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ชื่อบริษัท	 บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย ์ NINE

ประเภทธุรกิจ	 • ธุรกิจสำ�นักพิมพ์โดยผลิตและจำ�หน่�ยส่ิงพิมพ์ประเภท 

  พ็อคเก็ตบุ๊คส์ และสิ่งพิมพ์สำ�หรับเย�วชน 

 • ธุรกิจบริก�รเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยและให้บริก�รต่�งๆ 

  ทีเกี่ยวข้องกับ สิ่งพิมพ์จ�กต่�งประเทศ

 • ธุรกิจดิจิทัล ให้บริก�รเนื้อห�ต่�งๆ บนเว็บไซต์ โทรศัพท์ 

  เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ดิจิทัลอื่น ๆ 

 • ธุรกิจด้�นก�รศึกษ�   

ท่ีอยู่สำ�นักง�นใหญ่ เลขท่ี 1858/123-124 ช้ัน 29 ถนนบ�งน�-ตร�ด แขวงบ�งน� 

 เขตบ�งน� กรุงเทพมห�นคร 10260

เลขทะเบียนบริษัท บมจ. เลขที่ 0107551000312 

โทรศัพท์ (66) 2338-3333

โทรส�ร (66) 2338-3904

ทุนจดทะเบียน 259,250,000 บ�ท 

ทุนชำ�ระแล้ว 170,048,386 บ�ท 

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

สิ่งพิมพ์

ประกอบธุรกิจ และผลิต

รายการในรูปแบบต่างๆ 

เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อ

โทรทัศน์ และสื่อรูปแบบใหม่

บริษัท เนชั่น โกลบอล 

เอ็ดดูเทนเมนท์ จำากัด
1

1858/123-124 ชั้น 29 

ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพฯ

ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่ ประเภทธุรกิจ

สัดส่วน

การถือหุ้น 

(%)

99.47

99.99

97,000,000

1,000,000

97,000,000

1,000,000

ทุน

จดทะเบียน

(บาท)

ทุน

ชำาระแล้ว

(บาท)

บริษัท เนชั่น คิดส์ จำากัด
2

1858/123-124 ชั้น 29 

ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพฯ

หมายเหตุ 
	 1)	การควบรวมกจิการของบรษิทัย่อย	2	แห่ง	ได้แก่	บจก.	 เนชัน่	 เอด็ดเูทนเมนท์	และบจก.	 เนชัน่	 โกลบอล	เอด็ดเูทนเมนท์ 
	 ซึ่งเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเพื่อปรับโครงสร้างการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทเมื่อวันที่	30	มิถุนายน	2559		
	 ภายหลังการควบรวมกิจการดังกล่าว	บจก.	 เนชั่น	 โกลบอล	เอ็ดดูเทนเมนท์	มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น	97	ล้านบาท	และ 
	 บจก.	 เนชัน่	 เอด็ดเูทนเมนท์	ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณชิย์	และได้ด�าเนนิการช�าระบัญชเีสรจ็ส้ินเมือ่วนัที	่ 17	 
	 ตุลาคม	2559
	 2)	บริษทั	เนชัน่	คดิส์	จ�ากัด	หยดุด�าเนนิพาณิชยกจิตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม	2557	และจดทะเบยีนเลกิกจิการกบักระทรวงพาณิชย์ 
	 เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	2559	และอยู่ระหว่างการช�าระบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

บริษัทย่อย
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  หน่วย : ล้านบาท

 1. ข้อมูลจากงบการเงินรวม 2559 2558 2557

 • รายได้จากการขายและบริการ  161.29 211.01 241.45

 • รายได้รวม  182.21 227.62 261.36

 • กำาไรข้ันต้น  61.48 57.12 64.14

 • กำาไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี  (189.30) 11.06 31.01

 • กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ  (213.86) (18.53) 1.71

 • สินทรัพย์รวม  376.49 659.40 711.43

 • ส่วนของผู้ถือหุ้น  267.14 487.03 516.27

 2. อัตราส่วนทางการเงิน 2559 2558 2557

 • อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  เท่า 0.41 0.35 0.38

 • อัตรากำาไรขั้นต้น  % 38.12 27.07 26.56

 • อัตรากำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม  % (117.37) (8.14) 0.66

 • อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น % (56.71) (3.69) 0.33

 • อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม % (41.29) (2.70) 0.23

 • กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) บาท (1.251) (0.108) 0.01

 • กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ปรับลด) บาท - - -

 • เงินปันผลต่อหุ้น  บาท 0.022 0.07 0.10

 • มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) บาท 1.57 2.86 3.04

 • มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (ปรับลด) บาท 1.57 2.86 3.04

สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน 
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สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 ในกรณีปกติที่กลุ่มบริษัทฯ	 ไม่มีความจ�าเป็นในการใช้เงินเพ่ือการลงทุนหรือขยาย
กิจการและมีกระแสเงินสดเพียงพอ	กลุ่มบริษัทฯ	มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลส�าหรับ
บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	30	ของก�าไรสุทธิ	 (ตามงบการเงินเฉพาะ
บริษัท)	หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	ส�ารองตามกฎหมาย	และส�ารองอื่นๆ	ที่จ�าเป็น 
และเหมาะสม	ทั้งนี้	อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้	 โดยขึ้นอยู่กับ
ความจ�าเป็นและความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การด�าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให ้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู ้ถือหุ ้น	ทั้งนี้	 มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่าย 
เงินปันผลจะต้องถูกน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่เป็นการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลได้	โดยการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลดังกล่าว	จะต้องได้รับการอนมุตัใินการประชมุ
ผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

	 บรษิทัฯ	ได้จ่ายเงนิปันผลจากผลการด�าเนนิงานส�าหรบัปี	2558	ในอตัราหุน้ละ	0.022	
บาท	เป็นจ�านวนเงิน	3.74	ล้านบาท	เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่	24	
พฤษภาคม	2559	

  ทุนจดทะเบียน	 อัตร�ก�รลงทุน

	 	 ล้�นบ�ท	 ร้อยละ

ประเภทธุกิจสิ่งพิมพ์

บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำากัด 97.00  99.47

ประเภทธุกิจสื่อโทรทัศน์

บริษัท เนชั่น คิดส์ จำากัด 1.00  99.99

(จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และอยู่ระหว่างการชำาระบัญชี)

การลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำากัด (มหาชน)
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เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

	 ปี	2559	ที่ผ่านมานับว่าเป็นปีแห่งความท้าทายด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ
ส�าหรับหลายอุตสาหกรรม	ซึ่งเป็นผลกระทบที่ต่อเนื่องมาจากปี	2558	และอาจจะส่งผลต่อเนื่องไปถึง
ปี	2560	ด้วย	โดยปัจจัยหลักมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจในตลาดโลก	การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ของเทคโนโลยีดิจิทัล	และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยี	แต่ละองค์กร
จึงต้องปรับตัวและปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงที่ท้ายทายเหล่านี้	

	 ในปี	2559	ที่ผ่านมา	บริษัท	 เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์	จ�ากัด	 (มหาชน)	ได้ปรับ
แนวทางด้านกลยุทธ์และปรับปรุงมาตรการด�าเนินงานหลากหลายด้าน	เพื่อเพิ่มตลาดและกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายใหม่ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ตลาดดิจิทัล	ซึ่งเป็นตลาดท่ีมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
และมีแนวโน้มการเติบโตท่ีดี	 โดยนอกเหนือจากแนวทางหลักที่ท�าอยู่แล้วคือ	การมุ่งผลิตสิ่งพิมพ์ 
คุณภาพส�าหรับเด็กและผู้ใหญ่	ซึ่งเน้นหนังสือที่มียอดขายสูงและควบคุมยอดพิมพ์ที่เหมาะสม	และ 
ด�าเนนิการ	write-off	สนิค้าเก่าทีค่งค้างในคลงัทีเ่ป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้ตวัเลขผลประกอบการทีผ่่านมา
ไม่สะท้อนภาพท่ีเป็นจริงของการท�าธุรกิจ	บริษัทฯ	ได้พัฒนาและส่งเสริมการขยายธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 
คือ	nstore.net	ให้มุ่งสู่การเป็น	aggregator	ส�าหรับหนังสือและสินค้าทั่วไป	เพื่อการเติบโตที่ต่อเนื่อง
ในตลาดดจิทิลั	และในส่วนของ	Nation	Junior	(NJ)	กไ็ด้ขยายฐานผู้อ่านไปสู่กลุ่มเป้าหมายในโรงเรียน
กว่า	1,500	แห่ง	และเข้าถึงนักเรียนกว่า	450,000	คนในแต่ละสัปดาห์	 โดยบริษัทฯ	ยังคงมุ่งมั่นที่จะ 
น�าเสนอคอนเทนต์ที่ดี	มีคุณภาพ	และน่าเชื่อถือ	เพื่อผู้บริโภคต่อไป

	 บริษัทฯ	ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	พันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน	และพนักงาน	ที่ทุ่มเทแรงกาย
แรงใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ	ทุกท่านล้วนเป็นก�าลังส�าคัญท่ีท�าให้บริษัทฯ	มีความมั่นคง
และเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 นายเทพชัย	แซ่หย่อง
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		ประธานกรรมการ		

สารจากประธานกรรมการ

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำากัด (มหาชน) 



ANNUAL REPORT

2016

8

5

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร

กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุพจน์ เพียรศิริ

กรรมการ

นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ 

กรรมการ 

และกรรมการผู้จัดการ

นายเทพชัย แซ่หย่อง 

กรรมการ

และประธานกรรมการ
นางสาวณฐัวรา แสงวารินทร์

กรรมการ ดร. ศันธยา กิตติโกวิท

กรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ 

นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร

กรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ

7

3

4
1

2

6
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11

ผู้บริหารระดับสูง

นางสาวพิมพิมล คงเกรียงไกร 

บรรณาธิการ

นายแสงชัย ลีลานวลิขิต  

ผู้อำานวยการ - ฝ่ายขาย

นางสาวบุญพา แซ่เบ้ 

ผูช่้วยผูอ้ำานวยการ - ฝ่ายบญัชแีละการเงิน

8

10

นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร 

ผู้อำานวยการ - พัฒนาธุรกิจ

9
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กรรมการบริษัท

นายเทพชัย แซ่หย่อง     

ต�ำแหน่ง กรรมกำรและประธำนกรรมกำร    

อายุ	61	ปี	 	 	 	

กำรศึกษำ     

	 -	โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ	กรุงเทพมหานคร	(ACC)	 	
กำรอบรม 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	 -	หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท	(DCP)	รุ่น	177/2556
สถาบันวิทยาการพลังงาน	
	 -	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	รุ่นที่	5/2557

กำรอบรมปี 2559

-ไม่มี-

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2559     

 -	นายเทพชัย	แซ่หย่อง	 -	หุ้น	(0.00%)
	 -	คู่สมรส		 	 -	หุ้น	(0.00%)
	 -	บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	หุ้น	(0.00%)

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร     

-ไม่มี-
	 	 	 	 	
ประวัติกำรท�ำงำน     

2555	-	ปัจจุบัน	 บรรณาธิการเครือเนชั่น	บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป
2557	-	2558	 	 กรรมการ	บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์
2559	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์
	 	 	 	 	
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์  

2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บมจ.	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น
2559	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป
2559	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บมจ.	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน    

2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	เนชั่น	นิวส์	เน็ตเวิร์ค	จ�ากัด

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรท่ีแข่งขนักับกิจกำรของบรษิทัหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกัน 

-ไม่มี-
	 	 	 	 	
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท

7	เดือน	11	วัน	(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่	9	ส.ค.	2557)	 	 	 	
	 	 	
กำรเข้ำร่วมประชุม / กำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)     

การประชุมคณะกรรมการบริษัท		 1/1
การประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น	 N/A
การประชุมวิสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น	 N/A
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กรรมการบริษัท

นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์      

ตำ�แหน่ง	กรรมก�ร	และกรรมก�รผู้จัดก�ร	 	 	 	

อายุ	46	ปี	 	 	 	 	

ก�รศึกษ�      
	 -	ปริญญาโท	บัญชีมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	(การเงิน)	เกียรตินิยมอันดับ	2	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
      
ก�รอบรม	ปี	2559	 	 	 	 	 	

	 -	ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ
	 -	Update	มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	12	เรื่องภาษีเงินได้	(ปรับปรุง	2557)
	 -	การจัดท�างบกระแสเงินสด	(ภาคปฏิบัติ)	
	 -	ท�าความเข้าใจ	ร่าง	TFRS	9,	TAS	32,	TFRS	7,	TFRIC	16	และ	TFRIC19	

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง	ณ	วันที่	30	ธันว�คม	2559	 	 	 	

นางสาวเนตรนภา	ภูษิตตานนท์	 1,000	หุ้น	(0.00%)	

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร	 	 	 	 	 	

-ไม่มี-
      
ประวัติก�รทำ�ง�น	 	 	 	 	 	

2559	-	ปัจจบุนั		 กรรมการและกรรมการผู้จดัการ	บมจ.เนชัน่	อนิเตอร์เนชัน่แนล	เอด็ดเูทนเมนท์
2555	-	2558	 	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี	บมจ.เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	
2558	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี	บมจ.เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์	 	

-ไม่มี-

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น	ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน	 	 	 	

2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บจก.เนชั่น	โกลบอล	เอ็ดดูเทนเมนท์

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รท่ีแข่งขนักับกิจก�รของบรษิทัหรอืกิจก�รท่ีเก่ียวเน่ืองกัน	

-ไม่มี-
      
จำ�นวนปีท่ีดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบรษิทั	

9	วัน	(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่	23	ธ.ค.	2559)	
      
ก�รเข้�ร่วมประชมุ	/	ก�รประชมุท้ังหมด	(ครัง้)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท		 1/1
การประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น		 N/A
การประชุมวิสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น		 N/A
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กรรมการบริษัท

นายสุพจน์ เพียรศิริ

ต�ำแหน่ง กรรมกำร

อายุ	48	ปี	 	 	 	 	

กำรศึกษำ 

ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	(การสอบบัญชี)	เกียรตินิยมอันดับ	2	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กำรอบรม

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

กำรอบรมปี 2559

	 -	Update	มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12	เรื่องภาษีเงินได้	(ปรับปรุง	2557)
	 -	การจดัท�างบกระแสเงินสด	(ภาคปฏบิตั)ิ	
	 -	ท�าความเข้าใจร่าง	TFRS9,	TAS32,	TFRS7,	TFRIC16	และ	TFRIC19

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559

	 -	นายสุพจน์	เพียรศิริ	5,000	หุ้น	(0.003%)

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

-ไม่มี-

ประวัติกำรท�ำงำน

2559	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์	
2555	–	ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี	บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

2559	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป
2559	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บมจ.	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่น 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	

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรท่ีแข่งขนักับกิจกำรของบรษิทัหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกัน

-ไม่มี-

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

9	วัน	(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่	23	ธันวาคม	2559)

กำรเข้ำร่วมประชุม / กำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท		 1/1
การประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น	 N/A
การประชุมวิสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น	 N/A
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กรรมการบริษัท

นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์

ต�ำแหน่ง กรรมกำร

อายุ 49 ปี     

กำรศึกษำ 

- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

กำรอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 	 	 	 	
 - หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 148/2554 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(TLCA)	
 - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 11
สถาบันพระปกเกล้า	 	 	 	 	
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส�าหรับนักบริหารระดับสูง  
  รุ่นที่ 9 (ปศส) 
สถาบันวิทยาการการค้า
 - หลักสูตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 8

กำรอบรมปี 2559

-ไม่มี-

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559

 นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์ - หุ้น (0.00%)

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

-ไม่มี-

ประวัติกำรท�ำงำน

2556 – ปัจจบัุน ผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรท่ีแข่งขนักับกิจกำรของบรษิทัหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกัน

- ไม่มี-

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

9 วัน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559)

กำรเข้ำร่วมประชุม / กำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท  1/1
การประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น N/A
การประชุมวิสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น N/A
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กรรมการบริษัท

นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร      

ตำ�แหน่ง	กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ	 	 	 	

อายุ	73	ปี	 	 	 	 	

ก�รศึกษ�      
	 -	ปริญญาโท	วศิวกรรมศาสตร์และการบรหิารอุตสาหกรรม	University	of	Wisconsin,	USA	
	 -	ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	University	of	Wisconsin,	USA		 	 	
	 -	ประกาศนียบัตรโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ	กรุงเทพมหานคร	(ACC)	 	 	
  
ก�รอบรม	 	 	 	 	 	

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      
 -	หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	(DCP)	รุ่นที่	101		 	
	 -	หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบ	รุ่นที่	23		 	 	 	 	

ก�รอบรมปี	2559	 	 	 	 	 	

KPMG
	 -	Assessing	Board	Effectiveness
	 -	Stay	on	course	:	Impairment	of	assets
     
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง	ณ	วันที่	30	ธันว�คม	2559	 	 	 	 	

	 -	นายสมศักดิ์	เชียร์	จิระนคร	 	 -	หุ้น	(0.00%)	
	 -	คู่สมรส	(นางอลิสรา	จิระนคร)	 	 -	หุ้น	(0.00%)	
	 -	บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ		 	 	 -	หุ้น	(0.00%)	

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร	 	 	 	 	 	

-ไม่มี-
      
ประวัติก�รทำ�ง�น      
2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	 	 	
	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์		 	 	
 
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์	 	

-ไม่มี-

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น	ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน	 	 	 	

2543	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการ	บจก.	เร็บบิท	เอเชีย	 	 	
2545	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บจก.	เอ็นเนอร์ยี่	คอนโทรล		 	 	
2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการ	บจก.	พี.อาร์.เอส.เอส.	 	 	

