบ้ริโภคจะไม่นิยมซ้ือสินคา้จากร้านคา้ในระหว่างปี เน่ืองจากผูบ้ริโภคสามารถหาแหล่งขอ้มูลหรือ
ติดตามข่าวสารจากการแชร์จาก Facebook, twitter จึงทาํใหนิ้ยมซ้ือสินคา้ในงานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาติมากข้ึนเพราะมี
ทั้งส่วนลดและของแถม รวมทั้งสามารถหาหนังสือไดทุ้กสํานักพิมพ ์นอกจากน้ี ในปัจจุบนัช่องทางการจดัจาํหน่าย 
Modern trade และเอเยน่ต ์เร่ิมมีการปิดตวัในบางสาขาหรือบางเอเยน่ต ์ท่ียอดขายไม่ดีอยา่งต่อเน่ืองจากปีก่อน จึงทาํให้
ยอดขายผ่านช่องทางการจดัจาํหน่ายเหล่าน้ีลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ในปี 2560 ยอดขายหนงัสือ
การ์ตูนจากประเทศญ่ีปุ่น  ท่ีไดรั้บความนิยมในตลาดสูงสุดในปี ไดแ้ก่ หนงัสือนารุโตะ นินจาคาถา โอโ้ฮเฮะ ซ่ึงเป็นเล่ม
จบในปี 2558 ทาํใหใ้นปี 2559 ไม่มีหนงัสือเป็นท่ีนิยมเหมือนเช่น หนงัสือนารุโตะ นินจาคาถา  แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ
ยงัสามารถขายหนงัสือเล่มน้ีไดโ้ดยบริษทัฯมีการ reprint เพื่อสนองความตอ้งการของตลาด ปัจจุบนัทางบริษทัฯ มีการ
ออกหนงัสือระหวา่งปีไดแ้ก่  One Punch Man, New Prince of Tennis ภาค 2, เดธโน๊ต Pocket Edition, JO JO Lion ล่า
ขา้มศตรววษ ภาค 8, MASTER KEATON, นินจาคาถา เปิดตาํนานลบัซากุระฝากใจไปกบัสายลมใบไมผ้ลิ, Blue 
Exorcist เล่ม 17, เทพมรณะ 074 จบ, BORUTO -Naruto Next Generation, คุโรโกะ นายจืดพลิกสังเวียนบาส Extra 
Game เป็นตน้   ซ่ึงหนงัสือขายดีไดแ้ก่  One Punch Man,  นินจาคาถา เปิดตาํนานลบั, JO JO Lion ล่าขา้มศตรววษ ภาค 
8, เดธโน๊ต Pocket Edition , MASTER KEATON, BORUTO -Naruto Next Generation, เทพมรณะ ในระหวา่งปี กลุ่ม
บริษทัมีการออกหนงัสือใหม่สาํหรับเยาวชนเพ่ือจดัจาํหน่ายมากข้ึน โดยในปีน้ีหนงัสือนิทานและกิจกรรมเสริมทกัษะ
ยงัคงไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ืองไดแ้ก่ ระบายสีเพ่ือนรักใตท้ะเล+จ๊ิกซอว,์ , Belle Fun Pack ฝึกวาดภาพระบายสี
กบัเบลล,์ ระบายสีเงือกนอ้ยผูก้ลา้หาญสมุดสต๊ิกเกอร์แสนสนุก,ระบายสี Cars 3 ส่ีลอ้ซ่ิง +กระเป๋าสะพาย,  BELLE 
Dress and PlayColoring Book , ARIEL Dress and PlayColoring Book,  ระบายสีโอลาฟกบัการผจญภยัOlaf's Frozen 
Adventure, และหนงัสือชุดเจา้หญิง เช่น Frozen Mini Pack ระบายสีแก๊งเพ่ือนซ้ีผจญภยั+สต๊ิกเกอร์, Sofia the First Mini 
Pack ระบายสีวนัดีๆ ของโซเฟีย, ระบายสีราพนัเซลแสนสนุก+กระเป๋าสะพาย, ฝึกวาดภาพระบายสีกบัราชินีหิมะ+
กระเป๋าดินสอ, Rapunzel Mini Pack ระบายสีเจา้หญิงผมยาว+สมุดสต๊ิกเกอร์, ระบายสีโซเฟียผจญภยั+กระเป๋าสะพาย, 
ระบายสีโฉมงามกบัเจา้ชายอสูร+กระเป๋าสตางค ์ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความนิยมและมียอดจาํหน่ายสูงมาก นอกจากน้ีในปี 
2560 ทางบริษทัฯไดมี้หนังสือนิทานและกิจกรรมเสริมทกัษะของ Marvel เพ่ือทดลองตลาดในกลุ่มเด็กผูช้ายไดแ้ก่ 
Spider Man Fun Pack, ระบายสีสไปเดอร์แมน+ใบปลิวประกวดระบายสี, Avenger Fun Pack และมีหนงัสือท่ีไดรั้บ
ความนิยมอ่ืนๆ  เช่น ระบายสีราพนัเซลแสนสนุก+กระเป๋าสะพาย, ระบายสี Cars 3 ส่ีลอ้ซ่ิง +กระเป๋าสะพาย,ฝึกวาดภาพ
ระบายสีกบัราชินีหิมะ+กระเป๋าดินสอ, Rapunzel Mini Pack ระบายสีเจา้หญิงผมยาว+สมุดสต๊ิกเกอร์, ระบายสีโซเฟีย
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ผจญภยั+กระเป๋าสะพาย, ระบายสีโฉมงามกบัเจา้ชายอสูร+กระเป๋าสตางค ์ เป็นตน้ และเพ่ิมการจดัจาํหน่ายผ่านช่องทาง 
Modern Trade มากข้ึน โดยจดั promotion แถมสินคา้พรีเมียมท่ีน่าสนใจเพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกคา้ เช่น เซเวน่อีเลฟเวน่, ร้าน
นายอินทร์ และเพ่ิมช่องทางเขา้โลตสั เอ็กเพรส มากข้ึน รวมทั้งมีการผลกัดนัการขายโครงการ CSR มากข้ึน  และจดั
กิจกรรมออก  บูธตามสถานท่ีต่างๆใหม้ากข้ึน  

2. รายได้จากธุรกจิเป็นตวัแทนจ าหน่ายส่ิงพมิพ์จากต่างประเทศและบริการทีเ่กีย่วข้อง 

ในช่วงปี 2558 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 65.54 ลา้นบาท ลดลง 6.91  ลา้นบาท จากรายได้
ในปี 2557 จาํนวน 72.45 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 9.54 เน่ืองจาก ชาวต่างประเทศท่ีเขา้มาทาํงานใน
ประเทศไทยซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัและเป็นสมาชิกส่ิงพิมพข์องบริษทัฯ มีจาํนวนลดลงจากปีก่อน และจากพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคท่ีจะนิยมอ่านหนงัสือจากทางออนไลน์มากข้ึนจึงทาํใหส้มาชิกมีจาํนวนลดนอ้ยลง แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทั
ฯ พยายามผลกัดนัและรักษาฐานลูกคา้รวมทั้งปรับกลยทุธ์แผนการตลาดเพ่ือกระตุน้ยอดขายมากข้ึน  

ในช่วงปี 2559 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 54.72  ลา้นบาท ลดลง 10.82  ลา้นบาท จากรายได้
ในปี 2558 จาํนวน 65.54 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 16.51 เน่ืองจาก ชาวต่างประเทศท่ีเขา้มาทาํงานใน
ประเทศไทยซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัและเป็นสมาชิกส่ิงพิมพข์องบริษทัฯ มีจาํนวนลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากกลุ่มท่ีเขา้มา
ทาํงานในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซ่ึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนิยมอ่านหนังสือจากทางออนไลน์
มากข้ึนจึงทาํใหส้มาชิกมีจาํนวนลดนอ้ยลง แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ พยายามผลกัดนัและรักษาฐานลูกคา้รวมทั้งปรับกล
ยทุธ์แผนการตลาดเพ่ือกระตุน้ยอดขายมากข้ึน  

ในช่วงปี 2560  กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 49.55  ลา้นบาท ลดลง 5.17  ลา้นบาท จากรายได้
ในปี 2559 จาํนวน 54.72 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 9.45 เน่ืองจาก สมาชิกส่ิงพิมพข์องบริษทัฯ มีจาํนวน
ลดลงจากปีก่อนซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซ่ึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนิยมอ่านหนงัสือจากทางออนไลน์มาก
ข้ึนจึงทาํให้สมาชิกมีจาํนวนลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ พยายามผลกัดนัและรักษาฐานลูกคา้รวมทั้งปรับกล
ยทุธ์แผนการตลาดเพ่ือกระตุน้ยอดขายมากข้ึน  

 

3. รายได้จากธุรกจิดจิทิลั 

ในช่วงปี 2558 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจจาํหน่ายสินคา้และบริการทางอินเทอร์เน็ตจาํนวน 1.87 ลา้นบาท 
ลดลง 1.27 ลา้นบาท จากรายไดใ้นปี  2557  จาํนวน  3.14  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 40.45  เน่ืองจาก
บริษทัฯอยูใ่นระหว่างการขยายตลาด โดยบริษทัฯ มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือจาํหน่ายสินคา้ ผ่านเวบ็ไซต์อี
คอมเมิร์ซ  Nstore.net   

ในช่วงปี 2559 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจจาํหน่ายสินคา้และบริการทางอินเทอร์เน็ตจาํนวน 3.63 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน   1.76  ลา้นบาท จากรายไดใ้นปี 2558  จาํนวน 1.87  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 94.12   เน่ืองจาก 
บริษทัได้ขยายตลาดมากข้ึน โดยในปีน้ีบริษทัฯ มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือจาํหน่ายสินคา้ ผ่านเว็บไซต์อี
คอมเมิร์ซ  Nstore.net  นอกจากน้ีบริษทัฯ พยายามขยายช่องทางไปยงั LINE, LINE Shop, tarad.com, lazada และ
ช่องทางออนไลน์อ่ืนๆ มากข้ึนกวา่ปี 2558 ตลอดจนมีการจดัทาํการตลาดท่ีมากข้ึน ดว้ยส่ือผสมผสานทั้งออนไลน์ และ
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ออฟไลน์เพื่อโปรโมทสินคา้ใน NSTORE ซ่ึงมีทั้งในและนอกเครือท่ีหลากหลาย มีการขยายไปจาํหน่ายสินคา้ของบริษทั
คู่คา้เพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งพยายามสร้างวฒันธรรมการให้บริการเพ่ือมุ่งหวงัสร้างความรู้สึกประทบัใจ อบอุ่นให้กบัลูกคา้
ให้ได้ใช้บริการแลว้กลบัมาซ้ือซํ้ าอีก นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการนาํสินคา้ของกลุ่มหนังสือท่ีเป็นพนัธมิตรมาขายใน
ช่องทางมากข้ึน  ประกอบกบัในปีน้ีหนังสือท่ีเก่ียวกบัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ไดข้ายดีในปีน้ีดว้ย 
รวมทั้งการขายผา่นช่องทางออนไลน์จะมีโปรโมชัน่เดียวกนักบัการขายในงาน book fair ซ่ึงในปีน้ีทางบริษทัฯ ไดมี้การ
ลดราคามากท่ีสุดกวา่เท่าท่ีผา่นมา จึงมีผลทาํใหย้อดขายในช่องทางน้ีสูงกวา่ปีก่อนอยา่งเห็นไดช้ดั พนัธมิตรของบริษทัฯ 
ไดแ้ก่  สาํนกัพิมพส์ยามอินเตอร์, สาํนกัพิมพอ์มัรินทร์ และสาํนกัพิมพว์ิบูลยกิ์จ  ฯลฯ ซ่ึงมีสินคา้ท่ีเป็นท่ีนิยมและอยูใ่น
ความตอ้งการของตลาด เช่น หนงัสือ One Piece และ โคนนั ยอดนกัสืบจ๋ิว  เป็นตน้ เพ่ือเป็นการกระตุน้ยอดขายจากช่อง
ทางการจดัจาํหน่ายน้ีดว้ย 

