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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ NINE
ประเภทธุรกิจ
• ธุ ร กิ จ สำ � นั ก พิ ม พ์ โ ดยผลิ ต และจำ � หน่ ายสิ่ ง พิ ม พ์ ป ระเภท
		 พ็อคเก็ตบุ๊คส์ และสิ่งพิมพ์สำ�หรับเยาวชน
• ธุ ร กิ จ บริ ก ารเป็ น ตั ว แทนจำ � หน่ า ยและให้ บ ริ ก ารต่ า งๆ
		 ทีเกี่ยวข้องกับ สิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ
• ธุรกิจดิจิทัล ให้บริการเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ โทรศัพท์
		 เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ดิจิทัลอื่น ๆ
• ธุรกิจด้านการศึกษา			
ทีอ่ ยูส่ �ำ นักงานใหญ่ เลขที่ 1858/123-124 ชัน้ 29 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนบริษัท บมจ. เลขที่ 0107551000312
โทรศัพท์
(66) 2338-3333
โทรสาร
(66) 2338-3904
ทุนจดทะเบียน
259,250,000 บาท
ทุนชำ�ระแล้ว
170,048,386 บาท
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่
บริษัทย่อย
บริษัท เนชั่น โกลบอล1
เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด
1858/123-124 ชั้น 29
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ
บริษัท เนชั่น คิดส์ จำ�กัด2
1858/123-124 ชั้น 29
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ
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ประเภทธุรกิจ

สัดส่วน
ทุน
การถือหุ้น จดทะเบียน
(%)
(บาท)

ทุน
ชำ�ระแล้ว
(บาท)

สิ่งพิมพ์

99.47

97,000,000 97,000,000

ประกอบธุรกิจ และผลิต
รายการในรูปแบบต่างๆ
เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อ
โทรทัศน์ และสื่อรูปแบบใหม่

99.99

1,000,000 1,000,000

หมายเหตุ
1) การควบรวมกิจการของบริษทั ย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บจก. เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ และบจก. เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
ซึ่งเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเพื่อปรับโครงสร้างการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ภายหลังการควบรวมกิจการดังกล่าว บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 97 ล้านบาท และ
บจก. เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ และได้ดำ� เนินการช�ำระบัญชีเสร็จสิน้ เมือ่ วันที่ 17
ตุลาคม 2559
2) บริษทั เนชัน่ คิดส์ จ�ำกัด หยุดด�ำเนินพาณิชยกิจตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2557 และจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และอยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี

หน่วย : ล้านบาท

1. ข้อมูลจากงบการเงินรวม
• รายได้จากการขายและบริการ
• รายได้รวม
• กำ�ไรขัน้ ต้น
• กำ�ไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
• กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
• สินทรัพย์รวม
• ส่วนของผูถ้ อื หุน้

2. อัตราส่วนทางการเงิน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
อัตรากำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน)
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ปรับลด)
เงินปันผลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (ปรับลด)

เท่า
%
%
%
%
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2559

2558

2557

161.29
182.21
61.48
(189.30)
(213.86)
376.49
267.14

211.01
227.62
57.12
11.06
(18.53)
659.40
487.03

241.45
261.36
64.14
31.01
1.71
711.43
516.27

2559
0.41
38.12
(117.37)
(56.71)
(41.29)
(1.251)
0.022
1.57
1.57

2558
0.35
27.07
(8.14)
(3.69)
(2.70)
(0.108)
0.07
2.86
2.86

2557
0.38
26.56
0.66
0.33
0.23
0.01
0.10
3.04
3.04
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สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน
การลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

		

ทุนจดทะเบียน อัตราการลงทุน
ล้านบาท
ร้อยละ

ประเภทธุกิจสิ่งพิมพ์
บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด
ประเภทธุกิจสื่อโทรทัศน์
บริษัท เนชั่น คิดส์ จำ�กัด

97.00		99.47

(จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และอยู่ระหว่างการชำ�ระบัญชี)

1.00		99.99

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ในกรณีปกติที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีความจ�ำเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือขยาย
กิจการและมีกระแสเงินสดเพียงพอ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะ
บริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�ำรองตามกฎหมาย และส�ำรองอื่นๆ ที่จ�ำเป็น
และเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับ
ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่าย
เงินปันผลจะต้องถูกน�ำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลได้ โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว จะต้องได้รบั การอนุมตั ใิ นการประชุม
ผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
บริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.022
บาท เป็นจ�ำนวนเงิน 3.74 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24
พฤษภาคม 2559
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2559 ที่ผ่านมานับว่าเป็นปีแห่งความท้าทายด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ
ส�ำหรับหลายอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลกระทบที่ต่อเนื่องมาจากปี 2558 และอาจจะส่งผลต่อเนื่องไปถึง
ปี 2560 ด้วย โดยปัจจัยหลักมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจในตลาดโลก การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ของเทคโนโลยีดิจิทัล และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยี แต่ละองค์กร
จึงต้องปรับตัวและปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงที่ท้ายทายเหล่านี้
ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ปรับ
แนวทางด้านกลยุทธ์และปรับปรุงมาตรการด�ำเนินงานหลากหลายด้าน เพื่อเพิ่มตลาดและกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ตลาดดิจิทัล ซึ่งเป็นตลาดที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยนอกเหนือจากแนวทางหลักที่ท�ำอยู่แล้วคือ การมุ่งผลิตสิ่งพิมพ์
คุณภาพส�ำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งเน้นหนังสือที่มียอดขายสูงและควบคุมยอดพิมพ์ที่เหมาะสม และ
ด�ำเนินการ write-off สินค้าเก่าทีค่ งค้างในคลังทีเ่ ป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ตวั เลขผลประกอบการทีผ่ า่ นมา
ไม่สะท้อนภาพที่เป็นจริงของการท�ำธุรกิจ บริษัทฯ ได้พัฒนาและส่งเสริมการขยายธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
คือ nstore.net ให้มุ่งสู่การเป็น aggregator ส�ำหรับหนังสือและสินค้าทั่วไป เพื่อการเติบโตที่ต่อเนื่อง
ในตลาดดิจทิ ลั และในส่วนของ Nation Junior (NJ) ก็ได้ขยายฐานผูอ้ า่ นไปสูก่ ลุม่ เป้าหมายในโรงเรียน
กว่า 1,500 แห่ง และเข้าถึงนักเรียนกว่า 450,000 คนในแต่ละสัปดาห์ โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะ
น�ำเสนอคอนเทนต์ที่ดี มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ เพื่อผู้บริโภคต่อไป
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สารจากประธานกรรมการ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน และพนักงาน ที่ทุ่มเทแรงกาย
แรงใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ทุกท่านล้วนเป็นก�ำลังส�ำคัญที่ท�ำให้บริษัทฯ มีความมั่นคง
และเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายเทพชัย แซ่หย่อง
  ประธานกรรมการ  
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คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
นายเทพชัย แซ่หย่อง
นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์

นายสุพจน์ เพียรศิริ

กรรมการ
และประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร

ดร. ศันธยา กิตติโกวิท
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ
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นางสาวบุญพา แซ่เบ้

นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร

ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำนวยการ - ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้อ�ำนวยการ - พัฒนาธุรกิจ

นายแสงชัย ลีลานวลิขิต		
ผู้อ�ำนวยการ - ฝ่ายขาย

นางสาวพิมพิมล คงเกรียงไกร
บรรณาธิการ
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Nation International Edutainment Public Company Limited

ผู้บริหารระดับสูง
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กรรมการบริษัท

นายเทพชัย แซ่หย่อง					

ต�ำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการ				
อายุ 61 ปี
การศึกษา					
- โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ กรุงเทพมหานคร (ACC)
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่น 177/2556
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5/2557
การอบรมปี 2559
-ไม่มีจ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559					
- นายเทพชัย แซ่หย่อง - หุ้น (0.00%)
- คู่สมรส
- หุ้น (0.00%)
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ - หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร					
-ไม่มีประวัติการท�ำงาน					
2555 - ปัจจุบัน
บรรณาธิการเครือเนชั่น บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2557 - 2558
กรรมการ บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน				
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน
-ไม่มีจ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
7 เดือน 11 วัน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2557)
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1/1
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
N/A
การประชุมวิสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น N/A
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นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์						
ต�ำแหน่ง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
อายุ 46 ปี

การศึกษา						
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การเงิน) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
						
การอบรม ปี 2559
- ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ
- Update มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ (ปรับปรุง 2557)
- การจัดท�ำงบกระแสเงินสด (ภาคปฏิบัติ)
- ท�ำความเข้าใจ ร่าง TFRS 9, TAS 32, TFRS 7, TFRIC 16 และ TFRIC19
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ 1,000 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี						
ประวัติการท�ำงาน
2559 - ปัจจุบนั
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2555 - 2558
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2558 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

Nation International Edutainment Public Company Limited

กรรมการบริษัท

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน
-ไม่มี						
จ�ำนวนปีทดี่ �ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั
9 วัน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2559)
						
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1/1
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
N/A
การประชุมวิสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น N/A
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กรรมการบริษัท

นายสุพจน์ เพียรศิริ

12

ต�ำแหน่ง กรรมการ
อายุ 48 ปี
การศึกษา
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การสอบบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรม
Affiliate Pac Rim Group
- หลักสูตร “ The 7 Habits of Highly Effective People ”
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร “ Strategy Management Program ” รุ่นที่ 1/2554
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร บทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 150/2554
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร CFO Current Issues for 2015
การอบรมปี 2559
- Update มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ (ปรับปรุง 2557)
- การจัดท�ำงบกระแสเงินสด (ภาคปฏิบตั )ิ
- ท�ำความเข้าใจร่าง TFRS9, TAS32, TFRS7, TFRIC16 และ TFRIC19
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559
- นายสุพจน์ เพียรศิริ 5,000 หุ้น (0.003%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มีประวัติการท�ำงาน
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2555 – ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2553 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย
2553 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. คมชัดลึก มีเดีย
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง
2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)
2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
2557 – ปัจจุบัน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเนชั่น
2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส
2557 – 2559
กรรมการ บจก. เนชั่น คิดส์
2557 – 2559
กรรมการ บจก. เนชั่น เอ็ดดูเทนเม้นท์
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเนชั่น
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. เอ็นเอ็มแอล
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. เนชั่น ยู
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน
-ไม่มีจ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
9 วัน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559)
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1/1
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
N/A
การประชุมวิสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น N/A

นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์
ต�ำแหน่ง กรรมการ
อายุ 49 ปี					

การศึกษา	
- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 148/2554
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TLCA)
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 11
สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 9 (ปศส)
สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 8
การอบรมปี 2559
-ไม่มี-

Nation International Edutainment Public Company Limited

กรรมการบริษัท

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559
นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์ - หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มีประวัติการท�ำงาน
2556 – ปัจจุบนั
2559 – ปัจจุบัน

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการตลาด บมจ. เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุป๊
กรรมการ บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน
- ไม่มีจ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
9 วัน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559)
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
1/1
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
N/A
การประชุมวิสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น N/A
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กรรมการบริษัท

นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร						
ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 73 ปี

การศึกษา						
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์และการบริหารอุตสาหกรรม University of Wisconsin, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Wisconsin, USA
- ประกาศนียบัตรโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ กรุงเทพมหานคร (ACC)
		
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย						
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 101
- หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบ รุ่นที่ 23
การอบรมปี 2559
KPMG
- Assessing Board Effectiveness
- Stay on course : Impairment of assets
					
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
- นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
- หุ้น (0.00%)
- คู่สมรส (นางอลิสรา จิระนคร)
- หุ้น (0.00%)
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
- หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี						
ประวัติการท�ำงาน						
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2543 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บจก. เร็บบิท เอเชีย
2545 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บจก. พี.อาร์.เอส.เอส.
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การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน
-ไม่มี						
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
8 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2551)
						
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
4/5
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
การประชุมวิสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น 1/1
						

นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร						
ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 72 ปี
การศึกษา						
-ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม						
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย						
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 108
- Financial Statement for Director รุ่นที่ 3/2551
การอบรมปี 2559
KPMG
- Assessing Board Effectiveness
- Stay on course : Impairment of assets
						
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
- นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร
- หุ้น (0.00%)
- คู่สมรส (นางเฟื่องฟ้า จินตนานฤมิตร)
- หุ้น (0.00%)
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
- หุ้น (0.00%)

Nation International Edutainment Public Company Limited

กรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี				
ประวัติการท�ำงาน
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2518 - ปัจจุบัน
หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. แพคดีไซน์
2531 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. ทอปคอน
2532 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. นฤมิตร
2538 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. แพคครีเอท
2538 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.สยามอาร์ตเซรามิค
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท บจก. หาดใหญ่นครินทร์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน
-ไม่มี						
จ�ำนวนปีทดี่ �ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั
8 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2551)
						
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
การประชุมวิสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น 1/1
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กรรมการบริษัท

ดร. ศันธยา กิตติโกวิท						

ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 46 ปี
การศึกษา						
- ปริ ญ ญาเอก วิ ท ยาศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต , ธุ ร กิ จ เทคโนโลยี แ ละการจั ด การนวั ต กรรม,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MBA - International Management, University of Dallas, Texas, USA
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การต้นทุน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย						
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2557
การอบรมปี 2559
KPMG
- Assessing Board Effectiveness
- รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ โอกาสและความท้าทายครั้งใหม่
- Stay on course : Impairment of assets
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
นางสาวศันธยา กิตติโกวิท - หุ้น (0.00%)
						
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี						
ประวัติการท�ำงาน
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2541 – 2542
นักวิเคราะห์ทางการเงินอาวุโส - บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอืน่ ทีม่ ใิ ช่บริษทั จดทะเบียน
2542 – ปัจจุบนั
อาจารย์ประจ�ำ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555 - ปัจจุบัน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน
-ไม่มี						
จ�ำนวนปีทดี่ �ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั
3 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2556)
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การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
การประชุมวิสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น 1/1

						

นางสาวพิมพิมล คงเกรียงไกร					
ต�ำแหน่ง บรรณาธิการ				
อายุ 45 ปี

การศึกษา					
- Master of Science in mass communication, Murray State University, KY, USA
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ โบราณคดี เอกประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การอบรม					
-ไม่มีจ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559					
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร					
-ไม่มีประวัติการท�ำงาน					
2549 - 2557
บรรณาธิการ เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค
2557 - ปัจจุบัน
บรรณาธิการ บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
N/A

Nation International Edutainment Public Company Limited

ผู้บริหารระดับสูง
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ผู้บริหารระดับสูง

นายแสงชัย ลีลานวลิขิต					
ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการ - ฝ่ายขาย
อายุ 49 ปี

การศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมปี 2559
- ไม่มีจ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
นายแสงชัย ลีลานวลิขิต 1,000 หุ้น (0.00%)
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี					
ประวัติการท�ำงาน
2533 – 2553
ผู้จัดการฝ่ายขาย บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2553 - ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายขาย บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
						
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
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นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร					
ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการ - พัฒนาธุรกิจ
อายุ 53 ปี

การศึกษา
- ปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ สาขาการแปล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขานโยบายและการวางแผนการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมปี 2559
-ไม่มีจ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
-ไม่มี					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี					
ประวัติการท�ำงาน
2537 - 2547
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสั่งซื้อและการตลาดผลิตภัณฑ์
บจก. เอเซียบุ๊คส์
2547 - 2549
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายส�ำนักพิมพ์
บจก. เอเซียบุ๊คส์
2549 - ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการ - พัฒนาธุรกิจ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

Nation International Edutainment Public Company Limited

ผู้บริหารระดับสูง

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
					
					

1/1
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ผู้บริหารระดับสูง

นางสาวบุญพา แซ่เบ้

ต�ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ - ฝ่ายบัญชีและการเงิน			
อายุ 44 ปี
การศึกษา					
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมปี 2559					
- Update มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ (ปรับปรุง 2557)
- การจัดท�ำงบกระแสเงินสด (ภาคปฏิบัติ)
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559					
นางสาวบุญพา แซ่เบ้ 100 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร					
-ไม่มีประวัติการท�ำงาน					
2551 - 2553
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2553 - 2558
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2558 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
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Nation International Edutainment Public Company Limited

โครงสร้างการประกอบธุรกิจ

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท จำกัด (มหาชน)

สิ่งพิมพ
ฉบับภาษาไทย
หนังสือ
พ็อคเก็ตบุคส
การตูน
และหนังสือ
สำหรับเยาวชน

ดิจิทัล
E-Commerce

บริการอ�นๆ

การศึกษา

ตัวแทน
จำหนายสิ่งพิมพ
จากตางประเทศ

ส�อการเรียน
การสอน
ภาษาอังกฤษ (NJ)

ตัวแทนจำหนาย
ดิจิทัล
คอนเทนท
จากตางประเทศ

99.47%
บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท (NGE)
ทุนชำระแลว 97 ลานบาท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีโครงสร้างรายได้
จากการขายและบริการ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์และบริการ ดังต่อไปนี้
ดำ�เนินการ		 2559				 2558				 2557
รายได้จากกลุ่มธุรกิจ
					
โดย
ลบ.		ร้อยละ		ลบ.		 ร้อยละ		 ลบ.			ร้อยละ
1.		ธุรกิจสำ�นักพิมพ์
1.1 การผลิตและจำ�หน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์
NINE
31.09 17.06
32.57 14.31
47.67 18.24		
1.2 การผลิตและจำ�หน่ายสื่อสิง่ พิมพ์สำ�หรับเยาวชน NGE, NINE 58.65 32.19
82.84 36.40
62.88 24.06
2.		ธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์
NINE
54.72 30.03
65.54 28.79
72.45 27.72 		
		ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง ก
3.		ธุรกิจดิจิทัล		
NINE
3.63
1.99
1.87
0.82
3.14
1.20
4.		ธุรกิจด้านการศึกษา	
NINE, NBB 8.62
4.73
8.04
3.53
13.10
5.01
5.		ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณา
NINE, NTK
4.57
2.51
20.16
8.86
42.21 16.15
		ผ่านสื่อโทรทัศน์		
6.		รายได้อื่น ข			
20.93 11.49
16.60
7.29
19.91
7.62		
รายได้รวม
182.21 100.00 227.62 100.00 261.36 100.00
หมายเหตุ: ก รวมรายได้จากค่าจ้างพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าบริการจากการเป็นตัวแทนขายโฆษณาในสิ่งพิมพ์ ต่างประเทศ
ข รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้ค่าบริหารส่วนกลาง ค่าบริการอื่นๆ รวมทั้ง รายได้จากการขายเศษซาก ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ เป็นต้น
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หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์