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รท่ีแข่งขนักับกิจก�รของบรษิทัหรอืกิจก�รท่ีเก่ียวเน่ืองกัน	

-ไม่มี-
      
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท 
8	ปี	8	เดือน	(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่	11	เม.ย.	2551)	
      
ก�รเข้�ร่วมประชุม	/	ก�รประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท		 4/5
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 4/4
การประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น		 1/1
การประชุมวิสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น		 1/1
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กรรมการบริษัท

นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร      

ตำ�แหน่ง	กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ	 	 	 	 	

อายุ	72	ปี	 	 	 	 	

ก�รศึกษ�      
-ปริญญาตรี	สถาปัตยกรรม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 	 	 	
 
ก�รอบรม      
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      
 -	หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	(DCP)	รุ่นที่	108		 	
	 -	Financial	Statement	for	Director	รุ่นที่	3/2551	 	 	 	 	

ก�รอบรมปี	2559	 	 	 	 	 	

KPMG
	 -	Assessing	Board	Effectiveness
	 -	Stay	on	course	:	Impairment	of	assets
      
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง	ณ	วันที่	30	ธันว�คม	2559	 	 	 	 	

	 -	นายสุธีร์	จินตนานฤมิตร	 	 	 -	หุ้น	(0.00%)	
	 -	คู่สมรส	(นางเฟื่องฟ้า	จินตนานฤมิตร)	 -	หุ้น	(0.00%)	
	 -	บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ		 	 	 -	หุ้น	(0.00%)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร	 	 	 	 	 	

-ไม่มี-
    
ประวัติก�รทำ�ง�น	 	 	 	 	 	

2551	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		
	 	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์	 	

-ไม่มี-

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น	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		 	 	
 
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รท่ีแข่งขนักับกิจก�รของบรษิทัหรอืกิจก�รท่ีเก่ียวเน่ืองกัน	

-ไม่มี-
      
จำ�นวนปีท่ีดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบรษิทั	

8	ปี	5	เดือน	(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่	1	ส.ค.	2551)	 	
      
ก�รเข้�ร่วมประชุม	/	ก�รประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท		 5/5
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 4/4
การประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น		 1/1
การประชุมวิสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น		 1/1
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กรรมการบริษัท

ดร. ศันธยา กิตติโกวิท      

ตำ�แหน่ง	กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ	 	 	 	 	

อายุ	46	ปี	 	 	 	 	

ก�รศึกษ�      
	 -	 ปริญญาเอก	 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต,	 ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม,	 
	 	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	 -	MBA	-	International	Management,	University	of	Dallas,	Texas,	USA		 	
	 -	ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	(การต้นทุน),	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		 	 	
  
ก�รอบรม	 	 	 	 	 	

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      
 -	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	107/2557	 	 	 	

ก�รอบรมปี	2559	 	 	 	 	 	

KPMG
	 -	Assessing	Board	Effectiveness
	 -	รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่	โอกาสและความท้าทายครั้งใหม่
	 -	Stay	on	course	:	Impairment	of	assets

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง	ณ	วันที่	30	ธันว�คม	2559	 	 	 	 	

	 นางสาวศันธยา	กิตติโกวิท	 -	หุ้น	(0.00%)	
      
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร	 	 	 	 	 	

	 -ไม่มี-
      
ประวัติก�รทำ�ง�น	 	 	 	 	 	

	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์	 	 	

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์	 	

	 2541	–	2542	 นักวิเคราะห์ทางการเงินอาวุโส	-	บมจ.	เอสโซ่	(ประเทศไทย)	 	
 
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอ่ืน	ท่ีมิใช่บรษิทัจดทะเบียน	 	 	 	

	 2542	–	ปัจจบุนั	 อาจารย์ประจ�า	ภาควชิาพาณชิยศาสตร์	คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช	ี
	 	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 	
	 2555	-	ปัจจุบัน	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 	
	 	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 	 	
	 2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการภาควิชาพาณิชยศาสตร์	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี		
	 	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 	 	

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รท่ีแข่งขนักับกิจก�รของบรษิทัหรอืกิจก�รท่ีเก่ียวเน่ืองกัน	

-ไม่มี-
      
จำ�นวนปีท่ีดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบรษิทั 
3	ปี	8	เดือน	(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่	23	เม.ย.	2556)	

ก�รเข้�ร่วมประชุม	/	ก�รประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท		 5/5
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 4/4
การประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น		 1/1
การประชุมวิสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น		 1/1
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ผู้บริหารระดับสูง

นางสาวพิมพิมล คงเกรียงไกร     

ต�ำแหน่ง บรรณำธิกำร    

อายุ	45	ปี	 	 	 	

กำรศึกษำ     

-	Master	of	Science	in	mass	communication,	Murray	State	University,	KY,	USA		
-	ปริญญาตรี	ศิลปศาสตร์	โบราณคดี	เอกประวัติศาสตร์ศิลปะ	มหาวิทยาลัยศิลปากร		 	
	
กำรอบรม     

-ไม่มี-	 	 	 	

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2559     

-ไม่มี-	 	
	 	 	
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร     

-ไม่มี-
	 	 	 	 	
ประวัติกำรท�ำงำน     

2549	-	2557	 	 บรรณาธิการ	เนชั่น	นิวส์	เน็ตเวิร์ค		 	
2557	-	ปัจจุบัน	 บรรณาธิการ	บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์		 	
	
กำรเข้ำร่วมประชุม / กำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)     

การประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น	 N/A	 	
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ผู้บริหารระดับสูง

นายแสงชัย ลีลานวลิขิต     

ตำ�แหน่ง	ผู้อำ�นวยก�ร	-	ฝ่�ยข�ย	 	 	 	

อายุ	49	ปี	 	 	 	

ก�รศึกษ�	 	 	 	 	

-	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 	 	 	
-	ปริญญาตรี	คณะศิลปกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 	 	
 
ก�รอบรมปี	2559	 	 	 	 	

	-	ไม่มี-	 	 	 	 	

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง	ณ	วันที่	30	ธันว�คม	2559	 	 	 	 	

นายแสงชัย	ลีลานวลิขิต	 1,000	หุ้น	(0.00%)	 	 	 	
     
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร	 	 	 	 	

-ไม่มี-	 	 	 	 	
     
ประวัติก�รทำ�ง�น	 	 	 	 	

2533	–	2553		 ผู้จัดการฝ่ายขาย	บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	 	 	
2553	-	ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการ	ฝ่ายขาย	บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์	
      
ก�รเข้�ร่วมประชุม	/	ก�รประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)		 	 	 	

การประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น	 1/1	 	
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ผู้บริหารระดับสูง

นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร     

ตำ�แหน่ง	ผู้อำ�นวยก�ร	-	พัฒน�ธุรกิจ	 	 	 	

อายุ	53	ปี	 	 	 	

ก�รศึกษ�	 	 	 	 	

-	ปริญญาโท	คณะอักษรศาสตร์	สาขาการแปล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 	
-	ปริญญาโท	คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	สาขานโยบายและการวางแผนการสื่อสาร	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 	 	 	 	
	-	ปริญญาตรี	คณะอักษรศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 	
 
ก�รอบรมปี	2559	 	 	 	 	

-ไม่มี-	

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง	ณ	วันที่	30	ธันว�คม	2559	 	 	 	 	

-ไม่มี-	
     
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร	 	 	 	 	

-ไม่มี-	
     
ประวัติก�รทำ�ง�น	 	 	 	 	

2537	-	2547	 	 ผู้อ�านวยการฝ่ายสั่งซื้อและการตลาดผลิตภัณฑ์	 	 	
	 	 	 	 บจก.	เอเซียบุ๊คส์		 	 	
2547	-	2549	 	 ผู้อ�านวยการฝ่ายส�านักพิมพ์	 	 	
	 	 	 	 บจก.	เอเซียบุ๊คส์		 	 	
2549	-	ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการ	-	พัฒนาธุรกิจ	 	 	
	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์	 	 	

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    

การประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น	 1/1	 	
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ผู้บริหารระดับสูง

นางสาวบุญพา แซ่เบ้ 

ต�ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร - ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน   

อายุ	44	ปี	 	 	 	

กำรศึกษำ     

-	ปริญญาตรี	สาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
	 	 	 	 	
กำรอบรมปี 2559     

-	Update	มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12	เรื่อง	ภาษีเงินได้	(ปรับปรุง	2557)
-	การจัดท�างบกระแสเงินสด	(ภาคปฏิบัติ)

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2559     

นางสาวบุญพา	แซ่เบ้	100	หุ้น	(0.00%)
	 	 	 	 	
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร     

-ไม่มี-	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
ประวัติกำรท�ำงำน     

2551	-	2553	 	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์	
2553	-	2558	 	 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์	 	 	
2558	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี
	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์
	 	 	 	 	 	
กำรเข้ำร่วมประชุม / กำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)     

การประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น	 1/1	 	
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล 

เอ็ดดูเทนเมนท จำกัด (มหาชน)

ดิจิทัล บริการอ�นๆ การศึกษา

หนังสือ

พ็อคเก็ตบุคส

ตัวแทน

จำหนายสิ่งพิมพ

จากตางประเทศ

ส�อการเรียน

การสอน

ภาษาอังกฤษ (NJ)

E-Commerce

ตัวแทนจำหนาย

ดิจิทัล

คอนเทนท

จากตางประเทศ

การตูน

และหนังสือ

สำหรับเยาวชน

บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท (NGE)

ทุนชำระแลว 97 ลานบาท

99.47%

สิ่งพิมพ

ฉบับภาษาไทย

โครงสร้างการประกอบธุรกิจ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย มีโครงสร้ำงรำยได้

จำกกำรขำยและบริกำร แยกตำมประเภทผลิตภัณฑ์และบริกำร ดังต่อไปนี้

 

 รำยได้จำกกลุ่มธุรกิจ

 ด�ำเนินกำร  2559    2558    2557

     โดย ลบ.  ร้อยละ  ลบ.  ร้อยละ   ลบ.   ร้อยละ

1.  ธุรกิจส�ำนักพิมพ์

 1.1 กำรผลิตและจ�ำหน่ำยพ็อคเก็ตบุ๊คส์ NINE 31.09 17.06 32.57 14.31 47.67 18.24  

 1.2 กำรผลิตและจ�ำหน่ำยสื่อส่ิงพิมพ์ส�ำหรับเยำวชน NGE, NINE  58.65 32.19 82.84 36.40 62.88 24.06 

2.  ธุรกิจบริกำรเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสิ่งพิมพ์

  ต่ำงประเทศและบริกำรที่เกี่ยวข้อง 
ก
 

NINE 54.72 30.03 65.54 28.79 72.45 27.72   

3.  ธุรกิจดิจิทัล  NINE 3.63 1.99 1.87 0.82 3.14 1.20 

4.  ธุรกิจด้ำนกำรศึกษำ NINE, NBB 8.62 4.73 8.04 3.53 13.10 5.01

5.  ธุรกิจผลิตรำยกำรโทรทัศน์และให้บริกำรโฆษณำ

    ผ่ำนสื่อโทรทัศน์  

NINE, NTK  4.57 2.51 20.16 8.86  42.21 16.15 

6.  รำยได้อื่น
 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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ธุรกิจหนังสือ

หนังสือ

คุณภ�พ

Nation Books

เครือข่ายธุรกิจ

หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์

ดำ�เนนิธรุกจิภ�ยใต้ชือ่สำ�นกัพมิพ์ “เนชัน่บุค๊ส์” ซึง่ผลติและจำ�หน่�ยหนงัสอืพอ็คเกต็บุค๊ส์ทีไ่ด้รับคว�มไวว้�งใจ โดย

ได้รบัลิขสิทธ์ิจ�กนกัเขียนและสำ�นกัพมิพ์ทีม่ช่ืีอเสียงทัง้ในประเทศและต่�งประเทศ ให้เป็นผูจั้ดพมิพ์และจำ�หน่�ยผลง�น

ที่มีคุณภ�พ ครอบคลุมเนื้อห�หล�กหล�ยแนว ได้แก่ หมวดบริห�รและจัดก�ร, หมวดนวนิย�ย, หมวดภ�ษ�และ 

ก�รเรียนรู้, หมวดศ�สน� จิตวิทย� และปรัชญ� และหมวดทั่วไป ครอบคลุมคว�มต้องก�รของผู้อ่�นทุกกลุ่ม 

หนังสือและส่ือที่ผลิตโดยสำ�นักพิมพ์เนช่ัน บุ๊คส์ ที่ได้รับคว�มนิยมได้แก่ มหัศจรรย์ผลตอบแทน, ห�ยป่วย 

ด้วยสมุนไพรคู่ครัว, Trend Line ง่�ยจัง, 50 สูตรสมุนไพรเด็ด เคล็ดไม่ลับรักษ�โรคได้ด้วยตัวเอง 

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

Nation Kids

เสริมทักษะ

และ

จินตน�ก�ร

หนังสือสำาหรับเด็กและเยาวชน

บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจสำ�นักพิมพ์โดยผลิต  

นำ�เข้� และจัดจำ�หน่�ยส่ือส่ิงพิมพ์สำ�หรับเย�วชนเพื่อก�รศึกษ� บันเทิง และ 

ก�รเสริมทักษะ สำ�หรับกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยหลักที่เป็นเย�วชนอ�ยุไม่เกิน 18 ปี  

ส่วนใหญ่ได้รับลิขสิทธ์ิม�จ�กกลุ่มประเทศแถบยุโรป อเมริก� และออสเตรเลีย เช่น 

Walt Disney, Warner Bros. เป็นต้น

หนังสือและส่ือที่ผลิตโดยสำ�นักพิมพ์เนช่ัน คิดส์ ที่ได้รับคว�มนิยม ได้แก่ หนังสือ

สำ�หรับเด็กประเภทนิท�น, กิจกรรมเสริมทักษะ, นิท�นประกอบภ�พระบ�ยสี ชุด  

Frozen, ชุด Disney Princess อ�ทิ เจ้�หญิงเงือกน้อย, ซินเดอเรลล�, ร�พันเซล, 

ชุด Disney Animation จ�กภ�พยนตร์ก�ร์ตูนเรื่องดังของวอลท์ดิสนีย์ อ�ทิ 

Finding Dory, Zootopia, ชุด Sofia the First และหนังสือระบ�ยสีมิติใหม ่

(AR Code) ภ�พส�มมติเิคล่ือนไหวได้ด้วยฟรแีอปพลิเคชัน Disney color and Play! 