ในช่วงปี 2560 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจจาํหน่ายสินคา้และบริการทางอินเทอร์เน็ตจาํนวน 2.84 ลา้นบาท 
ลดลง  0.79  ลา้นบาท จากรายไดใ้นปี 2559 จาํนวน 3.63  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 21.76 เน่ืองจากตลาด
ในกลุ่มน้ีมีการแข่งขนักนัสูงและสินคา้ของบริษทัเองท่ีนาํมาจดัจาํหน่ายลดลง แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัไดข้ยายตลาดมาก
ข้ึน โดยในปีน้ีบริษัทฯ มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือจําหน่ายสินค้า ผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ  Nstore.net  
นอกจากน้ีบริษทัฯ พยายามขยายช่องทางไปยงั LINE, LINE Shop, tarad.com, lazada และช่องทางออนไลน์อ่ืนๆ มาก
ข้ึนกวา่ปี 2559 ตลอดจนมีการจดัทาํการตลาดท่ีมากข้ึน ดว้ยส่ือผสมผสานทั้งออนไลน์ และออฟไลน์เพ่ือโปรโมทสินคา้
ใน NSTORE ซ่ึงมีทั้งในและนอกเครือท่ีหลากหลาย มีการขยายไปจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัคู่คา้เพ่ิมมากข้ึน รวมทั้ง
พยายามสร้างวฒันธรรมการให้บริการเพ่ือมุ่งหวงัสร้างความรู้สึกประทับใจ อบอุ่นให้กบัลูกคา้ให้ได้ใชบ้ริการแลว้
กลบัมาซ้ือซํ้ าอีก พนัธมิตรของบริษทัฯ ไดแ้ก่  สาํนกัพิมพส์ยามอินเตอร์, สาํนกัพิมพอ์มัรินทร์ และสาํนกัพิมพว์ิบูลยกิ์จ 
ฯลฯ ซ่ึงมีสินคา้ท่ีเป็นท่ีนิยมและอยูใ่นความตอ้งการของตลาด เช่น หนงัสือ One Piece, Soul Eater, Angel Heart, My 
Hero และ โคนนั ยอดนกัสืบจ๋ิว, สึบาสะ สงครามเทพขา้มมิติ, เซ็นตเ์ซยย์า่ จา้วนรกฮาเดส  เป็นตน้ เพื่อเป็นการกระตุน้
ยอดขายจากช่องทางการจดัจาํหน่ายน้ีดว้ย 

4. รายได้ด้านการศึกษา 

4.1 ส่ือการเรียนการสอน/รายการผ่านส่ือโทรทศัน์ และส่ือรูปแบบใหม่ 

ในช่วงปี 2558 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจน้ีจาํนวน 20.16 ลา้นบาท ลดลง 22.05  ลา้นบาท จากรายได ้       
ในปี 2557  จาํนวน 42.21  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 52.24  เน่ืองจาก ธุรกิจโทรทศัน์ระบบดิจิทลัมีการ
แข่งขนัสูง ดงันั้น นอกจากบริษทัฯ จะเป็นผูร่้วมผลิตรายการในทีวดิีจิทลั  บริษทัฯ ยงัรับจา้งผลิตรายการและคอนเทนท์
ใหก้บัทีวดิีจิทลั NOW ช่อง 26 อีกดว้ย 

ในช่วงปี 2559 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจน้ีจาํนวน 4.57 ลา้นบาท ลดลง 15.59  ลา้นบาท จากรายไดใ้นปี 
2558  จาํนวน 20.16  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 77.33  เน่ืองจากธุรกิจโทรทศันร์ะบบดิจิทลัมีการแขง่ขนัสูง 
เพราะในปีน้ีบริษทัฯ มีการผลิตรายการทีวแีละคอนเทนทล์ดลง อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงเป็นผูร่้วมผลิตรายการในทีวี
ดิจิทลั และรับจา้งผลิตรายการและคอนเทนทใ์หก้บัทีวดิีจิทลั NOW ช่อง 26 และพยายามท่ีจะผลิตรายการท่ีมีประโยชน์ 
ความรู้และความบนัเทิงใหก้บัผูช้ม 
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ในช่วงปี 2560 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจน้ีจาํนวน 6.30 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1.73  ลา้นบาท จากรายไดใ้นปี 
2559  จาํนวน 4.57  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.86  เน่ืองจากธุรกิจโทรทศัน์ระบบดิจิทลัมีการแข่งขนั
สูง เพราะในปีน้ีบริษทัฯ มีการผลิตรายการทีวแีละคอนเทนทล์ดลง อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงเป็นผูร่้วมผลิตรายการใน
ทีวีดิจิทัล และรับจ้างผลิตรายการและคอนเทนท์ให้กับทีวีดิจิทลั NOW ช่อง 26 และพยายามท่ีจะผลิตรายการท่ีมี
ประโยชน์ ความรู้และความบนัเทิงให้กบัผูช้ม และในปีน้ีทางบริษทัไดน้าํรายการ Hello English มาออกอากาศในช่อง 
NOW  ซ่ึงเน้ือหาของรายการจะเป็นการสอนภาษาองักฤษ และพฒันารูปแบบเน้ือหาผ่านออนไลน์ ซ่ึงจากการสํารวจ
ความตอ้งการของอาจารยร์ะดบัมธัยมศึกษา พบวา่การจดัทาํรูปแบบใหม่ในแบบดิจิทลัจะตอบสนองความตอ้งการใชส่ื้อ
ท่ีมีความทนัต่อเหตุการณ์ ข่าวสาร และเทคโนโลยยีคุปัจจุบนั ตลอดจนเพ่ิมศกัยภาพในการรับรู้ และสร้างการเรียนรู้ส่ิง
ใหม่อยา่งไม่หยดุน่ิงให้แก่เยาวชน สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล ในดา้นการมุ่งเนน้และยกระดบัมาตรฐานทกัษะ
ภาษาองักฤษของเยาวชน 

4.2 ส่ือส่ิงพมิพ์การเรียนการสอนและบริการทีเ่กีย่วข้อง 

ในช่วงปี 2558 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 8.04 ลา้นบาท ลดลง 5.06 ลา้นบาท จากรายไดปี้ 
2557 จาํนวน 13.10 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 38.63 เน่ืองจากในปี 2558 กลุ่มบริษมัมีการยกเลิกธุรกิจดา้น
การจดัอบรม โรงเรียนกวดวชิา (บีไบรท)์ ไดเ้ลิกกิจการและเสร็จส้ินการชาํระบญัชี เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2558 ในส่วน
ของการผลิตหนงัสือแม็กกาซีน Nation Junior และการจดักิจกรรมแข่งขนัสะกดคาํภาษาองักฤษชนะเลิศ (NJ Spelling 
Bee) และกิจกรรมประกวดเขียนเรียงความภาษาองักฤษ (Junior Dublin) รวมทั้งการจดัทาํ NJ Special Admission บริษทั
ฯยงัคงดาํเนินการอยูโ่ดยรายไดสู้งกวา่ปีก่อนเลก็นอ้ย 

ในช่วงปี 2559 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 8.62 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.58 ลา้นบาท จากรายได้
ในปี 2558 จาํนวน 8.04 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.21 เน่ืองจากบริษทัฯไดมี้การจดัทาํ NJ Digital แทน
การผลิตนิตยสารรายเดือน  Nation Junior เพื่อเป็นการขยายตลาด และบริษทัฯยงัคงผลิต NJ Special Admission ซ่ึง
ประกอบดว้ยชุดหนงัสือ จาํนวน 2 เล่ม โดยรวบรวมเน้ือหาบทเรียนและขอ้สอบ ด าเนินการสอนโดยคณาจารยช์ั้นน า 
การทบทวนจะครอบคลุมความรู้เพื่อใชส้อบ GAT/PAT, O-NET, และ 7 วิชาสามญั คู่มือฉบบัน้ีใชเ้ป็นส่ือประกอบ
โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวทิยาลยั 

ในช่วงปี 2560 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 2.23 ลา้นบาท ลดลง 6.39 ลา้นบาท จากรายไดใ้น
ปี 2559 จาํนวน 8.62 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 74.13  เน่ืองจากบริษทัฯไดมี้การจดัทาํ NJ Digital แทนการ
ผลิตนิตยสารรายเดือน  Nation Junior เพ่ือเป็นการขยายตลาด  และพฒันารูปแบบเน้ือหาผ่านออนไลน์ภายใต ้Hello 
English จากการส ารวจความตอ้งการของอาจารยร์ะดบัมธัยมศึกษา  พบว่าการจัดท ารูปแบบใหม่ในแบบดิจิทลัจะ
ตอบสนองความตอ้งการใชส่ื้อท่ีมีความทนัต่อเหตุการณ์ ข่าวสาร และเทคโนโลยียคุปัจจุบนั ตลอดจนเพ่ิมศกัยภาพใน
การรับรู้ และสร้างการเรียนรู้ส่ิงใหม่อยา่งไม่หยดุน่ิงใหแ้ก่เยาวชน สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล ในดา้นการมุ่งเนน้
และยกระดบัมาตรฐานทกัษะภาษาองักฤษของเยาวชน โดยรายการ Hello English ไดน้าํไปเสนอผ่านส่ือโทรทศัน์จึงทาํ
ใหร้ายไดใ้นส่วนน้ีลดลง และบริษทัฯยงัคงผลิต NJ Special Admission ซ่ึงประกอบดว้ยชุดหนงัสือ จาํนวน 2 เล่ม โดย
รวบรวมเน้ือหาบทเรียนและขอ้สอบ ด าเนินการสอนโดยคณาจารยช์ั้นน า การทบทวนจะครอบคลุมความรู้เพ่ือใชส้อบ 
GAT/PAT, O-NET, และ 7 วชิาสามญั คู่มือฉบบัน้ีใชเ้ป็นส่ือประกอบโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวทิยาลยั แต่ผลตอบ
รับในปีน้ีไม่สูงเท่าท่ีควรเน่ืองจากจ านวนเด็กท่ีร่วมโครงการมีจ านวนลดลงมาจากประชากรของทั้งประเทศมีจ านวนท่ี
ลดลงเร่ือยๆ 
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5. รายได้อืน่ 