ด�ำเนินธุรกิจภายใต้ชอื่ ส�ำนักพิมพ์ “เนชัน่ บุค๊ ส์” ซึง่ ผลิตและจ�ำหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุค๊ ส์ทไี่ ด้รับความไว้วางใจ โดย
ได้รบั ลิขสิทธิจ์ ากนักเขียนและส�ำนักพิมพ์ทมี่ ชี อื่ เสียงทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นผูจ้ ดั พิมพ์และจ�ำหน่ายผลงาน
ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายแนว ได้แก่ หมวดบริหารและจัดการ, หมวดนวนิยาย, หมวดภาษาและ
การเรียนรู้, หมวดศาสนา จิตวิทยา และปรัชญา และหมวดทั่วไป ครอบคลุมความต้องการของผู้อ่านทุกกลุ่ม
หนังสือและสื่อที่ผลิตโดยส�ำนักพิมพ์เนชั่น บุ๊คส์ ที่ได้รับความนิยมได้แก่ มหัศจรรย์ผลตอบแทน, หายป่วย
ด้วยสมุนไพรคู่ครัว, Trend Line ง่ายจัง, 50 สูตรสมุนไพรเด็ด เคล็ดไม่ลับรักษาโรคได้ด้วยตัวเอง

Nation International Edutainment Public Company Limited

เครือข่ายธุรกิจ

เว็บไซต์ : www.nine.co.th, www.facebook.com/NationBooksFanPage

ธุรกิจหนังสือ
Nation Books

หนังสือ
คุณภาพ
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เสริมทักษะ
และ
จินตนาการ
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หนังสือส�ำหรับเด็กและเยาวชน
บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจส�ำนักพิมพ์โดยผลิต
น�ำเข้ า และจั ด จ�ำหน่ า ยสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ส�ำหรั บ เยาวชนเพื่ อ การศึ ก ษา บั น เทิ ง และ
การเสริมทักษะ ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
ส่วนใหญ่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย เช่น
Walt Disney, Warner Bros. เป็นต้น
หนังสือและสื่อที่ผลิตโดยส�ำนักพิมพ์เนชั่น คิดส์ ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ หนังสือ
ส�ำหรับเด็กประเภทนิทาน, กิจกรรมเสริมทักษะ, นิทานประกอบภาพระบายสี ชุด
Frozen, ชุด Disney Princess อาทิ เจ้าหญิงเงือกน้อย, ซินเดอเรลลา, ราพันเซล,
ชุด Disney Animation จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องดังของวอลท์ดิสนีย์ อาทิ
Finding Dory, Zootopia, ชุด Sofia the First และหนังสือระบายสีมิติใหม่
(AR Code) ภาพสามมิตเิ คลือ่ นไหวได้ดว้ ยฟรีแอปพลิเคชัน Disney color and Play!
เป็นต้น
เว็บไซต์ : www.nine.co.th, www.facebook.com/NationKids
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การ์ตูนญี่ปุ่น และการ์ตูนไทย
ด�ำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อส�ำนักพิมพ์ “เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์” โดยผลิตและจัดจ�ำหน่าย
สื่อสิ่งพิมพ์ส�ำหรับเยาวชนเพื่อการศึกษาและบันเทิง ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก
ที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี โดยมุ่งเน้นหนังสือการ์ตูนยอดนิยมและฉบับนิยาย
ที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากส�ำนักพิมพ์ชั้นน�ำทั้งภายในประเทศและประเทศญี่ปุ่น จากบริษัท
ต่างๆ อาทิ Shueisha Inc., Shogakukan Kodansha และ Futabasha, Kodakawa
เป็นต้น
หนังสือการ์ตูน ที่ผลิตโดยส�ำนักพิมพ์เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ ที่ได้รับความนิยม
อย่างสูงในกลุ่มนักอ่าน ได้แก่ “One Punch Man”, “เทพมรณะ Bleach” “JoJoLion
ล่าข้ามศตวรรษ” และฉบับนิยายได้แก่ นินจาคาถา(ฉบับนิยาย)“ “เดธโน้ต-Pocket
Edition” เป็นต้น
เว็บไซต์ : www.nine.co.th, www.facebook.com/nedcomics

ธุรกิจหนังสือ
Nation Edutainment

การ์ตูน
ยอดนิยม
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ธุรกิจดิจิทัล
NSTORE

เสิร์ฟสินค้าดีๆ
ให้คุณด้วยใจ
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ธุรกิจดิจิทัล
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ การผลิ ต และจั ด จ� ำ หน่ ายสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละรู ป แบบเล่ ม
หลากหลายแนวทีส่ อดคล้องกับรสนิยมการอ่านในแต่ละไลฟ์สไตล์ ได้แก่ แนวการบริหาร,
การจัดการ, ศาสนา, จิตวิทยา, ปรัชญา, ภาษา, นิยาย, วรรณกรรม, นิทาน, การ์ตูน
และอื่นๆ ทั้งที่เป็นหนังสือพิมพ์, พ็อคเก็ตบุคส์, นิตยสาร เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่
รักการอ่าน สามารถซือ้ ได้รวดเร็วโดยไม่เสียเวลาในการเดินทางผ่านทางช่องทางเว็บไซต์
NSTORE.net, แอพพลิเคชั่น Nationbooks บน iOS, android, แอพพลิเคชั่น
ของพันธมิตร บน iOS, android ,โซเชียลมีเดียต่างๆ, LINE account, อีเมล์, โทรศัพท์,
Affiliate Program
ด�ำเนินธุรกิจจัดจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค หลากหลายประเภท คลอบคลุมผูบ้ ริโภค
ทุกเพศ ทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์ เช่น สินค้า IT, ของใช้ในบ้าน, ของเล่นของใช้ส�ำหรับเด็ก,
สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม, สินค้ากีฬา, อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์, เกม, ดีวีดี
และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถซื้อได้รวดเร็วโดยไม่เสียเวลาในการเดินทาง ผ่านทาง
ช่องทางเว็บไซต์ NSTORE.net, โซเชียลมีเดียต่างๆ, LINE account, อีเมล์,
โทรศัพท์, Affiliate Program

Nation International Edutainment Public Company Limited

ธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ
และบริการที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศชั้นน�ำ
และบริการทีเ่ กีย่ วข้องผ่านตัวบริษทั ฯ เอง สิง่ พิมพ์ทบี่ ริษทั ฯ จัดจ�ำหน่ายมีทงั้ หมด
236 ฉบับ ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ นิตยสารภาษาต่างประเทศ
และสื่อออนไลน์ต่างประเทศ ธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการเป็นตัวแทนขายสมาชิกซึ่ง
ส่วนใหญ่ได้ปรับตัวให้เข้ากับยุคปัจจุบันโดยสามารถติดตามได้ทั้งทางสิ่งพิมพ์
และออนไลน์ และการเป็นตัวแทนขายโฆษณาให้กับหนังสือพิมพ์ The Yomiuri
Shimbun ฉบับที่พิมพ์ในประเทศไทย การรับจ้างพิมพ์ หนังสือพิมพ์ The
Yomiuri Shimbin รวมถึ ง การจั ด ส่ ง ให้ แ ก่ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละนิ ต ยสาร
อีกหลายฉบับด้วย

ธุรกิจบริการ
เป็นตัวแทนจำ�หน่าย
สิ่งพิมพ์
จากต่างประเทศ
และบริการที่
เกี่ยวข้อง
International Media

เปิดโลกทัศน์
สู่ประชาคม
โลก
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ธุรกิจการศึกษา
Nation Junior

เรียนรู้
ด้วยความ
สนุกสนาน
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ธุรกิจการศึกษา - สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

NJ Digital
สือ่ การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษได้พฒ
ั นารูปแบบเนือ้ หาและช่องทางผ่านออนไลน์ ภายใต้ชอื่
Hello English! จากการส�ำรวจความต้องการของอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา เพื่อ
ตอบสนองความต้องการใช้สอื่ ทีม่ คี วามทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสาร และเทคโนโลยียคุ ปัจจุบนั
ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการรับรู้ และสร้างการเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างไม่หยุดนิ่งให้
แก่เยาวชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในด้านการมุ่งเน้นและยกระดับมาตรฐาน
ทักษะภาษาอังกฤษของเยาวชนในปี 2559 เพือ่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์
ต่อภาคการศึกษาสูงสุด และยังส่งต่อสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ “Hello English”
ให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศหรือเทียบเท่าผ่านเว็บไซต์ เพื่อน�ำไปใช้เป็นสื่อ
การเรียนรู้ในห้องเรียนได้ฟรี

NJ Special Admission

บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำคูม่ อื ส�ำหรับทบทวนความรูเ้ ตรียมสอบ Admissions ซึง่ จัดท�ำเป็นฉบับ
พิเศษขึ้นคือ NJ Special Admission 2016 ประกอบด้วยชุดหนังสือจ�ำนวน 2 เล่ม
โดยรวบรวมเนือ้ หาบทเรียนและข้อสอบ ด�ำเนินการสอนโดยคณาจารย์ชนั้ น�ำ การทบทวน
จะครอบคลุมความรู้เพื่อใช้สอบ GAT/PAT, O-NET, และ 7 วิชาสามัญ คู่มือฉบับนี้ใช้
เป็นสื่อประกอบโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 19 ซึ่งได้
จัดขึน้ พร้อมกันทัง้ 4 ภาคทัว่ ประเทศระหว่างเดือนตุลาคม 2559 และถ่ายทอดสัญญาณ
บรอดแบนด์ยังโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศมากกว่า 500 โรงเรียน นอกจาก
นี้ยังสามารถทบทวนความรู้ผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอดปี
เวปไซต์ : www.njdigital.net
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ภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขันธุรกิจสำ�นักพิมพ์
ปี 2559 นับเป็นอีกปีที่ธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ตกลงอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการที่นิตยสาร
ปิดตัวมากขึน้ หลายฉบับ ท�ำให้อตุ สาหกรรมสิง่ พิมพ์กำ� ลังอยูใ่ นภาวะซบเซา สภาพการณ์นไี้ ม่ได้เกิดขึน้ เพียง
แต่ในประเทศไทยเท่านั้น ทั่วโลกก็ประสบปัญหาอย่างเดียวกัน นอกจากนั้น ร้านขายหนังสือรายย่อย
ยังปิดตัวลงอย่างต่อเนือ่ งโดยเฉพาะร้านขายหนังสือการ์ตนู ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์ทรี่ าคาต่อเล่มไม่สงู มีผลเป็น
ลูกโซ่ทำ� ให้ผอู้ า่ นหาซือ้ หนังสือล�ำบากขึน้ และไม่สามารถสัง่ จ�ำนวนน้อยจากร้านค้าออนไลน์ได้ เนือ่ งจาก
ค่าส่งมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาหนังสือ ท�ำให้ผู้อ่านหนังสือการ์ตูนรอซื้อในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
หรืองานมหกรรมหนังสือระดับชาติมากกว่าหนังสือประเภทอืน่ จะเห็นได้วา่ ยอดขายของหนังสือการ์ตนู
ของบริษัทฯ ในสองงานดังกล่าวมีอัตราส่วนลดลงน้อยกว่าหนังสือประเภทอื่น (ที่มา: บริษัทฯ)
ในส่วนของหนังสือส�ำหรับผูใ้ หญ่ เช่น หนังสือแนวธุรกิจ และการลงทุน หนังสือสุขภาพ หนังสือทีม่ ี
ชือ่ เสียงมาจากต่างประเทศยังเป็นหมวดทีท่ ำ� รายได้อย่างค่อนข้างคงที่ หากมีการเลือกหนังสือทีม่ เี นือ้ หาดี
น่าเชื่อถือ อยู่ในกระแสที่เป็นความสนใจ หรือเจาะกลุ่มผู้อ่านที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ปี 2559 หนังสือ
เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นที่สนใจมากที่สุด
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

หนังสือเด็กเล็ก เช่น หนังสือกิจกรรมระบายสี เสริมสร้างทักษะ หนังสือสอนภาษาอังกฤษ
เป็นหนังสือทีย่ งั คงต้องใช้ความน่ารักของคาแรคเตอร์ และราคาเป็นหลัก หากสองสิง่ นีค้ วบคูไ่ ปด้วยกัน
ก็สามารถท�ำยอดขายให้เป็นที่พอใจ
ส�ำหรับธุรกิจหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีการเติบโตมากกว่าเดิม แต่กย็ งั ไม่สามารถทดแทนรายได้ทลี่ ดลงของ
หนังสือกระดาษได้ เนือ่ งจากผูอ้ า่ นยังนิยมอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย ทัง้ ๆทีม่ ผี ปู้ ระกอบ
การหลายรายเข้ามาด�ำเนินธุรกิจนี้อย่างจริงจัง และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการบ้านที่
ผู้ประกอบการและส�ำนักพิมพ์ต้องหาวิธีการที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อไป
ด้วยสถานการณ์ทกี่ ล่าวข้างต้น ปี 2560 บริษทั ยังคงมีกลยุทธ์ในการท�ำงาน คือ พัฒนาการคัดเลือก
เนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของผู้อ่าน การควบคุมยอดพิมพ์ให้เหมาะสมกับยอดขาย การเพิ่มสินค้า
คูไ่ ปกับหนังสือส�ำหรับหนังสือเด็กเล็กเพือ่ เป็นการจูงใจในการเลือกซือ้ การเพิม่ ช่องทางการขายไปยังแหล่ง
ใหม่ เช่น เพิม่ จ�ำนวนร้านค้าออนไลน์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยใช้สอื่ ในเครือให้เกิดประโยนช์สูงสุด
ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ Social Media ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 5 ล้านคน อีกทั้งร่วมกับพันธมิตรที่
หลากหลายทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ในการขยายไปยังผู้อ่านกลุ่มใหม่ เป็นต้น
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจตัวแทนจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ
ยอดการจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับการเติบโตของกลุ่มลูกค้าของสิ่งพิมพ์
ต่างประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่
ก) กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาพักในโรงแรมต่างๆ ทั่วประเทศไทย ถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่ส�ำคัญ
ในการจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างประเทศของบริษัทฯ
ข) กลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย
ชาวต่างชาติทอี่ าศัยในประเทศไทยเป็นเวลา 1 เดือนขึน้ ไป ถือเป็นกลุม่ ลูกค้าหลักทีส่ นใจอ่านนิตยสาร
และหนังสือพิมพ์จากต่างประเทศ
ค) กลุ่มคนไทยที่สนใจสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ
คนไทยกลุ่มวัยท�ำงานและนักธุรกิจ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำ� ลังซื้อสูง และนักศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
ที่ให้ความสนใจข่าวสารต่างประเทศ ถือเป็นกลุ่มลูกค้าส�ำคัญที่สนใจอ่านนิตยสารและหนังสือพิมพ์
จากต่างประเทศ
ง) กลุ่มสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไปเริ่มแบ่งงบประมาณเพื่อซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
มากขึ้น จ�ำนวนสถาบันทั้งในสังกัดรัฐและเอกชนมีทั้งสิ้น 146 แห่ง
ในส่วนสภาวะการแข่งขันของธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสิง่ พิมพ์จากต่างประเทศประเภทสมาชิก
นั้น นับว่ามีคู่แข่งน้อยราย โดยมีคู่แข่งหลักจ�ำนวน 2 ราย ได้แก่ บจก. แมกกาซีน อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) บมจ. โพสต์ พับลิชชิง่ ส่วนตัวแทนจ�ำหน่ายสิง่ พิมพ์ประเภทแผงหนังสือหรือร้านค้า มีคแู่ ข่ง
จ�ำนวนหลายราย ซึ่งประกอบด้วยคู่แข่งที่เป็นร้านหนังสือขนาดใหญ่ที่มีจ�ำนวนหลายสาขา เช่น บริษัท
เอเซียบุ๊คส์ จ�ำกัด และคู่แข่งรายย่อยอื่นๆ เป็นต้น

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกิจดิจิทัล
การเข้าถึงสื่อดิจิทัลในประเทศไทยก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟน กลาย
เป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทย รวมทัง้ เข้าสูย่ คุ ของพฤติกรรมในการใช้หลายอุปกรณ์
ไปพร้อมๆ กัน (Multiscreen) ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจต้องพัฒนาแคมเปญในทุกช่องทาง
นอกจากนี้ โลกดิจิทัล ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีเพื่อการใช้งานเท่านั้น หากแต่ยังเป็นเครื่องมือในการ
สร้างประสบการณ์และความรู้อีกด้วย