เป็นต้น

เว็บไซต์ : www.nine.co.th, www.facebook.com/NationKids
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การ์ตูนญี่ปุ่น และการ์ตูนไทย

ดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้ช่ือสำ�นักพิมพ์ “เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท์” โดยผลิตและจัดจำ�หน่�ย 

สื่อสิ่งพิมพ์สำ�หรับเย�วชนเพื่อก�รศึกษ�และบันเทิง สำ�หรับกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยหลัก

ที่เป็นเย�วชนอ�ยุไม่เกิน 18 ปี โดยมุ่งเน้นหนังสือก�ร์ตูนยอดนิยมและฉบับนิย�ย  

ที่ได้รับลิขสิทธ์ิม�จ�กสำ�นักพิมพ์ช้ันนำ�ทั้งภ�ยในประเทศและประเทศญ่ีปุ่น จ�กบริษัท

ต่�งๆ อ�ทิ Shueisha Inc., Shogakukan Kodansha และ Futabasha, Kodakawa 

เป็นต้น

หนังสือก�ร์ตูน ท่ีผลิตโดยสำ�นักพิมพ์เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท์ ที่ได้รับคว�มนิยม 

อย่�งสูงในกลุ่มนักอ่�น ได้แก่ “One Punch Man”, “เทพมรณะ Bleach” “JoJoLion 

ล่�ข้�มศตวรรษ” และฉบับนิย�ยได้แก่ นินจ�ค�ถ�(ฉบับนิย�ย)“ “เดธโน้ต-Pocket  

Edition” เป็นต้น 

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

ธุรกิจหนังสือ

ก�ร์ตูน

ยอดนิยม

Nation Edutainment
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ธุรกิจดิจิทัล

เสิร์ฟสินค้าดีๆ 

ให้คุณด้วยใจ

NSTORE

ธุรกิจดิจิทัล

ด�ำเนินธุรกิจกำรผลิตและจัดจ�ำหน่ำยส่ือส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบเล่ม 

หลำกหลำยแนวท่ีสอดคล้องกบัรสนยิมกำรอ่ำนในแต่ละไลฟ์สไตล์ ได้แก่ แนวกำรบรหิำร, 

กำรจัดกำร, ศำสนำ, จิตวิทยำ, ปรัชญำ, ภำษำ, นิยำย, วรรณกรรม, นิทำน, กำร์ตูน 

และอื่นๆ ท้ังที่เป็นหนังสือพิมพ์, พ็อคเก็ตบุคส์, นิตยสำร เพิ่มควำมสะดวกให้กับผู้ที ่

รกักำรอ่ำน สำมำรถซือ้ได้รวดเรว็โดยไม่เสียเวลำในกำรเดินทำงผ่ำนทำงช่องทำงเวบ็ไซต์ 

NSTORE.net, แอพพลิเคช่ัน Nationbooks บน iOS, android, แอพพลิเคช่ัน 

ของพนัธมติร บน iOS, android ,โซเชียลมเีดียต่ำงๆ, LINE account, อเีมล์, โทรศพัท์, 

Affiliate Program

ด�ำเนนิธุรกิจจดัจ�ำหนำ่ยสนิค้ำอุปโภค บริโภค หลำกหลำยประเภท คลอบคลมุผูบ้ริโภค 

ทุกเพศ ทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์ เช่น สินค้ำ IT, ของใช้ในบ้ำน, ของเล่นของใช้ส�ำหรับเด็ก, 

สินค้ำเพื่อสุขภำพและควำมงำม, สินค้ำกีฬำ, อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์, เกม, ดีวีดี  

และอื่นๆ อีกมำกมำย สำมำรถซื้อได้รวดเร็วโดยไม่เสียเวลำในกำรเดินทำง ผ่ำนทำง 

ช่องทำงเว็บไซต์ NSTORE.net, โซเชียลมีเดียต่ำงๆ, LINE account, อีเมล์,  

โทรศัพท์, Affiliate Program
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ธุรกิจบริการ

เป็นตัวแทนจำาหน่าย

สิ่งพิมพ์

จากต่างประเทศ

และบริการที่

เกี่ยวข้อง

เปิดโลกทัศน์	

สู่ประช�คม

โลก

International Media

ธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจำาหน่ายสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ

และบริการที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยส่ิงพิมพ์จ�กต่�งประเทศช้ันนำ� 

และบรกิ�รทีเ่กีย่วข้องผ่�นตวับรษัิทฯ เอง ส่ิงพมิพ์ทีบ่รษัิทฯ จัดจำ�หน่�ยมทีัง้หมด 

236 ฉบบั ประกอบด้วยหนงัสือพมิพ์ภ�ษ�ต่�งประเทศ นติยส�รภ�ษ�ต่�งประเทศ 

และสื่อออนไลน์ต่�งประเทศ ธุรกิจดังกล่�วรวมถึงก�รเป็นตัวแทนข�ยสม�ชิกซึ่ง

ส่วนใหญ่ได้ปรับตัวให้เข้�กับยุคปัจจุบันโดยส�ม�รถติดต�มได้ท้ังท�งส่ิงพิมพ์ 

และออนไลน์ และก�รเป็นตัวแทนข�ยโฆษณ�ให้กับหนังสือพิมพ์ The Yomiuri 

Shimbun ฉบับที่พิมพ์ในประเทศไทย ก�รรับจ้�งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ The  

Yomiuri Shimbin รวมถึง ก�รจัดส่ง ให้แก่หนังสือพิมพ์และนิตยส�ร 

อีกหล�ยฉบับด้วย 
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ธุรกิจการศึกษา

เรียนรู้

ด้วยคว�ม

สนุกสน�น

Nation Junior

ธุรกิจการศึกษา - สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

NJ Digital

ส่ือก�รเรยีนรูภ้�ษ�องักฤษได้พฒัน�รปูแบบเนือ้ห�และช่องท�งผ่�นออนไลน์ ภ�ยใต้ช่ือ 

Hello English! จ�กก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รของอ�จ�รย์ระดับมัธยมศึกษ� เพื่อ 

ตอบสนองคว�มต้องก�รใช้ส่ือทีม่คีว�มทนัต่อเหตกุ�รณ์ ข่�วส�ร และเทคโนโลยยีคุปัจจุบนั 

ตลอดจนเพิ่มศักยภ�พในก�รรับรู้ และสร้�งก�รเรียนรู้ส่ิงใหม่อย่�งไม่หยุดนิ่งให้ 

แก่เย�วชน สอดคล้องกับนโยบ�ยของรัฐบ�ล ในด้�นก�รมุ่งเน้นและยกระดับม�ตรฐ�น

ทกัษะภ�ษ�องักฤษของเย�วชนในปี 2559 เพือ่ให้บรรลุต�มวตัถปุระสงค์ และเป็นประโยชน์

ต่อภ�คก�รศึกษ�สูงสุด และยังส่งต่อส่ือก�รเรียนรู้ภ�ษ�อังกฤษ “Hello English” 

ให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษ�ทั่วประเทศหรือเทียบเท่�ผ่�นเว็บไซต์ เพื่อนำ�ไปใช้เป็นส่ือ 

ก�รเรียนรู้ในห้องเรียนได้ฟรี

NJ Special Admission

บรษัิทฯ ได้จัดทำ�คูม่อืสำ�หรบัทบทวนคว�มรูเ้ตรยีมสอบ Admissions ซ่ึงจัดทำ�เป็นฉบบั

พิเศษขึ้นคือ NJ Special Admission 2016 ประกอบด้วยชุดหนังสือจำ�นวน 2 เล่ม 

โดยรวบรวมเนือ้ห�บทเรยีนและข้อสอบ ดำ�เนนิก�รสอนโดยคณ�จ�รย์ช้ันนำ� ก�รทบทวน

จะครอบคลุมคว�มรู้เพื่อใช้สอบ GAT/PAT, O-NET, และ 7 วิช�ส�มัญ คู่มือฉบับนี้ใช้

เป็นส่ือประกอบโครงก�รทบทวนคว�มรู้สู่มห�วิทย�ลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 19 ซึ่งได้

จัดข้ึนพร้อมกนัทัง้ 4 ภ�คทัว่ประเทศระหว่�งเดือนตุล�คม 2559 และถ่�ยทอดสัญญ�ณ

บรอดแบนด์ยังโรงเรียนที่เข้�ร่วมโครงก�รทั่วประเทศม�กกว�่ 500 โรงเรียน นอกจ�ก

นี้ยังส�ม�รถทบทวนคว�มรู้ผ่�นท�งเว็บไซต์ได้ตลอดปี

เวปไซต์ : www.njdigital.net 
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ภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขันธุรกิจสำานักพิมพ์

	 ปี	2559	นับเป็นอีกปีที่ธุรกิจอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์ตกลงอย่างต่อเนื่อง	 เห็นได้จากการที่นิตยสาร 
ปิดตวัมากขึน้หลายฉบับ	ท�าให้อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์ก�าลังอยูใ่นภาวะซบเซา	สภาพการณ์นีไ้ม่ได้เกดิขึน้เพยีง 
แต่ในประเทศไทยเท่านั้น	ทั่วโลกก็ประสบปัญหาอย่างเดียวกัน	นอกจากนั้น	ร้านขายหนังสือรายย่อย 
ยงัปิดตัวลงอย่างต่อเนือ่งโดยเฉพาะร้านขายหนงัสือการ์ตูน	ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ทีร่าคาต่อเล่มไม่สงู	มผีลเป็น
ลกูโซ่ท�าให้ผูอ่้านหาซ้ือหนงัสอืล�าบากข้ึน	และไม่สามารถส่ังจ�านวนน้อยจากร้านค้าออนไลน์ได้	เนือ่งจาก
ค่าส่งมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาหนังสือ	ท�าให้ผู้อ่านหนังสือการ์ตูนรอซ้ือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาต	ิ
หรอืงานมหกรรมหนังสอืระดบัชาตมิากกว่าหนงัสอืประเภทอืน่	จะเหน็ได้ว่า	ยอดขายของหนงัสอืการ์ตนู
ของบริษัทฯ	ในสองงานดังกล่าวมีอัตราส่วนลดลงน้อยกว่าหนังสือประเภทอื่น	(ที่มา:	บริษัทฯ)	

	 ในส่วนของหนงัสอืส�าหรบัผูใ้หญ่	เช่น	หนงัสือแนวธรุกจิ	และการลงทนุ	หนงัสือสุขภาพ	หนงัสือทีมี่ 
ช่ือเสยีงมาจากต่างประเทศยงัเป็นหมวดทีท่�ารายได้อย่างค่อนข้างคงที	่หากมกีารเลอืกหนงัสอืทีม่เีนือ้หาด ี
น่าเชื่อถือ	อยู่ในกระแสท่ีเป็นความสนใจ	หรือเจาะกลุ่มผู้อ่านที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	ปี	2559	หนังสือ 
เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9	เป็นที่สนใจมากที่สุด	

	 หนังสือเด็กเล็ก	 เช่น	หนังสือกิจกรรมระบายสี	 เสริมสร้างทักษะ	หนังสือสอนภาษาอังกฤษ	 
เป็นหนงัสอืทีย่งัคงต้องใช้ความน่ารกัของคาแรคเตอร์	และราคาเป็นหลกั	หากสองสิง่นีค้วบคูไ่ปด้วยกัน	 
ก็สามารถท�ายอดขายให้เป็นที่พอใจ
 
ส�าหรบัธรุกจิหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์	มกีารเตบิโตมากกว่าเดมิ	แต่กย็งัไม่สามารถทดแทนรายได้ทีล่ดลงของ
หนังสอืกระดาษได้	เนือ่งจากผูอ่้านยงันยิมอ่านหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย	ทัง้ๆทีม่ผีูป้ระกอบ
การหลายรายเข้ามาด�าเนินธุรกิจนี้อย่างจริงจัง	และน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย	ซึ่งเป็นการบ้านที่ 
ผู้ประกอบการและส�านักพิมพ์ต้องหาวิธีการที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อไป	

	 ด้วยสถานการณ์ทีก่ล่าวข้างต้น	ปี	2560	บรษิทัยงัคงมีกลยทุธ์ในการท�างาน	คอื	พฒันาการคดัเลอืก
เนื้อหาท่ีตรงกับความต้องการของผู้อ่าน	การควบคุมยอดพิมพ์ให้เหมาะสมกับยอดขาย	การเพิ่มสินค้า 
คูไ่ปกับหนังสอืส�าหรบัหนังสอืเดก็เลก็เพือ่เป็นการจงูใจในการเลอืกซือ้	การเพิม่ช่องทางการขายไปยงัแหล่ง
ใหม่	เช่น	เพิม่จ�านวนร้านค้าออนไลน์	การโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยใช้ส่ือในเครือให้เกดิประโยนช์สูงสุด
ทั้งหนังสือพิมพ์	นิตยสาร	และ	Social	Media	ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า	5	ล้านคน	อีกทั้งร่วมกับพันธมิตรที่
หลากหลายทั้งออนไลน์	และออฟไลน์ในการขยายไปยังผู้อ่านกลุ่มใหม่	เป็นต้น	

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจตัวแทนจำาหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ

	 ยอดการจ�าหน่ายสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับการเติบโตของกลุ่มลูกค้าของส่ิงพิมพ์ 
ต่างประเทศ	ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น	4	กลุ่มหลัก	ได้แก่

ก) กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
	 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาพักในโรงแรมต่างๆ	ทั่วประเทศไทย	ถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่ส�าคัญ 
	 ในการจ�าหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างประเทศของบริษัทฯ	

ข) กลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย 
	 ชาวต่างชาตท่ีิอาศัยในประเทศไทยเป็นเวลา	1	เดอืนขึน้ไป	ถอืเป็นกลุม่ลกูค้าหลักทีส่นใจอ่านนติยสาร 
	 และหนังสือพิมพ์จากต่างประเทศ	

ค) กลุ่มคนไทยที่สนใจสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ 
	 คนไทยกลุ่มวัยท�างานและนักธุรกิจ	ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีก�าลังซ้ือสูง	และนักศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป 
	 ที่ให้ความสนใจข่าวสารต่างประเทศ	ถือเป็นกลุ่มลูกค้าส�าคัญที่สนใจอ่านนิตยสารและหนังสือพิมพ ์
	 จากต่างประเทศ	

ง) กลุ่มสถาบันการศึกษา
	 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไปเริ่มแบ่งงบประมาณเพื่อซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส ์
	 มากขึ้น	จ�านวนสถาบันทั้งในสังกัดรัฐและเอกชนมีทั้งสิ้น	146	แห่ง	

	 ในส่วนสภาวะการแข่งขันของธรุกจิบรกิารเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสิง่พมิพ์จากต่างประเทศประเภทสมาชกิ
นั้น	นับว่ามีคู่แข่งน้อยราย	โดยมีคู่แข่งหลักจ�านวน	2	ราย	ได้แก่	บจก.	แมกกาซีน	อินเตอร์เนชั่นแนล	
(ประเทศไทย)	บมจ.	โพสต์	พบัลชิชิง่	ส่วนตวัแทนจ�าหน่ายสิง่พมิพ์ประเภทแผงหนงัสอืหรอืร้านค้า	มคีูแ่ข่ง 
จ�านวนหลายราย	ซึ่งประกอบด้วยคู่แข่งที่เป็นร้านหนังสือขนาดใหญ่ที่มีจ�านวนหลายสาขา	เช่น	บริษัท	 
เอเซียบุ๊คส์	จ�ากัด	และคู่แข่งรายย่อยอื่นๆ	เป็นต้น

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกิจดิจิทัล

	 การเข้าถึงสื่อดิจิทัลในประเทศไทยก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว	โทรศัพท์มือถือ	หรือสมาร์ทโฟน	กลาย
เป็นช่องทางหลกัในการเข้าถงึอนิเทอร์เนต็ของคนไทย	รวมทัง้เข้าสูย่คุของพฤติกรรมในการใช้หลายอปุกรณ์
ไปพร้อมๆ	กัน	(Multiscreen)	ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจต้องพัฒนาแคมเปญในทุกช่องทาง

	 นอกจากนี้	โลกดิจิทัล	ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีเพื่อการใช้งานเท่านั้น	หากแต่ยังเป็นเครื่องมือในการ
สร้างประสบการณ์และความรู้อีกด้วย
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	 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยอยู่ในช่วงก�าลังพัฒนาทั้งแบรนด์ค้าปลีก,	
ส�านักพิมพ์	และบริษัทพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ลงทุนพัฒนา	และเปิดตัวระบบจ�าหน่ายสิ่งพิมพ์	หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์	ผ่านแอพพลิเคชั่น	และเว็บไซต์หลายราย	รวมถึงสถาบันการศึกษา	และองค์กรต่างๆ	ให้
ความสนใจในการท�าระบบ	E-Library	เพิ่มมากขึ้น	เพื่อเป็นการรองรับกับเทรนด์ดิจิทัลดังกล่าว	บริษัท
ได้ขยายและลงทนุเพ่ิมในธรุกจิอคีอมเมร์ิซเพ่ือท�าการจัดจ�าหน่ายสือ่ส่ิงพิมพ์	หนงัสืออเิล็กทรอนกิส์	และ
สนิค้าอปุโภค	บรโิภคทัว่ไป	ทีเ่ป็นสนิค้าของบริษทัฯทัง้หมด	และสินค้าของคูค้่า	ร้านค้า	และส�านกัพิมพ์
อื่น	ผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ	Nstore.net	และยังกระจายเข้าไปยัง	LINE	SHOP	และช่องทางออนไลน์
อื่นๆ	ตลอดจนมีการจัดท�าการตลาดที่เข้มข้นขึ้นผ่านสื่อ	Social	Network,	Google	Search	Engine,	
Affiliate	Program,	dynamic	retargeting	ด้วยสื่อผสมผสานทั้งออนไลน์	และออฟไลน์เพื่อโปรโมท
สินค้าใน	NSTORE	ซึ่งมีทั้งในและนอกเครือที่หลากหลาย	มีการขยายไปจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทคู่ค้า
เพ่ิมมากขึน้	ตลอดจนพยายามสร้างวฒันธรรมการให้บรกิารเพือ่มุง่หวงัสร้างความรูส้กึประทบัใจ	อบอุ่น
ใจให้กับลูกค้า	 ให้ได้ใช้บริการแล้วเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าที่มีคุณภาพ	และงานบริการหลังการขาย	 
ทั้งในด้านการจัดส่งสินค้า	การรับประกันคืนสินค้าได้ภายใน	30	วัน	ระบบการช�าระเงินที่ครอบคลุมทุก
ช่องทางและปลอดภัย	รวมถึงระบบอ่ืนๆในอนาคต	เพื่อให้ผู้บริโภคจดจ�า	 (Brand	Awareness)	และ
กลับมาซื้อซ�้าอีก	นอกจากนั้น	ยังมีโครงการจ�าหน่าย	E-book	ส�าหรับ	e-Library	เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