ในช่วงปี 2558 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 16.60 ลา้นบาท ลดลง 3.31 ลา้นบาท  จากรายได้
ในปี 2557 จาํนวน 19.91 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 16.62 โดยมีสาเหตุมาจากรายไดจ้ากดอกเบ้ียรับลดลง
จากปี 2557 จาํนวน 4.38  ลา้นบาท เป็นตน้ 

ในช่วงปี 2559 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 20.93 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4.33 ลา้นบาท จากรายได้
ในปี 2558 จาํนวน 16.60 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.08 โดยมีสาเหตุมาจากรายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและ
รายไดค้่าบริการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  

ในช่วงปี 2560 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 20.99 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.06  ลา้นบาท จากรายได้
ในปี 2559 จาํนวน 20.93 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.29 โดยมีสาเหตุมาจากรายไดจ้ากดอกเบ้ียรับและ
รายไดอ่ื้นๆท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเลก็นอ้ย  

ข. ต้นทุนขายและการให้บริการ 

ประเภท 
2558 2559 2560 

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

ตน้ทุนค่าลิขสิทธ์ิ 25.54 12.10 10.69 6.63 7.60 5.54 
ตน้ทุนอื่นๆ 128.35 60.83 89.11 55.25 65.44 47.67 

รวมต้นทุนขายสินค้าและให้บริการ 153.89 72.93 99.80 61.88 73.04 53.21 

 หมายเหตุ: ก สดัส่วนร้อยละต่อรายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 

 
ค่าลิขสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.10 ร้อยละ 6.63  และร้อยละ 5.54 ของรายไดจ้ากการ          

ขายสินคา้และการให้บริการในปี  2558  ปี  2559  และปี  2560  ตามลาํดบั  โดยในปี 2558 ค่าลิขสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั
ลดลงจากปี 2559 เน่ืองจากยอดขายของธุรกิจส่ิงพิมพล์ดลง ในปี 2559 ค่าลิขสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัลดลงจากปี 2558 
เน่ืองจากยอดขายของธุรกิจส่ิงพิมพล์ดลงเช่นกนั และในปี 2560 ค่าลิขสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัลดลงจากปี 2559 เน่ืองจากมี
การผลิตสินคา้ท่ีนอ้ยลงจากปีก่อน โดยเนน้เลือกเร่ืองท่ีคาดวา่จะขายไดแ้ละพิมพใ์นปริมาณท่ีเหมาะสม 

ตน้ทุนอ่ืนๆ ของกลุ่มบริษทัคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 60.83  ร้อยละ 55.25   และร้อยละ 47.67 ของรายไดจ้ากการ
ขายสินคา้และการใหบ้ริการในปี 2558  ปี 2559 และปี 2560 ตามลาํดบั โดย ในปี 2558 ค่อนขา้งคงท่ีโดยเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย
ร้อยละ 0.35 ในปี 2559  ลดลงร้อยละ 5.58 ซ่ึงเกิดจากการมีมาตรการในการควบคุมและลดตน้ทุนอ่ืนๆ ให้มากข้ึน     
จากการท่ีลดจาํนวนพิมพใ์หเ้หมาะสม และในปี 2560 ลดลงร้อยละ 7.58 ซ่ึงเกิดจากการมีมาตรการในการควบคุมและลด
ตน้ทุนอ่ืนๆ ให้มากข้ึน จากการท่ีลดจาํนวนพิมพใ์ห้เหมาะสม จึงส่งผลให้ค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าจดัทาํตน้ฉบบัลดลง 
นอกจากน้ี ตน้ทุนบริการลดลงสอดคลอ้งกบัรายไดค้่าบริการท่ีลดลงดว้ย 
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ค. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 

ประเภท 
2558 2559 2560 

ลบ. ร้อยละ ค ลบ. ร้อยละ ค ลบ. 
ร้อยละ 

ค 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 19.09 9.05 18.63 11.55 15.02 10.94 
ค่าตอบแทนพนกังาน 34.64 16.42 34.63 21.47 34.14 24.87 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย 27.95 13.24 17.95 11.13 18.29 13.32 
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ - - 204.45 126.77 - - 
อ่ืนๆ 5.51 2.61 8.78 5.44 6.50 4.74 

รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 87.19 41.32 284.44 176.36 73.95 53.87 
 หมายเหตุ: ก สดัส่วนร้อยละต่อรายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการ 

 

กลุ่มบริษทัมีสดัส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารร้อยละ 9.05 ร้อยละ 11.55  และร้อยละ 10.94  ของรายไดจ้ากการ
ขายสินคา้และการให้บริการในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามลาํดบั โดยในปี 2558 เพ่ิมข้ึนจาํนวน 1.99 ลา้นบาท 
เน่ืองจาก ค่าใชจ่้ายในการบริหารอ่ืนๆ เพ่ิมสูงข้ึน ในปี 2559  ลดลงจาํนวน 0.46 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีนโยบาย
ในการลดและควบคุมค่าใชจ่้ายให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  และในปี 2560 ลดลงจาํนวน 3.61 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่ม
บริษทัมีนโยบายในการลดและมาตรการควบคุมค่าใชจ่้ายใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนทุกปี 

ค่าตอบแทนพนกังานของกลุ่มบริษทัคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 16.42 ร้อยละ 21.47  และร้อยละ 24.87 ของรายได้
จากการขายสินคา้และการใหบ้ริการในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามลาํดบั ในปี 2558 ค่าตอบแทนพนกังานเพ่ิมข้ึน
จาํนวน 1.36 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการเพ่ิมข้ึนในส่วนของพนักงานทางดา้นธุรกิจโทรทศัน์ ในปี 2559 ค่าตอบแทน
พนกังานลดลง 0.01 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงกวา่ปีก่อนเลก็นอ้ย และในปี 2560 ค่าตอบแทนพนกังานลดลง 0.49 ลา้นบาท ซ่ึง
ลดลงกวา่ปีก่อนเลก็นอ้ย 

ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขายของกลุ่มบริษทัคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 13.24 ร้อยละ 11.13  และร้อยละ 13.32 
ของรายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามลาํดบั โดย ในปี 2558 ค่าใชจ่้าย
เพ่ิมข้ึนจาํนวน 4.53 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ มีการส่งเสริมและกระตุน้ยอดขายมากข้ึน โดยผ่านช่องทางการออก      
บูธตามห้างสรรพสินคา้และโรงเรียนมากข้ึน ในปี 2559 ค่าใชจ่้ายลดลงจาํนวน 10 ลา้นบาท เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัมี
มาตรการประหยดัค่าใชจ่้ายมากข้ึนโดยลดและควบคุมค่าใชจ่้ายในการออกบูธและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ในปี 2560 
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนจาํนวน 0.34 ลา้นบาท เน่ืองจาก  กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการออกบูธเพ่ือส่งเสริมและกระตุน้ยอดขาย
ของบริษทัให้มากข้ึน  อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงรักษามาตรการประหยดัค่าใชจ่้ายในการออกบูธและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ในปี 2559 กลุ่มบริษทัมีการปรับโครงสร้างธุรกิจผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพ ์เน่ืองจากแนวโนม้ของผูบ้ริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไป  โดยมีการตั้งสาํรองค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงเพ่ิมข้ึนให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั  และมุ่งเน้น
การผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพเ์ฉพาะท่ีทาํกาํไรให้แก่กลุ่มบริษทั  รวมทั้งมีแผนงานและมาตรการควบคุมค่าใชจ่้ายดา้น
การผลิตโดยลดตน้ทุนอยา่งต่อเน่ือง  โดยกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือจาํนวน 
204.45 ลา้นบาท 
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ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ตน้ทุนสินคา้บริจาค ดอกเบ้ียจ่าย และอ่ืนๆ          
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.61 ร้อยละ 5.44  และร้อยละ 4.74  ของรายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการในปี 2558    
ปี 2559 และปี 2560 ตามลาํดับ โดยในปี 2558 ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนจาํนวน  0.36 ลา้นบาท เน่ืองจาก มีค่าใชจ่้ายในการ
ดาํเนินงานอ่ืนๆเพ่ิมสูงข้ึน ในปี 2559 ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนจาํนวน 3.27 ลา้นบาท เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอ่ืนๆ
เพ่ิมสูงข้ึน  ในปี 2560 ค่าใชจ่้ายลดลงจาํนวน 2.28 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีนโยบายในการลดและควบคุม
ค่าใชจ่้ายใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

ง.  อตัราก าไรขั้นต้นและอตัราก าไรสุทธิ 

ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 27.07 ร้อยละ 38.12  และร้อยละ  46.79  
ตามลาํดบั โดย ในปี 2558  มีอตัรากาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนร้อยละ  0.51  และในปี 2559 มีอตัรากาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
11.05 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีนโยบายในการลดและควบคุมตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน และในปี 2560 มีอตัรากาํไร
ขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 8.67 เน่ืองจากตน้ทุนขายลดลงจากการรับรู้ผลขาดทุนของสินคา้จากการปรับโครงสร้างธุรกิจเม่ือปี 2559 
รวมทั้งกลุ่มบริษทัมีนโยบายในการลดและควบคุมตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กลุ่มบริษทัมีอตัรากาํไรสุทธิในปี 2558  ปี 2559  และปี 2560  ร้อยละ -8.14  ร้อยละ -117.37 และ ร้อยละ 4.54 
ตามลาํดบั ในปี 2558   กลุ่มบริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุน จึงทาํให้อตัรากาํไรสุทธิลดลงมาก เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมี
ยอดขายในกลุ่มหนงัสือท่ีลดลงจากปีก่อนเป็นจาํนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์  และรายไดจ้ากการเป็น
ตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต์่างประเทศและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง มีรายไดท่ี้ลดลงจากปีก่อนซ่ึงสาเหตุมาจากสภาวะเศรษฐกิจ
ซบเซาในปี 2558 นอกจากน้ี มีการยกเลิกการเป็นตวัแทนหนังสือพิมพ์ต่างประเทศบางฉบบั  แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่ม
บริษทัมีตน้ทุนคงท่ีในส่วนของค่าใชจ่้ายบุคลากร และค่าจ่ายในการบริหาร โดยกลุ่มบริษทัพยายามควบคุมตน้ทุนการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในปี 2559 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนซ่ึงเกิดจากการปรับโครงสร้างธุรกิจผลิตและจาํหน่าย
ส่ิงพิมพ ์ จึงส่งผลใหอ้ตัรากาํไรสุทธิลดลง ในปี 2560 กลุ่มบริษทัมีผลกาํไรสุทธิซ่ึงเกิดจากตน้ทุนขายลดลงจากการรับรู้
ผลขาดทุนของสินคา้จากการปรับโครงสร้างธุรกิจเม่ือปี 2559 รวมทั้งกลุ่มบริษทัมีนโยบายในการลดและควบคุมตน้ทุน
และค่าใชจ่้ายใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ฐานะทางการเงนิ 