30

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
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อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยอยู่ในช่วงก�ำลังพัฒนาทั้งแบรนด์ค้าปลีก,
ส�ำนักพิมพ์ และบริษัทพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ลงทุนพัฒนา และเปิดตัวระบบจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์หลายราย รวมถึงสถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ให้
ความสนใจในการท�ำระบบ E-Library เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการรองรับกับเทรนด์ดิจิทัลดังกล่าว บริษัท
ได้ขยายและลงทุนเพิม่ ในธุรกิจอีคอมเมิรซ์ เพือ่ ท�ำการจัดจ�ำหน่ายสือ่ สิง่ พิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ
สินค้าอุปโภค บริโภคทัว่ ไป ทีเ่ ป็นสินค้าของบริษทั ฯทัง้ หมด และสินค้าของคูค่ า้ ร้านค้า และส�ำนักพิมพ์
อื่น ผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ Nstore.net และยังกระจายเข้าไปยัง LINE SHOP และช่องทางออนไลน์
อื่นๆ ตลอดจนมีการจัดท�ำการตลาดที่เข้มข้นขึ้นผ่านสื่อ Social Network, Google Search Engine,
Affiliate Program, dynamic retargeting ด้วยสื่อผสมผสานทั้งออนไลน์ และออฟไลน์เพื่อโปรโมท
สินค้าใน NSTORE ซึ่งมีทั้งในและนอกเครือที่หลากหลาย มีการขยายไปจ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทคู่ค้า
เพิม่ มากขึน้ ตลอดจนพยายามสร้างวัฒนธรรมการให้บริการเพือ่ มุง่ หวังสร้างความรูส้ กึ ประทับใจ อบอุน่
ใจให้กับลูกค้า ให้ได้ใช้บริการแล้วเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าที่มีคุณภาพ และงานบริการหลังการขาย
ทั้งในด้านการจัดส่งสินค้า การรับประกันคืนสินค้าได้ภายใน 30 วัน ระบบการช�ำระเงินที่ครอบคลุมทุก
ช่องทางและปลอดภัย รวมถึงระบบอื่นๆในอนาคต เพื่อให้ผู้บริโภคจดจ�ำ  (Brand Awareness) และ
กลับมาซื้อซ�้ำอีก นอกจากนั้น ยังมีโครงการจ�ำหน่าย E-book ส�ำหรับ e-Library เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ปัจจุบนั สือ่ สิง่ พิมพ์อยูใ่ นภาวะชะลอตัว เนือ่ งจากพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคสือ่ เทคโนโลยีมอื ถือและการ
สื่อสารที่มีทั้งความรวดเร็ว ความสะดวก ราคาที่ถูกลง ท�ำให้เยาวชนรุ่นใหม่ๆ จะนิยมรับข้อมูลข่าวสาร
ทาง New Media เป็นหลัก ไม่เพียงแต่เนือ้ หาด้านความบันเทิงเท่านัน้ ผูผ้ ลิตเนือ้ หาสาระด้านการศึกษา
ก็ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับโลกในยุคที่เปลี่ยนไป แม้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ยังคงเป็นสื่อหลักด้านการศึกษา
อาทิต�ำราเรียน คู่มือทบทวนความรู้ พ็อคเก็ตบุ๊ค และอื่นๆ แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาวะอุตสาหกรรมสื่อ
สิ่งพิมพ์จะหยุดนิ่ง ผู้ผลิตสื่อต้องพัฒนามิติใหม่ๆให้กับผู้อ่าน ให้มีความหยั่งรู้ ความค้นคว้า และเปิด
โลกทัศน์ผ่านสื่อออนไลน์ควบคู่ไปด้วยเสมอ
นอกจากนี้ทางด้านการพัฒนาเนื้อหาข้อมูลข่าวสารรอบด้านที่กองบรรณาธิการถือเป็นหนึ่งใน
จุดแข็งของเนชัน่ กรุป๊ ทีไ่ ม่เป็นรองเรือ่ งการน�ำเสนอข่าวสารสาระทีม่ ปี ระโยชน์แล้ว บริษทั ฯ มีพนั ธมิตร
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในฐานะผู้ผลิตสื่อการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรมืออาชีพ
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ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานของบริษัทประกอบ
ด้วยความเสี่ยงจากปัจ จัยภายนอก และความเสี ่ ย งจากการประกอบธุ ร กิ จ โดยมี
รายละเอียดดังนี้คือ
1. ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจสำ�นักพิมพ์
1.1 ความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรมส�ำนักพิมพ์
ปี 2559 อุตสาหกรรมส�ำนักพิมพ์ในประเทศโดยเฉพาะนิตยสาร ภาพรวมยังคงติดลบ แม้ในช่วงไตรมาสสุดท้าย
ของปีสถานการณ์กระเตื้องขึ้นบ้าง แต่ในภาพรวมก�ำลังซื้อยังคงลดลง เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไปใช้เวลากับสื่ออื่นมากยิ่งขึ้น บริษัทกระจายหนังสือรายย่อยมีการปิดตัวลงเพิ่มจากปีที่แล้ว เป็นผลให้รายได้ของ
บริษัทฯ ในส่วนของการขายหนังสือลดลง
ส�ำหรับธุรกิจส�ำนักพิมพ์นนั้ บริษทั ฯ มีกลยุทธ์ทจี่ ะผลิตหนังสือเฉพาะทีต่ รงตามความต้องการของผูอ้ า่ น โดยศึกษา
ความต้องการของตลาดให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างชุมชนนักอ่านให้มากขึ้น การเฟ้นหานักเขียนและหนังสือที่
ได้รับความนิยมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์รวมถึงรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ทั้ง
กับร้านหนังสือและผู้อ่าน การเพิ่มเครือข่ายการขายไปยังช่องทางใหม่ ๆ เช่น เครือข่ายร้านค้าอื่นๆ ที่หลากหลาย
มากยิง่ ขึน้ เช่นร้านทีไ่ ม่ใช่ชอ่ งทางการขายหนังสือเดิม และร้านค้าทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนัน้ จะมีการร่วมมือกับ
พันธมิตรทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้า เป็นต้น
1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและคู่แข่งที่ให้บริการเนื้อหาสาระรูปแบบเดียวกัน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สารในปัจจุบนั ท�ำให้มคี วามรวดเร็วในการใช้งานมากขึน้ อุปกรณ์ทาง
ด้านเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต มีราคาถูกลง ท�ำให้ผู้บริโภคหันไปใช้เวลากับอุปกรณ์
ดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นที่กลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชน ได้หันไปอ่านการ์ตูนละเมิดลิขสิทธิ์
ทีเ่ ผยแพร่ตามเว็บไซต์ตา่ งๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย เป็นผลให้ยอดขายของหนังสือการ์ตนู ได้รบั ผลกระทบเป็นอย่าง
มาก ซึง่ บริษทั ฯ เองก็ได้รบั ลิขสิทธิด์ จิ ทิ ลั ของหนังสือการ์ตนู ญีป่ นุ่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถลดความนิยมของ
การ์ตูนละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว
บริษัทฯ เองซึ่งเปิดร้านค้าออนไลน์ Nstore ในปี 2557 มียอดขายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน ถึงแม้ว่าอัตราส่วน
ของยอดขายจะยังน้อยมากเมื่อเทียบกับหนังสือที่พิมพ์กระดาษ
1.3 ความเสี่ยงจากช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
บริษทั ฯ จ�ำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถซือ้ สินค้าได้สะดวก และสอดคล้องกับ
พฤติกรรมการซื้อในแต่ละไลฟ์สไตล์
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายโมเดิร์นเทรด เป็นช่องทางที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า เนื่องจากรูปแบบและพื้นที่การ
จัดวางสินค้า มีการแบ่งตามประเภทสินค้าอย่างชัดเจน แต่ในปี 2559 ผู้รับจัดจ�ำหน่ายปรับเปลี่ยนนโยบาย
ด้วยการลดการกระจายหนังสือไปยังหน้าร้าน และใช้วิธีการคัดสรรยอดกระจายสินค้าจากสถิติการขายในแต่ละ
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ช่องทางการจ�ำหน่ายเอเย่นต์ เป็นช่องทางที่เน้นการจ�ำหน่ายหนังสือการ์ตูน พื้นที่การจัดวางสินค้า มีความจ�ำกัด
ไม่มีพื้นที่มากพอส�ำหรับการตกแต่งดิสเพลย์หนังสือ ท�ำให้มีความเสี่ยงเนื่องจากหนังสือไม่อยู่ในต�ำแหน่งที่โดดเด่น
ซึง่ อาจจะท�ำให้เสียโอกาสในการขาย และความเสีย่ งเนือ่ งจากการคืนหนังสือในจ�ำนวนมาก และการด�ำเนินงานส่วน
ใหญ่เป็นธุรกิจครอบครัวแบบเล็ก ๆ ที่ท�ำมาเป็นเวลานาน ไม่มีระบบบันทึกการขายที่แน่นอน  ท�ำให้ยากต่อการที่
จะติดตามผลการขายทีช่ ดั เจน อีกทัง้ สัดส่วนทางการตลาดเริม่ ลดน้อยลงเนือ่ งจากพฤติกรรมผูบ้ ริโภคเปลีย่ นไปเดิน
ซื้อหนังสือในห้างสรรพสินค้ามากกว่า
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายอีคอมเมิร์ซ เป็นช่องทางที่มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น สร้างความสะดวกให้กับลูกค้าโดยไม่
ต้องเสียเวลาเดินทางในการซือ้ สินค้า และจะเป็นช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทีจ่ ะช่วยลดปัจจัยเสีย่ งจากช่องทางการจัด
จ�ำหน่ายโมเดิรน์ เทรดและเอเย่นต์ โดยปัจจุบนั บริษทั ฯ จ�ำหน่ายหนังสือในช่องทางนีผ้ า่ นร้านค้าออนไลน์ Nstore.
net และ facebook เป็นหลัก
1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทในเครือเนชั่นในการด�ำเนินธุรกิจและความเป็นอิสระในการบริหารงาน
ของกลุ่มบริษัท
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หมวดหนังสือลงในแต่ละสาขา ดังนั้นหนังสือที่พิมพ์ออกมาจะถูกจ�ำกัดพื้นที่การวางที่หน้าร้านเพียงบางสาขา ส่ง
ผลให้ผู้บริโภคหาซื้อหนังสือได้ยากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งการจัดโปรโมชั่นหน้าร้านลดน้อยลง เนื่องจากคู่ค้ามีนโยบาย
เลือกหนังสือที่มีสถิติการขายที่ดีอยู่แล้วมาจัดรายการ ในขณะที่หนังสือที่มียอดขายอยู่ในระดับปานกลางไม่ได้รับ
ความสนใจน�ำมาจัดรายการส่งเสริมการขาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขายในภาพรวม  

เนื่องจากเครือเนชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกลุ่มบริษัทฯ โดยมีการถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 72.35
ของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หลังจากการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ แก่นักลงทุนทั่วไป จนถึงปัจจุบัน
กลุ่มบริษัทฯ มีการท�ำธุรกรรมรายการระหว่างกันหลายประเภท เช่น การซื้อกระดาษ การจ้างพิมพ์ การจ้างส่งสื่อ
สิ่งพิมพ์ และการรับบริการต่างๆ เป็นต้น กับบริษัทในเครือเนชั่น ดังรายละเอียดในหัวข้อ 10 รายการระหว่างกัน
(แบบ 56-1) โดยในปี 2559  และ 2558  กลุม่ บริษทั ฯ  มีคา่ ใช้จา่ ยทีเ่ ป็นต้นทุนขายสินค้า ต้นทุนการให้บริการ และ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จากธุรกรรมข้างต้นกับบริษัทในเครือเนชั่นเป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 56.48  
ล้านบาท และ 83.65  ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.70  และ 34.70  ตามล�ำดับของค่าใช้จ่ายรวมตามงบ
การเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว และกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีการท�ำธุรกรรมดังกล่าวอีกในอนาคต
เนื่องจากบริษัทในเครือเนชั่นมีทีมงานที่มีความช�ำนาญ เครือข่ายในการจัดจ�ำหน่ายและเครื่องจักรอุปกรณ์ พร้อม
ที่จะให้บริการในต้นทุนที่น่าจะต�่ำกว่า หากกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ด�ำเนินการเอง และมีก�ำลังการผลิตและบริการเพียง
พอในการด�ำเนินการ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทในเครือเนชั่นในการสนับสนุนการ
ด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ ซึง่ หากบริษทั ในเครือเนชัน่ ไม่สามารถสนับสนุนการให้บริการข้างต้นดังกล่าวได้ กลุม่
บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในการจัดพิมพ์ และการจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ แต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากกลุ่ม
บริษทั ฯ สามารถสัง่ ซือ้ กระดาษและรับบริการต่างๆ ผ่านผูจ้ ดั จ�ำหน่ายและผูใ้ ห้บริการรายอืน่ ทีม่ จี ำ� นวนหลายรายใน
ประเทศไทย ในเงือ่ นไขทางการค้าปกติและมีราคาตามตลาดเช่นเดียวกับการด�ำเนินธุรกรรมรายการระหว่างกันข้าง
ต้น แต่ราคาต้นทุนอาจจะสูงกว่าราคาทีเ่ ครือเนชัน่ เรียกเก็บ นอกจากนัน้ มูลค่าของการท�ำธุรกรรมรายการระหว่าง
กันข้างต้นในปี 2559 และ 2558 คิดเป็นประมาณร้อยละ 2.59 และ 2.64 ของรายได้รวมของบริษัทในเครือเนชั่น
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ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก ดังนั้น บริษัทในเครือเนชั่น จึงไม่ได้พึ่งพิงรายได้จากกลุ่มบริษัทฯ
และมีแรงจูงใจในการหาประโยชน์จากรายการดังกล่าว
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการบริหาร และการตัดสินใจที่เป็นอิสระจากบริษัทในเครือเนชั่นโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีอิสระในการจัดหาสินค้าหรือใช้
บริการกับผู้ให้บริการภายนอกอื่นๆ ที่เสนอราคาที่มีเงื่อนไขทางการค้าปกติในราคาตลาดและเป็นประโยชน์มาก
ที่สุดแก่กลุ่มบริษัทฯ เช่น ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีการจ้างพิมพ์กับบริษัทภายนอก ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงไม่มีการ
พึ่งพิงบริษัทในเครือเนชั่น จนท�ำให้ขาดความเป็นอิสระ
1.5 ความเสี่ยงจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคากระดาษและการขาดแคลนกระดาษ

กระดาษที่ใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์จัดเป็นสินค้าประเภท Commodity ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคา แปรผัน
ตามความต้องการของการบริโภคและปริมาณการผลิตของผู้ผลิต (Demand & Supply) และเป็นวัตถุดิบหลัก
ที่ส�ำคัญในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นต้นทุนประมาณร้อยละ 15.43 และ 13.87 ของต้นทุน
ขายและบริการตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2559 และ 2558 ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยง
จากการผันผวนของราคากระดาษ ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและก�ำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนกระดาษ Newsprint ชนิดม้วนที่ใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์
นิตยสาร และหนังสือที่มียอดพิมพ์สูง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ส�ำคัญที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์ เนื่องจากกระดาษ
ชนิดดังกล่าว หาซื้อได้ยากในประเทศไทยและต้องซื้อเป็นจ�ำนวนมากในแต่ละครั้ง
ในการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนกระดาษและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคากระดาษ Newsprint ชนิดม้วน
กลุ่มบริษัทฯ จะสั่งซื้อจากบริษัทในเครือเนชั่นส�ำหรับการจัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์ในเครือเนชั่น ซึ่งเป็นการจัดพิมพ์
ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทในเครือเนชั่นมีประสบการณ์ในการจัดซื้อกระดาษเป็นระยะเวลานาน มีการ
จัดซือ้ กระดาษส�ำรองไว้ และเข้าใจในวงจรของราคากระดาษเป็นอย่างดี รวมทัง้ บริษทั ในเครือเนชัน่ ได้มกี ารบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการท�ำ  Forward Contract ไว้ตามปริมาณกระดาษที่คาดว่าจะใช้ล่วงหน้า
ดังนั้น การจัดซื้อกระดาษจากบริษัทในเครือเนชั่นจึงช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคากระดาษ และ
การขาดแคลนกระดาษได้รวมทั้งยังสามารถต่อรองราคากระดาษที่ถูกกว่าราคาตลาดทั่วไป
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะสั่งจองกระดาษก่อนการตั้งราคาขายของหนังสือ เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถรักษา
สัดส่วนของต้นทุนกระดาษต่อราคาหนังสือไว้ได้ รวมทั้งบริษัทฯ สามารถปรับราคาของหนังสือหลายประเภท
ขึ้นได้ ในกรณีที่ต้นทุนกระดาษเพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
1.6 ความเสี่ยงด้านการจัดหาลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์
ในการประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 55.38  และ 53.35  ของรายได้ทั้งหมดของ
กลุม่ บริษทั ฯ ในปี 2559  และ 2558 กลุม่ บริษทั ฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิส์ งิ่ พิมพ์สว่ นใหญ่ทผี่ ลิตและจัดจ�ำหน่าย
แต่กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดซื้อลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์มาจากเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นนักเขียนหรือส�ำนักพิมพ์ทั้งในและต่าง
ประเทศจ�ำนวนหลายราย เพือ่ น�ำมาผลิตและจัดจ�ำหน่ายเพียงรายเดียว (Exclusive) ในประเทศไทย ซึง่ ส่วนใหญ่มี
ระยะเวลา 3 - 7 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้ในราคาและเงื่อนไขเดิม ทั้งนี้ เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถยกเลิกสัญญา
ได้ หากกลุ่มบริษัทฯ ท�ำผิดสัญญา และ/หรือมีปัญหาด้านการเงิน และ/หรืออยู่ในสถานะล้มละลาย เป็นต้น ดังนั้น
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อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริษทั ฯไม่เคยประสบปัญหาด้านการจัดหาลิขสิทธิส์ งิ่ พิมพ์จากเจ้าของลิขสิทธิท์ งั้ ในประเทศและ
ต่างประเทศในช่วงทีผ่ า่ นมา เนือ่ งจากตลาดสิง่ พิมพ์มขี นาดใหญ่และมีลขิ สิทธิส์ งิ่ พิมพ์ประเภทต่างๆ ให้เลือกซือ้ เป็น
จ�ำนวนมาก รวมทัง้ กลุม่ บริษทั ฯ ยังมีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั นักเขียนและส�ำนักพิมพ์ทมี่ ชี อื่ เสียงหลายราย และประสบ
ความส�ำเร็จในการผลิตและจัดจ�ำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือมาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทฯ จึงสามารถเลือก
ซือ้ ลิขสิทธิส์ งิ่ พิมพ์ทตี่ อ้ งการและได้รบั ความไว้วางใจจากเจ้าของลิขสิทธิใ์ นการให้ลขิ สิทธิส์ งิ่ พิมพ์ทมี่ แี นวโน้มทีจ่ ะได้
รับความนิยมสูงมาผลิตและจัดจ�ำหน่าย  นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ฯ ยังปฏิบตั ติ ามสัญญาอย่างเคร่งครัด จึงไม่มปี ญ
ั หา
เรื่องการไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัทฯ ยังได้วางแผนการผลิตหนังสือที่มีความหลากหลาย ทั้งเนื้อหา, เจ้าของลิขสิทธิ์ และประเทศ เพื่อ
ลดการพึ่งพิงเนื้อหา, เจ้าของลิขสิทธิ์ และประเทศใดประเทศหนึ่งมากจนเกินไป อีกทั้งยังผลิตหนังสือต้นฉบับโดย
นักเขียนไทยเพิ่มขึ้น อันเป็นการกระจายความเสี่ยงแบบหนึ่ง  ซึ่งบริษัทได้พัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพในการผลิต
เนื้อหา หรือหาผู้สร้างสรรค์เนื้อหาจากในประเทศ
1.7 ความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ปัจจุบนั สิง่ พิมพ์ของกลุม่ บริษทั ฯ มีการขายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายเป็นส่วนใหญ่ โดยกลุม่ บริษทั ฯ จะรับคืนสิง่ พิมพ์ที่
ไม่สามารถจ�ำหน่ายได้จากตัวแทนจ�ำหน่าย ซึ่งอาจเป็นผลให้มีสิ่งพิมพ์เป็นสินค้าคงเหลือเป็นจ�ำนวนมากได้ สินค้า
คงเหลือดังกล่าวมีโอกาสเสือ่ มคุณภาพ เสียหาย และล้าสมัยเมื่อเวลาผ่านไป ประกอบกับยอดขายในปีปัจจุบันการ
เจริญเติบโตในส่วนของยอดขายลดลงกว่าปีก่อน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่า
สินค้าคงเหลือสุทธิจ�ำนวน 24.33 ล้านบาท และ 223.56 ล้านบาท (ตามล�ำดับ) หรือคิดเป็นร้อยละ 6.46 และ
33.90 ของมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาผล
กระทบจากการเปลีย่ นแปลงแนวโน้มของผูบ้ ริโภค จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติปรับโครงสร้างการประกอบ
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัท โดยตั้งส�ำรองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับสภาว
การณ์ปัจจุบัน และมุ่งเน้นการผลิตและจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์เฉพาะที่ท�ำก�ำไรให้แก่กลุ่มบริษัทซึ่งผลจากการด�ำเนินการ
ดังกล่าว กลุม่ บริษทั ได้มกี ารพิจารณาและรับรูผ้ ลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวน 193.48 ล้านบาท ซึง่ เดิมค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัยพิจารณาจากสินค้าในสัดส่วนร้อยละ 100
ของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไปและผลิตครบชุดแล้ว และของสินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า
3 ปีขึ้นไปแต่ยังผลิตไม่ครบชุด โดยมีการตั้งค่าเผื่อดังกล่าวทุกเดือนซึ่งการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยนี้จะถูกพิจารณา
การด้อยค่าจากผู้บริหารอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
จ�ำนวน 220 ล้านบาท และ 92 ล้านบาท (ตามล�ำดับ) นอกจากนัน้ เพือ่ ลดปริมาณสินค้าคงเหลือ กลุม่ บริษทั ฯ จะน�ำ
หนังสือทีม่ อี ยูอ่ อกมาจ�ำหน่ายเป็นระยะๆ โดยการลดราคาพิเศษและมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพือ่ ส่งเสริมการขายใน
งานนิทรรศการต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ เป็นประจ�ำทุกปี ส�ำหรับหนังสือการ์ตนู ทีม่ เี ล่มต่อเนือ่ ง กลุม่ บริษทั ฯ จะด�ำเนินการน�ำ
เล่มทีอ่ อกใหม่จำ� หน่ายควบคูไ่ ปกับเล่มทีไ่ ด้เคยวางจ�ำหน่ายไปแล้ว ซึง่ รวมถึงการน�ำการ์ตนู ทีม่ กี ารออกจ�ำหน่ายครบ
ทุกเล่มแล้วมาจัดจ�ำหน่ายรวมเป็นชุดเพื่อกระตุ้นการจ�ำหน่ายด้วย  นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เพิ่มความระมัดระวัง
ในการผลิตหนังสือใหม่และควบคุมปริมาณยอดพิมพ์เพื่อมิให้มีสินค้าคงเหลือมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายการ
บริหารคลังสินค้าโดยการก�ำหนดจ�ำนวนสินค้าไม่ให้มีปริมาณคงเหลือมากกว่าปีก่อน
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กลุ่มบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดหาลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ที่ต้องการมาผลิตและจัดจ�ำหน่ายได้ นอกจากนี้
กลุม่ บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งจากการทีเ่ จ้าของลิขสิทธิไ์ ม่ตอ่ อายุสญ
ั ญา หรือยกเลิกสัญญา ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อ
การด�ำเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต
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2. ปัจจัยเสีย่ งของธุรกิจการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างประเทศ
2.1 ความเสี่ยงจากการต่อสัญญา

ในการประกอบธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสิง่ พิมพ์ตา่ งประเทศ กลุม่ บริษทั ฯ จะท�ำสัญญาเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
กับเจ้าของสิ่งพิมพ์จ�ำนวนหลายราย โดยส่วนใหญ่สัญญาตัวแทนจ�ำหน่ายนิตยสารมีระยะเวลา 1 ปี และมีสิทธิต่อ
อายุสัญญาได้ ส�ำหรับสัญญาตัวแทนจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์จะหมดอายุเมื่อมีการยกเลิกสัญญา ทั้งนี้เจ้าของสิ่งพิมพ์
สามารถยกเลิกสัญญาได้ หากกลุ่มบริษัทฯ ท�ำผิดสัญญา และ/หรือมีปัญหาด้านการเงิน และ/หรืออยู่ในสถานะล้ม
ละลาย และ/หรือเมือ่ มีการแจ้งอีกฝ่ายล่วงหน้า เป็นต้น ทัง้ นีก้ ลุม่ บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งจากการทีเ่ จ้าของสิง่ พิมพ์
ไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญา หรือยกเลิกสัญญา ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการ
ของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต  
อย่างไรก็ตาม  กลุม่ บริษทั ฯ กับเจ้าของสิง่ พิมพ์มกี ารท�ำธุรกิจและมีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กันเป็นระยะเวลายาวนาน
โดยผู้บริหารและทีมงานของบริษัทฯ เป็นกลุ่มที่ท�ำธุรกิจนี้กับเจ้าของสิ่งพิมพ์มาตั้งแต่เริ่มต้น รวมทั้ง กลุ่มบริษัทฯ
ได้มีการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีปัญหาเรื่องการไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญาตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา นอกจากนี้ เจ้าของสิ่งพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ ให้ด�ำเนินการพิมพ์และจัด
ส่งหนังสือพิมพ์ต่างประเทศดังกล่าว ซึ่งได้มีการลงทุนในการสร้างฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าในระบบ
สารสนเทศของบริษัทฯ และการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในการด�ำเนินงาน
ดังนั้น โอกาสที่เจ้าของสิ่งพิมพ์ดังกล่าวจะยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายกับกลุ่มบริษัทฯ จึงมีน้อย
2.2 ความเสี่ยงจากเจ้าของสิ่งพิมพ์ยกเลิกการผลิต
ในการประกอบธุรกิจบริการการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสิง่ พิมพ์ตา่ งประเทศ กลุม่ บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากการทีเ่ จ้าของ
สิ่งพิมพ์ยกเลิกการผลิต ซึ่งมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและด�ำเนินธุรกิจ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯจ�ำเป็นต้องหาสิ่ง
พิมพ์ทมี่ ชี อื่ เสียงและมัน่ คงเพือ่ ทดแทนหรือเพิม่ เติมอยูเ่ สมอๆ และถึงแม้วา่ หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal
Asia ซึ่งได้ยกเลิกการพิมพ์ส�ำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะต้องการเปลี่ยนจากการอ่านผ่านสิ่งพิมพ์
เป็นการอ่านผ่านออนไลน์ แต่ก็ยังคงให้ทางกลุ่มบริษัทฯเป็นตัวแทนในการขายสมาชิกแบบออนไลน์
2.3 ความเสี่ยงจากความนิยมในการอ่านออนไลน์
ในปัจจุบนั การอ่านผ่านทางออนไลน์ได้รบั ความนิยมมากขึน้ ท�ำให้มผี ลกระทบต่อการจัดจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์และ
นิตยสารต่างประเทศ แต่หากส�ำนักพิมพ์ก็ได้มีการปรับตัว โดยจัดจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารพร้อมกับการ
อ่านทางออนไลน์ ซึง่ ท�ำให้ผอู้ า่ นสามารถมีทางเลือกในการอ่านมากขึน้ ท�ำให้ปญ
ั หาในการบอกเลิกรับสมาชิกน้อยลง

3. ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจดิจิทัล
3.1 ความเสี่ยงจากการลักลอบท�ำซ�้ำเนื้อหา
มีเว็บไซต์ที่ลักลอบน�ำเสนอสื่อ เช่น การ์ตูน โดยผิดกฎหมายอยู่พอสมควร ท�ำให้ลูกค้าบางส่วนบริโภคสื่อดังกล่าว
โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าดังกล่าวแบบถูกกฎหมาย ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องคัดเลือกเนือ้ หาที่
ดี โดดเด่นและแตกต่าง พร้อมๆ กับการใช้เทคโนโลยีที่ดี มีความปลอดภัยสูง และการให้บริการที่เป็นเลิศ ซึ่งบริษัท
ได้แสวงหาเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเอกลักษณ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนหาวิธีการน�ำเสนอที่เหนือ
กว่าเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายเหล่านั้น และตลอดจนน�ำเสนอขายในราคาที่น่าสนใจ
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4. ความเสี่ยงจากอัตราค่านิยมการอ่านนิตยสารที่ลดน้อยลง
เนื่องด้วยธุรกิจนิตยสารภาษาอังกฤษส�ำหรับวัยรุ่นนั้นเจาะตลาดผู้อ่านวัยรุ่นเป็นหลัก วัยรุ่นในสมัยนี้นิยมใช้สื่อ
ออนไลน์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม บทความต่างๆบนสื่อออนไลน์ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงความชอบของเยาวชนได้ดีไป
กว่าการสื่อสารด้วยภาพ และเสียง  นิตยสารเนชั่นจูเนียร์จึงปรับรูปแบบเนื้อหาและดีไซน์ให้น่าอ่านตามยุคสมัย
มากขึ้น ด้วยภาพประกอบที่สวยงามและเข้าใจ ตัวหนังสือที่กระชับและจับใจความง่ายขึ้น
บริษัทฯ ท�ำกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้าง Customer Relationship โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาความรู้ภาษา
อังกฤษ ด้วยบริษทั ฯมีชอื่ เสียงด้านการผลิตสือ่ ภาษาอังกฤษในระดับต้นของประเทศ รวมถึงมีสอื่ มัลติมเี ดียทีส่ ามารถ
หลอมรวมสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท�ำให้กิจกรรมสามารถสร้างประโยชน์ต่อลูกค้าโดยตรง รวมถึงสร้างคุณค่า
และพัฒนาสังคมและการศึกษา (CSR) ซึ่งมีผู้สนับสนุนในความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งภาครัฐและเอกชน
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3.2 ความน่าเชื่อถือของเว็บไซด์ ถูกกระทบได้ง่าย
ปัจจุบนั เราต้องยอมรับว่าสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทและมีสว่ นต่อความคิด การตัดสินใจ การรับรูข้ า่ วสาร
ต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งโซเชียลมีเดีย บล็อค กระทู้  และอื่นๆ ซึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน นิยมค้นหา
ข้อมูลของสินค้าและบริการ ก่อนท�ำการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้น เป็นปัจจัยภายนอก
ที่ควบคุมได้ยาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในสินค้าและบริการของผู้บริโภคเป็นหลัก ดังนั้น จึงจ�ำเป็นที่จะต้อง
ควบคุมและรักษามาตรฐานของงานบริการทั้งระบบ ที่มีความจ�ำเป็นและส�ำคัญอย่างมากต่อธุรกิจ E-Commerce
ที่มีหัวใจหลักคือความรวดเร็วและถูกต้อง เช่น ระบบของเว็บไซด์, ระบบโลจิสติกส์, การตรวจสอบคุณภาพของ
สินค้า, ระบบการช�ำระเงิน, ระบบคืนสินค้า, งานบริการหลังการขาย, ช่องทางการติดต่อที่สะดวกรวดเร็ว รวมทั้ง
การสื่อสารการตลาดที่จะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ

5. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุน
5.1 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ “NINE-W1”
ในเดือนมิถุนายน 2556 บริษัทฯได้มีการออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  NINE-W1 จ�ำนวน 85,000,000 หน่วย อายุ 5 ปี โดยไม่คิดค่าตอบแทนใน
อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 1 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยังคงเหลือใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวนทั้งสิ้น 84,958,614 หน่วย
ในการนี้หากผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท�ำการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯเต็มจ�ำนวน ผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริษัทฯอาจได้รับผลกระทบจาก Dilution Effect ทั้งในเรื่องของราคาหุ้นในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง และสัดส่วน
การถือหุ้นที่ลดลงดังต่อไปนี้

ก่อนการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิเต็มจ�ำนวน (31 ธันวาคม 2559)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่เรียกช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นก่อนการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

170,048,386
100

หุ้น
%

255,007,000
66.68
33.32

หุ้น
%
%

หลังการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิเต็มจ�ำนวน (NINE-W1)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่เรียกช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ลดลง
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5.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ “ESOP-WA”

ในเดือนสิงหาคม 2556 บริษัทฯได้มีการออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่กรรมการ
ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP) จ�ำนวน 4,250,000 หน่วย ชนิดไม่มีมูลค่า
อายุ 5 ปี อัตราการใช้สิทธิ ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาในการใช้สิทธิ 4 บาท ต่อ 1 หุ้น
สามัญ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยังคงเหลือใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวนทั้งสิ้น 4,243,000 หน่วย
ในการนี้หากผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท�ำการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯเต็มจ�ำนวน ผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริษัทฯอาจได้รับผลกระทบจาก Dilution Effect ทั้งในเรื่องของราคาหุ้นในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง และสัดส่วน
การถือหุ้นที่ลดลงดังต่อไปนี้

ก่อนการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิเต็มจ�ำนวน (31 ธันวาคม 2559)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่เรียกช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นก่อนการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

170,048,386

หุ้น

100

%

174,291,386

หุ้น

97.56

%

2.44

%

หลังการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิเต็มจ�ำนวน (ESOP-WA)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่เรียกช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ลดลง

6. ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ
6.1 ความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายและบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป ปัจจุบัน เครือเนชั่นถือหุ้นร้อยละ 72.35 ของทุนช�ำระ
แล้ว จึงท�ำให้สามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติทสี่ ำ� คัญในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ทงั้ หมด ซึง่ รวมถึงมติพเิ ศษที่
กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษทั ฯ ก�ำหนดให้ตอ้ งได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของจ�ำนวนหุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ท�ำให้ผถู้ อื หุน้ รายอืน่ ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพือ่ ตรวจสอบและถ่วงดุลเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายใหญ่เสนอได้ นอกจากนี้
เครือเนชัน่ ยังมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการกลุม่ บริษทั ฯ โดยมีกรรมการตัวแทนจ�ำนวน 3 ท่านจากทัง้ หมด 7 ท่าน
และคณะกรรมการบริหารจ�ำนวน 3 ท่านจากทั้งหมด 4 ท่าน เป็นตัวแทนที่มาจากเครือเนชั่น
อย่างไรก็ตาม เพื่อถ่วงดุลการบริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็น
บุคคลภายนอกจ�ำนวน 3 ท่าน เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการตรวจสอบการด�ำเนินงานของผูบ้ ริหารและดูแลผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย   

38

Nation International Edutainment Public Company Limited

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559)
ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
		
		

กลุ่มผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม
นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นางวันทนา เลิศสกุลผาสุข
นางสุปรีดา ศรีศุภรพันธ์
นางอรวรรณ ประทีปพิชัย
นายวิชัยยา เมนอน
นายกฤษดา คุปตานนท์
นายลาน เกิดผล
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
อื่นๆ
รวม

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
123,028,987
3,260,300
1,304,000
1,219,999
1,020,000
900,000
820,000
771,700
700,000
666,155
36,357,245
170,048,386

ร้อยละ
72.3495
1.9173
0.7668
0.7174
0.5998
0.5293
0.4822
0.4538
0.4116
0.3917
21.3806
100

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
หมายเหตุ • กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุม่ เดียวกันและออกเสียงไปในทางเดียวกันได้แก่ บริษทั เนชัน่ มัลติมเี ดีย
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
• ประเภทผู้ถือหุ้น – การกระจายตามสัญชาติ
ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวนราย
1,432
7
1,439

จ�ำนวนหุ้น
169,915,608
132,778
170,048,386

ร้อยละ
99.92
0.08
100.00

* ข้อบังคับบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ก�ำหนดว่า “ห้ามมิให้บคุ คลทีไ่ ม่มี
สัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 35 ของหุ้นทั้งหมด”
• กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการอย่างมีนัยส�ำคัญ
-ไม่มี• ชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยมิได้แสดงสถานะที่แท้จริง
- ไม่มี

39

6
1
0
T

OR

L

UA

N
AN

P
RE

2

รายงานการกำ�กับดูแลกิจการ

1. นโยบายกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) เชือ่ มัน่ เป็นอย่างยิง่ ว่าระบบ
และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จะท�ำให้บริษทั ฯ มีระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยกระดับ
การด�ำเนินงานอย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจส�ำคัญที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ส�ำคัญที่สุดของ
บริษัทฯ ได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั จึงได้กำ� หนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ทีส่ อดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
(code of best practices) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก�ำหนดและดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายและข้อปฏิบัติที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด และจะติดตามปรับปรุงให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์
สอดคล้องกับประโยชน์และความคาดหวังของผู้ถือหุ้นอยู่ตลอดเวลา และให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นว่า
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างดี
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประกาศใช้ครั้งแรก
เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และได้ดำ� เนินการทบทวนปรับปรุงเนือ้ หาเป็นประจ�ำ ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยฉบับที่ใช้ล่าสุดได้ทบทวนเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบและ
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

การสื่อสารนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตระหนักดีว่า การด�ำเนินการเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนการด�ำเนินงานคือพนักงานทุกคนของบริษัทฯ
และบริษัทในเครือ จึงได้ประกาศแจ้งพนักงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สื่อสารภายในองค์กร
รวมถึงฝ่ายบริหารได้ติดตามก�ำกับให้มีการด�ำเนินงานตามนโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้น
เพือ่ สร้างความเข้าใจกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ บริษทั ฯ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนรับทราบด้วย และหากผู้ถือหุ้น
ประสงค์จะขอรับนโยบายดังกล่าวเป็นเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์ม
ขอรับเอกสารที่ส่งพร้อมรายงานประจ�ำปี ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ
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บริษทั ฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมือ่ ปี 2553 และจากความมุง่ มัน่ ในการปรับปรุงเรือ่ งธรรมาภิบาลของ
บริษัทอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประกาศใช้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับ
บริษทั จดทะเบียนปี 2549 ผลการประเมินคุณภาพการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี 2559 ซึง่ จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียน และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง” โดยบริษัทได้คะแนน 98.50 เต็ม 100 คะแนน จากจ�ำนวน
บริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินทั้งหมด 601 บริษัท
การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2559 ของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ให้ท�ำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ โดยก�ำหนดไว้
ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ที่กฎหมายก�ำหนด
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บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ
อย่างเพียงพอและทันเวลา ได้ให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิที่กฎหมายก�ำหนด จึงจัดให้มีหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบดูแล ให้ขอ้ มูล ตอบค�ำถามต่างๆ และจัดให้มกี าร
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้ที่เว็บไซต์ www.nine.co.th เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทฯ ต่อ
ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไปทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึง่ ได้แก่ ข้อมูลส�ำคัญล่าสุด จดหมายแจ้งข่าวสาร
ถึงผู้ลงทุน เป็นต้น

การประชุมผู้ถือหุ้น
การจัดประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2559
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญกับการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เพือ่ รายงานให้ผถู้ อื หุน้ ได้ทราบผล
การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และร่วมตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญของบริษทั ฯ รวมทัง้ ซักถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ
เกีย่ วกับการบริหารงานและกิจกรรมของบริษทั จากคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการ โดยการจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นภายในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทไม่เพียงแต่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน แต่ยงั มุง่ เน้นให้การด�ำเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
อย่างเต็มที่ โดยยึดถือปฏิบตั ติ ามแนวทางในคูม่ อื AGM Checklist ซึง่ จัดท�ำขึน้ โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียน และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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บริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับก�ำหนดวัน เวลา
และสถานทีจ่ ดั การประชุมล่วงหน้า พร้อมระบุแผนทีช่ ดั เจนในหนังสือเชิญประชุม และได้นำ� เทคโนโลยีระบบ
บาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลมติที่ประชุม