 
	 ปัจจบัุนสือ่สิง่พมิพ์อยูใ่นภาวะชะลอตวั	เนือ่งจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคสือ่เทคโนโลยมีอืถอืและการ
สื่อสารที่มีทั้งความรวดเร็ว	ความสะดวก	ราคาที่ถูกลง	ท�าให้เยาวชนรุ่นใหม่ๆ	จะนิยมรับข้อมูลข่าวสาร
ทาง	New	Media	เป็นหลกั	ไม่เพยีงแต่เนือ้หาด้านความบนัเทิงเท่านัน้	ผู้ผลิตเนือ้หาสาระด้านการศกึษา
ก็ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับโลกในยุคที่เปลี่ยนไป	แม้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ยังคงเป็นสื่อหลักด้านการศึกษา	
อาทิต�าราเรียน	คู่มือทบทวนความรู้	พ็อคเก็ตบุ๊ค	และอื่นๆ	แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาวะอุตสาหกรรมสื่อ 
สิ่งพิมพ์จะหยุดนิ่ง	ผู้ผลิตส่ือต้องพัฒนามิติใหม่ๆให้กับผู้อ่าน	 ให้มีความหยั่งรู้	 ความค้นคว้า	และเปิด 
โลกทัศน์ผ่านสื่อออนไลน์ควบคู่ไปด้วยเสมอ
 
	 นอกจากนี้ทางด้านการพัฒนาเน้ือหาข้อมูลข่าวสารรอบด้านท่ีกองบรรณาธิการถือเป็นหนึ่งใน 
จุดแข็งของเนชัน่กรุป๊	ทีไ่ม่เป็นรองเรือ่งการน�าเสนอข่าวสารสาระทีม่ปีระโยชน์แล้ว	บรษิทัฯ	มพีนัธมติร
ทั้งภาครัฐและเอกชน	ในฐานะผู้ผลิตสื่อการศึกษา	พร้อมด้วยบุคลากรมืออาชีพ	
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ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเส่ียงหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทประกอบ 

ด้วยความเสี ่ยงจากปัจจัยภายนอก และความเสี ่ยงจากการประกอบธุรกิจ โดยม ี

รายละเอียดดังนี้คือ

1. ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจสำานักพิมพ์

1.1 ความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรมส�านักพิมพ์

ปี 2559 อุตสาหกรรมส�านักพิมพ์ในประเทศโดยเฉพาะนิตยสาร ภาพรวมยังคงติดลบ แม้ในช่วงไตรมาสสุดท้าย

ของปีสถานการณ์กระเตื้องขึ้นบ้าง แต่ในภาพรวมก�าลังซื้อยังคงลดลง เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

ไปใช้เวลากับสื่ออื่นมากยิ่งขึ้น บริษัทกระจายหนังสือรายย่อยมีการปิดตัวลงเพิ่มจากปีที่แล้ว เป็นผลให้รายได้ของ 

บริษัทฯ ในส่วนของการขายหนังสือลดลง 

ส�าหรบัธรุกจิส�านกัพมิพ์นัน้ บรษิทัฯ มกีลยทุธ์ทีจ่ะผลติหนงัสอืเฉพาะทีต่รงตามความต้องการของผู้อ่าน โดยศกึษา

ความต้องการของตลาดให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างชุมชนนักอ่านให้มากขึ้น การเฟ้นหานักเขียนและหนังสือที่

ได้รับความนิยมจากท้ังในประเทศและต่างประเทศ  การประชาสัมพันธ์รวมถึงรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ทั้ง

กับร้านหนังสือและผู้อ่าน การเพิ่มเครือข่ายการขายไปยังช่องทางใหม่ ๆ เช่น เครือข่ายร้านค้าอื่นๆ ที่หลากหลาย

มากยิง่ขึน้ เช่นร้านทีไ่ม่ใช่ช่องทางการขายหนงัสอืเดมิ และร้านค้าทางอนิเทอร์เนต็ นอกจากนัน้จะมกีารร่วมมอืกบั

พันธมิตรทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้า เป็นต้น

1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและคู่แข่งที่ให้บริการเนื้อหาสาระรูปแบบเดียวกัน 

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สารในปัจจบุนั ท�าให้มคีวามรวดเรว็ในการใช้งานมากขึน้ อปุกรณ์ทาง

ด้านเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต มีราคาถูกลง  ท�าให้ผู้บริโภคหันไปใช้เวลากับอุปกรณ์

ดิจิทัลมากข้ึน โดยเฉพาะหนังสือการ์ตูนญ่ีปุ่นที่กลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชน ได้หันไปอ่านการ์ตูนละเมิดลิขสิทธิ ์

ทีเ่ผยแพร่ตามเวบ็ไซต์ต่างๆ ได้โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย เป็นผลให้ยอดขายของหนงัสอืการ์ตนูได้รบัผลกระทบเป็นอย่าง

มาก ซึง่บรษิทัฯ เองกไ็ด้รบัลขิสทิธิด์จิิทลัของหนงัสอืการ์ตนูญีปุ่น่มากขึน้เรือ่ยๆ เพ่ือทีจ่ะสามารถลดความนยิมของ

การ์ตูนละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว

บริษัทฯ เองซึ่งเปิดร้านค้าออนไลน์ Nstore ในปี 2557 มียอดขายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน ถึงแม้ว่าอัตราส่วน

ของยอดขายจะยังน้อยมากเมื่อเทียบกับหนังสือที่พิมพ์กระดาษ

1.3 ความเสี่ยงจากช่องทางการจัดจ�าหน่าย

บรษิทัฯ จ�าหน่ายสนิค้าผ่านช่องทางต่างๆทีห่ลากหลาย เพือ่ให้ลกูค้าสามารถซ้ือสนิค้าได้สะดวก และสอดคล้องกบั

พฤติกรรมการซื้อในแต่ละไลฟ์สไตล์ 

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายโมเดิร์นเทรด เป็นช่องทางที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า เนื่องจากรูปแบบและพื้นที่การ 

จัดวางสินค้า มีการแบ่งตามประเภทสินค้าอย่างชัดเจน แต่ในปี 2559 ผู้รับจัดจ�าหน่ายปรับเปลี่ยนนโยบาย 

ด้วยการลดการกระจายหนังสือไปยังหน้าร้าน และใช้วิธีการคัดสรรยอดกระจายสินค้าจากสถิติการขายในแต่ละ
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หมวดหนังสือลงในแต่ละสาขา	ดังนั้นหนังสือท่ีพิมพ์ออกมาจะถูกจ�ากัดพื้นท่ีการวางท่ีหน้าร้านเพียงบางสาขา	ส่ง

ผลให้ผู้บริโภคหาซื้อหนังสือได้ยากขึ้นกว่าเดิม	อีกท้ังการจัดโปรโมช่ันหน้าร้านลดน้อยลง	เนื่องจากคู่ค้ามีนโยบาย

เลือกหนังสือที่มีสถิติการขายที่ดีอยู่แล้วมาจัดรายการ	ในขณะที่หนังสือที่มียอดขายอยู่ในระดับปานกลางไม่ได้รับ

ความสนใจน�ามาจัดรายการส่งเสริมการขาย	ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขายในภาพรวม		

ช่องทางการจ�าหน่ายเอเย่นต์	 เป็นช่องทางที่เน้นการจ�าหน่ายหนังสือการ์ตูน	พื้นที่การจัดวางสินค้า	มีความจ�ากัด	

ไม่มีพื้นที่มากพอส�าหรับการตกแต่งดิสเพลย์หนังสือ	ท�าให้มีความเสี่ยงเนื่องจากหนังสือไม่อยู่ในต�าแหน่งที่โดดเด่น	

ซ่ึงอาจจะท�าให้เสยีโอกาสในการขาย	และความเสีย่งเนือ่งจากการคนืหนงัสอืในจ�านวนมาก	และการด�าเนนิงานส่วน

ใหญ่เป็นธุรกิจครอบครัวแบบเล็ก	ๆ	ที่ท�ามาเป็นเวลานาน	ไม่มีระบบบันทึกการขายที่แน่นอน		ท�าให้ยากต่อการที่

จะตดิตามผลการขายทีช่ดัเจน	อกีทัง้สดัส่วนทางการตลาดเริม่ลดน้อยลงเนือ่งจากพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปลีย่นไปเดิน

ซื้อหนังสือในห้างสรรพสินค้ามากกว่า	

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายอีคอมเมิร์ซ	 เป็นช่องทางที่มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น	สร้างความสะดวกให้กับลูกค้าโดยไม่

ต้องเสียเวลาเดนิทางในการซือ้สนิค้า	และจะเป็นช่องทางการจดัจ�าหน่ายท่ีจะช่วยลดปัจจยัเสีย่งจากช่องทางการจดั

จ�าหน่ายโมเดร์ินเทรดและเอเย่นต์	โดยปัจจบุนั	บรษิทัฯ	จ�าหน่ายหนงัสอืในช่องทางนีผ่้านร้านค้าออนไลน์	Nstore.

net	และ	facebook	เป็นหลัก

1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทในเครือเนชั่นในการด�าเนินธุรกิจและความเป็นอิสระในการบริหารงาน 

ของกลุ่มบริษัท

เนื่องจากเครือเนชั่น	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกลุ่มบริษัทฯ	 โดยมีการถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ	72.35	 

ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	หลังจากการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ	แก่นักลงทุนท่ัวไป	 จนถึงปัจจุบัน	 

กลุ่มบริษัทฯ	มีการท�าธุรกรรมรายการระหว่างกันหลายประเภท	เช่น	การซื้อกระดาษ	การจ้างพิมพ์	การจ้างส่งสื่อ

สิ่งพิมพ์	และการรับบริการต่างๆ	เป็นต้น	กับบริษัทในเครือเนชั่น	ดังรายละเอียดในหัวข้อ	10	รายการระหว่างกัน	

(แบบ	56-1)	โดยในปี	2559		และ	2558		กลุม่บรษิทัฯ		มค่ีาใช้จ่ายทีเ่ป็นต้นทนุขายสนิค้า	ต้นทนุการให้บรกิาร	และ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	จากธุรกรรมข้างต้นกับบริษัทในเครือเนชั่นเป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้นประมาณ	56.48		

ล้านบาท	และ	83.65		ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	14.70		และ	34.70		ตามล�าดับของค่าใช้จ่ายรวมตามงบ

การเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ	ในช่วงเวลาดังกล่าว	และกลุ่มบริษัทฯ	ยังคงมีการท�าธุรกรรมดังกล่าวอีกในอนาคต	

เนื่องจากบริษัทในเครือเนชั่นมีทีมงานที่มีความช�านาญ	เครือข่ายในการจัดจ�าหน่ายและเครื่องจักรอุปกรณ์	พร้อม

ที่จะให้บริการในต้นทุนที่น่าจะต�่ากว่า	หากกลุ่มบริษัทฯ	เป็นผู้ด�าเนินการเอง	และมีก�าลังการผลิตและบริการเพียง

พอในการด�าเนินการ	ดังนั้น	กลุ่มบริษัทฯ	อาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทในเครือเนชั่นในการสนับสนุนการ

ด�าเนินธรุกจิของกลุม่บรษัิทฯ	ซึง่หากบรษัิทในเครือเนชัน่ไม่สามารถสนบัสนนุการให้บรกิารข้างต้นดงักล่าวได้	กลุม่

บริษัทฯ	อาจได้รับผลกระทบในการจัดพิมพ์	และการจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์	แต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น	 เนื่องจากกลุ่ม

บริษทัฯ	สามารถสัง่ซือ้กระดาษและรบับรกิารต่างๆ	ผ่านผูจ้ดัจ�าหน่ายและผูใ้ห้บรกิารรายอืน่ทีม่จี�านวนหลายรายใน

ประเทศไทย	ในเงือ่นไขทางการค้าปกติและมรีาคาตามตลาดเช่นเดยีวกบัการด�าเนนิธุรกรรมรายการระหว่างกนัข้าง

ต้น	แต่ราคาต้นทนุอาจจะสงูกว่าราคาทีเ่ครอืเนชัน่เรยีกเกบ็	นอกจากนัน้มลูค่าของการท�าธรุกรรมรายการระหวา่ง

กันข้างต้นในปี	2559	และ	2558	คิดเป็นประมาณร้อยละ	2.59	และ	2.64	ของรายได้รวมของบริษัทในเครือเนชั่น	
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ในช่วงเวลาดังกล่าว	ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก	ดังนั้น	บริษัทในเครือเนชั่น	จึงไม่ได้พึ่งพิงรายได้จากกลุ่มบริษัทฯ	

และมีแรงจูงใจในการหาประโยชน์จากรายการดังกล่าว	

กลุ่มบริษัทฯ	มีนโยบายการบริหาร	และการตัดสินใจที่เป็นอิสระจากบริษัทในเครือเนชั่นโดยค�านึงถึงผลประโยชน์

สูงสุดของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของกลุ่มบริษัทฯ	 โดยมีอิสระในการจัดหาสินค้าหรือใช้

บริการกับผู้ให้บริการภายนอกอื่นๆ	ที่เสนอราคาที่มีเงื่อนไขทางการค้าปกติในราคาตลาดและเป็นประโยชน์มาก

ที่สุดแก่กลุ่มบริษัทฯ	เช่น	ปัจจุบัน	กลุ่มบริษัทฯ	มีการจ้างพิมพ์กับบริษัทภายนอก	ดังนั้น	กลุ่มบริษัทฯ	จึงไม่มีการ

พึ่งพิงบริษัทในเครือเนชั่น	จนท�าให้ขาดความเป็นอิสระ	

1.5 ความเสี่ยงจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคากระดาษและการขาดแคลนกระดาษ

กระดาษที่ใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์จัดเป็นสินค้าประเภท	Commodity	 ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคา	แปรผัน

ตามความต้องการของการบริโภคและปริมาณการผลิตของผู้ผลิต	 (Demand	&	Supply)	และเป็นวัตถุดิบหลัก 

ที่ส�าคัญในการผลิตส่ือสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ	 ซ่ึงคิดเป็นต้นทุนประมาณร้อยละ	15.43	และ	13.87	ของต้นทุน

ขายและบริการตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ	ในปี	2559	และ	2558	ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ	จึงมีความเสี่ยง 

จากการผันผวนของราคากระดาษ	ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและก�าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ	

นอกจากน้ัน	บริษัทฯ	ยังมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนกระดาษ	Newsprint	ชนิดม้วนท่ีใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์	

นิตยสาร	และหนังสือที่มียอดพิมพ์สูง	ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ส�าคัญที่บริษัทฯ	ใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์	 เนื่องจากกระดาษ

ชนิดดังกล่าว	หาซื้อได้ยากในประเทศไทยและต้องซื้อเป็นจ�านวนมากในแต่ละครั้ง

ในการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนกระดาษและการปรับตัวเพิ่มข้ึนของราคากระดาษ	Newsprint	ชนิดม้วน	

กลุ่มบริษัทฯ	จะสั่งซื้อจากบริษัทในเครือเนชั่นส�าหรับการจัดพิมพ์ท่ีโรงพิมพ์ในเครือเนช่ัน	 ซ่ึงเป็นการจัดพิมพ ์

ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ	โดยบริษัทในเครือเนชั่นมีประสบการณ์ในการจัดซื้อกระดาษเป็นระยะเวลานาน	มีการ

จดัซือ้กระดาษส�ารองไว้	และเข้าใจในวงจรของราคากระดาษเป็นอย่างด	ีรวมทัง้บรษัิทในเครอืเนชัน่ได้มกีารบรหิาร

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการท�า	Forward	Contract	 ไว้ตามปริมาณกระดาษท่ีคาดว่าจะใช้ล่วงหน้า	 

ดังนั้น	การจัดซื้อกระดาษจากบริษัทในเครือเนช่ันจึงช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคากระดาษ	และ 

การขาดแคลนกระดาษได้รวมทั้งยังสามารถต่อรองราคากระดาษที่ถูกกว่าราคาตลาดทั่วไป	

นอกจากนี้	กลุ่มบริษัทฯ	จะสั่งจองกระดาษก่อนการตั้งราคาขายของหนังสือ	 เพ่ือให้กลุ่มบริษัทฯ	สามารถรักษา

สัดส่วนของต้นทุนกระดาษต่อราคาหนังสือไว้ได้	 รวมท้ังบริษัทฯ	สามารถปรับราคาของหนังสือหลายประเภท 

ขึ้นได้	ในกรณีที่ต้นทุนกระดาษเพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระส�าคัญ

1.6 ความเสี่ยงด้านการจัดหาลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์  

ในการประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์	ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ	55.38	 	และ	53.35	 	ของรายได้ทั้งหมดของ 

กลุ่มบรษิทัฯ	ในปี	2559		และ	2558	กลุม่บรษิทัฯ	ไม่ได้เป็นเจ้าของลขิสทิธิส์ิง่พมิพ์ส่วนใหญ่ทีผ่ลติและจดัจ�าหน่าย	

แต่กลุ่มบริษัทฯ	มีการจัดซื้อลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์มาจากเจ้าของลิขสิทธิ์ซ่ึงเป็นนักเขียนหรือส�านักพิมพ์ท้ังในและต่าง

ประเทศจ�านวนหลายราย	เพือ่น�ามาผลติและจัดจ�าหน่ายเพยีงรายเดยีว	(Exclusive)	ในประเทศไทย	ซึง่ส่วนใหญ่มี

ระยะเวลา	3	-	7	ปี	และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้ในราคาและเงื่อนไขเดิม	ทั้งนี้	เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถยกเลิกสัญญา

ได้	หากกลุ่มบริษัทฯ	ท�าผิดสัญญา	และ/หรือมีปัญหาด้านการเงิน	และ/หรืออยู่ในสถานะล้มละลาย	เป็นต้น	ดังนั้น	
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กลุ่มบริษัทฯ	จึงอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดหาลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ที่ต้องการมาผลิตและจัดจ�าหน่ายได้	นอกจากนี้	

กลุ่มบรษิทัฯ	อาจมคีวามเสีย่งจากการทีเ่จ้าของลขิสทิธิไ์ม่ต่ออายสุญัญา	หรอืยกเลกิสัญญา	ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อ

การด�าเนินธุรกิจ	ฐานะทางการเงิน	และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ	ในอนาคต	

อย่างไรกต็าม	กลุ่มบรษิทัฯไม่เคยประสบปัญหาด้านการจดัหาลขิสทิธ์ิสิง่พมิพ์จากเจ้าของลิขสทิธิท์ัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศในช่วงทีผ่่านมา	เนือ่งจากตลาดสิง่พมิพ์มขีนาดใหญ่และมลีขิสทิธิส์ิง่พมิพ์ประเภทต่างๆ	ให้เลอืกซือ้เป็น

จ�านวนมาก	รวมทัง้กลุม่บรษิทัฯ	ยงัมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบันกัเขยีนและส�านกัพมิพ์ทีม่ชีือ่เสยีงหลายราย	และประสบ

ความส�าเร็จในการผลิตและจัดจ�าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือมาอย่างต่อเนื่อง	กลุ่มบริษัทฯ	จึงสามารถเลือก

ซ้ือลขิสิทธิส์ิง่พมิพ์ทีต้่องการและได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของลขิสทิธิใ์นการให้ลขิสทิธิส์ิง่พมิพ์ทีม่แีนวโน้มทีจ่ะได้

รบัความนยิมสงูมาผลิตและจดัจ�าหน่าย		นอกจากนี	้กลุม่บรษิทัฯ	ยงัปฏบิตัติามสญัญาอย่างเคร่งครดั	จงึไม่มปัีญหา

เรื่องการไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	

กลุ่มบริษัทฯ	ยังได้วางแผนการผลิตหนังสือที่มีความหลากหลาย	ทั้งเนื้อหา,	 เจ้าของลิขสิทธิ์	และประเทศ	 เพื่อ 

ลดการพึ่งพิงเนื้อหา,	เจ้าของลิขสิทธิ์	และประเทศใดประเทศหนึ่งมากจนเกินไป	อีกทั้งยังผลิตหนังสือต้นฉบับโดย

นักเขียนไทยเพิ่มขึ้น	อันเป็นการกระจายความเสี่ยงแบบหนึ่ง	 	ซึ่งบริษัทได้พัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพในการผลิต

เนื้อหา	หรือหาผู้สร้างสรรค์เนื้อหาจากในประเทศ	

1.7 ความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

ปัจจบุนั	สิง่พมิพ์ของกลุม่บรษิทัฯ	มกีารขายผ่านตวัแทนจ�าหน่ายเป็นส่วนใหญ่	โดยกลุม่บรษิทัฯ	จะรบัคนืส่ิงพมิพ์ที่

ไม่สามารถจ�าหน่ายได้จากตัวแทนจ�าหน่าย	ซึ่งอาจเป็นผลให้มีสิ่งพิมพ์เป็นสินค้าคงเหลือเป็นจ�านวนมากได้	สินค้า

คงเหลือดังกล่าวมีโอกาสเสือ่มคุณภาพ	เสียหาย	และลา้สมัยเมื่อเวลาผา่นไป	ประกอบกับยอดขายในปีปัจจบุันการ

เจริญเติบโตในส่วนของยอดขายลดลงกว่าปีก่อน	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	กลุ่มบริษัทฯ	มีมูลค่า

สินค้าคงเหลือสุทธิจ�านวน	24.33	ล้านบาท	และ	223.56	ล้านบาท	 (ตามล�าดับ)	หรือคิดเป็นร้อยละ	6.46	และ	

33.90	ของมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างไรก็ตาม	ในปี	2559	กลุ่มบริษัทฯ	ได้มีการพิจารณาผล 

กระทบจากการเปลีย่นแปลงแนวโน้มของผูบ้รโิภค	จากการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ	มมีตปิรบัโครงสร้างการประกอบ 

ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัท	โดยตั้งส�ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับสภาว 

การณ์ปัจจุบัน	และมุ่งเน้นการผลิตและจ�าหน่ายสิ่งพิมพ์เฉพาะที่ท�าก�าไรให้แก่กลุ่มบริษัทซึ่งผลจากการด�าเนินการ

ดงักล่าว	กลุ่มบรษิทัได้มกีารพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทนุจากการลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลอืส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่

	31	ธนัวาคม	2559	จ�านวน	193.48	ล้านบาท	ซึง่เดมิค่าเผือ่สนิค้าล้าสมยัพจิารณาจากสนิค้าในสดัส่วนร้อยละ	100	

ของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า	1	ปีข้ึนไปและผลิตครบชุดแล้ว	และของสินค้าคงเหลือท่ีมีอายุมากกว่า	 

3	ปีขึ้นไปแต่ยังผลิตไม่ครบชุด	โดยมีการตั้งค่าเผื่อดังกล่าวทุกเดือนซ่ึงการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยนี้จะถูกพิจารณา

การด้อยค่าจากผู้บริหารอีกครั้งหนึ่ง	ซึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	2558	กลุ่มบริษัทฯ	มีค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย

จ�านวน	220	ล้านบาท	และ	92	ล้านบาท	(ตามล�าดบั)	นอกจากนัน้	เพือ่ลดปรมิาณสนิค้าคงเหลอื	กลุม่บรษิทัฯ	จะน�า

หนังสอืทีมี่อยูอ่อกมาจ�าหน่ายเป็นระยะๆ	โดยการลดราคาพิเศษและมกีารจดักจิกรรมพเิศษเพือ่ส่งเสรมิการขายใน

งานนิทรรศการต่างๆ	ทีจ่ดัขึน้เป็นประจ�าทกุปี	ส�าหรบัหนงัสอืการ์ตนูทีม่เีล่มต่อเนือ่ง	กลุม่บรษิทัฯ	จะด�าเนนิการน�า

เล่มทีอ่อกใหม่จ�าหน่ายควบคู่ไปกบัเล่มทีไ่ด้เคยวางจ�าหน่ายไปแล้ว	ซึง่รวมถงึการน�าการ์ตนูทีม่กีารออกจ�าหน่ายครบ

ทุกเล่มแล้วมาจัดจ�าหน่ายรวมเป็นชุดเพื่อกระตุ้นการจ�าหน่ายด้วย		นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ได้เพิ่มความระมัดระวัง

ในการผลิตหนังสือใหม่และควบคุมปริมาณยอดพิมพ์เพื่อมิให้มีสินค้าคงเหลือมากขึ้น	ทั้งนี้บริษัทฯ	มีนโยบายการ

บริหารคลังสินค้าโดยการก�าหนดจ�านวนสินค้าไม่ให้มีปริมาณคงเหลือมากกว่าปีก่อน
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2. ปัจจัยเส่ียงของธุรกิจการเป็นตัวแทนจำาหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างประเทศ

2.1 ความเสี่ยงจากการต่อสัญญา

ในการประกอบธรุกจิบรกิารเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสิง่พมิพ์ต่างประเทศ	กลุม่บรษิทัฯ	จะท�าสญัญาเป็นตวัแทนจ�าหน่าย

กับเจ้าของสิ่งพิมพ์จ�านวนหลายราย	โดยส่วนใหญ่สัญญาตัวแทนจ�าหน่ายนิตยสารมีระยะเวลา	1	ปี	และมีสิทธิต่อ

อายุสัญญาได้	ส�าหรับสัญญาตัวแทนจ�าหน่ายหนังสือพิมพ์จะหมดอายุเมื่อมีการยกเลิกสัญญา	ทั้งนี้เจ้าของสิ่งพิมพ์

สามารถยกเลิกสัญญาได้	หากกลุ่มบริษัทฯ	ท�าผิดสัญญา	และ/หรือมีปัญหาด้านการเงิน	และ/หรืออยู่ในสถานะล้ม

ละลาย	และ/หรอืเมือ่มกีารแจ้งอกีฝ่ายล่วงหน้า	เป็นต้น	ทัง้นีก้ลุม่บรษิทัฯ	อาจมคีวามเสีย่งจากการทีเ่จ้าของสิง่พมิพ์

ไม่ต่ออายสัุญญา	หรอืยกเลกิสญัญา	ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิ	ฐานะทางการเงนิ	และผลประกอบการ

ของกลุ่มบริษัทฯ	ในอนาคต		

อย่างไรกต็าม		กลุม่บรษิทัฯ	กบัเจ้าของสิง่พมิพ์มีการท�าธรุกจิและมคีวามสมัพนัธ์อนัดีต่อกนัเป็นระยะเวลายาวนาน	

โดยผู้บริหารและทีมงานของบริษัทฯ	เป็นกลุ่มที่ท�าธุรกิจนี้กับเจ้าของสิ่งพิมพ์มาตั้งแต่เริ่มต้น	รวมทั้ง	กลุ่มบริษัทฯ	

ได้มีการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด	จึงไม่มีปัญหาเรื่องการไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญาตลอดระยะเวลาที่

ผ่านมา	นอกจากนี้	 เจ้าของสิ่งพิมพ์	The	Yomiuri	Shimbun	ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ	ให้ด�าเนินการพิมพ์และจัด

ส่งหนังสือพิมพ์ต่างประเทศดังกล่าว	ซึ่งได้มีการลงทุนในการสร้างฐานข้อมูล	การพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าในระบบ

สารสนเทศของบริษัทฯ	และการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ	ให้มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในการด�าเนินงาน	

ดังนั้น	โอกาสที่เจ้าของสิ่งพิมพ์ดังกล่าวจะยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายกับกลุ่มบริษัทฯ	จึงมีน้อย	

2.2 ความเสี่ยงจากเจ้าของสิ่งพิมพ์ยกเลิกการผลิต

ในการประกอบธรุกจิบรกิารการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายส่ิงพิมพ์ต่างประเทศ	กลุม่บรษิทัฯ	มคีวามเสีย่งจากการท่ีเจ้าของ

สิ่งพิมพ์ยกเลิกการผลิต	ซึ่งมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและด�าเนินธุรกิจ	ดังนั้น	กลุ่มบริษัทฯจ�าเป็นต้องหาสิ่ง

พิมพ์ทีม่ชีือ่เสียงและมัน่คงเพือ่ทดแทนหรอืเพิม่เติมอยูเ่สมอๆ	และถงึแม้ว่าหนงัสอืพมิพ์	The	Wall	Street	Journal	

Asia	ซึ่งได้ยกเลิกการพิมพ์ส�าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เพราะต้องการเปลี่ยนจากการอ่านผ่านสิ่งพิมพ์

เป็นการอ่านผ่านออนไลน์	แต่ก็ยังคงให้ทางกลุ่มบริษัทฯเป็นตัวแทนในการขายสมาชิกแบบออนไลน์

2.3 ความเสี่ยงจากความนิยมในการอ่านออนไลน์ 

ในปัจจบุนั	การอ่านผ่านทางออนไลน์ได้รบัความนยิมมากข้ึน	ท�าให้มผีลกระทบต่อการจดัจ�าหน่ายหนงัสอืพมิพ์และ

นิตยสารต่างประเทศ	แต่หากส�านักพิมพ์ก็ได้มีการปรับตัว	 โดยจัดจ�าหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารพร้อมกับการ

อ่านทางออนไลน์	ซึง่ท�าให้ผูอ่้านสามารถมทีางเลอืกในการอ่านมากขึน้	ท�าให้ปัญหาในการบอกเลกิรบัสมาชกิน้อยลง

3. ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจดิจิทัล

3.1 ความเสี่ยงจากการลักลอบท�าซ�้าเนื้อหา

มีเว็บไซต์ที่ลักลอบน�าเสนอสื่อ	เช่น	การ์ตูน	โดยผิดกฎหมายอยู่พอสมควร	ท�าให้ลูกค้าบางส่วนบริโภคสื่อดังกล่าว

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้าดงักล่าวแบบถกูกฎหมาย	ดงันัน้	จงึจ�าเป็นต้องคดัเลอืกเนือ้หาที่

ดี	โดดเด่นและแตกต่าง	พร้อมๆ	กับการใช้เทคโนโลยีที่ดี	มีความปลอดภัยสูง	และการให้บริการที่เป็นเลิศ	ซึ่งบริษัท

ได้แสวงหาเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเอกลักษณ์	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ตลอดจนหาวิธีการน�าเสนอที่เหนือ

กว่าเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายเหล่านั้น	และตลอดจนน�าเสนอขายในราคาที่น่าสนใจ
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3.2 ความน่าเชื่อถือของเว็บไซด์ ถูกกระทบได้ง่าย

	 ปัจจบัุนเราต้องยอมรบัว่าสงัคมออนไลน์ได้เข้ามามบีทบาทและมส่ีวนต่อความคดิ	การตดัสินใจ	การรบัรูข่้าวสาร

ต่างๆ	ผ่านสื่อออนไลน์	ทั้งโซเชียลมีเดีย	บล็อค	กระทู้		และอื่นๆ	ซึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน	นิยมค้นหา

ข้อมูลของสินค้าและบริการ	ก่อนท�าการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการต่างๆ	ซึ่งข้อมูลเหล่านั้น	เป็นปัจจัยภายนอก

ที่ควบคุมได้ยาก	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในสินค้าและบริการของผู้บริโภคเป็นหลัก	ดังนั้น	จึงจ�าเป็นที่จะต้อง

ควบคุมและรักษามาตรฐานของงานบริการทั้งระบบ	ที่มีความจ�าเป็นและส�าคัญอย่างมากต่อธุรกิจ	E-Commerce	

ที่มีหัวใจหลักคือความรวดเร็วและถูกต้อง	เช่น	ระบบของเว็บไซด์,	ระบบโลจิสติกส์,	การตรวจสอบคุณภาพของ

สินค้า,	ระบบการช�าระเงิน,	ระบบคืนสินค้า,	งานบริการหลังการขาย,	ช่องทางการติดต่อที่สะดวกรวดเร็ว	รวมทั้ง