ก. สินทรัพย์ 

ณ ส้ินปี 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วม  321.24  ลา้นบาท ลดลง 55.25 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 14.68  
จากยอดสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2560 โดยสินทรัพยห์ลกัของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี  คือ  ลูกหน้ีการคา้  สินคา้คงเหลือ  เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด   เงินลงทุนชัว่คราว  และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  ซ่ึงมีสดัส่วนต่อสินทรัพยร์วม ณ  ส้ินปี 2560  
เท่ากบัร้อยละ 19.43 ร้อยละ 5.81 ร้อยละ 28.71 ร้อยละ 32.07  และร้อยละ 3.93  ตามลาํดบั การเปล่ียนแปลงของ
สินทรัพยห์ลกัดงักล่าวมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ลูกหนีก้ารค้า 

              หน่วย: ลา้นบาท 

 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2660 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั :    
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 17.38 3.07 3.74 
เกินกาํหนดชาํระ    

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 7.93 5.81 7.67 
6 - 12 เดือน 0.15 16.71 4.74 
มากกวา่ 12 เดือน 0.10 2.85 25.08 

 25.56 28.44 41.23 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (0.07) (0.07) (0.07) 
       ค่าเผื่อสินคา้รับคืน (0.02) - - 

สุทธิ 25.47 28.37 41.16 
กจิการอืน่ๆ :    

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 21.75 19.77 21.19 
เกินกาํหนดชาํระ    

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 5.48 5.53 2.46 
6 - 12 เดือน 0.02 0.29 0.13 
มากกวา่ 12 เดือน 5.30 6.09 3.78 

 32.55 31.68 27.56 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (5.31) (6.24) (3.84) 
      ค่าเผื่อสินคา้รับคืน (5.48) (3.47) (2.46) 

สุทธิ 21.76 21.97 21.26 
รวมลูกหนีก้ารค้า 47.23 50.34 62.42 
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ลูกหน้ีการคา้ของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนๆ 
โดยมีการหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีโดยมีการ
วเิคราะห์จากลูกหน้ีท่ีมีอายหุน้ีเกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 180 วนั จะพิจารณาและทาํการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญร้อยละ 
50 และลูกหน้ีท่ีมีอายหุน้ีเกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 365 วนั จะพิจารณาและทาํการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญร้อยละ 100  
และลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะมีปัญหาในการเรียกเก็บเงินในอนาคตจะทาํการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์
เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตลูกหน้ีเพ่ือตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามการคาดการณ์ รวมทั้งลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่าย
จากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีการหกัค่าเผื่อสินคา้รับคืน ซ่ึงมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อสินคา้
รับคืนโดยใชส้ัดส่วนร้อยละของสินคา้รับคืนต่อสินคา้ท่ีขายโดยเฉล่ีย 12 เดือนยอ้นหลงั โดยกลุ่มบริษทัจะตรวจสอบ
ความเพียงพอของค่าเผือ่ดงักล่าวทุกส้ินไตรมาส  

ณ ส้ินปี 2558 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้จาํนวน  47.23 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 11.29 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน          
ร้อยละ 31.41 จากยอดลูกหน้ีการคา้ ณ ส้ินปี 2557 และ ณ ส้ินปี 2559 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้จาํนวน 50.34 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 3.11 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 6.58 จากยอดลูกหน้ีการคา้ ณ ส้ินปี 2558 และ ณ ส้ินปี 2560 กลุ่มบริษทัมี
ลูกหน้ีการคา้จาํนวน 62.42 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 12.08 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 24 จากยอดลูกหน้ีการคา้ ณ ส้ินปี 2559 
โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมียอดเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษทัฯ มีการขายสินคา้ให้กบั
บริษทัในเครือและมีการทยอยรับชาํระหน้ี ส่วนลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนๆ กลุ่มบริษทัสามารถรับชาํระหน้ีในระหวา่งปีได้
มากข้ึน 
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สินค้าคงเหลอื            หน่วย: ลา้นบาท 

 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 
สินคา้สาํเร็จรูป 314.90 244.59 46.00 

งานระหวา่งผลิต 0.66 - - 

หกั ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั (92.00) (220.25) (27.35) 

สุทธิ 223.56 24.34 18.65 

 
สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ย งานระหวา่งผลิต และสินคา้สาํเร็จรูป ซ่ึงเป็นส่ิงพิมพโ์ดยมีการหัก

ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั ซ่ึงเดิมกลุ่มบริษทัมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัในสัดส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าสินคา้
คงเหลือท่ีมีอายมุากกวา่ 1 ปีข้ึนไปและผลิตครบชุดแลว้ และสัดส่วนร้อยละ 100 ของสินคา้คงเหลือท่ีมีอายมุากกวา่ 3 ปี
ข้ึนไปแต่ยงัผลิตไม่ครบชุด แต่ในปี 2559 บริษทัฯ มีการปรับโครงสร้างธุรกิจผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพ์เน่ืองจาก
แนวโนม้ของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงบริษทัฯ ไดพิ้จารณาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยตั้งสาํรอง
ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงเพ่ิมข้ึนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและมุ่งเนน้การผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพเ์ฉพาะท่ีทาํ
กาํไรใหแ้ก่กลุ่มบริษทั โดยในปัจจุบนักลุ่มบริษทัมีนโยบาย ในการพิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงสาํหรับสินคา้ท่ี
เส่ือมสภาพ ลา้สมยัและคา้งนาน โดยสินคา้คงเหลือท่ีมีอายมุากกวา่ 12 เดือน จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจาก
การประมาณราคาท่ีจะขายไดร้้อยละ 50 ของมูลค่าสินคา้คงเหลือ สาํหรับสินคา้คงเหลือท่ีมีอายมุากกวา่ 18 เดือน จะมี
การพิจารณามูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจากการประมาณราคาท่ีจะขายไดแ้บบการขายเหมาลดราคา และสาํหรับสินคา้คงเหลือ
ท่ีมีอายมุากกว่า 24 เดือนข้ึนไป จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจากการประมาณราคาท่ีจะขายไดแ้บบการขาย
เหมาชัง่กิโล อยา่งไรก็ตามสินคา้คงเหลือท่ีมีการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงแลว้ กลุ่มบริษทัยงัคงสามารถจาํหน่ายสินคา้
ไดต้ามช่องทางการขายท่ีไดมี้การประมาณไว ้

ณ ส้ินปี 2558 กลุ่มบริษทัมีสินคา้คงเหลือสุทธิจาํนวน 223.56 ลา้นบาท ลดลง 8.99 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 
3.87 จากส้ินปี 2557 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัได้เลือกผลิตหนังสือท่ีตรงกับความตอ้งการของตลาดมากยิ่งข้ึน และจัด
กิจกรรมออกบูธใหม้ากข้ึน เพื่อเป็นการบริหารสินคา้คงคลงัใหมี้ประสิทธิภาพ 

ณ ส้ินปี 2559 กลุ่มบริษทัมีสินคา้คงเหลือสุทธิจาํนวน 24.34 ลา้นบาท ลดลง 199.22 ลา้นบาท หรือลดลง    
ร้อยละ 89.11 จากส้ินปี 2558 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดมี้การปรับโครงสร้างธุรกิจผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพเ์น่ืองจาก
แนวโนม้ของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป  ทั้งน้ีทางกลุ่มบริษทัไดล้ดจาํนวนการผลิตหนงัสือโดยคดัเลือกหนงัสือท่ีตรง
กบัความตอ้งการของตลาดมากยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นการบริหารสินคา้คงคลงั อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัมีการจาํหน่ายสินคา้  
เพ่ิมมากข้ึนจากการจดักิจกรรมโครงการ CSR การจดักิจกรรมออกบูธตามสถานท่ีต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินคา้ โรงเรียน 
ตลาดนดัหนงัสือ อาคารสาํนกังานของบริษทัฯ และตลาดนัดของอาคารสาํนักงานอ่ืนๆ มากยิ่งข้ึน รวมทั้งจดักิจกรรม
ส่งเสริมการขายมากข้ึนเพ่ือเป็นการบริหารสินคา้คงคลงัใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ณ ส้ินปี 2560 กลุ่มบริษทัมีสินคา้คงเหลือสุทธิจาํนวน 18.65 ลา้นบาท ลดลง 5.69 ลา้นบาท หรือลดลง ร้อยละ 
23.38 จากส้ินปี 2559 สืบเน่ืองจากในปี 2559 กลุ่มบริษทัได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพ์
เน่ืองจากแนวโน้มของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยกลุ่มบริษทัฯไดท้าํการระบายสินคา้ตามแผนการท่ีกาํหนดไว้
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เพื่อใหสิ้นคา้คงเหลือมีจาํนวนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีทางกลุ่มบริษทัไดท้าํการลดจาํนวนการผลิตหนงัสือโดยคดัเลือกหนงัสือ
ท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาดมากยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นการบริหารสินคา้คงคลงั อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัมีการจาํหน่าย
สินคา้เพ่ิมมากข้ึนจากการจัดมหกรรมลดราคาหนังสือคร้ังใหญ่ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และงานมหกรรม
หนงัสือ และจดักิจกรรมโครงการ CSR การจดักิจกรรมออกบูธตามสถานท่ีต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินคา้ โรงเรียน ตลาด
นดัหนงัสือ อาคารสาํนกังานของบริษทัฯ และตลาดนดัของอาคารสาํนกังานอ่ืนๆ มากยิ่งข้ึน รวมทั้งจดักิจกรรมส่งเสริม
การขายมากข้ึนเพ่ือเป็นการกระตุน้ยอดขายและบริหารสินคา้คงคลงัใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนช่ัวคราว 

ณ ส้ินปี 2558 กลุ่มบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 68.41 ลา้นบาท ลดลง 154.08 ลา้นบาท 
หรือลดลงร้อยละ 69.25 จากส้ินปี 2557 เน่ืองจากบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดาํเนินงานจาํนวน        
6.81 ลา้นบาท มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 11.90 ลา้นบาท เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและจ่ายดอกเบ้ีย
จาํนวน 0.65 ลา้นบาท  เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึนจาํนวน 145.71 ลา้นบาท รวมทั้งมีการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 
8.54  ลา้นบาท  และซ้ืออุปกรณ์จาํนวน 1.93 ลา้นบาท  ซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 12.00 ลา้นบาท เงินสดรับจากการ
จาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 7.00 ลา้นบาท 