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง ดังนี้
1. จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม ชัน้ 27 อาคารอินเตอร์ลงิ ค์
เวลา 14.00 น. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน มีผู้ถือหุ้นและ
ผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ�ำนวน 31 ราย รวมจ�ำนวนหุน้ 130,703,808 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 76.86
ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมดจ�ำนวน 170,048,386 หุ้น
2. จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร
มหาวิทยาลัยเนชั่น กรุงเทพฯ เวลา 15.00 น. เพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่ง
ก่อนครบวาระ ปรากฎว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มามตรา 103
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารนัดประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ใหม่ ครัง้ ที่ 1/2559 (ครัง้ ทีเ่ ลือ่ นมา) ในวันที่ 23 ธันวาคม
2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เวลา 13.30 น. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น.
โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ�ำนวน 37 ราย รวมจ�ำนวนหุ้น 123,280,928 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 72.50 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมดจ�ำนวน 170,048,386 หุ้น
ซึ่งการด�ำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีและตามที่กฎหมายก�ำหนดดังนี้
ก่อนวันประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัทฯได้น�ำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวิสามัญผู้ถือหุ้น ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผย
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้า 30 วัน และ 7 วัน ตามล�ำดับ โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระการ
ประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนและเพียงพอส�ำหรับ
การพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น พร้อมจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน รายงานประจ�ำปี
เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ ค�ำชีแ้ จงวิธกี ารต่างๆ ข้อมูลกรรมการอิสระ ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุม
ข้อบังคับบริษทั เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุม และหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
ที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด โดยจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน และ 7 วัน ตามล�ำดับ
รวมถึงได้ประกาศลงโฆษณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมและระเบียบวาระที่เสนอในหนังสือพิมพ์
รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
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ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้รายงานผลการใช้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัท และสิทธิการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 และในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งค�ำถามล่วงหน้าผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทางโทรสาร 02-338-3904 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2559 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอค�ำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด
วันประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณาก�ำหนดวัน เวลาการประชุม และสถานทีจ่ ดั ประชุม บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงความสะดวกของผูถ้ อื หุน้
ในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมเป็นอันดับแรก โดยบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง รวมทั้งวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้
เชิญผูส้ อบบัญชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ำกัด และทีป่ รึกษากฎหมายจากบริษทั เภา แอนด์
แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิช จ�ำกัด เข้าร่วมประชุม เพือ่ รับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งประธานกรรมการบริษัทฯ ท�ำหน้าที่
เป็นประธานที่ประชุม และวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
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บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ และส่งค�ำถามเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th หรือ www.nine.co.th ก่อนวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในช่วงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อยเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และเสนอวาระเพิม่ เติม และก่อนวันประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นในช่วงวันที่ 3 - 20 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการ 4 ท่าน แต่ไม่มีเสนอวาระเพิ่มเติม

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ จะชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับ
คะแนน การใช้บตั รลงคะแนน ให้ทปี่ ระชุมรับทราบโดยละเอียด โดยประธานทีป่ ระชุมเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
ได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม พร้อมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการบริหารบางท่าน เป็นผู้ชี้แจงตอบค�ำถามของผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการจดบันทึกสาระส�ำคัญของ
ค�ำถาม ค�ำตอบ และข้อสรุปเรื่องนั้นๆ ในรายงานการประชุมแล้ว
บริษัทฯ ได้น�ำระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับคะแนนเสียง และ
การแสดงผลการลงมติในการประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และได้บันทึกวิธีลงคะแนน วิธีนับคะแนน มติที่ประชุม โดยแยก
เป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ส�ำหรับวาระ
การเลือกตั้งกรรมการจะด�ำเนินการลงมติเป็นรายคน ส่วนในการลงมติในแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนน
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เสียง เพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง พร้อมทั้งได้บันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียง
ในแต่ละวาระอย่างละเอียด
บริษัทฯ ได้น�ำเสนอวาระพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเป็น
ผูพ้ จิ ารณาอนุมตั เิ ป็นประจ�ำทุกปีโดยน�ำเสนอข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลเปรียบเทียบ
กับปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อประกอบ
การพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอทางเลือกในการมอบฉันทะให้แก่
กรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องพิจารณา เป็นผู้รับมอบ
ฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมแนบหนังสือมอบ
ฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไป
พร้อมหนังสือนัดเชิญประชุม
หลังวันประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ได้เปิดเผยผลการลงมติในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2559 และการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
ครั้งที่ 1/2559 ให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ โดยส่งผ่านระบบ Set Community Portal
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันทีภายหลังการประชุมหรือไม่เกิน 09.00 น. ของวันท�ำการ
ถัดไปนับจากวันทีจ่ ดั ประชุม ซึง่ เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการก�ำกับดูแลกิจการเป็นประจ�ำเพื่อให้สามารถสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหรือการด�ำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อน หรือมีต้นทุนสูงโดย
ไม่จ�ำเป็น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ค�ำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน และยึดถือด�ำเนินการตามแนวทางดังต่อไปนีเ้ พือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั ทราบข้อมูลทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
และมีสิทธิในกระบวนการตัดสินใจและได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทฯ ส�ำหรับเหตุการณ์ที่
ส�ำคัญตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

44

• ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ด�ำเนินการไปในทางที่อาจกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้น
ทุกราย และไม่มกี ารเพิม่ ระเบียบวาระในทีป่ ระชุมหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้
ทราบล่วงหน้า รวมถึงไม่มกี ารแจกเอกสารทีม่ ขี อ้ มูลส�ำคัญเพิม่ เติมในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างกระทันหัน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
• ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียง
หนึ่งเสียงเท่ากัน และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ
• เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะ
ให้กับกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อเป็นทางเลือกในการ
มอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น และอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือ
มอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกเหนื อ จากการดู แ ลและรั ก ษาสิ ท ธิ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น แล้ ว คณะกรรมการมี น โยบายที่ จ ะดู แ ลสิ ท ธิ ข อง
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ นอกจากเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสูเ่ รือ่ งที่
คณะกรรมการเห็นว่าเป็นหน้าที่ ที่ควรท�ำต่อสังคมส่วนรวมด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับการดูแลปฏิบัติ
จากบริษัทตามสิทธิที่พึงมีและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีกระบวนการ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทาง
การเงิน และความยั่งยืนของกิจการ
ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญของบริษัทมีหลายกลุ่ม ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้า เจ้าหนี้
คู่แข่งทางการค้า สังคม ภาครัฐ ชุมชุนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียแต่ละกลุม่ โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงทีม่ กี บั บริษทั ฯ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการเสริมสร้างผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เพือ่ สร้างความ
มัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้กบั กิจการ และเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้รบั ทราบข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อเวลา โดยคณะกรรมการได้กำ� หนดเป็นจริยธรรมขององค์กรในด้านต่างๆ และ
ได้พิจารณาทบทวนอยู่เป็นประจ�ำ  โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้
ทันต่อสถานการณ์โดยได้จดั ท�ำนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และปรับปรุงแนวปฎิบตั ใิ นการแจ้งข้อร้องเรียนให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น (สามารถค้นหารายละเอียดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ได้ที่ www.nine.co.th)
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• ไม่มกี ารท�ำรายการระหว่างกันกับบริษทั ย่อย บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้
ของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นสาระส�ำคัญ

ประเด็นเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการกรณีส�ำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
จ�ำนวน 3 ท่าน ว่ามีลักษณะขาดความน่าไว้ว้างใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้อง
ยุติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559
สืบเนื่องจากที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) ได้มี
หนังสือแจ้งมายังบริษัทในช่วงเดือนตุลาคม 2559 ว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทในขณะนั้น รวม
3 ราย มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจจากกรณีทถี่ กู พนักงานอัยการยืน่ ฟ้องในคดีความผิดเกีย่ วกับเหตุการณ์
ในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2558 ของบริษทั เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) ส่งผลให้บคุ คล
ดังกล่าว ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559  
แต่ตอ่ มาส�ำนักงาน ก.ล.ต. ได้ยกเลิกประกาศฉบับเดิมและใช้หลักเกณฑ์ใหม่ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560  เรื่อง ก�ำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดยหลักเกณฑ์ใหม่ก�ำหนดให้บุคคล
ที่จะเข้าข่ายมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจด้วยเหตุที่อยู่ระหว่างถูกด�ำเนินคดีนั้นต้องเป็นกรณีที่ส�ำนักงาน
ก.ล.ต. มีหนังสือกล่าวโทษบุคคลนัน้ โดยตรงต่อพนักงานสอบสวนเท่านัน้   ดังนัน้ หลักเกณฑ์ใหม่นจี้ งึ ส่งผลให้
อดีตกรรมการและผู้บริหารของบริษัททั้ง 3 ราย ได้แก่ นายพนา จันทรวิโรจน์, นางสาวดวงกมล โชตะนา
และ นายเสริมสิน สมะลาภา พ้นจากการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  
เนื่องจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. ไม่เคยมีหนังสือกล่าวโทษบุคคลดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวนมาก่อน
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จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบด้วย
1. จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
1.1 แนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจส�ำนักพิมพ์ โดยผลิตและ
จ�ำหน่ายสือ่ สิง่ พิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุค๊ ส์ สิง่ พิมพ์สำ� หรับเยาวชน และสือ่ สิง่ พิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เป็นตัวแทน
จ�ำหน่ายและให้บริการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ พิมพ์ตา่ งประเทศ โดยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะผลิตสินค้า เนือ้ หา และบริการ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ ประชาชน ด้วยประสบการณ์ความช�ำนาญและความทุม่ เทของคณะผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน
1.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯ มีอดุ มการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีคณ
ุ ธรรม ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติใน
การท�ำงาน (Code of Conduct) บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำ  “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์
อักษรขึน้ ซึง่ ผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เป็นแนวทางการปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนในการด�ำเนินธุรกิจ
และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ด�ำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ การรับสิง่ ของ ของขวัญ การเลีย้ งรับรอง เงินเรีย่ ไร เงินบริจาคและผลประโยชน์
อื่นใด ให้แก่ตนเอง และครอบครัว จากบุคคลที่ท�ำธุรกิจกับบริษัทฯ
2. ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
ก�ำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กรเป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจนทบทวน
แนวทางการปฏิบตั ิ และข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการเพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ
ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย
3. การด�ำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ รวมทั้งระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
แนวทางการปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะก�ำหนดขึ้นต่อไป
4. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�ำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
4.1 การเลี้ยงรับรอง ของก�ำนัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
• การให้ มอบ หรือรับ ของก�ำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจฯ
4.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน
• การให้ หรือรับ เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และต้อง
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูก
น�ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
4.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง
• ห้ามให้หรือรับสินบนในการด�ำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือ
หน่วยงานที่ด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและก�ำหนดไว้
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แนวทางปฏิบัติ
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น โดยให้คณะกรรมการบริหาร
และผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันระบุปัจจัยเสี่ยงจากการคอร์รัปชั่น ผลกระทบและโอกาสที่อาจ
เกิดขึน้ มาตรการทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ พือ่ ลดความเสีย่ งทีป่ ระเมินได้ รวมทัง้ จัดให้มกี ระบวนการติดตาม สอบทานการ
ปฏิบัติงาน และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ
3. พนักงานของบริษทั ฯ ไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉย เมือ่ พบเห็นการกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้ สงสัย หรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีก่ ำ� หนดให้ทำ� หน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้
4. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชั่น ตามที่
บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ข้อ 4 การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
5. ผู้ที่กระท�ำการคอร์รัปชั่น เป็นการกระท�ำผิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการ
กระท�ำนั้นผิดกฎหมาย
6. บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท�ำความเข้าใจกับบุคคลอืน่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
7. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีจิตส�ำนึกที่ดี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ของสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งรักษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดมั่นว่า “คอร์รัปชั่น” เป็นสิ่งที่ยอมรับ
ไม่ได้ทั้งการท�ำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้
ความส�ำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
สากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำหนดให้มีระบบและให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ
ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย
4. ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั งิ านว่าเป็น
ไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อ�ำนาจด�ำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อก�ำหนด
ของหน่วยงานก�ำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้าน
คอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯ ได้มกี ารเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ให้พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียกับบริษทั ฯ ได้รบั ทราบ
ทั้งทางระบบ Intranet, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ Website ของบริษัทฯ (www.nine.co.th)
โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีการกระท�ำผิด อันเนื่องมาจากการทุจริต

1.3 นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ซึง่ นโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงเรือ่ งการไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
ทั้งนี้พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในหนังสือยอมรับเงื่อนไขของนโยบายดังกล่าว รวมถึงบริษัทฯ จะมีการ
ตรวจสอบการท�ำงานของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน โดยนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
มีดังนี้
1. ห้ามติดตัง้ โปรแกรมใดๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ โปรแกรมประเภท Freeware และ Shareware
ลงในเครือ่ งคอมพิวเตอร์ของบริษทั และหากจ�ำเป็นต้องใช้งานโปรแกรมนอกเหนือไปจากทีต่ ดิ ตัง้ อยูใ่ นเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ ให้ท�ำการติดต่อขออนุญาตใช้โปรแกรมและให้พนักงานผู้ดูแลระบบเป็นผู้ติดตั้งหรือควบคุม
ดูแลการติดตั้ง
2. ไม่คดั ลอก ลอกเลียนหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในลักษณะอันเป็นการละเมิดต่อกฏหมายลิขสิทธิ์
สัญญาสิทธิบตั ร หรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงการทีน่ ำ� ผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของ
บุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะน�ำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่น
2. จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2.1 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพสื่อสารมวลชน (Nation Way “ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา”)
ตัง้ แต่บริษทั ฯ ได้กอ่ ตัง้ ขึน้ มา ได้ยดึ หลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสือ่ มวลชน เป็นประเพณีปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
ซึ่งเป็นเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้สื่อและผู้ปฏิบัติงานของสื่อต่างๆ ในเครือฯ ได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจาก
สังคมมาอย่างต่อเนื่อง แม้ในยามคับขันหรือในช่วงที่มีแรงกดดันทางการเมือง เราก็สามารถท�ำหน้าที่ของ
สื่ออย่างแน่วแน่โดยไม่ละทิ้งหลักการ
หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) จัดท�ำขึ้นมาเพื่อก�ำหนดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้
เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกันส�ำหรับพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งจรรยาบรรณ
เบื้องต้น ตลอดจนการวางตัวในสังคมและความประพฤติทั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลางาน
พนักงานของบริษัทฯ ทุกสื่อในเครือฯ ต้องยึดหลักปฏิบัติต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อที่เรา
จะได้ช่วยกันธ�ำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและศรัทธาที่สังคมมีต่อสื่อในเครือเนชั่นฯ ต่อไป
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บริษทั ฯ มีมาตรการ ในทางปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันปัญหาการละเมิดและหมิน่ ประมาทจากการน�ำเสนอข่าว โดยการ
อบรมฝ่ายข่าว ให้ทราบถึงแนวทางการน�ำเสนอข่าว ข้อความและรูปภาพที่ควรกระท�ำและสิ่งที่ควร
หลีกเลี่ยง พร้อมก�ำชับพนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2.2 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยค�ำนึงถึงการเจริญเติบโตของ
องค์กรอย่างยัง่ ยืน และให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ จะด�ำเนินการอย่างโปร่งใส ยึดมัน่ ใน
คุณธรรม และอยูใ่ นกรอบของกฏหมาย กรอบนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ และการปฎิบตั ติ อ่ ผู้
ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ บริษัทฯ มีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการ
ติดต่อซักถาม ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

Nation International Edutainment Public Company Limited

หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) แบ่งออกเป็น 13 หมวด ดังนี้
หมวด 1
ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
หมวด 2
จริยธรรมของสื่อในเครือเนชั่น
หมวด 3
ความรับผิดชอบต่อผู้อ่าน ผู้ฟัง และผู้ชม
หมวด 4
ภาระผูกพันธ์ที่มีต่อวิชาชีพสื่อมวลชนและองค์กร
หมวด 5
หลักการท�ำข่าวและการปฏิบัติตนต่อแหล่งข่าว
หมวด 6
สิทธิพิเศษและผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
หมวด 7
แนวทางปฏิบัติในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจกรรมชุมชน
หมวด 8
การปฏิบัติต่อฝ่ายโฆษณา ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย
หมวด 9
แนวทางปฏิบัติเรื่องลิขสิทธิ์ในชิ้นงาน และการรับงานนอก
หมวด 10 แนวปฏิบัติส�ำหรับผู้สื่อข่าวด้านต่างๆ
หมวด 11 การแก้ไขข้อผิดพลาด
หมวด 12 การรายงานข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทฯ
หมวด 13 หลักปฎิบัติและจรรยาบรรณ Nation Social Media

2.3 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าและประชาชน ทีจ่ ะได้รบั ผลิตภัณฑ์
และบริการทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพ ในระดับราคาทีเ่ หมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สงู ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งและจริงจัง
รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่มของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ลูกค้ากลุ่มผู้อ่าน
หนังสือ มีกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปีที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าแต่ละช่วงอายุ โดยจัดในสื่อหลากหลายช่องทาง
ทัง้ ออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การประกวดภาพวาดระบายสีรปู ภาพเจ้าหญิงลิขสิทธิข์ องบริษทั ดิสนีย์ การท�ำ
กิจกรรมร่วมสนุกตอบค�ำถามเพื่อชิงรางวัลที่หลากหลายเป็นประจ�ำทุกสัปดาห์ ผ่านทาง Fanpage ใน
เครือเนชั่น เช่น บัตรชมภาพยนตร์, หนังสือใหม่ในเครือ เป็นต้น การจัดงานเปิดตัวหนังสือ ตลอดจนการจัด
สัมมนา เรือ่ ง "วิถสี ตาร์ทอัพ ฝัน กล้า บ้า ลุย" นอกจากนัน้ หลังจบงานสัมมนา ยังมีการแชร์เนือ้ หาทีม่ คี ณ
ุ ค่า
จากการพูดคุยแบ่งปันในงานสัมมนา ให้กับกลุ่มลูกค้าเนชั่นผ่านทาง Newsletter, Blog และ Facebook
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2.4 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด และเป็นปัจจัยส�ำคัญที่น�ำองค์กรไปสู่ความ
ส�ำเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ และสร้างบรรยากาศการท�ำงานที่ดี ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน
สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างเพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สวัสดิการต่างๆ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด อีกทัง้ เปิดโอกาสและอ�ำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถจัดตัง้
“สหภาพแรงงานสื่อสารมวลชนไทย” ตามพรบ. แรงงานสัมพันธ์ 2518 ได้ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์
เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้แก่ กิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานท�ำบุญใส่บาตรร่วมกันเดือนละครั้ง
การจัดงานปีใหม่ กิจกรรมชมรมต่างๆ เช่น ค่ายอาสาฯ ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา เป็นต้น

การจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรื่องของ
สวัสดิการแรงงาน ในการจัดระบบค่าจ้างและสวัสดิการให้กบั พนักงานด้วยความเหมาะสม โดยผลตอบแทน
ในระยะสัน้ บริษทั ฯ พิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปี ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน การ
วางแผนเติบโตในสายงาน ศักยภาพ ค่าครองชีพ โดยค่าจ้างเริ่มต้นของพนักงาน สวัสดิการ ยังครอบคลุมถึง
การลาหยุดในกรณีตา่ งๆ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เงินช่วยเหลือบุตร เงินยืมฉุกเฉิน ค่าเครือ่ งแต่งกาย ค่ารักษา
พยาบาล เบีย้ เลีย้ ง ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง รวมถึงการก�ำหนดแนวปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ
เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดและมาตรฐานสากล สิทธิการจัดตัง้ คณะกรรมการแรงงานหรือสหภาพแรงงานของ
พนักงาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนในเรือ่ งต่างๆ ส่วนผลตอบแทน
ในระยะยาวบริษทั ฯ มีการให้สทิ ธิพนักงานซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ในราคาทีก่ ำ� หนด (ESOP-Employee Stock
Options) โดยออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้ “ESOP-WA” ครั้งที่ 1
เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2556 จ�ำนวน 4,250,000 หุน้ ซึง่ มีกำ� หนดการใช้สทิ ธิทกุ วันที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายน
และเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี โดยมีก�ำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และก�ำหนดการใช้สิ ทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ด้วยอัตรา
การใช้สทิ ธิ 1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ: 1 หุน้ สามัญใหม่ ราคาในการใช้สทิ ธิ 4 บาทต่อหุน้ รวมถึงบริษทั ฯ ได้บนั ทึก
รับรู้รายการค่าตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุแล้วเป็นประจ�ำทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2554 นอกจากนี้
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในเรื่องการป้องกันการเกิด อุบัติเหตุ อีกทั้งยังมีมาตรการช่วยเหลือพนักงานในกรณี
การเกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยมีการท�ำประกันชีวิตให้ กับพนักงานทุกระดับในบริษัทฯ รวมถึงมีการดูแลเกี่ยวกับ
เรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานเป็นประจ�ำ ดังนี้
1. จัดท�ำประกันชีวิต (ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงานทุกระดับ)
2. มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี โดยมีแพทย์ และพยาบาล จากโรงพยาบาล เข้ามาท�ำการตรวจ
3. จัดเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเจ็บป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล
4. จัดเงินช่วยเหลือ กรณี บิดา ภรรยา บุตร หรือตัวพนักงานเองเสียชีวิต
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ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ในทุกระดับ โดยมีการจัดการอบรมให้กับพนักงานทั้งจัดอบรมภายในบริษัท อาทิเช่น การจัดอบรมหลักสูตร
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) และจัดให้ไปอบรมกับ
สถาบันหรือหน่วยงานภายนอก เพือ่ เป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้มาพัฒนา
รูปแบบการท�ำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการอบรมพนักงานนั้น บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการอบรม
อย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงาน พ.ศ. 2545 ซึง่ ก�ำหนดให้บริษทั ทีม่ จี ำ� นวนพนักงาน
มากกว่า 100 คนขึน้ ไป ต้องจัดให้พนักงานได้รบั การอบรมในอัตราส่วนร้อยละ 50 ของพนักงานทัง้ หมด และ
ต้องยื่นเรื่องรับรองหลักสูตรการอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ส�ำหรับการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัทฯ
ในปี 2559 บริษัทฯ จัดการอบรมให้กับพนักงาน คิดเป็นอัตราร้อยละ 72 ของพนักงานทั้งหมด 69 คน โดย
เป็นการจัดส่งไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอกร้อยละ 4 และการจัดอบรมภายในบริษทั ร้อยละ 96
ในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักการในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการ
ท�ำงาน (Code of Conduct) ว่าจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็น
ปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และพนักงานจะต้องไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม
ไม่ว่าจะทางวาจา หรือการกระท�ำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกาย
และจิตใจ
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ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงาน บริษัทได้ให้ความส�ำคัญโดยอบรมและรณรงค์สร้าง
จิตส�ำนึกและความตระหนักต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ และการลาเจ็บป่วยจาก
การท�ำงาน เนื่องจากลักษณะการท�ำงานของบริษัทฯ เป็นการปฏิบัติงานในส�ำนักงานเป็นส่วนใหญ่ และทาง
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน มีการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึง
สถานประกอบการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

ในปีทผี่ า่ นมา ไม่มขี อ้ พิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษทั และพนักงาน และได้รบั ความร่วมมือจากสหภาพแรงงาน
ในการช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร
2.5 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการด�ำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า
โดยพึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการด�ำเนินธุรกิจ จึงได้
ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รับ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอ หรือ
จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า
2. ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
3. มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า

51

6
1
0
T

OR

L

UA

N
AN

P
RE

2

4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบ
แจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักการของ
ความสมเหตุสมผล
5. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
6. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
7. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของ
ลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
8. รักษาความลับของคู่ค้า ไม่น�ำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความสัมพันธ์กับคู่ค้ามาโดยตลอด อาทิ ความร่วมมือกับคู่ค้าในด้านการรับบริการขนส่ง
สิ่งพิมพ์ของคู่ค้ากระจายตามจุดต่างๆ ที่ด�ำเนินงานโดย บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฯ
เป็นการใช้ทรัพยากรของแต่ละฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับคู่ค้า
ส�ำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า มีดังนี้
1. มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
2. ผลิต หรือจ�ำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
3. ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า
2.6 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า
ในส่วนธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และจะยึดถือแนวทางปฏิบัติที่ดี
และเป็นธรรม รวมทั้งการสร้างพันธมิตรทางการค้า ดังนี้
1. ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
2. ไม่ทำ� ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวให้รา้ ยโดยปราศจากความจริง หลีกเลีย่ งวิธกี าร
ไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่งขัน
3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น
การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ คู่แข่งทางการค้า
2.7 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้
บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงความเสมอภาค และความซือ่ สัตย์ตอ่ เจ้าหนีท้ างการค้า และการปฏิบตั ติ ามพันธะสัญญาใน
การกู้ยืมเงินจากธนาคาร สถาบันการเงิน รวมถึงการช�ำระค่าสินค้าบริการ เงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย ดังนั้น
จึงก�ำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมดังนี้
1. รักษาดูแลและปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีม่ ตี อ่ เจ้าหนีโ้ ดยเคร่งครัด ทัง้ ในแง่การช�ำระคืนการดูแลหลักทรัพย์
ค�ำ้ ประกัน และเงือ่ นไขอืน่ ๆ รวมทัง้ ไม่ใช้เงินทุนทีไ่ ด้จากการกูย้ มื เงินไปในทางทีข่ ดั กับวัตถุประสงค์
ในข้อตกลงที่ท�ำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน
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โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ เจ้าหนี้การค้า และสถาบันการเงิน
2.8 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ ส่งเสริมให้มกี ารให้ความรูแ้ ก่พนักงาน เพือ่ ปลูกฝังจิตส�ำนึกเกีย่ วกับการรักษาสิง่ แวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการสื่อสารภายในบริษัท และส่งเสริมให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน, กิจกรรม
5 ส. พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่บริษัทฯ จัดขึ้น
บริษทั ฯ มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวติ และการบริโภคข่าวสารของคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้ความ
ส�ำคัญอย่างยิง่ ในการเสนอข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีประโยชน์ตอ่ สังคมและส่วนรวม และใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อม
ในฐานะทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบการรายหนึง่ ในประเทศไทย รวมทัง้ เป็นสือ่ กลางในการสร้างจิตส�ำนึกด้านการอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อมให้คนในสังคม ในรอบปี 2559 บริษทั ฯ มีกจิ กรรมเพือ่ สังคม (รายละเอียดอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี
หัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคม หน้า 74)
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2. รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่เป็นจริงและถูกต้อง แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์
3. รายงานเจ้าหนีล้ ว่ งหน้า หากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว

ในฐานะทีบ่ ริษทั ฯ ท�ำธุรกิจด้านสือ่ กิจกรรมทางธุรกิจและสังคมของบริษทั ฯ ต้องติดต่อพบปะกับประชาชน
กลุ่มต่างๆ อยู่แล้ว บริษัทฯ จึงมีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางพนักงานที่ติดต่อกับ
ผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ และจากการพบปะของผู้บริหาร กรรมการ ที่ได้มีโอกาสพบปะกับผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ มีระบบ Call center ในการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมประสาน
แก้ไขปัญหาด้านบริการ และประสานงานด้านอืน่ ๆ ภายในบริษทั ฯ เป็นประจ�ำ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการปรับปรุง
เรื่องต่างๆ ตามข้อร้องเรียนนั้นอย่างสม�่ำเสมอ
การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ
และจัดให้มีช่องทางการแสดงความเห็น การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้
พนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน แสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสเกี่ยว
กับเรื่องต่างๆ โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ในช่องทาง E-mail
: audit_nine@nationgroup.com หรือ ส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่บริษัท / ยื่นส่งโดยตรง ที่ บริษัท เนชั่น
อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 1858/118-119, 121-122, 124-130 ชั้น 28
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
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กระบวนการด�ำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
- ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากข้อร้องเรียนมีมูลความผิด
จะรวบรวมหลักฐานส่งให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน และรายงานผลพร้อมทั้งมาตรการด�ำเนินการ
กับผู้กระท�ำผิด เพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรม และปกป้อง
ผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและ
ความเสียหายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการได้ดแู ลให้บริษทั ฯ เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไป
ตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้
กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และส�ำเนาให้เลขานุการบริษัทเก็บรักษา เลขานุการบริษัทจะด�ำเนินการให้กรรมการ
และผูบ้ ริหารรายงานข้อมูลปัจจุบนั ของตนอย่างน้อยปีละครัง้ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพือ่ รวบรวมส่ง
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ รายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง
บริษัทฯ เล็งเห็นความส�ำคัญของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและหรือข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ จึงได้
ออกนโยบาย “การใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ” ก�ำหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของ
กลุ่มบริษัทฯ ต้องรักษาข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ เป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อ
ผลประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ห้าม ขาย ซือ้ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยข้อมูล
ทีเ่ ป็นความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของกลุม่ บริษทั ฯ และ/หรือการเข้าท�ำรายการใดๆ ในทางทีอ่ าจก่อให้
เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม
ในรอบปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ทสี่ ำ� นักงานกลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด
ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษทั โดยไม่ถกู ส�ำนักงาน กลต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ด�ำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด
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ในรายงานประจ�ำปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร
2. รายชือ่ กรรมการ พร้อมประวัตกิ ารท�ำงาน การศึกษา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร การด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน การถือหุ้นในบริษัทฯ
3. โครงสร้างผู้ถือหุ้น
4. ปัจจัยความเสี่ยง
5. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย
6. ค่าตอบแทนกรรมการและจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมกรรมการ
7. การท�ำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและประวัติการอบรมของกรรมการ
8. การท�ำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
10. ค่าตอบแทนการท�ำหน้าที่กรรมการ และการท�ำหน้าที่อื่นให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย
11. รายงานการด�ำเนินงานประจ�ำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินที่มีเนื้อหาตามที่ก�ำหนด ซึ่งมี
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ ลงนามรับรอง
13. ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผู้บริหาร
14. รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานบัญชี
15. งบการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ในเว็บไซต์ www.nine.co.th
1. บทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร/กรรมการผู้จัดการ
2. นโยบายรายการระหว่างกัน
3. คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct)
4. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
5. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
6. กฏบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี
8. รายงานประจ�ำปี
9. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
10. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11. การควบคุมภายใน
12. ข้อบังคับบริษัท
13. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
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หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์อย่าง
เท่าเทียม และเป็นธรรม ตอบค�ำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ และการด�ำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักลงทุนตามที่
ส่งค�ำถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ หรือโทรศัพท์ หรือช่องทางอืน่ ๆ เพือ่ สร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริษทั ฯ
กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน
โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้
ที่อยู่บริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
Email
เว็บไซต์

:
:
:
:
:

1858/123-124 ชั้น 29 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
02-338-3333
02-338-3904
investor@nationgroup.com / investor@nine.co.th
http://www.nine.co.th

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กลต. และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง
นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ เป็นเลขานุการบริษทั เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการช่วยเหลือ
ประธานกรรมการ ในการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และกรรมการ
บริษทั ทุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าทีต่ ามทีก่ิ ฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนดไว้
ตลอดจนมีหน้าทีใ่ นการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจ
ของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพือ่ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พจิ ารณา
เรื่องต่างๆ ที่น�ำเสนออย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณ
เยี่ยงวิญญูชนที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระท�ำในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้ง มีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียน
กรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุ ม ของการประชุ มคณะกรรมการและการประชุ ม
ผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจน
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วนแล้ว

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ คณะกรรมการ มีความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท
จึงประกอบไปด้วยบุคคลทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทหี่ ลากหลาย ประกอบด้วยทักษะด้านธุรกิจ ด้านบัญชี
การเงิน ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านกฎหมาย
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คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ได้แก่ แผนธุรกิจ งบประมาณการด�ำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การเป็นผูน้ ำ� เสนอ รวมทัง้ ติดตามดูแลให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย
กลยุทธ์ และแผนงานที่ก�ำหนดไว้ ตลอดจนทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ควบคุม ดูแล จัดสรรเวลาในแต่ละวาระ ส�ำหรับ
ให้กรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นในประเด็นที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน และรับผิดชอบ
ในฐานะผูน้ ำ� ของคณะกรรมการในการวางกรอบ และ ติดตามดูแลการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ขององค์กร และเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัท
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ในปี 2559 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 7 คน เป็นกรรมการ
อิสระจ�ำนวน 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจ�ำนวน 3 คน และกรรมการที่ไม่ใช่
ผู้บริหารจ�ำนวน 1 คน บริษัทฯ มีคณะกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ท�ำให้เกิดการถ่วงดุล
และการสอบทาน
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คณะกรรมการได้ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การไว้อย่างชัดเจน เพือ่ ให้กรรมการมีความเป็นอิสระ
ในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตาม
และก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและอยู่บนจริยธรรมทางธุรกิจที่คณะ
กรรมการก�ำหนด

กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คนนีม้ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ซึง่ ได้ผา่ นความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการแล้ว และเป็นไปตามข้อก�ำหนดในปี 2551 ของส�ำนักงาน กลต. กรรมการอิสระจ�ำนวน
1 ใน 3 คน ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 2 คน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระทุกปี บริษัทฯ สามารถ
แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้ โดยบริษัทฯ
มิได้มีข้อก�ำหนดเรื่องจ�ำนวนวาระที่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการไว้ตามข้อก�ำหนด
ของส�ำนักงาน กลต. และมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัททุกคน ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการของบริษัทฯ จะไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งหรือมี
ผลประโยชน์ขัดแย้งทางธุรกิจกับบริษัทฯ และเปิดเผยรายชื่อ ประเภทธุรกิจ และต�ำแหน่งที่กรรมการของ
บริษทั ฯ ไปด�ำรงต�ำแหน่งไว้ในทะเบียนประวัตกิ รรมการ ในปี 2559 ไม่มกี รรมการของบริษทั ฯ ท่านใดด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

57

6
1
0
T

OR

L

UA

N
AN

P
RE

2

บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายให้ผบู้ ริหารระดับสูงไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ ยกเว้นบริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
และ ให้รายงานการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน 56-1

หน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)
บริษทั ฯ มีหน่วยงานต่างๆ ดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับบริษทั และข้อบังคับของหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการบริษทั ดูแล ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. และ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายกฏหมาย ดูแล ติดตามให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ และฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดยก�ำหนดคุณสมบัติ
และขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย คือ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับ
ผิดชอบอยู่ในข้อ 2 คณะกรรมการชุดย่อย
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯ ได้เห็นความส�ำคัญในเรือ่ งนีจ้ งึ ได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทีห่ า้ มกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับบริษทั ฯ หลีกเลีย่ งการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกับ
ตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หากมีความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการดังกล่าว
คณะกรรมการจะดูแลให้การท�ำรายการนัน้ มีความโปร่งใส เทีย่ งธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ
เสมือนกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ทัง้ นีก้ รรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ในรายการนัน้
จะไม่ มี ส ่ ว นในการพิ จ ารณาอนุ มั ติ รวมทั้ ง จั ด ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
อย่างเคร่งครัด ส�ำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2559 ได้เสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และบริษัทฯ
ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการ คูส่ ญ
ั ญา เหตุผล/ความจ�ำเป็น ไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบ 56-1 แล้ว
การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั จะก�ำหนดไว้ลว่ งหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และมีการประชุม
พิเศษเพิม่ ตามความจ�ำเป็นโดยมีการก�ำหนดวาระการประชุมชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระการติดตามผลการ
ด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ ซึง่ เลขานุการบริษทั จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมตามวาระทีผ่ า่ นการพิจารณาร่วมกันของ
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้
คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดต้องการเสนอเรือ่ งเข้าเป็นวาระการประชุมหรือประสงค์
ให้ฝ่ายบริหารรายงานความคืบหน้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่
ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด�ำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อให้น�ำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
โดยในปี 2559 สืบเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงกรรมการใหม่ทเี่ พิง่ เข้ารับต�ำแหน่งจ�ำนวน 4 ท่าน ดังนัน้ จึงยกเว้น
การประเมินคณะกรรมการบริษัท มีเพียงการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรรมการตรวจสอบ
ซึง่ ผลคะแนนการประเมินแบ่งออกเป็นดังนี้ 4 = เห็นด้วยอย่างมาก, 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก, 2 = เห็นด้วย,
1 = ไม่เห็นด้วย, 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
กระบวนการประเมินเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยเลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินให้กับ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�ำการประเมิน โดยก�ำหนดให้ส่งแบบประเมินคืนภายในวันที่ 15 มกราคม
2560 เพื่อน�ำมาสรุปผลคะแนนและแจ้งผลให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งที่ 1/2560
เดือนกุมภาพันธ์ 2560

Nation International Edutainment Public Company Limited

โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการ
ทุกท่านสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพือ่ ป้องกันข้อมูล
ทางการเงินของบริษัทฯ รั่วไหลโดยไม่มีเจตนา จึงให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ในการประชุม เดือนใดที่ไม่มีการประชุมก็ไม่ต้องรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้
มีการพบปะหรือติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในการบริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
ร่วมอยู่ด้วยเป็นประจ�ำในทุกไตรมาส หากมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตห่วงใย ก็จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใย
นั้นต่อฝ่ายจัดการเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