การสื่อสารการตลาดที่จะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ	

 
4. ความเสี่ยงจากอัตราค่านิยมการอ่านนิตยสารที่ลดน้อยลง

เน่ืองด้วยธุรกิจนิตยสารภาษาอังกฤษส�าหรับวัยรุ่นนั้นเจาะตลาดผู้อ่านวัยรุ่นเป็นหลัก	วัยรุ่นในสมัยน้ีนิยมใช้ส่ือ

ออนไลน์มากข้ึน	อย่างไรก็ตาม	บทความต่างๆบนสื่อออนไลน์ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงความชอบของเยาวชนได้ดีไป

กว่าการสื่อสารด้วยภาพ	และเสียง	 	นิตยสารเนช่ันจูเนียร์จึงปรับรูปแบบเนื้อหาและดีไซน์ให้น่าอ่านตามยุคสมัย

มากขึ้น	ด้วยภาพประกอบที่สวยงามและเข้าใจ	ตัวหนังสือที่กระชับและจับใจความง่ายขึ้น	

บริษัทฯ	ท�ากิจกรรมการตลาดเพื่อสร้าง	Customer	Relationship	โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาความรู้ภาษา

องักฤษ	ด้วยบรษัิทฯมชีือ่เสยีงด้านการผลติสือ่ภาษาองักฤษในระดบัต้นของประเทศ	รวมถงึมสีือ่มลัตมิเีดยีทีส่ามารถ

หลอมรวมสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จึงท�าให้กิจกรรมสามารถสร้างประโยชน์ต่อลูกค้าโดยตรง	รวมถึงสร้างคุณค่า

และพัฒนาสังคมและการศึกษา	(CSR)	ซึ่งมีผู้สนับสนุนในความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งภาครัฐและเอกชน

5. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุน 

5.1 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ “NINE-W1” 

ในเดือนมิถุนายน	2556	บริษัทฯได้มีการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน		NINE-W1	จ�านวน	85,000,000	หน่วย	อายุ	5	ปี	โดยไม่คิดค่าตอบแทนใน

อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม	1	หุ้น	ต่อ	1	หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ซึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	ยังคงเหลือใบส�าคัญ

แสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวนทั้งสิ้น	84,958,614	หน่วย

	 ในการนี้หากผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิท�าการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯเต็มจ�านวน	 ผู้ถือหุ้นสามัญของ 

บริษัทฯอาจได้รับผลกระทบจาก	Dilution	Effect	ทั้งในเรื่องของราคาหุ้นในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง	และสัดส่วน

การถือหุ้นที่ลดลงดังต่อไปนี้

 ก่อนการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิเต็มจำานวน (31 ธันวาคม 2559)

	 จ�านวนหุ้นสามัญที่เรียกช�าระแล้ว	 170,048,386	 หุ้น

	 สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นก่อนการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 100	 %

 หลังการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิเต็มจำานวน (NINE-W1)

	 จ�านวนหุ้นสามัญที่เรียกช�าระแล้ว	 255,007,000	 หุ้น

	 สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 66.68	 %

	 สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ลดลง	 33.32	 %
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5.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ “ESOP-WA”

	 ในเดือนสิงหาคม	2556	บริษัทฯได้มีการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่กรรมการ	

ผู้บริหาร	และ/หรือ	พนักงานของบริษัทฯ	และ/หรือ	บริษัทย่อย	(ESOP)	จ�านวน	4,250,000	หน่วย	ชนิดไม่มีมูลค่า	

อายุ	5	ปี	อัตราการใช้สิทธิ	ใบส�าคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วยต่อหุ้นสามัญ	1	หุ้น	ราคาในการใช้สิทธิ	4	บาท	ต่อ	1	หุ้น

สามัญ	ซึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	ยังคงเหลือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวนทั้งสิ้น	4,243,000	หน่วย

	 ในการน้ีหากผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิท�าการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯเต็มจ�านวน	ผู้ถือหุ้นสามัญของ 

บริษัทฯอาจได้รับผลกระทบจาก	Dilution	Effect	ทั้งในเรื่องของราคาหุ้นในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง	และสัดส่วน

การถือหุ้นที่ลดลงดังต่อไปนี้

 

 ก่อนการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิเต็มจำานวน (31 ธันวาคม 2559)

	 จ�านวนหุ้นสามัญที่เรียกช�าระแล้ว	 170,048,386	 หุ้น

	 สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นก่อนการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 100	 %

 หลังการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิเต็มจำานวน (ESOP-WA)

	 จ�านวนหุ้นสามัญที่เรียกช�าระแล้ว	 174,291,386	 หุ้น

	 สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 97.56	 %

	 สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ลดลง	 2.44	 %

6. ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ

6.1 ความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายและบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ

	 ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป	ปัจจุบัน	 เครือเนชั่นถือหุ้นร้อยละ	72.35	ของทุนช�าระ

แล้ว	จงึท�าให้สามารถควบคมุคะแนนเสยีงในการลงมตทิีส่�าคญัในการประชมุผู้ถอืหุน้ได้ทัง้หมด	ซึง่รวมถงึมตพิเิศษที่

กฎหมายหรือข้อบงัคับของบรษัิทฯ	ก�าหนดให้ต้องได้รบัเสยีง	3	ใน	4	ของจ�านวนหุน้ท่ีเข้าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง	

ท�าให้ผูถื้อหุน้รายอืน่ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพือ่ตรวจสอบและถ่วงดลุเรือ่งทีผู่ถื้อหุน้รายใหญ่เสนอได้	นอกจากนี้	

เครอืเนชัน่ยงัมส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการกลุ่มบรษิทัฯ	โดยมกีรรมการตวัแทนจ�านวน	3	ท่านจากทัง้หมด	7	ท่าน	

และคณะกรรมการบริหารจ�านวน	3	ท่านจากทั้งหมด	4	ท่าน	เป็นตัวแทนที่มาจากเครือเนชั่น

	 อย่างไรก็ตาม	 เพ่ือถ่วงดุลการบริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 บริษัทฯ	จึงได้แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็น

บคุคลภายนอกจ�านวน	3	ท่าน	เพือ่ท�าหน้าทีใ่นการตรวจสอบการด�าเนนิงานของผูบ้รหิารและดแูลผลประโยชน์ของ 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย			
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ร�ยชื่อผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	10	อันดับแรก	(ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน	ณ	วันที่	27	ตุล�คม	2559)	

 ลำาดับ กลุ่มผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ

 1. บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 123,028,987 72.3495

 2. นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม 3,260,300 1.9173

 3. นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ 1,304,000 0.7668

 4. นางวันทนา เลิศสกุลผาสุข 1,219,999 0.7174

 5. นางสุปรีดา ศรีศุภรพันธ์ 1,020,000 0.5998

 6. นางอรวรรณ ประทีปพิชัย 900,000 0.5293

 7. นายวิชัยยา เมนอน 820,000 0.4822

 8. นายกฤษดา คุปตานนท์ 771,700 0.4538

 9. นายลาน เกิดผล 700,000 0.4116

 10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 666,155 0.3917

  อื่นๆ 36,357,245 21.3806

  รวม 170,048,386 100

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
หมายเหต	ุ•	กลุม่ผูถ้อืหุน้ทีจ่ดัอยูใ่นกลุม่เดียวกนัและออกเสียงไปในทางเดียวกนัได้แก่	บริษทั	เนชัน่	มลัตมีิเดยี	
กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

 •	 ประเภทผู้ถือหุ้น	–	ก�รกระจ�ยต�มสัญช�ติ

 ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ จำานวนราย จำานวนหุ้น ร้อยละ

 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 1,432 169,915,608 99.92

 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 7 132,778 0.08

 รวมทั้งสิ้น 1,439 170,048,386 100.00

*	ข้อบงัคบับรษิทั	เนชัน่	อนิเตอร์เนชัน่แนล	เอด็ดูเทนเมนท์	จ�ากดั	(มหาชน)	ก�าหนดว่า	“ห้ามมใิห้บคุคลทีไ่ม่มี
สัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ	เกินกว่าร้อยละ	35	ของหุ้นทั้งหมด”	

	 •	 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการอย่างมีนัยส�าคัญ	
		 	 	-ไม่มี-

	 •	 ชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยมิได้แสดงสถานะที่แท้จริง	

	 	 -	ไม่มี
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รายงานการกำากับดูแลกิจการ

1. นโยบายกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรษิทั	เนชัน่	อนิเตอร์เนชัน่แนล	เอด็ดเูทนเมนท์	จ�ากดั	(มหาชน)	เชือ่ม่ันเป็นอย่างยิง่ว่าระบบ	
และการก�ากับดแูลกจิการทีด่	ีจะท�าให้บรษิทัฯ	มีระบบการบริหารจัดการทีม่ปีระสิทธภิาพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	ผู้มีส่วนได้เสีย	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ยกระดับ
การด�าเนินงานอย่างยั่งยืน	และเป็นหัวใจส�าคัญที่น�าไปสู่ความส�าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ส�าคัญที่สุดของ 
บริษัทฯ	ได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบรษิทั	จงึได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการ	ทีส่อดคล้องตามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีด่	ี 
(code	of	best	practices)	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ก�าหนดและดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายและข้อปฏิบัติที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด	และจะติดตามปรับปรุงให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์	
สอดคล้องกับประโยชน์และความคาดหวังของผู้ถือหุ้นอยู่ตลอดเวลา	และให้เป็นท่ีเชื่อม่ันของผู้ถือหุ้นว่า 
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างดี

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประกาศใช้ครั้งแรก	 
เม่ือวนัที	่17	พฤศจกิายน	2551	และได้ด�าเนนิการทบทวนปรบัปรงุเนือ้หาเป็นประจ�า	ให้เหมาะสมและสอดคล้อง 
เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ส�าหรบับริษทัจดทะเบยีนปี	2555	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
โดยฉบับที่ใช้ล่าสุดได้ทบทวนเมื่อวันที่	3	พฤษภาคม	2559	และประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบและ 
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

การสื่อสารนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักดีว่า	การด�าเนินการเรื่องการก�ากับดูแลกิจการนั้น	เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	ปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนการด�าเนินงานคือพนักงานทุกคนของบริษัทฯ	 
และบริษัทในเครือ	จึงได้ประกาศแจ้งพนักงาน	และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ส่ือสารภายในองค์กร	 
รวมถึงฝ่ายบริหารได้ติดตามก�ากับให้มีการด�าเนินงานตามนโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชิด	นอกจากนั้น 
เพือ่สร้างความเข้าใจกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่	บรษัิทฯ	ได้เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์หลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ 
ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนรับทราบด้วย	และหากผู้ถือหุ้น 
ประสงค์จะขอรับนโยบายดังกล่าวเป็นเอกสาร	สามารถติดต่อได้ท่ีฝ่ายเลขานุการบริษัท	โดยใช้แบบฟอร์ม 
ขอรับเอกสารที่ส่งพร้อมรายงานประจ�าปี	ทั้งนี้เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ของบริษัทฯ	
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การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ 

บริษทัฯ	จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์	เมือ่ปี	2553	และจากความมุง่มัน่ในการปรบัปรงุเรือ่งธรรมาภบิาลของ 
บริษัทอย่างต่อเน่ืองนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ได้มีการประกาศใช้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ 
บรษัิทจดทะเบยีนปี	2549	ผลการประเมนิคณุภาพการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ�าปี	2559	ซึง่จดัโดยสมาคม 
ส่งเสรมิผู้ลงทนุไทย	สมาคมบรษิทัจดทะเบียน	และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	 
อยู่ในระดับ	“ดีเยี่ยม	และสมควรเป็นตัวอย่าง”	โดยบริษัทได้คะแนน	98.50	เต็ม	100	คะแนน	จากจ�านวน
บริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินทั้งหมด	601	บริษัท	

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ในปี	2559	ของบริษัทฯ	ได้ครอบคลุมเนื้อหา	5	หมวด	ได้แก่	

	 1)	สิทธิของผู้ถือหุ้น	
	 2)	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	
	 3)	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	
	 4)	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	
	 5)	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ	ตระหนักดีว่า	ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ	ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ให้ท�าหน้าท่ีแทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญของบริษัทฯ	โดยก�าหนดไว ้
ในนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ	บรษิทัฯ	ได้ให้ความส�าคญัและเคารพสิทธขิองผู้ถือหุน้	โดยปฏบิติัตามหลักเกณฑ์ 
ที่กฎหมายก�าหนด	

บริษัทฯ	มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ	
อย่างเพียงพอและทันเวลา	 ได้ให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิที่กฎหมายก�าหนด	จึงจัดให้มีหน่วยงาน 
นักลงทนุสมัพนัธ์	(Investor	Relation)	ท�าหน้าทีร่บัผดิชอบดแูล	ให้ข้อมลู	ตอบค�าถามต่างๆ	และจดัให้มกีาร
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ	ของบริษัทฯ	ไว้ที่เว็บไซต์	www.nine.co.th	 เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทฯ	ต่อ 
ผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุทัว่ไปทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	ซ่ึงได้แก่	ข้อมลูส�าคญัล่าสุด	จดหมายแจ้งข่าวสาร
ถึงผู้ลงทุน	เป็นต้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2559 
คณะกรรมการบรษิทั	ให้ความส�าคญักบัการจัดประชมุผู้ถอืหุ้นของบริษทั	เพ่ือรายงานให้ผู้ถือหุน้ได้ทราบผล 
การด�าเนินงานของบรษิทัฯ	และร่วมตดัสนิใจในเร่ืองส�าคญัของบริษทัฯ	รวมท้ังซักถามข้อมลูและรายละเอยีดต่างๆ	
เก่ียวกับการบรหิารงานและกจิกรรมของบรษิทัจากคณะกรรมการบรษิทั	และฝ่ายจดัการ	โดยการจดัประชุม 
ผู้ถือหุ้นภายในปี	2559	ที่ผ่านมา	บริษัทไม่เพียงแต่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
อย่างถกูต้อง	ครบถ้วน	แต่ยงัมุง่เน้นให้การด�าเนนิการต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องเป็นไปตามหลกัการก�ากบัดูแลกิจการทีดี่ 
อย่างเตม็ที	่โดยยดึถอืปฏบิติัตามแนวทางในคูม่อื	AGM	Checklist	ซึง่จัดท�าขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย	
สมาคมบริษัทจดทะเบียน	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
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บรษิทัฯ	มนีโยบายส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้	โดยเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัก�าหนดวนั	เวลา	
และสถานทีจ่ดัการประชุมล่วงหน้า	พร้อมระบุแผนทีช่ดัเจนในหนงัสอืเชญิประชมุ	และได้น�าเทคโนโลยรีะบบ
บาร์โค้ด	(Barcode)	มาใช้ในการลงทะเบียน	การนับคะแนน	และการแสดงผลมติที่ประชุม

ในปี	2559	บริษัทฯ	ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น	2	ครั้ง	ดังนี้
1.	จดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2559	ในวนัที	่25	เมษายน	2559	ณ	ห้องประชมุ	ชัน้	27	อาคารอนิเตอร์ลงิค์	
เวลา	14.00	น.	เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา	12.00	น.	โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม	6	ท่าน	มีผู้ถือหุ้นและ
ผูร้บัมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเป็นจ�านวน	31	ราย	รวมจ�านวนหุน้	130,703,808	หุน้	คดิเป็นร้อยละ	76.86	
ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดจ�านวน	170,048,386	หุ้น	

2.	 จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี	1/2559	ในวันที่	7	พฤศจิกายน	2559	ณ	ห้องประชุมชั้น	7	อาคาร
มหาวิทยาลัยเนชั่น	กรุงเทพฯ	เวลา	15.00	น.	 เพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่ง
ก่อนครบวาระ	ปรากฎว่า	มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตาม 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	พ.ศ.	2535	มามตรา	103

ทัง้นี	้บริษทัฯ	ได้จดัให้มกีารนดัประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ใหม่	คร้ังที	่1/2559	(ครัง้ทีเ่ลือ่นมา)	ในวนัที	่23	ธนัวาคม	
2559	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	7	อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น	เวลา	13.30	น.	เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา	12.30	น. 
โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ�านวน	37	ราย	รวมจ�านวนหุ้น	123,280,928	หุ้น	 
คิดเป็นร้อยละ	72.50	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดจ�านวน	170,048,386	หุ้น	

ซึ่งการด�าเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีและตามที่กฎหมายก�าหนดดังนี้	