ณ ส้ินปี 2559 กลุ่มบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 20.83 ลา้นบาท ลดลง 47.58 ลา้นบาท 
หรือลดลงร้อยละ 69.55 จากส้ินปี 2558 เน่ืองจากบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการดาํเนินงานจาํนวน        
43.72 ลา้นบาท มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 3.74  ลา้นบาท เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและจ่ายดอกเบ้ีย
จาํนวน 10.47 ลา้นบาท เงินลงทุนชัว่คราวลดลงจาํนวน 7.19 ลา้นบาท โดยในปี 2559 มีการลงทุนในเงินลงทุนใน     ตรา
สารหน้ีเน่ืองจากมีอตัราผลตอบแทนท่ีดี รวมทั้งมีการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 7.27 ลา้นบาท และซ้ืออุปกรณ์
จาํนวน 0.05 ลา้นบาท   

ณ ส้ินปี 2560 กลุ่มบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 92.22 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 71.39 ลา้นบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 342.73  จากส้ินปี 2559 เน่ืองจากบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมการดาํเนินงานจาํนวน        
61.62 ลา้นบาท มีการจ่ายดอกเบ้ียจาํนวน 0.48 ลา้นบาท เงินลงทุนชัว่คราวลดลงจาํนวน 142.98 ลา้นบาท โดยใน
ระหว่างปี 2560 มีการลงทุนในเงินลงทุนในตราสารหน้ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีอตัราผลตอบแทนท่ีดี รวมทั้งมีการซ้ือ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 15.90  ลา้นบาท   

 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

ณ ส้ินปี  2558  กลุ่มบริษทั มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 21.58  ลา้นบาท ลดลง 9.39  ลา้นบาท   หรือลดลง
ร้อยละ 30.32 จากส้ินปี 2557  และ ณ ส้ินปี 2559 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 4.20 ลา้นบาท หรือลดลงร้อย
ละ 80.54 จากส้ินปี 2558  เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการซ้ือลิขสิทธ์ิท่ีนอ้ยกวา่ปีก่อนและเลือกสรรหนงัสือมากข้ึนเพ่ือใหต้รง
ตามความตอ้งการของตลาด ณ ส้ินปี 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 12.62 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
200.47 จากส้ินปี 2559 เน่ืองจากในปี 2560 ทางบริษทัมีการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใชง้านในกลุ่มบริษทัในเครือ 
แต่อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการเลือกสรรลิขสิทธ์ิหนงัสือมากข้ึนเพ่ือใหต้รงตามความตอ้งการของตลาด 
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ข. แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ ส้ินปี 2558 กลุ่มบริษทั  มีส่วนของผูถื้อหุน้รวม 487.03 ลา้นบาท  ลดลง 29.24  ลา้นบาท หรือ ลดลงร้อยละ 
5.66  จากส่วนของผูถื้อหุน้ ณ ส้ินปี  2557  เน่ืองจากผลประกอบการในปี  2558  มีขาดทุนสุทธิจาํนวน 18.53 ลา้นบาท  
และมีการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 11.90  ลา้นบาท รวมทั้งมีการตั้งสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึนจาํนวน 0.35 ลา้นบาท  ณ 
ส้ินปี 2559 กลุ่มบริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้รวม 267.14 ลา้นบาท ลดลง 219.89 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 45.15 จากผูถื้อ
หุน้ ณ ส้ินปี 2558 เน่ืองจากผลประกอบการในปี 2559 มีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 213.86 ลา้นบาท และมีการจ่ายเงินปัน
ผลจาํนวน 3.74  ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2560 กลุ่มบริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้รวม 274.44 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7.30 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.73 จากผูถื้อหุน้ ณ ส้ินปี 2559 เน่ืองจากผลประกอบการในปี 2560 มีผลกาํไรสุทธิจาํนวน 7.18 ลา้นบาท 
จึงมีผลทาํใหข้าดทุนสะสมลดลง และส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน 

 

หนีสิ้น 

หน้ีสินหลกัของกลุ่มบริษทั ณ ส้ินปี 2558  2559  และ  2560  คือ เจ้าหน้ีการคา้ เจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน และ
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ซ่ึงมีสดัส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ 18.63 ร้อยละ 1.47  และร้อยละ 2.33 ตามลาํดบัในปี 2558 
และ ร้อยละ 20.07 ร้อยละ 1.63 และร้อยละ2.78  ตามลาํดบัในปี 2559 และ ร้อยละ 4.10 ร้อยละ1.23 และร้อยละ3.28  
ตามลาํดบัในปี 2560 

ณ ส้ินปี 2558 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม  172.37  ลา้นบาท ลดลง  22.79  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 11.68  จาก
หน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2557 โดยมีสาเหตุหลกัคือ เจา้หน้ีการคา้จาํนวน 122.83 ลา้นบาท ลดลง 16.74 ลา้นบาท  หรือลดลง
ร้อยละ 11.99 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารจาํนวน 9.92 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.05  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50 เน่ืองจาก 
กลุ่มบริษทัมีการใชเ้งินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน  และค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจาํนวน 15.39 ลา้นบาท ลดลง 8.60 ลา้นบาท 
หรือลดลงร้อยละ 19.61  

ณ ส้ินปี 2559 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม  109.35  ลา้นบาท ลดลง  63.02  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 36.57  จาก
หน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2558  โดยมีสาเหตุหลกัคือ เจา้หน้ีการคา้จาํนวน 75.57  ลา้นบาท ลดลง 47.26 ลา้นบาท   หรือลดลง
ร้อยละ 38.47 เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนจาํนวน 6.12 ลา้นบาท ลดลง 3.58 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 36.88  เน่ืองจากมีการ
จ่ายชาํระหน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจาํนวน 10.46 ลา้นบาท ลดลง 4.93  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 32.03  

ณ ส้ินปี 2560 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม  46.79  ลา้นบาท ลดลง 62.56  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 57.21  จาก
หน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2559 โดยมีสาเหตุหลกัคือ เจา้หน้ีการคา้จาํนวน 13.17 ลา้นบาท ลดลง 62.40 ลา้นบาท   หรือลดลง
ร้อยละ 82.57 เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนจาํนวน 3.94 ลา้นบาท ลดลง 2.18 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 35.62 เน่ืองจากมีการ
จ่ายชาํระหน้ี และค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจาํนวน 10.53 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.07 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.67  
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ค. สภาพคล่อง 

ในปี 2558 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 3.69  และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 2.24   
ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 จาํนวน 0.27 เท่า และเพ่ิมข้ึน  0.30 เท่า เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวยีนท่ีลดลงจากการจ่าย
ชาํระเจา้หน้ี จึงทาํใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องดีข้ึนกวา่ปี 2557  และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 2.24 ซ่ึงเพ่ิมข้ึน
จากปี 2557 จาํนวน  0.30 เท่า เน่ืองจาก ยอดลูกหน้ีท่ีเพ่ิมข้ึน หน้ีสินหมุนเวยีนลดลง จึงทาํใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็วดีข้ึนกว่าปี 2557 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัมีวงจรเงินสดเท่ากบั 301 วนั เพ่ิมข้ึน  83 วนั จาก 218 วนั  ในปี 2557  
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียจาํนวน 71  วนั  ลดลงจากปี 2557 จาํนวน 77  วนั ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย
จาํนวน 537 วนั เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 จาํนวน 154  วนั และมีระยะเวลาชาํระหน้ีจาํนวน 307 วนั ลดลงจาก ปี 2557 จาํนวน 
6 วนั ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายสินคา้และการให้บริการของปี 2556 ลดลงร้อยละ 12.61  และ
สินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจะเป็นสินคา้คงเหลือโดยมีอตัราร้อยละ 33.90  ของสินทรัพยร์วม 

ในปี 2559 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 3.64  และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 3.24 ซ่ึง
ลดลงจากปี 2558  จาํนวน 0.05 เท่า และเพ่ิมข้ึน 1.00 เท่า เน่ืองจากสินคา้คงเหลือของบริษทัฯ ลดลงจากการตั้งสาํรองค่า
เผื่อสินคา้ลดลงจึงทาํให้สินทรัพยห์มุนเวียนลดลง และทาํให้อตัราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปี 2558 และอตัราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 3.24 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จาํนวน 1 เท่า เน่ืองจากยอดลูกหน้ีท่ีเพ่ิมข้ึน หน้ีสินหมุนเวียน
ลดลง จึงทาํให้อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วดีข้ึนกวา่ปี 2558 อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัมีวงจรเงินสดเท่ากบั 197 วนั 
ลดลง  104 วนั จาก 301 วนั ในปี 2558 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียจาํนวน 109 วนั เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 
จาํนวน 38  วนั ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียจาํนวน 445 วนั ลดลงจากปี 2558  จาํนวน 92 วนั และมีระยะเวลาชาํระหน้ี
จาํนวน 357 วนั เพ่ิมข้ึนจาก ปี 2558  จาํนวน 50 วนั ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายสินคา้และการ
ให้บริการของปี 2559 ลดลงร้อยละ 23.57 และสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจะเป็นเงินลงทุนชัว่คราวโดยมี
อตัราร้อยละ 64.68 ลูกหน้ีการคา้โดยมีอตัราร้อยละ 13.37 และสินคา้คงเหลือโดยมีอตัราร้อยละ 11.53 ของสินทรัพยร์วม  

ในปี 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 8.89  และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 7.76 ซ่ึง
เพ่ิมข้ึนจากปี 2559  จาํนวน 5.25 เท่า และเพ่ิมข้ึน  4.52  เท่า เน่ืองจากหน้ีสินหมุนเวียนลดลงจาํนวน 63.88 ลา้นบาท    
ซ่ึงมากกวา่สินทรัพยห์มุนเวียนท่ีลดลงจาํนวน 57.99 ลา้นบาท  จึงมีผลให้สภาพคล่องสูง และทาํให้อตัราส่วนสภาพ
คล่องเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 7.76 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จาํนวน 4.52 เท่า 
เน่ืองจากยอดลูกหน้ี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน เงินลงทุนชัว่คราวลดลง โดยหน้ีสินหมุนเวียนลดลง
มากกวา่สินทรัพยห์มุนเวียน  จึงทาํให้อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วดีข้ึนกวา่ปี 2559 อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัมีวงจร
เงินสดเท่ากบั 35 วนั ลดลง  162 วนั จาก 197 วนั ในปี 2559 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียจาํนวน 148 วนั  
เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จาํนวน 39 วนั ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียจาํนวน 106 วนั ลดลงจากปี 2559 จาํนวน 339 วนั และมี
ระยะเวลาชาํระหน้ีจาํนวน 219 วนั ลดลงจาก ปี 2559 จาํนวน 138 วนั เน่ืองจากในปี 2560 กลุ่มบริษทัสามารถขายสินคา้
ท่ีคา้งนานท่ีมีการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงไดเ้ร็วข้ึน จึงทาํให้วงจรเงินสดของกลุ่มบริษทัดีข้ึนจากปีก่อน โดยรายได้
จากการขายสินคา้และการใหบ้ริการของปี 2560  ลดลงร้อยละ 14.88  และสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจะเป็น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดโดยมีอตัราร้อยละ 28.71 เงินลงทุนชัว่คราวโดยมีอตัราร้อยละ 32.07 ลูกหน้ีการคา้
โดยมีอตัราร้อยละ 19.43 และสินคา้คงเหลือโดยมีอตัราร้อยละ 5.80 ของสินทรัพยร์วม  
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เงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 