โดยสรุปผลการประเมินในด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุม และบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คะแนนอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก และเห็นด้วย
อย่างมาก รวม 100 %
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียว
กับอุตสาหกรรมเดียวกันโดยสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ และได้
ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น
จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น
ส�ำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการด�ำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัท
จะเป็นผูป้ ระเมินตามหลักการและนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด ซึง่ เชือ่ มโยงกับการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน พร้อมกับพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม
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จำ�นวนค่าตอบแทนในปี 2559 และ 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ / ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนปี 2559
ค่าตอบแทน เบีย้ ประชุม อืน่ ๆ

ค่าตอบแทนปี 2558
รวม

ค่าตอบแทน เบีย้ ประชุม อืน่ ๆ

รวม

ประธานกรรมการ:
- นางสาวดวงกมล โชตะนา
- นายเทพชัย แซ่หย่อง

200,000.100,000.-

-

-

200,000.- 400,000.100,000.-

-

-

400,000.-

กรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร:
- นายสุทธิชยั แซ่หยุน่
- นายเสริมสิน สมะลาภา
- นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์

100,000.100,000.50,000.-

-

-

100,000.- 200,000.100,000.- 200,000.50,000.-

-

-

200,000.200,000.-

ประธานกรรมการตรวจสอบ:
- นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร

400,000.-

-

-

400,000.- 400,000.-

-

-

400,000.-

กรรมการตรวจสอบ
- นายสุธรี ์ จินตนานฤมิตร
- ดร.ศันธยา กิตติโกวิท

300,000.300,000.-

-

-

300,000.- 300,000.300,000.- 300,000.-

-

-

300,000.300,000.-

กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร :
- นายพนา จันทรวิโรจน์
100,000.- นายสุพจน์ เพียรศิริ
50,000.- นางสาวเนตรนภา ภูษติ ตานนท์ 50,000.-

-

-

100,000.- 200,000.50,000.50,000.-

-

-

200,000.-

รวม

-

- 1,750,000.- 2,000,000.-

-

- 2,000,000.-

1,750,000.-

หมายเหตุ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 แต่งตั้งนายเทพชัย แซ่หย่อง, นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์,
นายสุพจน์ เพียรศิริ และนางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทนนายสุทธิชัย แซ่หยุ่น, นางสาวดวงกมล โชตะนา,
นายเสริมสิน สมะลาภา และนายพนา จันทรวิโรจน์
ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นไปตาม อัตราค่าตอบแทนประจ�ำปี 2559 ที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญประจ�ำปี 2559
ของบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส
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คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ บริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ เข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
สถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการ
บริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การน�ำความรู้ต่างๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และน�ำ
ความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งในปี 2559 ได้สนับสนุนกรรมการเข้าร่วมอมรม ดังนี้
ล�ำดับ
ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
หลักสูตรที่อบรมปี 2559
1
KPMG
นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร กรรมการอิสระและ
Board Effectiveness
ประธานกรรมการตรวจสอบ •• Assessing
Stay on course : Impairment
of assets
KPMG
กรรมการอิสระและ
นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร
2
• Assessing Board Effectiveness
กรรมการตรวจสอบ
• Stay on course : Impairment
of assets
KPMG
ดร.ศันธยา กิตติโกวิท
กรรมการอิสระและ
3
• Assessing Board Effectiveness
กรรมการตรวจสอบ
• New auditor’s report-Opportunity and new challenges
• Stay on course : Impairment
of assets
• ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบ
4
นางสาวเนตรนภา ภูษติ ตานนท์ กรรมการผู้จัดการ
รวมกิจการ
• Update มาตรฐานการบัญชีฉบับที่
12 เรือ่ งภาษีเงินได้ (ปรับปรุง 2557)
• การจัดท�ำงบกระแสเงินสด (ภาค
ปฏิบัติ)
• ท�ำความเข้าใจ ร่าง TFRS 9, TAS
32, TFRS 7, TFRIC 16 และ TFRIC19
นายสุพจน์ เพียรศิริ
5
กรรมการ
• Update มาตรฐานการบัญชีฉบับที่
12 เรือ่ งภาษีเงินได้ (ปรับปรุง 2557)
• การจัดท�ำงบกระแสเงินสด (ภาค
ปฏิบัติ)
• ท�ำความเข้าใจ ร่าง TFRS 9, TAS
32, TFRS 7, TFRIC 16 และ TFRIC19

Nation International Edutainment Public Company Limited

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการด�ำเนิน
ธุรกิจ ประวัติและความเป็นมาของบริษัทฯ ที่ตั้งส�ำนักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับค�ำชี้แจงจาก
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและเลขานุการบริษทั เกีย่ วกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ระบบ
การควบคุมภายในพร้อมเอกสารประกอบ
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แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจากพนักงานผูป้ ฏิบตั งิ าน ความเจริญเติบโต
ที่ยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับการสร้างบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อส่งต่อภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์
ของผูก้ อ่ ตัง้ รวมถึงวัฒนธรรมทีด่ งี ามขององค์กร ต่อไปจากรุน่ สูร่ นุ่ จึงได้มอบนโยบายให้ฝา่ ยบริหารให้ความ
ส�ำคัญกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ มีทศิ ทาง เพือ่ บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร

บริษทั ฯ มีการคัดเลือกบุคลากรทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบในต�ำแหน่งงานบริหารทีส่ ำ� คัญทุกระดับให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเมือง มีความเข้าใจในวัฒนธรรม และจรรยาบรรณการด�ำเนินธุรกิจสื่อของบริษัทเป็น
อย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการก�ำหนดแผนสืบทอดงาน ดังนี้
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เมื่อต�ำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในต�ำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน
ต�ำแหน่งได้ บริษทั ฯ จะมีระบบการให้ผบู้ ริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผูร้ กั ษาการในต�ำแหน่งจนกว่า
จะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด และต้องเป็นผู้ที่มี
วิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณา
ของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อน�ำเสนอประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ผู้อ�ำนวยการ
เมื่อต�ำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อ�ำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในต�ำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน
ต�ำแหน่งได้ บริษัทฯ มีการวางแผนการสืบทอดต�ำแหน่งดังนี้
1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนลงทุน แผนการ
ขยายตัว
2. ประเมินความพร้อมของก�ำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. ก�ำหนดแผนสร้างความพร้อมของก�ำลังคน โดยพัฒนาพนักงานหรือสรรหา เพื่อเตรียมทดแทน
คนที่ลาออก
4. สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมไว้ลว่ งหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือลาออกก่อนเวลา
5. ก�ำหนดความสามารถ ซึง่ หมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติทพี่ งึ ปรารถนาของพนักงาน
ในต�ำแหน่งนั้นๆ และจัดท�ำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครื่องมือ KPI ในการทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน

62

คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยทัง้ สิน้ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการหรือผูถ้ อื หุน้
สามารถใช้ดลุ ยพินจิ ของตนเองอย่างเป็นอิสระ รวมถึงกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ต้องมีความรูค้ วามช�ำนาญ
ทางการบัญชีหรือการจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องตามข้อก�ำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สามารถอ่านและ
เข้าใจพื้นฐานของงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

คุณสมบัติ

1

นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

2

นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

3

ดร.ศันธยา กิตติโกวิท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและ
มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน
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2 คณะกรรมการชุดย่อย

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจ�ำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และ
มีประสิทธิภาพ รวมทัง้ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และ
มีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ของบริษทั ประสานงานกับผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง
แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระส�ำคัญ รวมทั้ง
เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง
และครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการ
เข้าท�ำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดท�ำรายงานผลการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี
ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
• ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎบัตร
• รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ
คณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
2.2 คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committees)
คณะกรรมการบริหารมีอำ� นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรือ่ งเกีย่ วกับการด�ำเนิน
งานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท ก�ำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการ
บริหารงาน และอ�ำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษทั หลักเกณฑ์ในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
พิจารณาและอนุมตั แิ ละ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด โดยคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1

นายเทพชัย แซ่หย่อง

ประธานกรรมการบริหาร

2

นายสุพจน์ เพียรศิริ

กรรมการบริหาร

3

นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์

กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2559 เมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 แต่งตัง้ นายเทพชัย แซ่หย่อง เป็นประธานกรรมการบริหาร
และแต่งตั้งนายสุพจน์ เพียรศิริ และนางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ เป็นกรรมการบริหาร
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ควบคุมดูแลกิจการ และก�ำหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ดำ� เนินการตามนโยบายและ
เป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งน�ำเสนอนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ ทิศทางในการด�ำเนิน
ธุรกิจและแผนงานให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอำ� นาจก�ำหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของบริษทั รวมถึง
การคัดเลือก การฝึกอบรม การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การก�ำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส
พนักงานระดับผูบ้ ริหาร และการเลิกจ้างพนักงานของบริษทั โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/
กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้มีอ�ำนาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
3. พิจารณาอนุมัติการด�ำเนินงานที่เป็นธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัด
ซื้อลิขสิทธิ์ การลงทุนในสินทรัพย์ การท�ำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิด
บัญชี การให้กู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ จ�ำน�ำ  จ�ำนอง ค�้ำประกัน และอื่นๆ รวมถึงการ
ซื้อ ขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการด�ำเนินงานตามปกติธุรกิจภายในวงเงินส�ำหรับแต่ละ
รายการ เป็นไปตามระเบียบอ�ำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติแล้ว
4. ก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลักในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้มีอ�ำนาจควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตาม
นโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้วซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย
เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
5. มีอ�ำนาจด�ำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามธุรกิจ ซึ่งอยู่
ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร อาจมี
ความขัดแย้งหรือมีสว่ นได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั หรือบริษทั ย่อย ซึง่ จะกระท�ำได้
ต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าประชุมด้วยเท่านั้น ส่วนรายการที่
เกีย่ วโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทส่ี ำ� คัญของบริษทั ให้เป็นไปตามระเบียบวิธปี ฏิบตั ติ ามที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กลต. ก�ำหนด
6. พิจารณาผลก�ำไรขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผล
ประจ�ำปี เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ การได้รบั มอบหมายอ�ำนาจ
ดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมการบริหาร
หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดตามที่ทาง กลต. ก�ำหนด กับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
อย่างไรก็ดี การอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้องด�ำเนินการตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือส�ำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
ทั้งนี้ กรรมการบริหารของบริษัท อาจได้รับการแต่งตั้ง หรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

3.1 กรรมการอิสระ (Independent Director)
กรรมการอิสระ คือ กรรมการทีไ่ ม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม มีความเป็นอิสระ
จากผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของส�ำนักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือ
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาด้านอื่นใด
ที่ ไ ด้ รั บ ผลตอบแทนประจ� ำ  หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี
ทีก่ รรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัท
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณ
อย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลักษณะ
ที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ท�ำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัท
6. กรรมการอิสระจะต้องท�ำหน้าทีแ่ ละใช้วจิ ารณญาณของตน โดยไม่ได้รบั อิทธิพลจากกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ผู้จัดการของนิติบุคคลที่เป็นส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
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ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น
3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บริษัทฯ ตระหนักว่า ธุรกิจสื่อของบริษัท มีความส�ำคัญต่อการชี้น�ำความคิดของสังคม ดังนั้นบุคคลที่จะเป็น
ผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นสื่อที่มีจริยธรรมและ
ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และจริยธรรมทางธุรกิจ เพือ่ สามารถวางแนวนโยบายในการน�ำเสนอเนือ้ หา
อย่างเป็นกลาง สร้างสรรค์ ไม่บดิ เบือน จึงเห็นว่าการคัดสรรบุคคลเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของบริษัทเป็นเรื่องส�ำคัญ จึงควรเป็นหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการทั้งคณะ
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8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น
ทีป่ รึกษากฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงิน หรือผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ ซึง่ ได้รบั ค่าบริการ เกินกว่า 2 ล้านบาท
ต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้
ในกรณีที่ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึง การเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานของบริษัท

การสรรหากรรมการบริษัท
บริษัทฯ ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ท�ำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยจะเป็นผู้ท�ำหน้าที่เสนอชื่อ
และเป็นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือก ซึง่ โครงสร้างของคณะกรรมการจะประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตหิ ลากหลาย
ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ อายุ เป็นต้น โดยจะสรรหาจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ โดยเฉพาะฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ตามเกณฑ์ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมาย
หรืออาจจะกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อกรรมการ พร้อมเอกสารรับรองการถือครอง
หลักทรัพย์จากบริษทั ฯ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชือ่ ผ่านประธานกรรมการ
ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีผถู้ อื หุน้ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ
และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
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การแต่งตั้งกรรมการบริษัท จะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามข้ อ บั ง คั บของบริษัท ฯ ทั้งนี้ข้อบังคับของบริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดให้ ที่ ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ นเลื อ กตั้ ง กรรมการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการ ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้
ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจาํ ปีผถู้ อื หุน้ ทุกครัง้ ให้กรรมการจาํ นวนหนึง่ ในสามของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมด
ต้องออกจากตําแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน อย่างไรก็ตาม
กรรมการที่ออกจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกก็ได้

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ส�ำหรับการสรรหาผู้มาด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณา
สรรหาและคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ ก�ำหนด และต้องเป็นผูท้ มี่ วี สิ ยั ทัศน์ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมัติ

4. การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อย
บริษัทฯ มีนโยบายการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยก�ำหนดการปฏิบตั ใิ นการ
ท�ำรายการ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอกและกระท�ำอย่างยุติธรรม
ตามราคาตลาด ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณา
เพื่อก�ำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคา
ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการท�ำรายการระหว่างกันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีเงื่อนไข
ตามราคาตลาด และส�ำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการ
ท�ำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�ำปี

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
5.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ต�ำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง
ในทางที่มิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ดังนี้
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5.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูล
ส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 และตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 โดยก�ำหนดให้
คณะกรรมการและผู้บริหารรายงานส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้ประกาศให้
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ดังนี้
1. ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ
ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง พร้อมส�ำหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการต้อง
พิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท กับกรรมการ และหรือ ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้
เลขานุการบริษัทจะสรุปรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
ปีละครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทรอบสิ้นปี
2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย ให้กรรมการและผู้บริหาร ส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย
ของตนเองและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ให้เลขานุการบริษทั เพือ่ รายงานคณะกรรมการบริษทั ภายใน 7 วันนับจาก
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
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1. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายใน ไปเปิดเผยข้อมูล
ภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
2. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำรายงานทางการเงิน หรือ
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ระมัดระวังเกีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน
และหากมีการซื้อขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัททันที

ในปี 2559 มีการรายงาน 1 ครั้ง และมิได้มีการท�ำรายการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
5.3 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์
บริ ษั ท ฯ ได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการและคณะผู ้ บ ริ ห ารทราบ ถึ ง ภาระหน้ า ที่ ใ นการรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตามมาตรา
59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยต้องจัดส่งรายงานต่อ ก.ล.ต.
ทุกครัง้ ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วนั ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์นั้น และเลขานุการบริษัทจะสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์เสนอคณะกรรมการบริษัท
รับทราบปีละครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทรอบสิ้นปี
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ทั้งนี้ในระหว่างปี 2559 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์โดยเปรียบเทียบ การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่าง
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
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จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ-นามสกุล

นวนหุ้นเพิ่ม(ลด)
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2558 จ�ำระหว่
างปี (หุ้น)

นายเทพชัย แซ่หย่อง
นายสุพจน์ เพียรศิริ
นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์
นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์
นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร
ดร.ศันธยา กิตติโกวิท
น.ส. พิมพิมล  คงเกรียงไกร
นายแสงชัย ลีลานวลิขิต
นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร
นางสาวบุญพา แซ่เบ้

5,000
1,000
1,000
100

5,000
1,000
-

1,000
100

สัดส่วนการถือ
ครองหุ้นของ หมายเหตุ
บริษัท (%)
ณ 31 ธ.ค. 59

-

หมายเหตุ : 1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีหุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว จ�ำนวน 170,048,386 หุ้น
2. จ�ำนวนหุ้นกรรมการที่แสดง รวมคู่สมรส (ถ้ามี) แล้ว

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
6.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด ในรอบปีบัญชีที่
ผ่านมา มีจ�ำนวนเงินรวม 1,460,000 บาท
6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ไม่มกี ารรับบริการอืน่ จากส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
หมายเหตุ : บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัดให้รวมถึง
(ก) คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี
(ข) กิจการทีม่ อี ำ� นาจควบคุมส�ำนักงานสอบบัญชี กิจการทีถ่ กู ควบคุมโดยส�ำนักงานสอบบัญชีและกิจการ
ที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส�ำนักงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(ค) กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญของส�ำนักงานสอบบัญชี
(ง) หุ้นส่วนหรือเทียบเท่าของส�ำนักงานสอบบัญชี
(จ) คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตาม (ง)
(ฉ) กิจการทีผ่ สู้ อบบัญชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอำ� นาจควบคุมหรือมีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
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-

7.1 การเข้าร่วมประชุม
ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั , คณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมผูถ้ อื หุน้ มีรายละเอียด ดังนี้
กรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายเทพชัย แซ่หย่อง
(แต่งตั้งวันที่ 23 ธันวาคม 2559)
นายสุพจน์ เพียรศิริ
(แต่งตั้งวันที่ 23 ธันวาคม 2559)
นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์
(แต่งตั้งวันที่ 23 ธันวาคม 2559)
นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์
(แต่งตั้งวันที่ 23 ธันวาคม 2559)
นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร
ดร.ศันธยา กิตติโกวิท

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�ำนวนครั้งที่ประชุม
คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1/1

-

-

-

1/1

-

-

-

1/1

-

-

-

1/1
4/5
5/5
5/5

4/4
4/4
4/4

1/1
1/1
1/1

1/1
1/1
1/1

สามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น
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7. การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