ก่อนวันประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัทฯได้น�าข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	และวิสามัญผู้ถือหุ้น	ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผย 
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ก่อนล่วงหน้า	30	วัน	และ	7	วัน	ตามล�าดับ	 โดยบริษัทฯ	มอบหมายให้บริษัท	 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	 ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ	 เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม	 โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระการ
ประชมุ	ข้อเทจ็จรงิและเหตผุล	ความเหน็ของคณะกรรมการ	ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนและเพียงพอส�าหรับ 
การพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น	พร้อมจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน	รายงานประจ�าป	ี 
เอกสารประกอบการพจิารณาแต่ละวาระ	ค�าชีแ้จงวิธกีารต่างๆ	ข้อมลูกรรมการอสิระ	ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ	
ข้อบงัคบับรษิทัเฉพาะท่ีเกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้	แผนทีส่ถานทีจ่ดัประชมุ	และหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบ
ที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด	โดยจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า	21	วัน	และ	7	วัน	ตามล�าดับ	
รวมถึงได้ประกาศลงโฆษณารายละเอียดเก่ียวกับการจัดประชุมและระเบียบวาระท่ีเสนอในหนังสือพิมพ์ 
รายวันติดต่อกัน	3	วัน	ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า	3	วัน	เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้า	
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บริษัทฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม	การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้าด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการ	และส่งค�าถามเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์	www.set.or.th	หรือ	www.nine.co.th	ก่อนวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในช่วงวันท่ี	4	ธันวาคม	2558	ถึงวันที่	29	มกราคม	2559	ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น 
ส่วนน้อยเสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	และเสนอวาระเพ่ิมเตมิ	และก่อนวนัประชุมวสิามญั 
ผู้ถือหุ้นในช่วงวันท่ี	 3	 -	20	ธันวาคม	2559	ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารง 
ต�าแหน่งกรรมการ	4	ท่าน	แต่ไม่มีเสนอวาระเพิ่มเติม	

ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ได้รายงานผลการใช้สทิธผู้ิถือหุน้เสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการพจิารณาเลอืกต้ังเข้าด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบริษัท	และสิทธิการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ในวันที่	10	กุมภาพันธ์	2559	และในวันที่	20	ธันวาคม	2559	ตามล�าดับ

ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งค�าถามล่วงหน้าผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	หรือทางโทรสาร	02-338-3904	ตั้งแต่วันที่	18	มีนาคม	2559	ถึงวันที่	31	มีนาคม	
2559	 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น	ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอค�าถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด	

วันประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
ในการพจิารณาก�าหนดวนั	เวลาการประชมุ	และสถานทีจ่ดัประชมุ	บรษัิทฯ	ค�านงึถึงความสะดวกของผูถ้อืหุน้ 
ในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมเป็นอันดับแรก	 โดยบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถ 
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย	1	ชั่วโมง	รวมทั้งวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ 
เชญิผูส้อบบญัชจีากบรษิทั	เคพเีอม็จ	ีภมูไิชย	สอบบญัช	ีจ�ากดั	และทีป่รึกษากฎหมายจากบริษทั	เภา	แอนด์	 
แอสโซซิเอทส์	ลอว์	ออฟฟิช	จ�ากัด	เข้าร่วมประชุม	เพือ่รบัฟังความคดิเห็น	เตรยีมตอบข้อซักถามของผูถ้อืหุน้ 
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง	และในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งประธานกรรมการบริษัทฯ	ท�าหน้าท่ี 
เป็นประธานที่ประชุม	และวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ได้เชิญท่ีปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม	เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น	เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม	บริษัทฯ	จะชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ใช้ในการประชุม	วิธีการลงคะแนน	การนับ
คะแนน	การใช้บัตรลงคะแนน	ให้ทีป่ระชมุรบัทราบโดยละเอยีด	โดยประธานทีป่ระชมุเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ 
ได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม	พร้อมให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	และ
กรรมการบริหารบางท่าน	 เป็นผู้ช้ีแจงตอบค�าถามของผู้ถือหุ้น	และจัดให้มีการจดบันทึกสาระส�าคัญของ
ค�าถาม	ค�าตอบ	และข้อสรุปเรื่องนั้นๆ	ในรายงานการประชุมแล้ว	

บริษัทฯ	ได้น�าระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด	มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	นับคะแนนเสียง	และ
การแสดงผลการลงมติในการประชุมแต่ละวาระ	และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ	บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	และได้บันทึกวิธีลงคะแนน	วิธีนับคะแนน	มติที่ประชุม	 โดยแยก
เป็นคะแนนที่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	และงดออกเสียง	ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน	ทั้งนี้ส�าหรับวาระ
การเลือกตั้งกรรมการจะด�าเนินการลงมติเป็นรายคน	ส่วนในการลงมติในแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนน
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เสียง	 เพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง	พร้อมท้ังได้บันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียง
ในแต่ละวาระอย่างละเอียด

บริษัทฯ	 ได้น�าเสนอวาระพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเป็น 
ผูพ้จิารณาอนมุตัเิป็นประจ�าทกุปีโดยน�าเสนอข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบคุคลเปรยีบเทยีบ
กับปีก่อน	รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อประกอบ
การพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	บริษัทฯ	 เสนอทางเลือกในการมอบฉันทะให้แก่
กรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย	1	ท่าน	 ซ่ึงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องท่ีต้องพิจารณา	 เป็นผู้รับมอบ
ฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	พร้อมแนบหนังสือมอบ
ฉันทะ	 (แบบ	ข.)	ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไป
พร้อมหนังสือนัดเชิญประชุม
หลังวันประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
บรษัิทฯ	ได้เปิดเผยผลการลงมตใินการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2559	และการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้
ครั้งที่	 1/2559	 ให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ	 โดยส่งผ่านระบบ	Set	Community	Portal	 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันทีภายหลังการประชุมหรือไม่เกิน	 09.00	น.	ของวันท�าการ 
ถดัไปนบัจากวนัทีจั่ดประชมุ	ซึง่เป็นไปโดยถกูต้องตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย	

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการก�ากับดูแลกิจการเป็นประจ�าเพ่ือให้สามารถสร้าง	
ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน	โดยหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหรือการด�าเนินการใดๆ	ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยาก	 ซับซ้อน	หรือมีต้นทุนสูงโดย 
ไม่จ�าเป็น	 โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี	2559	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ค�านึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง 
เท่าเทยีมกัน	และยดึถือด�าเนนิการตามแนวทางดงัต่อไปนีเ้พือ่ให้ผูถ้อืหุน้ทกุรายได้รับทราบข้อมลูทีม่นียัส�าคญั	
และมีสิทธิในกระบวนการตัดสินใจและได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทฯ	ส�าหรับเหตุการณ์ที่
ส�าคัญตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

	 •	ในการประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	มีนโยบายที่จะไม่ด�าเนินการไปในทางที่อาจกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้น 
	 	 ทกุราย	และไม่มกีารเพิม่ระเบียบวาระในทีป่ระชมุหรอืเปลีย่นแปลงข้อมลูส�าคญัโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้อืหุน้ 
	 	 ทราบล่วงหน้า	รวมถึงไม่มกีารแจกเอกสารทีม่ข้ีอมลูส�าคญัเพ่ิมเติมในทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้อย่างกระทนัหนั	 
	 	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ	
	 •	ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ�านวนหุ้นที่ถืออยู่	โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียง 
	 	 หนึ่งเสียงเท่ากัน	และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ
	 •	 เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง	สามารถใช้สทิธอิอกเสยีงโดยการมอบฉนัทะ 
	 	 ให้กับกรรมการอิสระ	ซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อเป็นทางเลือกในการ 
	 	 มอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น	และอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือ 
	 	 มอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ได้



N
ation International   Edutainm

ent Public C
om

pany Lim
ited

45

	 •	ไม่มกีารท�ารายการระหว่างกนักบับริษทัย่อย	บริษทัท่ีเกีย่วข้อง	หรือบคุคลท่ีเกีย่วโยงกนัท่ีเป็นผู้ถือหุน้ 
	 	 ของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นสาระส�าคัญ	
 
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู ้ถือหุ ้นแล้ว	 คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของ 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่	นอกจากเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อการประกอบธรุกจิโดยตรงแล้ว	ยงัขยายไปสู่เร่ืองที่ 
คณะกรรมการเห็นว่าเป็นหน้าที่	ที่ควรท�าต่อสังคมส่วนรวมด้วย	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับการดูแลปฏิบัติ
จากบริษัทตามสิทธิท่ีพึงมีและเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง	คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีกระบวนการ 
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ	กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความมั่งคั่ง	ความมั่นคงทาง 
การเงิน	และความยั่งยืนของกิจการ
ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญของบริษัทมีหลายกลุ่ม	ประกอบด้วย	พนักงาน	ลูกค้า	ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	คู่ค้า	เจ้าหนี้	 
คู่แข่งทางการค้า	สังคม	ภาครัฐ	ชุมชุนที่บริษัทตั้งอยู่	 เป็นต้น	คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อ 
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีแต่ละกลุม่	โดยค�านงึถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงทีม่กีบับริษทัฯ	 
ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการเสรมิสร้างผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	เพือ่สร้างความ
มัน่คงอย่างยัง่ยนืให้กบักจิการ	และเปิดเผยข้อมลูส�าคญัทีเ่กีย่วข้องให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีได้รบัทราบข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน	เพียงพอ	และทนัต่อเวลา	โดยคณะกรรมการได้ก�าหนดเป็นจริยธรรมขององค์กรในด้านต่างๆ	และ
ได้พิจารณาทบทวนอยู่เป็นประจ�า	โดยล่าสุดเมื่อวันที่	3	พฤษภาคม	2559	มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ 
ทนัต่อสถานการณ์โดยได้จดัท�านโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่และปรบัปรงุแนวปฎบิตัใินการแจ้งข้อร้องเรียนให้ 
ชัดเจนยิ่งขึ้น	(สามารถค้นหารายละเอียดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ	ได้ที่	www.nine.co.th)	

ประเด็นเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการกรณีส�านักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
จ�านวน 3 ท่าน ว่ามีลักษณะขาดความน่าไว้ว้างใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  ต้อง
ยุติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559

สืบเนื่องจากที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ส�านักงาน	ก.ล.ต.)	 ได้มี
หนังสือแจ้งมายังบริษัทในช่วงเดือนตุลาคม	2559	ว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทในขณะนั้น	 รวม	 
3	ราย	มลีกัษณะขาดความน่าไว้วางใจจากกรณทีีถ่กูพนักงานอยัการยืน่ฟ้องในคดคีวามผดิเกีย่วกบัเหตกุารณ์
ในวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2558	ของบริษทัเนชัน่	มลัติมเีดีย	กรุ๊ป	จ�ากดั	(มหาชน)	ส่งผลให้บคุคล 
ดังกล่าว	ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ	ตั้งแต่วันที่	6	ตุลาคม	2559		
แต่ต่อมาส�านกังาน	ก.ล.ต.	ได้ยกเลกิประกาศฉบบัเดมิและใช้หลกัเกณฑ์ใหม่ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ที่	กจ.	3/2560		เรื่อง	ก�าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท		มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์	2560	โดยหลักเกณฑ์ใหม่ก�าหนดให้บุคคล
ที่จะเข้าข่ายมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจด้วยเหตุท่ีอยู่ระหว่างถูกด�าเนินคดีน้ันต้องเป็นกรณีท่ีส�านักงาน	
ก.ล.ต.	มหีนงัสอืกล่าวโทษบุคคลนัน้โดยตรงต่อพนกังานสอบสวนเท่านัน้		ดงันัน้หลกัเกณฑ์ใหม่นีจ้งึส่งผลให้ 
อดีตกรรมการและผู้บริหารของบริษัททั้ง	3	ราย	ได้แก่	นายพนา	จันทรวิโรจน์,	นางสาวดวงกมล	โชตะนา	
และ	นายเสริมสิน	สมะลาภา	พ้นจากการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ	ตั้งแต่วันที่	16	กุมภาพันธ์	2560		
เนื่องจากส�านักงาน	ก.ล.ต.	ไม่เคยมีหนังสือกล่าวโทษบุคคลดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวนมาก่อน
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จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบด้วย
1. จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ
1.1 แนวทางการด�าเนินธุรกิจ 
บริษัท	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบธุรกิจส�านักพิมพ์	โดยผลิตและ
จ�าหน่ายสือ่สิง่พมิพ์ประเภทพอ็คเก็ตบุ๊คส์	สิง่พมิพ์ส�าหรับเยาวชน	และสือ่ส่ิงพมิพ์อิเลก็ทรอนกิส์	เป็นตัวแทน
จ�าหน่ายและให้บรกิารต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่พิมพ์ต่างประเทศ	โดยมุง่มัน่ท่ีจะผลิตสินค้า	เนือ้หา	และบริการ 
ทีมี่คุณภาพเพือ่ประชาชน	ด้วยประสบการณ์ความช�านาญและความทุม่เทของคณะผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน	

1.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
บรษัิทฯ	มีอุดมการณ์ในการด�าเนนิธรุกิจด้วยความซือ่สัตย์สจุรติ	มคีณุธรรม	ยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ	และข้อพึงปฏิบัติใน
การท�างาน	 (Code	of	Conduct)	บริษัทฯ	จึงได้จัดท�า	“นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น”	 เป็นลายลักษณ์
อกัษรขึน้	ซึง่ผ่านการอนมุติัจากคณะกรรมการบรษิทั	เพือ่เป็นแนวทางการปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการด�าเนนิธรุกจิ	
และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน	ดังนี้
	 1.	ห้ามกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงานของบริษัทฯ	ด�าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ	 
ทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม	ได้แก่	การรบัสิง่ของ	ของขวญั	การเลีย้งรบัรอง	เงนิเรีย่ไร	เงนิบรจิาคและผลประโยชน์
อื่นใด	ให้แก่ตนเอง	และครอบครัว	จากบุคคลที่ท�าธุรกิจกับบริษัทฯ
	 2.	ครอบคลุมถึงพนักงาน	คู่ค้า	ลูกค้า	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ	และ
ก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กรเป็นประจ�าทุกปี	ตลอดจนทบทวน
แนวทางการปฏิบตั	ิและข้อก�าหนดในการด�าเนนิการเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของธรุกิจ	ระเบยีบ	
ข้อบังคับ	และข้อก�าหนดของกฎหมาย
	 3.	การด�าเนินการใดๆ	ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้ในนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการ	และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ	รวมทั้งระเบียบ	คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจน
แนวทางการปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ	จะก�าหนดขึ้นต่อไป
	 4.	 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�าเนินการในเร่ืองที่มีความเส่ียงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น	กรรมการ	 
ผู้บริหาร	พนักงานของบริษัทฯ	ทุกระดับ	ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
	 	 4.1	 การเลี้ยงรับรอง	ของก�านัล	และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
	 	 	 •	 การให้	มอบ	หรือรับ	ของก�านัล	การเลี้ยงรับรอง	ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในคู่มือจริยธรรม 
	 	 	 	 ธุรกิจฯ
	 	 4.2	 เงินบริจาคเพื่อการกุศล	เงินเรี่ยไร	หรือเงินสนับสนุน
	 	 	 •	 การให้	หรือรับ	เงินบริจาค	เงินเรี่ยไร	หรือเงินสนับสนุน	ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส	และต้อง 
	 	 	 	 ถูกต้องตามกฎหมาย	โดยต้องมั่นใจว่า	 เงินบริจาค	เงินเรี่ยไร	หรือเงินสนับสนุน	ไม่ได้ถูก 
	 	 	 	 น�าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
	 	 4.3	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง
	 	 	 •	 ห้ามให้หรือรับสินบนในการด�าเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า	คู่สัญญา	หน่วยงานภาครัฐ	หรือ 
	 	 	 	 หน่วยงานที่ด�าเนินธุรกิจกับบริษัทฯ	ต้องด�าเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส	ซื่อสัตย์	และ 
	 	 	 	 เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและก�าหนดไว้
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
	 1.	คณะกรรมการบริษัท	มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้มั่นใจว่า	ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้
ความส�าคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
	 2.	คณะกรรมการตรวจสอบ	มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิและบัญช	ีระบบ
ควบคุมภายใน	ระบบตรวจสอบภายใน	และระบบบริหารความเสี่ยง	 เพ่ือให้ม่ันใจว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
สากล	มีความรัดกุม	เหมาะสม	ทันสมัย	และมีประสิทธิภาพ
	 3.	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	คณะผู้บริหาร	มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�าหนดให้มีระบบและให้การ 
ส่งเสรมิและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่	เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ	ระเบยีบ	
ข้อบังคับ	และข้อก�าหนดของกฎหมาย
	 4.	ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน	มหีน้าท่ีรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏบิติังานว่าเป็น
ไปอย่างถูกต้อง	ตรงตามนโยบาย	แนวปฏิบัติ	อ�านาจด�าเนินการ	ระเบียบปฏิบัติ	และกฎหมาย	ข้อก�าหนด
ของหน่วยงานก�ากับดูแล	เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้าน
คอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น	และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางปฏิบัติ 
	 1.	กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงานของบริษัทฯ	ทุกระดับ	ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	
และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ	โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
	 2.	คณะกรรมการบริษัท	จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น	 โดยให้คณะกรรมการบริหาร
และผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ	 ร่วมกันระบุปัจจัยเส่ียงจากการคอร์รัปชั่น	 ผลกระทบและโอกาสท่ีอาจ 
เกดิข้ึน	มาตรการทีต้่องปฏบิตัเิพือ่ลดความเสีย่งทีป่ระเมนิได้	รวมทัง้จดัให้มกีระบวนการตดิตาม	สอบทานการ
ปฏิบัติงาน	และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ
	 3.	พนกังานของบรษิทัฯ	ไม่พงึละเลยหรอืเพกิเฉย	เมือ่พบเหน็การกระท�าทีเ่ข้าข่ายคอร์รัปชัน่ทีเ่กีย่วข้อง
กับบริษัทฯ	ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา	หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ	และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 
ข้อเทจ็จรงิต่างๆ	หากมข้ีอสงสยั	หรอืข้อซกัถาม	ให้ปรกึษากับผูบ้งัคับบญัชา	หรอืบคุคลทีก่�าหนดให้ท�าหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ	ผ่านช่องทางต่างๆ	ที่ก�าหนดไว้
	 4.	บริษัทฯ	จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นท่ีเกี่ยวข้อง 
กับบริษัทฯ	โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชั่น	ตามที่
บริษัทฯ	ก�าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ	ข้อ	4	การแจ้งข้อร้องเรียน	และข้อเสนอแนะ
	 5.	ผู้ที่กระท�าการคอร์รัปชั่น	 เป็นการกระท�าผิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ	ของบริษัทฯ	ซึ่งจะต้องได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ	ก�าหนดไว้	นอกจากนี้	อาจได้รับโทษตามกฎหมาย	หากการ 
กระท�านั้นผิดกฎหมาย
	 6.	บรษิทัฯ	ตระหนกัถึงความส�าคัญในการเผยแพร่	ให้ความรู	้และท�าความเข้าใจกบับคุคลอืน่ทีต้่องปฏบิตัิ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ	ในเรื่องที่ 
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
	 7.	บริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ	 ให้มีจิตส�านึกที่ดี	ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
ของสังคมและประเทศชาติ	พร้อมท้ังรักษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดม่ันว่า	“คอร์รัปชั่น”	 เป็นสิ่งที่ยอมรับ 
ไม่ได้ทั้งการท�าธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
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การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บรษัิทฯ	ได้มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ให้พนกังานและผูม้ส่ีวนได้เสยีกบับรษิทัฯ	ได้รบัทราบ	
ทั้งทางระบบ	Intranet,	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	(E-mail)	และ	Website	ของบริษัทฯ	(www.nine.co.th)	
โดยในรอบปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ไม่มีกรณีการกระท�าผิด	อันเนื่องมาจากการทุจริต