ในปี 2558 กลุ่มบริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 6.81 ลา้นบาท ลดลง 6.80  ลา้นบาท 
หรือลดลงร้อยละ 49.96  จากปี 2557  เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิลดลงจากปี 2557 จาํนวน 20.24  ลา้นบาท และมี
ขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยัจาํนวน 3.04 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557 จาํนวน 1.11 ลา้นบาท และค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่
มีตวัตนจาํนวน 21.50 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557 จาํนวน 1.13 ลา้นบาท รวมทั้งในปี 2558  กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้ 
เจ้าหน้ีอ่ืน และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ี สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน เจ้าหน้ีการค้า                  
และค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง  

ในปี 2559  กลุ่มบริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 43.72 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 50.53     
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 742 จากปี 2558  เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปี 2558  จาํนวน 195.32    
ลา้นบาท และมีขาดทุนจากสินคา้ลดลงจาํนวน 128.26 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558  จาํนวน 125.22 ลา้นบาท และ
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 12.35  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จาํนวน 12.35 ลา้นบาท
เน่ืองจากมีการปรับโครงสร้างธุรกิจผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพร์วมทั้งในปี 2559  กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน
เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีสินคา้คงเหลือ เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืน และค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง  

 ในปี 2560  กลุ่มบริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 61.62 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 17.90     
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 40.95 จากปี 2559 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีผลกาํไรสุทธิจาํนวน 7.18 ลา้นบาท และมีสาเหตุ
ส่วนใหญ่จากเจา้หน้ีการคา้ลดลง 62.40 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระหน้ี  

เงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

ในปี 2558 กลุ่มบริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จาํนวน 148.33 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 จาํนวน 
67.64 ลา้นบาท เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 8.54 ลา้นบาท และซ้ืออุปกรณ์จาํนวน 1.93        
ลา้นบาท  ขายอุปกรณ์จาํนวน 0.47 ลา้นบาท เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึนจาํนวน 140.69 ลา้นบาท ซ้ือเงินลงทุนในตราสาร
หน้ีจาํนวน 12.00 ลา้นบาท เงินสดรับสุทธิจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารหน้ีจาํนวน 7.00 ลา้นบาท รวมทั้งมีการ
รับดอกเบ้ีย จาํนวน 7.36 ลา้นบาท  

ในปี 2559 กลุ่มบริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุนจาํนวน 10.35 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จาํนวน 
158.68 ลา้นบาท เน่ืองจากซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ีจาํนวน 235 ลา้นบาท   เงินสดรับสุทธิจากการจาํหน่ายเงินลงทุน
ในตราสารหน้ี จาํนวน 137.05 ลา้นบาท และเงินสดรับจากเงินลงทุนชัว่คราว จาํนวน 105.43 ลา้นบาท  รับดอกเบ้ีย
จาํนวน 10.08 ลา้นบาท และซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จาํนวน 7.27 ลา้นบาท  

ในปี 2560 กลุ่มบริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุนจาํนวน 133.48 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จาํนวน 
123.13 ลา้นบาท เน่ืองจากซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ีจาํนวน 312 ลา้นบาท   เงินสดรับสุทธิจากการจาํหน่ายเงินลงทุน
ในตราสารหน้ี จาํนวน 416.05 ลา้นบาท เงินสดรับจากเงินลงทุนชัว่คราว จาํนวน 140.20 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือ
ตราสารหน้ีในกองทุนส่วนบุคคลจาํนวน 101.27 ลา้นบาท  รับดอกเบ้ียจาํนวน 6.02  ลา้นบาท และซ้ือสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน จาํนวน 15.90 ลา้นบาท  
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เงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ   

ในปี 2558 บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 11.90 ลา้นบาท และมีการจ่ายดอกเบ้ียจาํนวน 
0.69 ลา้นบาท และเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึนจาํนวน 0.04 ลา้นบาท  ในปี 2559  บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้จาํนวน 3.74  ลา้นบาท และมีการจ่ายดอกเบ้ียจาํนวน 0.55 ลา้นบาทและเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารลดลงจาํนวน 
9.92  ลา้นบาท  และในปี 2560  บริษทัฯ มีการจ่ายดอกเบ้ียจาํนวน 0.48 ลา้นบาท  

 

14.2 ปัจจยัหรือเหตุการณ์ทีอ่าจมผีลต่อฐานะการเงนิหรือการด าเนนิงานอย่างมนีัยส าคญัในอนาคต 

14.2.1 การขยายธุรกิจไปยงัโครงการใหม่ 

กลุ่มบริษทัมีโครงการท่ีจะใชป้ระสบการณ์และความชาํนาญของกลุ่มบริษทั  รวมทั้ งการหาเน้ือหาใหม่ๆ        
ท่ีแตกต่างและโอกาสจากช่องว่างทางการตลาดในการออกส่ิงพิมพฉ์บบัใหม่ เพ่ือขยายฐานลูกคา้และเจาะกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายให้มากข้ึน โดยกลุ่มบริษทัคาดว่าการออกสินคา้ใหม่จะส่งผลดีต่อกลุ่มบริษทัในการเพ่ิมรายไดจ้ากการขาย
ส่ิงพิมพแ์ละการขายโฆษณาในส่ิงพิมพด์งักล่าว รวมทั้งสร้างโอกาสในการหารายไดต้่อยอดในอนาคต อาทิเช่น รายได้
จากการขายหนงัสือการ์ตูนรวมเล่ม และรายไดจ้ากส่ือดิจิทลั และส่ือรูปแบบใหม่ เป็นตน้ 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัมีโครงการในการใช้ประโยชน์จากเน้ือหา (Content) ของกลุ่มบริษทัและการใช้
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกลุ่มบริษทักบัเจา้ของลิขสิทธ์ิในต่างประเทศ มาใชป้ระโยชน์เพื่อการสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนจาก
ส่ือใหม่ และไดก้าํหนดแนวทางในการต่อยอดไปยงัส่ือใหม่ใน 3 เร่ือง คือ 1) การให้บริการเวบ็ไซตท์างอินเทอร์เน็ต  2) 
การใหบ้ริการคอนเทนทผ์า่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และ 3) การใหบ้ริการคอนเทนทผ์า่นอุปกรณ์ดิจิทลัอ่ืนๆ โดยกลุ่มบริษทั
คาดวา่การใหบ้ริการผา่นส่ือใหม่น้ีจะส่งผลดีกบับริษทัฯ ในการเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายไดใ้ห้แก่กลุ่มบริษทัจากการ
ขายโฆษณาและสปอนเซอร์ รวมทั้งรายไดจ้ากผูใ้ชบ้ริการ การตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ปัจจุบนัของกลุ่ม
บริษทัท่ีมีความตอ้งการบริโภคเน้ือหาผ่านช่องทางใหม่ๆ การขยายกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของกลุ่มบริษทั  และการเพ่ิม
ช่องทางใหม่ในการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationship Management) เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจส่ิงพิมพ์
และธุรกิจอ่ืนๆ ของกลุ่มบริษทั 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัยงัมีโครงการผลิตรายการท่ีมีประโยชน์ สาระความรู้ และความบนัเทิงเพ่ือแพร่ภาพผ่าน
ทีวีดิจิทลัและการเป็น Content Provider  สาํหรับช่องทีวีดิจิทลัของกลุ่มบริษทัและช่องดิจิทลัอ่ืนๆ เพื่อเป็นการต่อยอด
การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัใหค้รบวงจร  และเพ่ิมโอกาสในการสร้างแหล่งรายไดใ้หม่แก่กลุ่มบริษทัอีกดว้ย 

14.2.2 การเพ่ิมข้ึนของราคากระดาษและการขาดแคลนกระดาษ 

วตัถุดิบหลกัท่ีสาํคญัในการผลิตส่ิงพิมพ ์คือ กระดาษ ซ่ึงคิดเป็นตน้ทุนประมาณร้อยละ13.87 ของตน้ทุนขาย
และบริการ ตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัใน ปี 2558 และร้อยละ 15.43 ในปี 2559 และร้อยละ 12.83 ในปี 2560 
โดยกระดาษท่ีใชใ้นการผลิตส่ิงพิมพจ์ดัเป็นสินคา้ประเภท Commodity ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นราคาแปรผนัตาม
ความตอ้งการของการบริโภคและปริมาณการผลิตของผูผ้ลิต (Demand & Supply) ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงมีความเส่ียง  
จากการผนัผวนของราคากระดาษ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนการผลิตและกาํไรสุทธิของกลุ่มบริษัท 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีความเส่ียงจากการขาดแคลนกระดาษ  Newsprint ชนิดมว้นท่ีใชพ้ิมพห์นังสือพิมพ ์นิตยสาร    
และหนงัสือท่ีมียอดพิมพสู์ง ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีสาํคญัท่ีกลุ่มบริษทัใชใ้นการผลิตส่ิงพิมพ ์ แต่อยา่งไรก็ตามแนวโนม้ของ
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ผูบ้ริโภคเปล่ียนไปโดยมีการใชส่ื้อดิจิทลัในการบริโภคขอ้มูลมากข้ึน และกลุ่มบริษทัมีความพยายามมองหาธุรกิจใหม่ๆ
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากข้ึน 

ในการลดความเส่ียงจากการขาดแคลนกระดาษและการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของราคากระดาษ Newsprint ชนิดมว้น 
กลุ่มบริษทัจะสั่งซ้ือกระดาษจากบริษทัในเครือเนชั่น สําหรับการจัดพิมพ์ท่ีโรงพิมพ์ในเครือเนชั่น โดยเครือเนชั่น          
มีประสบการณ์ในการจดัซ้ือกระดาษเป็นระยะเวลานาน มีการจดัซ้ือกระดาษสํารองไว ้และเขา้ใจในวงจรของราคา
กระดาษเป็นอยา่งดี รวมทั้งเครือเนชัน่ไดมี้การบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยการทาํ  Forward Contract    
ไวต้ามปริมาณกระดาษท่ีคาดวา่จะใชล่้วงหนา้ ดงันั้น การจดัซ้ือกระดาษจากเครือเนชัน่ จึงช่วยลดความเส่ียงจากความ
ผนัผวนของราคากระดาษ และการขาดแคลนกระดาษได ้ 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัจะสั่งจองกระดาษก่อนการตั้งราคาขายของหนงัสือ เพ่ือให้กลุ่มบริษทัยงัสามารถรักษา
สัดส่วนของตน้ทุนกระดาษต่อราคาหนังสือไวไ้ด ้รวมทั้งบริษทัฯ สามารถปรับราคาหนังสือเพ่ิมข้ึนไดห้ลายประเภท  
ในกรณีท่ีตน้ทุนกระดาษเพ่ิมข้ึนอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