หมายเหตุ : การประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2559 มีทงั้ หมด 5 ครัง้ , คณะกรรมการตรวจสอบมีทงั้ หมด 4 ครัง้ ทัง้ นี้ กรรมการส่วนใหญ่ตาม
ทีแ่ สดงในรายงานนี้ ได้รบั การแต่งตัง้ ทดแทนกรรมการเดิมทีล่ าออก หรือได้รบั แจ้งจาก กลต. ให้ยตุ กิ ารปฏิบตั หิ น้าที่ โดยทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 มีมติแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ล�ำดับที่ 1-4 ดังนั้นการเข้าร่วมประชุมจึงเริ่มจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญอย่างครบถ้วน จัดเก็บรายงาน
การประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนือ่ ง จึงจัดให้มรี ะบบการควบคุม
ภายในทีค่ รอบคลุมทัง้ ด้านการเงิน การปฏิบตั งิ าน การด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้จดั ให้มกี ลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้องรักษาและ
ดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามที่ระเบียบก�ำหนด รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลและ
ก�ำกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการสอบทาน
งบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทัง้ ผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ คณะกรรมการ
บริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ สามารถให้ความมั่นใจ
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานน�ำไป
ใช้โดยมิชอบ รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติงาน
เป็ น ไปตามขั้ น ตอนที่ ก� ำ หนด มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ รั ด กุ ม เพี ย งพอและเหมาะสมในด้ า นต่ า งๆ
5 องค์ ป ระกอบ คื อ การควบคุ ม ภายในองค์ ก ร การประเมิ น ความเสี่ ย ง การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยสรุปสาระส�ำคัญดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษทั ฯ มีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและวัดผลได้ โดยมีการทบทวนพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ของเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้เป็นระยะๆ มีการก�ำหนดค่าตอบแทนให้กบั พนักงานตามผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานในแต่ละปีอย่างสมเหตุสมผล การจัดโครงสร้างองค์กรได้มกี ารแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าทีต่ ามสายงาน
อย่างชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct) เพื่อให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการท�ำงานด้วยความซื่อสัตย์และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน
คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการปฏิบัติตามกฏหมาย
โดยทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน โดยการประชุมของฝ่ายบริหาร
ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส และผู้อ�ำนวยการฝ่ายใน
สายงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการก�ำหนดแผน
ด�ำเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงาน
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บริษทั ฯ มีการจัดท�ำนโยบายและระเบียบปฏิบตั งิ านในด้านต่างๆ รวมถึงการท�ำธุรกรรมด้านการเงิน จัดซือ้
จัดจ้าง และการบริหารทั่วไป มีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่และก�ำหนดวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับ
ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
การดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ ออกจากกัน และในการอนุมตั ทิ ำ� ธุรกรรมของบริษทั ฯ กับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ
และพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบสารสนเทศและช่องทางการสือ่ สารทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรทีม่ คี วามเหมาะสม
เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และมีข้อมูลที่ส�ำคัญในเรื่องต่างๆ
อย่างเพียงพอส�ำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ

5. ระบบการติดตาม

บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามระบบการควบคุ ม ภายในอย่ า งสม�่ ำ เสมอ โดยฝ่ า ย
ตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั งิ านของพนักงานในแต่ละส่วนงาน และรายงานผลการตรวจสอบ
ต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบและผู ้ บ ริ ห าร โดยหากการตรวจสอบพบข้ อ บกพร่ อ งที่ เ ป็ น สาระส� ำ คั ญ
จะต้องรายงานเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร

Nation International Edutainment Public Company Limited

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวสาวิตรี งามข�ำ  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า หั ว หน้ า งานตรวจสอบภายใน มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมที่ จ ะปฏิ บั ติ
หน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการ
ท�ำงานด้านการตรวจสอบ และเข้าใจในกิจกรรมและการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้กรณีที่มีการ
แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำ�ปี 2559

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะ
ของผูผ
้ ลิตและจ�ำหน่ายสิง่ พิมพ์เพือ่ การศึกษาและบันเทิงหลายประเภท ตระหนัก
ถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีการท�ำ
กิจกรรมเพือ่ สังคม โดยมีจดุ มุง่ หมายคือการส่งเสริมการเรียนรูข้ องเยาวชน
ผ่านโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

โครงการ Smile Library ปี 3
มอบหนังสือ มอบความรู้ สู่โรงเรียน เป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้จัดท�ำร่วมกับพันธมิตรทั้ง
บุคคลธรรมดา และบริษัทเอกชน รวมมากกว่า 30 องค์กร ส่งมอบความรู้และสื่อการศึกษา
ไปยังเยาวชนที่อยู่ในชนบท เพื่อเปิดโลกใบเล็กของเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้มีความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และจินตนาการมากยิง่ ขึน้ โดยปี 2559 พันธมิตรและบริษทั ฯ ได้รว่ มกันจัดส่งหนังสือไปยัง
โรงเรียนรวมถึง 100 โรงเรียนทัว่ ประเทศ เป็นจ�ำนวนหนังสือมากกว่าหนึง่ แสนเล่ม ผูท้ รี่ ว่ มโครงการ
อาทิเช่น บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จ�ำกัด, บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด,
บริษัท นีโอคอสเมด จ�ำกัด, บริษัท น�้ำตาครบุรี จ�ำกัด (มหาชน), โรงพยาบาลพญาไท 2 เป็นต้น
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มอบหนังสือให้กับสถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่างๆ ดังนี้
1. บ้านตะวันใหม่ จ.สมุทรปราการ 26 มีนาคม 2559
2. บ้านนกขมิ้น จ.กรุงเทพฯ 30 เมษายน 2559
3. มูลนิธิแสงเทียน วัดบางไส้ไก่ จ.กรุงเทพฯ 28 พฤษภาคม 2559
4. สถานสงเคราะห์คนชรา จ.ลพบุรี 30 กรกฎาคม 2559
5. เด็กก�ำพร้า วัดบางเพลิง จ.อยุธยา 27 สิงหาคม 2559
6. มูลนิธิเด็ก จ.นครปฐม 2 ตุลาคม 2559

กิจกรรมแข่งขันสะกดค�ำภาษาอังกฤษชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 19 (NJ Spelling Bee 2016)
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษนอกจากจะเพิ่มวิสัยทัศน์และพัฒนาของเด็กไทยให้ก้าวไกล
แล้ว ยังมีความส�ำคัญยิ่ง ในยุคเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน Nation Junior ในเครือบริษัท เนชั่น
อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้จดั การแข่งขันการสะกดค�ำภาษาอังกฤษชิงแชมป์
แห่งประเทศไทย หรือเป็นทีร่ จู้ กั กันดีในนามว่า NJ Spelling Bee มาตัง้ แต่ปี 2541 โดยมีรางวัลเกียรติยศ
เป็นถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งทุนการศึกษา
เรียนภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ส�ำหรับแชมป์ประจ�ำภาคและอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับทุน
การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
ในระยะเวลา 19 ปี NJ Spelling Bee ได้จัดท�ำขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จัก และเป็นกิจกรรม
การแข่งขันสะกดค�ำภาษาอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศและภูมิภาคอาเซียน จนถึงปัจจุบันมีผู้ร่วม
โครงการกว่า 20,000 คน ในแต่ละปี เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้ความสามารถของตนทีม่ อี ยูใ่ นด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษได้มเี วทีแสดงออก รวมถึงใช้ความสามารถน�ำไปสูก่ ารได้เปิดโลกทัศน์ในการไปเรียนภาษา
อังกฤษในต่างประเทศ และยังรวมถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับลูกศิษย์ให้ได้มี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์

Nation International Edutainment Public Company Limited
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The 11th Junior Dublin Literary
Awards for Thailand 2016
กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
เชิงสร้างสรรค์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
(Junior Dublin Literary Awards for Thailand)
Nation Junior ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจ�ำประเทศไทย จัดกิจกรรม
ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ เชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในปี 2559
ที่ผ่านมาครบรอบเป็นปีที่ 11 แล้ว ภายใต้หัวข้อ “World with no boundaries” ชิงรางวัลศึกษา
ดูงาน ณ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ด้วยกิจกรรมนี้ เป็นหนทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา
อังกฤษของเยาวชนไทย และเปิดโอกาสให้เยาวชนกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บริษัทฯได้รับความร่วมมือกับพันธมิตร อาทิ นิตยสารซิตี้ไลฟ์
เชียงใหม่ เป็นผู้ร่วมจัดในระดับภาคเหนือ และหนังสือพิมพ์ภูเก็ตกาเซตต์เป็นผู้ร่วมจัดในระดับ
ภาคใต้ จึงท�ำให้มนี กั เรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 1,000 ผล
งานทั่วประเทศ
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Nation Junior ร่ ว มกั บ สถานทู ต ไอร์ แ ลนด์ จั ด กิ จ กรรมประกวดเรี ย งความภาษาอั ง กฤษ
เชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับเยาวชนชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 หรือ "The 11th Junior
Dublin Literary Awards for Thailand" ในหัวข้อ “World with no Boundaries” โดยก�ำหนดส่ง
ผลงานจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559
ด้วยกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเปิด
โอกาสให้ อาจารย์มสี ว่ นร่วมให้คำ� แนะน�ำทักษะการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแก่เยาวชน โดยมีอาจารย์
กลุม่ สาระ ภาษาต่างประเทศเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร หัวข้อ “Introduction to Creative Writing”
บรรยายโดย อาจารย์อิงทิพย์ รัตตะรังสี อาจารย์ประจ�ำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น
ระยะเวลา 1 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมสัมมนา

Nation International Edutainment Public Company Limited

Workshop สำ�หรับอาจารย์ “Introduction to Creative Writing”
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รางวัลที่บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ได้รับในปี 2559 ดังนี้

รางวัลจาก สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำ�หน่ายแห่งประเทศไทย
วันที่ 29 มีนาคม 2559 บริษทั ฯ ได้รบั มอบโล่เกียรติคณ
ุ จากสมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ ำ� หน่าย
หนังสือแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นผูใ้ ห้การสนับสนุนงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครัง้ ที่ 44 และ
สัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 14
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 บริษัทฯได้รับมอบโล่เกียรติคุณจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�ำหน่าย
หนังสือแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ
ครั้งที่ 21 ซึ่งเป็นการส่งเสริมการอ่านของคนไทยให้แพร่หลาย สร้างสังคมความรู้ที่ยั่งยืน อันเป็น
พื้นฐานส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ
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เรียน ผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร และนางสาวศันธยา กิตติโกวิท เป็นกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาประชุม 2 ชั่วโมง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการประชุมร่วม
กับผู้สอบบัญชี หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้บริหารระดับสูงในวาระที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้
• การจัดท�ำงบการเงิน คณะกรรมการได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี
2559 ร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ได้จดั ท�ำขึน้ อย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปและมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่ า งเพี ย งพอ ครบถ้ ว น เชื่ อ ถื อ ได้ นอกจากนี้ ไ ด้ ส อบทานการเปิ ด เผยข้ อ มู ล และการปฏิ บั ติ ใ น
รายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท
ได้ดำ� เนินการตามเงือ่ นไขทางธุรกิจปกติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ ำ� นักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก�ำหนด

Nation International Edutainment Public Company Limited

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำ�ปี 2559

• การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้เกิดความเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ าน พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี
2559 ตามปัจจัยความเสีย่ งทีค่ าดว่าจะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษทั พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ
และการปรับแผนงานการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มีการติดตามการด�ำเนินการแก้ไข
ตามรายงานผลการตรวจสอบ ในประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญกับ ฝ่ายบริหารอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ในปี 2559 ผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เป็นสาระส�ำคัญ
• การบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการเห็นว่าระบบการบริหารความเสีย่ งของบริษทั มีความเหมาะสม
และเพียงพอ โดยฝ่ายจัดการได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อย่างใกล้ชิด และ
มีการรายงานสถานการณ์ รวมถึงแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
อย่างสม�่ำเสมอ
• การปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ประชุมร่วมกับเลขานุการบริษทั มีความเห็นว่าบริษทั ได้ปฏิบตั อิ ยูใ่ นกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อย่างถูกต้อง

79

6
1
0
T

OR

L

UA

N
AN

P
RE

2

• ผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจ�ำปี 2559 นางสาว
ปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมมีความเป็นอิสระ
มีความรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบบัญชีมาเป็นเวลายาวนาน ส�ำหรับการพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทประจ�ำปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 หรือนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
หรือนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2560
• รายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ
บริษัทในกลุ่ม ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยพิจารณาถึงความจ�ำเป็น
ในการเข้าท�ำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ
ให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึง่ สามารถเปรียบเทียบได้กบั ราคาทีเ่ กิดขึน้ กับ
บุคคลภายนอก (หากท�ำได้) และให้มีการเปิดเผยข้อมูลในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อก�ำหนด
ของคณะกรรมการกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีทกี่ ำ� หนดโดย สภาวิชาชีพบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นรายการทางการค้าจริงอันเป็นธุรกิจตามปกติทวั่ ไป และเป็นรายการ
สนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีความโปร่งใส ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
จากการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการบริหารงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่งใส สุจริต
และมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีผลให้ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นเป็นรายการจริงทางการค้า
อันเป็นธุรกิจโดยปกติทวั่ ไปเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่พบรายการผิดปกติทเี่ ป็นสาระส�ำคัญ การปฏิบตั ติ าม
กฎหมายและระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยถูกต้อง ส�ำหรับงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 ไม่มเี หตุการณ์แสดงถึงปัญหาหรือรายการทีม่ ผี ลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ได้จดั ท�ำขึน้ อย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และได้เปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ
									
(นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัท
จดทะเบียนฯ ในการก�ำกับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษทั ฯ ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ มีขอ้ มูลทางบัญชีทถี่ กู ต้อง
ครบถ้วนในสาระส�ำคัญ โปร่งใส เปิดเผยอย่างเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ป้องกัน
การทุจริตและการด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันซึง่ อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผล ประโยชน์สงู สุด การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง ความรอบคอบระมัดระวังใน
การจัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน ท�ำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน และการด�ำเนินงานอย่างถูกต้อง
เพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มคี วามโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วน รวมทัง้ ให้มคี วามเพียงพอของระบบบริหารความเสีย่ ง การควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน และการก�ำกับดูแลของบริษัทฯ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอด
จนมีความครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศ
ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความเห็นเรือ่ งนีต้ อ่ คณะกรรมการ
บริษัทแล้วในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปฏิบัติในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (56-1)
และรายงานประจ�ำปีของบริษัท

Nation International Edutainment Public Company Limited

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงินสำ�หรับปี 2559
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวม อยู่ในระดับที่
น่าพึงพอใจ สามารถให้ความมัน่ ใจอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชือ่ ถือได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการและ
งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท
ได้แสดงความเห็นว่างบการเงิน ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้อง
ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ และปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายเทพชัย แซ่หย่อง
ประธานกรรมการบริษัท

นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์
        กรรมการผู้จัดการ
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สรุปผลการดำ�เนินงานรวมของบริษัท

งบการเงินรวมของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
ส�ำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผลขาดทุนจ�ำนวน 212.70 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2558 ซึ่งมีผลขาดทุนจ�ำนวน 18.35 ล้ า นบาท คิ ด เป็ นการเปลี่ ย นแปลงขาดทุ นเพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 1,059 สืบเนื่องจากแนวโน้มของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป กลุ่มบริษัทได้พิจารณาผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและปรับปรุงการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดจนมีการปรับโครงสร้าง
การประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายสิง่ พิมพ์ โดยตัง้ ส�ำรองค่าเผือ่ มูลค่าสินค้าลดลงเพิม่ ขึน้ ให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ปจั จุบนั และมุง่ เน้นการผลิตและจ�ำหน่ายสิง่ พิมพ์เฉพาะทีท่ ำ� ก�ำไรให้แก่กลุม่ บริษทั รวมทัง้
มีแผนงานและมาตรการควบคุมค่าใช้จา่ ยทัง้ ในส่วนของค่าใช้จา่ ยด้านการผลิต โดยลดต้นทุนอย่างต่อเนือ่ ง
เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร การจัดการการขนส่ง และค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท
อยูร่ ะหว่างการประเมินมูลค่าธุรกิจโดยพันธมิตรร่วมในการลงทุน ทัง้ นี้ บริษทั ขอชีแ้ จงผลการด�ำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัทที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. รายได้จากการขายและบริการส�ำหรับปี 2559 ลดลงร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2558 เหตุผลหลักมาจาก
• รายได้จากการจ�ำหน่ายสือ่ สิง่ พิมพ์ลดลงร้อยละ 17 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการจ�ำหน่าย
พ๊อคเก็ตบุค๊ ลดลงร้อยละ 26 หนังสือการ์ตนู ลดลงร้อยละ 16 และรายได้จากการจ�ำหน่ายสิง่ พิมพ์
ต่างประเทศลดลงร้อยละ 38 ในขณะที่รายได้จากการจ�ำหน่ายหนังสือเด็กเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
• รายได้จากการให้บริการลดลงร้อยละ 33 เนื่องจากรายได้จากการรับจ้างผลิต จ�ำหน่าย และ
บริการอืน่ จากสือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ งประเทศลดลงร้อยละ 34 และรายได้จากการขายโฆษณาและรับจ้าง
ผลิตรายการในทีวีดิจิทัลลดลงร้อยละ 73
2. ต้นทุนและค่าใช้จา่ ยส�ำหรับปี 2559 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 60 เมือ่ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปี 2558
เหตุผลหลักมาจาก
• ต้นทุนขายลดลงร้อยละ 40 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการจ�ำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่ลดลง
• ต้นทุนบริการลดลงร้อยละ 28 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการให้บริการที่ลดลง
• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงร้อยละ 8 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การขายและการตลาดลดลง
• ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 204.45 ล้านบาท เนือ่ งจาก กลุม่ บริษทั
มีการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มของ
ผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลงไป กลุม่ บริษทั ได้ตงั้ ส�ำรองค่าเผือ่ มูลค่าสินค้าลดลงและตัดจ�ำหน่ายลิขสิทธิ์
ส�ำหรับสิง่ พิมพ์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบนั จ�ำนวน 193.48 ล้านบาท และ 10.97 ล้านบาท

กล่าวโดยสรุป
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ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผลขาดทุน
จ�ำนวน 212.70 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปี 2558
ซึ่งมีผลขาดทุนจ�ำนวน 18.35 ล้านบาท
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นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ) :
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ชั้น1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Tower B ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ :
(66) 2009-9999
โทรสาร :
(66) 2009-9991

ผู้สอบบัญชี		
1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
2. นายวินิจ ศิลามงคล
3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
4. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์

ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 หรือ
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือ

ส�ำนักงานสอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 48 ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ :
(66) 2677-2000
โทรสาร :
(66) 2677-2222

Nation International Edutainment Public Company Limited

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี 2559 เป็นจ�ำนวนเงิน
รวม 1,460,000 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่น (non-audit fee) –ไม่มี-
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ที่ปรึกษากฎหมาย
1. บริษัท ส�ำนักงานกฎหมายและภาษี เอส.เอ.ที แอสโซซิเอท จ�ำกัด
ห้อง 702 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแชงกรี-ลา)
เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :
(66) 2630-7636-8
โทรสาร :
(66) 2630-7639
2. บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิช จ�ำกัด
140/40 A อาคาร ไอทีเอฟ ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ :
(66) 2634-4995-7
โทรสาร :
(66) 2238-2574, (66) 2634-4998

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
1858/123-124 ชั้น 29 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ :
(66) 2338-3333
โทรสาร :
(66) 2338-3904
Email
:
investor@nine.co.th
Website :
http://www.nine.co.th
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