14.2.3 การลา้สมยัของสินคา้คงเหลือ 

เน่ืองจากสภาวการณ์ปัจจุบันท่ีแนวโน้มของการรับส่ือของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปส่งผลต่อการปรับ
โครงสร้างการประกอบธุรกิจและมูลค่าสินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ือง จากเหตุการณ์ดงักล่าวทางบริษทัฯ 
ไดป้รับโครงสร้างการประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพข์องกลุ่มบริษทั โดยตั้งสาํรองค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง
เพ่ิมข้ึนใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั รวมทั้งกลุ่มบริษทัไดล้ดจาํนวนผลิตหนงัสือโดยคดัเลือกหนงัสือท่ีตรงกบั
ความตอ้งการของตลาดมากยิง่ข้ึน นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไดมี้การบริหารสินคา้คงคลงัใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมี
การจาํหน่ายสินคา้ลา้สมยัในการจดักิจกรรมโครงการ CSR และ การจดักิจกรรมออก บูธตามสถานท่ีต่างๆ และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายมากข้ึน สาํหรับหนงัสือการ์ตูนท่ีมีเล่มต่อเน่ือง กลุ่มบริษทั จะดาํเนินการนาํเล่มท่ีออกใหม่วาง
จาํหน่ายควบคู่ไปกับเล่มท่ีได้วางจําหน่ายในตลาดแล้ว ซ่ึงรวมถึงการนําหนังสือการ์ตูนและหนังสือเด็กท่ีมีการ
ออกจําหน่ายครบทุกเล่มแล้วมารวมชุดจัดจําหน่ายเพ่ือกระตุ ้นการขายด้วย ซ่ึงเป็นการบริหารสินค้าคงคลังให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

14.2.4 การแข่งขนัและจาํนวนคู่แขง่ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

การแข่งขนัในอุตสาหกรรมส่ิงพิมพร์ะหวา่งสาํนกัพิมพข์นาดใหญ่ปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึนในปัจจุบนั ซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัในอนาคต อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัเช่ือวา่จะสามารถรักษาความเป็นหน่ึง
ในผูน้ําของอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์ประเภทหนังสือในประเทศไทยได้ต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะการเป็นหน่ึงใน
สาํนกัพิมพท่ี์มียอดจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่นสูงท่ีสุดในประเทศไทย จากจุดเด่นของกลุ่มบริษทั
ท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบันกัเขียนและสาํนกัพิมพท่ี์มีช่ือเสียง และท่ีประสบความสาํเร็จในการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์
ประเภทหนงัสือมาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงทาํใหก้ลุ่มบริษทัสามารถคดัเลือกส่ิงพิมพท่ี์มีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บความนิยมสูงมาผลิต
และจดัจาํหน่ายไดต้ามเป้าหมาย นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัยงัมีการผลิตส่ิงพิมพห์ลากหลายประเภทเพ่ือครอบคลุมความ
ตอ้งการของผูอ่้านทุกกลุ่ม ซ่ึงเป็นการลดความเส่ียงจากการพึ่งพาผูอ่้านกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีนั้น 
“บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอ

รับรองว่า ขอ้มูลดังกล่าวถูกต้องครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจ้งใน
สาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้ งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้ งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ
บริษทัไดแ้จ้งขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให้ นายพนา  จนัทรวิโรจน์ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ี ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือช่ือของ นายพนา  จนัทรวิโรจน์ ก ากบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูล
แลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 
 
                ช่ือ                           ต  าแหน่ง    ลายมือช่ือ 
 
 
นายพนา  จนัทรวโิรจน ์ ประธานกรรมการ       
       
 
นายวรพจน ์ จรรยโ์กมล กรรมการบริษทั       
 
ผูรั้บมอบอ านาจ 
 
นายพนา  จนัทรวโิรจน ์ กรรมการบริษทั        
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เอกสารแนบ 1     
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

ช่ือ-สกุล / อาย ุ  สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
ต าแหน่ง (ปี) คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม ถือหุ้นในบริษทั  (%) ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

   
ณ 29 ธนัวาคม 2560 
(นบัรวมคู่สมรส) 

ระหวา่งผูบ้ริหาร     

1. นายพนา จนัทรวิโรจน์ 
กรรมการและกรรมการผูมี้อ  านาจลง
นามผกูพนับริษทัตามท่ีก าหนดใน
หนงัสือรับรอง 
 
เขา้ด ารงต าแหน่งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 
4 เม.ย. 2554 
 

58  ปริญญาโท: Tufts University, USA 
 หลกัสูตรบทบาทหนา้ท่ีและทกัษะของการ
เป็นกรรมการบริษทั (DCP) รุ่นท่ี 71/2549 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย 
 หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP 15/2558)  
 
 
 

- -  2554 - 2559 
 
 2555 - 2559 
 2551 - ปัจจุบนั 
 2555 - ปัจจุบนั 
 
 2555 - 2559 
 
 2557 - ปัจจุบนั 
 
 มี.ค.58 - ปัจจุบนั 
 
 

 18 ม.ค 2561 - 
ปัจจุบนั 
 

- กรรมการและประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
- กรรมการ   
- กรรมการ 
 - กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
- ประธานกรรมการและ
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอด็ดูเทนเมนท ์
- บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
- บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค 
- บจก.โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์ม
เมชัน่ เซอร์วิส  
- บจก. เนชัน่ โกลบอล  
เอด็ดูเทนเมนท ์ 
- บจก. ดบับลิวพีเอส (ประเทศ
ไทย) 
- มหาวิทยาลยัเนชัน่ 
 
- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอด็ดูเทนเมนท ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
 
- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
 
- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
 
- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
 
- การศึกษา 
 
- ส่ือและส่ิงพิมพ ์



    บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือ-สกุล / อาย ุ  สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
ต าแหน่ง (ปี) คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม ถือหุ้นในบริษทั  (%) ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

   
ณ 29 ธนัวาคม 2560 
(นบัรวมคู่สมรส) 

ระหวา่งผูบ้ริหาร     

2. นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท ์
กรรมการและกรรมการผูมี้อ  านาจลง
นามผกูพนับริษทัตามท่ีก าหนดใน
หนงัสือรับรอง 
 
เขา้ด ารงต าแหน่งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 
23 ธ.ค. 2559 
 

47  ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต (การเงิน) เกียรติ
นิยมอนัดบั 2 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
 
การอบรม ปี 2560 
- Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ีปรับปรุง ปี 2559 
- ภาพรวมมาตรฐานการสอบบญัชีของไทย รุ่น
ท่ี 2/2560 
- บญัญติั 10 ประการของนกับญัชียคุ AEC 
(ปรับปรุง 2559) รุ่นท่ี 3/2560 
- งบการเงินรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- -  2555 - 2558 
 2558 - ปัจจุบนั 
 
 

 2557 -  ปัจจุบนั 
 
 2559 - 17 ม.ค. 61 
 
 2559 - ปัจจุบนั 
 
 2560 - ปัจจุบนั 
 
 2560 - ปัจจุบนั 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 
- ผูช่้วยผูอ้  านวยการ
อาวุโสฝ่ายบญัชี 
- กรรมการ 
 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
- กรรมการ 

- บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
- บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
 
- บจก.เนชัน่ โกลบอล  
เอด็ดูเทนเมนท ์
- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอด็ดูเทนเมนท ์
- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอด็ดูเทนเมนท ์
- มหาวิทยาลยัเนชัน่ 
 
- บจก. เนชัน่ ย ู

- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
 
- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
 
- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
 
- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
 
- การศึกษา 
 
- การศึกษา 



    บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือ-สกุล / อาย ุ  สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
ต าแหน่ง (ปี) คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม ถือหุ้นในบริษทั  (%) ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

   
ณ 29 ธนัวาคม 2560 
(นบัรวมคู่สมรส) 

ระหวา่งผูบ้ริหาร     

3. นายสุพจน์ เพียรศิริ 
กรรมการและกรรมการผูมี้อ  านาจลง
นามผกูพนับริษทัตามท่ีก าหนดใน
หนงัสือรับรอง 
 
เขา้ด ารงต าแหน่งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 
23 ธ.ค. 2559 
 
 
 
 

49  ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต (การสอบบญัชี) 
เกียรตินิยมอนัดบั 2 มหาวิทยาลยัหอการคา้
ไทย 
 อบรมหลกัสูตรบทบาทหนา้ท่ีและทกัษะ
ของการเป็นกรรมการบริษทั (DCP) รุ่นท่ี 
150/2554 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
 
การอบรม ปี 2560 
- Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ีปรับปรุง ปี 2559 
- บญัญติั 10 ประการของนกับญัชียคุ AEC 
(ปรับปรุง 2559) รุ่นท่ี 3/2560 
- งบการเงินรวม   
 

0.003 -  2553 - ปัจจุบนั 
 2553 - ปัจจุบนั 
 2555 - ปัจจุบนั 
 
 2555 - ปัจจุบนั 
 
 2556 - ปัจจุบนั 
 
 2557 - ปัจจุบนั 
 
 2557 - ปัจจุบนั 
 2557 - ปัจจุบนั 
 
 2558 - ปัจจุบนั 
 
 2559 - ปัจจุบนั 
 2559 - ปัจจุบนั 
 
 2559 - ปัจจุบนั 
 
 2559 - ปัจจุบนั 
 2559 - ปัจจุบนั 
 2560 - ปัจจุบนั 
 2560 - ปัจจุบนั 
 
 

- กรรมการ  
- กรรมการ  
- ผูอ้  านวยการอาวโุส 
ฝ่ายบญัชี 
- กรรมการ   
 
- กรรมการ  
 
- กรรมการ 
 
-รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
- กรรมการ  
 
- กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ   
- กรรมการ 
- กรรมการ  
 
- กรรมการ  
 
- กรรมการ  
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

- บจก. กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 
- บจก. คมชดัลึก มีเดีย  
- บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
 
-  บจก. แบงคอก บิสสิเนส  
บรอดแคสต้ิง  
- บจก. ดบับลิวพีเอส (ประเทศ
ไทย)  
- บจก. เนชัน่ โกลบอล  
เอด็ดูเทนเมนท ์ 
- มหาวิทยาลยัเนชัน่ 
- บจก. โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์ม
เมชัน่ เซอร์วิส  
- มหาวิทยาลยัเนชัน่ 
 
- บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
- บมจ. เนชัน่ บรอดแคสต้ิง      
คอร์ปอเรชัน่   
- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอด็ดูเทนเมนท ์ 
- บจก.  เอน็เอม็แอล  
- บจก. เนชัน่ ย ู  
- บจก. เอน็บีซี เน็กซ ์วิชัน่ 
- บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค 

- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
 
 - ส่ือและส่ิงพิมพ ์
 
- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
 
- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
 
- การศึกษา 
- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
 
-การศึกษา 
 
- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
 
- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
 
- ขนส่งและบริการ 
- การศึกษา 
- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
- ส่ือและส่ิงพิมพ ์



    บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือ-สกุล / อาย ุ  สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
ต าแหน่ง (ปี) คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม ถือหุ้นในบริษทั  (%) ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

   
ณ 29 ธนัวาคม 2560 
(นบัรวมคู่สมรส) 

ระหวา่งผูบ้ริหาร     

4. นางสาวณฐัวรา แสงวารินทร์ 
 
เขา้ด ารงต าแหน่งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 
23 ธ.ค. 2559 
 
 

50  ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา
การจดัการภาครัฐและเอกชน สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(นิดา้) 
 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
 อบรมหลกัสูตรบทบาทหนา้ท่ีและทกัษะ
ของการเป็นกรรมการบริษทั (DCP) รุ่นท่ี 
148/2554ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 
 
 
 
 

- -  2555 - ปัจจุบนั 

 2556 – ปัจจุบนั 

 

 2559 - 2560 

 2559 - ปัจจุบนั 
 
 2560 - ปัจจุบนั 

- กรรมการ 
- ผูช่้วยกรรมการ
ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 

- บจก. กรุงเทพธุรกิจ 
- บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
 
- บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอด็ดูเทนเมนท ์
- บจก. ดบับลิวพีเอส (ประเทศ
ไทย)  
 

- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
 
- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
 
- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
 
 

5. นางสาวเขมกร วชิรวราการ 
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ  
 
เขา้ด ารงต าแหน่งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 
25 เม.ย. 2560 

41  ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
(M.B.A.), University of Hawaii at Manoa, 
U.S.A. 
  ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต ภาคภาษาองักฤษ 
(B.B.A.), คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 อบรมหลกัสูตร Director Accreditation 
Program  (DAP) รุ่นท่ี 113/2557 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์: ความทา้ทายของ
กรรมการตรวจสอบกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื
ของบริษทัจดทะเบียน 

- -  2546 - ปัจจุบนั 
 2556 - 2559 
 
 2560 - ปัจจุบนั 
 
 

- กรรมการ 
- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

- บจก. ไอ ดู ไอเดีย 
- บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
 
- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอด็ดูเทนเมนท ์
 

- รับท าบญัชี 
- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
 
- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
 



    บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือ-สกุล / อาย ุ  สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
ต าแหน่ง (ปี) คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม ถือหุ้นในบริษทั  (%) ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

   
ณ 29 ธนัวาคม 2560 
(นบัรวมคู่สมรส) 

ระหวา่งผูบ้ริหาร     

6. นายตุลสถิตย ์ทบัทิม 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ  
 
เขา้ด ารงต าแหน่งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 
25 เม.ย. 2560 

54  ปริญญาตรีอกัษรศาสตร์ เอกภาษาองักฤษ 
โทภาษาไทยและภาษาฝร่ังเศส จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 

-                                       -  2560 - ปัจจุบนั 
 
 2558 - ปัจจุบนั 
 
 

- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ  
- Freelance Writer 
 

- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอด็ดูเทนเมนท ์

- 
 

- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
 

- 
 
 

7. นายอุทยั เบญจฤทธ์ิ 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ  
 
เขา้ด ารงต าแหน่งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 
3 ส.ค. 2560 

56   ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
(หลกัสูตรผูบ้ริหาร) - คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี M.B.A. for Executives จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
 ปริญญาโท : M.S. (Electrical Engineering) 
- Drexel University 
 ปริญญาตรี : B.S. (Electrical Engineering) - 
Lehigh University 
  
การอบรมปี 2560 
KPMG - Enhancing Audit Committee 
Excellences through Internal Audit 
 

- -  2538 - ปัจจุบนั 
 2538 - ปัจจุบนั 
 2554 - ปัจจุบนั 
 
 ส.ค. 2560 - 
ปัจจุบนั 
 
 
 

- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
 
- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
 

- บจก. ซีท  
- บจก. เบนโจ  
- นิติบุคคลอาคารชุด 
บา้นแสงจนัทร์ คอนโดมิเนียม 
- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอด็ดูเทนเมนท ์
 

- บริการพาณิชย ์
- อสงัหาริมทรัพย ์
- อสงัหาริมทรัพย ์
 
- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
 

8. นางสาวพิมพิมล คงเกรียงไกร 
บรรณาธิการ 
 
 
 

46  Master of Science in mass communication, 
Murray State University, KY, USA 
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ โบราณคดี เอก
ประวติัศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
 

-                                       -  2557 -  ปัจจุบนั 
 
 2549 - 2556 
 
 

- บรรณาธิการ 
 
- บรรณาธิการ 
 

- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอด็ดูเทนเมนท ์
- บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค 
 
 

- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
 
- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
 



    บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือ-สกุล / อาย ุ  สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
ต าแหน่ง (ปี) คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม ถือหุ้นในบริษทั  (%) ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

   
ณ 29 ธนัวาคม 2560 
(นบัรวมคู่สมรส) 

ระหวา่งผูบ้ริหาร     

9. นายแสงชยั ลีลานวลิขิต 
ผูอ้  านวยการ - ฝ่ายขาย 
 
 

50  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ 
 ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 

- -  2553 -  ปัจจุบนั 
 

- ผูอ้  านวยการ - ฝ่ายขาย - บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอด็ดูเทนเมนท ์

- ส่ือและส่ิงพิมพ ์

10. นางสาวฐิตกานต ์ธนาโอฬาร 
ผูอ้  านวยการ - พฒันาธุรกิจ 

54  ปริญญาโท คณะอกัษรศาสตร์  
สาขาการแปล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และ
ส่ือสารมวลชน(สาขานโยบายและการวาง
แผนการส่ือสาร) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี คณะอกัษรศาสตร์สาขา
ภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 

-                                       -  2549 -  ปัจจุบนั 
 

- ผูอ้  านวยการ - พฒันา
ธุรกิจ 

- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอด็ดูเทนเมนท ์

- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
 

11. นางสาวบุญพา  แซ่เบ ้
ผูช่้วยผูอ้  านวยการ- ฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 
 

45  ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 
การอบรมปี 2560 
- กา้วทนัการจดัท าบญัชี ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
- Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ีปรับปรุงปี 2559 
 

- -   2558 -  ปัจจุบนั 
 

- ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย
บญัชีและการเงิน 

- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอด็ดูเทนเมนท ์

- ส่ือและส่ิงพิมพ ์



    บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือ-สกุล / อาย ุ  สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
ต าแหน่ง (ปี) คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม ถือหุ้นในบริษทั  (%) ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกิจ 

   
ณ 29 ธนัวาคม 2560 
(นบัรวมคู่สมรส) 

ระหวา่งผูบ้ริหาร     

12. นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ 
เลขานุการบริษทั 
 
เขา้ด ารงต าแหน่งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี  
8 สิงหาคม 2555  
 

37  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ-การเงิน 
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
การอบรมปี 2560 
 การปรับปรุงระบบเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทั
จดทะเบียน 

-                                       -  2555 - ปัจจุบนั 
 
 2554 - 2555 
 
 
 

- ผูจ้ดัการ - เลขานุการ
บริษทั 
- เลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร 

- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอด็ดูเทนเมนท ์
- บมจ. น ้าตาลครบุรี 
 
 

- ส่ือและส่ิงพิมพ ์
 
-อาหารและเคร่ืองด่ืม 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
1. ใหค้  าแนะน าเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ  
2. ดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
3. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี  

3.1 ทะเบียนกรรมการ  
3.2 หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
3.3 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้  
3.4 รายงานประจ าปีของบริษทัฯ  
3.5 รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร  



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

ข้อมูลความสัมพนัธ์ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร กบับุคคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วม ณ วันท่ี 31 มกราคม 2561 

รายช่ือ 
บริษัทฯ 

บริษัท 
ย่อย 

บริษัท
ใหญ่ 

บริษัทย่อยในระดับเดียวกัน 
บริษัทที่
เกี่ยวข้อง 

NINE NGE NMG NBC NNV WPS NML KTM BBB NNN KMM NU YNIS 

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

น.ส.เนตรนภา ภูษิตตานนท ์ /, // / - - - - - - - - - / - 

นายสุพจน์ เพียรศิริ /, // / /, //,V /, // / / / / / / / / / 

น.ส.ณฐัวรา แสงวารินทร์ / - /,V - - / - / - - - - - 

น.ส.เขมกร วชิรวราการ / - - - - - - - - - - - - 

นายตุลสถิตย ์ ทบัทิม / - - - - - - - - - - - - 

นายอุทยั เบญจฤทธ์ิ / - - - - - - - - - - - - 

น.ส. พิมพิมล คงเกรียงไกร V - - - - - - - - - - - - 

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

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

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

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

บริษทัย่อย : 
 

สัดส่วนการถือหุ้น 

ณ  31 ม.ค. 61 % 

NGE          บจก. เนช่ัน โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท์ ถือหุ้นโดยตรง 99.74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 
รายช่ือบริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ยในระดบัเดียวกนั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

NMG : บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป  KMM : บจก. คมชดัลึก มีเดีย 
NBC : บมจ. เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่  BBB : บจก. แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง 
NNV : บจก. เอน็บีซี เน็กซ์วชิัน่  NNN : บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวร์ิค  
WPS : บจก. ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย)  NU : บจก. เนชัน่ ย ู
NML : บจก. เอน็เอม็แอล  YNIS : บจก. โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วสิ  
KTM : บจก. กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย    

 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

รายช่ือ NGE 
นายสุพจน์ เพียรศิริ / 
นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท ์ / 
นางสาวมธัยา  โอสถานนท ์ / 

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



    บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

   

 

                                             เอกสารแนบ 3     
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 

ช่ือ-สกลุ / 
ต าแหนง่ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุกิารศกึษา / ประวตัิการอบรม 

สดัสว่นการ 
ถือหุ้นในบริษัท  (%) 
ณ 30 ธนัวาคม 2560 
(นบัรวมคูส่มรส) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
หนว่ยงาน / บริษัท 
เฉพาะที่เก่ียวข้องกบั 

ธุรกิจบริษัท   

ช่วงเวลา ต าแหนง่ 

  

1.  นางสาวสาวติรี งามข า 
 
 

37 การศกึษา 
 ปริญญาโท สาขาการบญัชี  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยับรูพา 
 

การอบรมปี 2560 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ
สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
- การควบคมุภายในยคุ 4.0 Thailand 

 

-                                             -  2555 - ปัจจบุนั 
 

 
 
 
 
 
 

 

- Internal Audit Manager - บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอ็ดดเูทนเมนท์ 

 

 



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

- ไม่มี - 



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 5 

 

- ไม่มี - 