1.3 นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 
บริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบตังิานของบรษิทัฯ	ซึง่นโยบายดงักล่าวครอบคลุมถงึเร่ืองการไม่ละเมดิทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ	์ 
ทั้งนี้พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในหนังสือยอมรับเง่ือนไขของนโยบายดังกล่าว	รวมถึงบริษัทฯ	จะมีการ 
ตรวจสอบการท�างานของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ 
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์	หรือไม่เกี่ยวข้องกับการท�างาน	โดยนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์	 
มีดังนี้
	 1.	ห้ามตดิตัง้โปรแกรมใดๆ	ทัง้ทีเ่ป็นโปรแกรมละเมดิลิขสิทธ์ิ	โปรแกรมประเภท	Freeware	และ	Shareware	
ลงในเครือ่งคอมพิวเตอร์ของบรษิทั	และหากจ�าเป็นต้องใช้งานโปรแกรมนอกเหนอืไปจากทีต่ดิตัง้อยูใ่นเครือ่ง
คอมพิวเตอร์	 ให้ท�าการติดต่อขออนุญาตใช้โปรแกรมและให้พนักงานผู้ดูแลระบบเป็นผู้ติดต้ังหรือควบคุม 
ดูแลการติดตั้ง
	 2.	ไม่คัดลอก	ลอกเลยีนหรือใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์	ในลกัษณะอนัเป็นการละเมดิต่อกฏหมายลขิสทิธิ	์
สญัญาสทิธบิตัร	หรอืจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพี	รวมถงึการท่ีน�าผลงานหรอืข้อมูลอนัเป็นสทิธขิอง
บุคคลภายนอก	ที่ได้รับมาหรือที่จะน�ามาใช้ภายในบริษัท	จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่ละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญาของผู้อื่น

2. จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2.1 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพสื่อสารมวลชน (Nation Way “ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา”)
ตัง้แต่บรษิทัฯ	ได้ก่อตัง้ขึน้มา	ได้ยดึหลกัจรยิธรรมแห่งวิชาชพีของส่ือมวลชน	เป็นประเพณปีฏบัิติอย่างเคร่งครัด	
ซึ่งเป็นเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้สื่อและผู้ปฏิบัติงานของสื่อต่างๆ	ในเครือฯ	ได้รับความเช่ือถือและศรัทธาจาก
สังคมมาอย่างต่อเนื่อง	แม้ในยามคับขันหรือในช่วงที่มีแรงกดดันทางการเมือง	 เราก็สามารถท�าหน้าที่ของ
สื่ออย่างแน่วแน่โดยไม่ละทิ้งหลักการ
หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น	 (Nation	Way)	จัดท�าขึ้นมาเพื่อก�าหนดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้ 
เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกันส�าหรับพนักงานทุกระดับ	 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งจรรยาบรรณ 
เบื้องต้น	ตลอดจนการวางตัวในสังคมและความประพฤติทั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลางาน

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

บริษทัฯ	มมีาตรการ	ในทางปฏิบัตเิพือ่ป้องกันปัญหาการละเมดิและหมิน่ประมาทจากการน�าเสนอข่าว	โดยการ 
อบรมฝ่ายข่าว	 ให้ทราบถึงแนวทางการน�าเสนอข่าว	ข้อความและรูปภาพที่ควรกระท�าและสิ่งท่ีควร 
หลีกเลี่ยง	พร้อมก�าชับพนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	

2.2 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ	และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยค�านึงถึงการเจริญเติบโตของ
องค์กรอย่างยัง่ยืน	และให้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมอย่างต่อเนือ่ง	รวมทัง้จะด�าเนินการอย่างโปร่งใส	ยดึมัน่ใน
คณุธรรม	และอยูใ่นกรอบของกฏหมาย	กรอบนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ	และการปฎบิติัต่อผู้
ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้	บริษัทฯ	มีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการ
ติดต่อซักถาม	ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป	

2.3 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า 
บรษิทัฯ	มคีวามมุ่งมัน่ในการสร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกค้าและประชาชน	ท่ีจะได้รับผลิตภณัฑ์
และบรกิารทีด่	ีมคีณุภาพ	ในระดบัราคาทีเ่หมาะสม	โดยยกระดบัมาตรฐานให้สงูขึน้อย่างต่อเนือ่งและจรงิจงั	
รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน	

บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่มของบริษัทอย่างต่อเนื่อง	ตัวอย่างเช่น	ลูกค้ากลุ่มผู้อ่าน
หนังสือ	มีกิจกรรมต่างๆ	ตลอดท้ังปีท่ีเหมาะกับกลุ่มลูกค้าแต่ละช่วงอายุ	โดยจัดในสื่อหลากหลายช่องทาง	
ทัง้ออนไลน์และออฟไลน์	เช่น	การประกวดภาพวาดระบายสีรูปภาพเจ้าหญงิลิขสิทธิข์องบริษทัดิสนย์ี	การท�า 
กิจกรรมร่วมสนุกตอบค�าถามเพื่อชิงรางวัลที่หลากหลายเป็นประจ�าทุกสัปดาห์	ผ่านทาง	Fanpage	 ใน 
เครือเนชั่น	เช่น	บัตรชมภาพยนตร์,		หนังสือใหม่ในเครือ	เป็นต้น	การจัดงานเปิดตัวหนังสือ	ตลอดจนการจัด
สมัมนา	เรือ่ง	"วถิสีตาร์ทอพั	ฝัน	กล้า	บ้า	ลุย"	นอกจากนัน้	หลังจบงานสัมมนา	ยงัมกีารแชร์เนือ้หาทีม่คีณุค่า
จากการพูดคุยแบ่งปันในงานสัมมนา	ให้กับกลุ่มลูกค้าเนชั่นผ่านทาง	Newsletter,	Blog	และ	Facebook
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2.4 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน 
บริษัทฯ	ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด	และเป็นปัจจัยส�าคัญที่น�าองค์กรไปสู่ความ
ส�าเร็จ	จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน	เสริมสร้างวัฒนธรรม	ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ	และสร้างบรรยากาศการท�างานที่ดี	ส่งเสริมการท�างานเป็นทีม	เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน	
สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างเพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สวสัดกิารต่างๆ	ตามทีก่ฎหมายก�าหนด	อกีทัง้เปิดโอกาสและอ�านวยความสะดวกให้พนกังานสามารถจดัตัง้	
“สหภาพแรงงานสื่อสารมวลชนไทย”	ตามพรบ.	แรงงานสัมพันธ์	2518	ได้	ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์
เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน	ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน	
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้แก่	กิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานท�าบุญใส่บาตรร่วมกันเดือนละคร้ัง	
การจัดงานปีใหม่	กิจกรรมชมรมต่างๆ	เช่น	ค่ายอาสาฯ	ชมรมดนตรี	ชมรมกีฬา	เป็นต้น

การจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน	บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรื่องของ
สวสัดกิารแรงงาน	ในการจดัระบบค่าจ้างและสวัสดกิารให้กบัพนกังานด้วยความเหมาะสม	โดยผลตอบแทน
ในระยะสัน้บรษิทัฯ	พจิารณาจากผลประกอบการในแต่ละปี	ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดแรงงาน	การ
วางแผนเติบโตในสายงาน	ศักยภาพ	ค่าครองชีพ	โดยค่าจ้างเริ่มต้นของพนักงาน	สวัสดิการ	ยังครอบคลุมถึง
การลาหยดุในกรณต่ีางๆ	กองทนุส�ารองเลีย้งชพี	เงินช่วยเหลือบตุร	เงินยมืฉุกเฉิน	ค่าเคร่ืองแต่งกาย	ค่ารักษา
พยาบาล	เบีย้เลีย้ง	ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง	รวมถงึการก�าหนดแนวปฏบิติัด้านแรงงานและสทิธมินษุยชนต่างๆ	
เพือ่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดและมาตรฐานสากล	สทิธกิารจดัตัง้คณะกรรมการแรงงานหรอืสหภาพแรงงานของ
พนกังาน	รวมถงึการเปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดงความคดิเห็น	หรือร้องเรียนในเร่ืองต่างๆ	ส่วนผลตอบแทน
ในระยะยาวบรษิทัฯ	มกีารให้สทิธพินกังานซือ้หุน้สามญัของบรษิทัในราคาทีก่�าหนด	(ESOP-Employee	Stock	
Options)	โดยออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ	บริษัท	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	 
เอ็ดดูเทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้	“ESOP-WA”	ครั้งที่	1	 
เม่ือวนัที	่15	สงิหาคม	2556	จ�านวน	4,250,000	หุน้	ซึง่มกี�าหนดการใช้สทิธทิกุวนัที	่15	ของเดือนพฤศจกิายน
และเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี	ตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ	5	ปี	โดยมีก�าหนดการใช้สิทธิครั้งแรก 
ในวันที่	15	พฤศจิกายน	2556	และก�าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่	 14	สิงหาคม	2561	ด้วยอัตรา 
การใช้สทิธ	ิ1	ใบส�าคญัแสดงสทิธิ:	1	หุน้สามญัใหม่	ราคาในการใช้สทิธ	ิ4	บาทต่อหุน้	รวมถงึบรษิทัฯ	ได้บนัทกึ 
รับรู้รายการค่าตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุแล้วเป็นประจ�าทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี	2554	นอกจากนี	้
บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญในเรื่องการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	อีกทั้งยังมีมาตรการช่วยเหลือพนักงานในกรณี
การเกิดอุบัติเหตุขึ้น	โดยมีการท�าประกันชีวิตให้กับพนักงานทุกระดับในบริษัทฯ	รวมถึงมีการดูแลเกี่ยวกับ
เรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานเป็นประจ�า	ดังนี้
	 1.	จัดท�าประกันชีวิต	(ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงานทุกระดับ)
	 2.	มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี	โดยมีแพทย์	และพยาบาล	จากโรงพยาบาล	เข้ามาท�าการตรวจ
	 3.	จัดเงินช่วยเหลือ	กรณีพนักงานเจ็บป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล
	 4.	จัดเงินช่วยเหลือ	กรณี	บิดา	ภรรยา	บุตร	หรือตัวพนักงานเองเสียชีวิต
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ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�างาน	บริษัทได้ให้ความส�าคัญโดยอบรมและรณรงค์สร้าง
จิตส�านึกและความตระหนักต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ	โดยในรอบปี	2559	ที่ผ่านมา	ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ	และการลาเจ็บป่วยจาก
การท�างาน	เนื่องจากลักษณะการท�างานของบริษัทฯ	เป็นการปฏิบัติงานในส�านักงานเป็นส่วนใหญ่	และทาง 
บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญกับสภาพแวดล้อมในการท�างาน	มีการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึง 
สถานประกอบการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ	

ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน	บริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ในทุกระดับ	โดยมีการจัดการอบรมให้กับพนักงานทั้งจัดอบรมภายในบริษัท	อาทิเช่น	การจัดอบรมหลักสูตร	
จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน	 (Code	of	Conduct)	และจัดให้ไปอบรมกับ
สถาบนัหรือหน่วยงานภายนอก	เพือ่เป็นการพฒันาศกัยภาพของพนกังานให้สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้มาพัฒนา
รูปแบบการท�างานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น	 โดยการอบรมพนักงานนั้น	บริษัทฯ	ก�าหนดให้มีการอบรม
อย่างถกูต้องตาม	พ.ร.บ.	ส่งเสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน	พ.ศ.	2545	ซ่ึงก�าหนดให้บริษทัทีม่จี�านวนพนกังาน
มากกว่า	100	คนข้ึนไป	ต้องจดัให้พนกังานได้รบัการอบรมในอตัราส่วนร้อยละ	50	ของพนกังานทัง้หมด	และ
ต้องยื่นเรื่องรับรองหลักสูตรการอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	
ส�าหรับการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัทฯ	

ในปี	2559	บริษัทฯ	จัดการอบรมให้กับพนักงาน	คิดเป็นอัตราร้อยละ	72	ของพนักงานทั้งหมด	69	คน	โดย
เป็นการจดัส่งไปอบรมกบัสถาบนัหรอืหน่วยงานภายนอกร้อยละ	4	และการจดัอบรมภายในบรษิทั	ร้อยละ	96	
ในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดหลักการในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ	และข้อพึงปฏิบัติในการ
ท�างาน	(Code	of	Conduct)	ว่าจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความสุภาพ	ให้ความเคารพต่อความเป็น
ปัจเจกชน	และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	และพนักงานจะต้องไม่กระท�าการใดๆ	ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม
ไม่ว่าจะทางวาจา	หรือการกระท�าต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ	เพศ	ศาสนา	อายุ	ความพิการทางร่างกาย
และจิตใจ

ในปีทีผ่่านมา	ไม่มข้ีอพพิาทฟ้องร้องระหว่างบริษทัและพนกังาน	และได้รับความร่วมมอืจากสหภาพแรงงาน
ในการช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร

2.5 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า
บริษัทฯ	ค�านึงถึงความเสมอภาค	และความซ่ือสัตย์ในการด�าเนินธุรกิจ	และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า	
โดยพึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ	อย่างเคร่งครัด	และมีจรรยาบรรณที่ดีในการด�าเนินธุรกิจ	จึงได้
ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้	ดังต่อไปนี้
	 1.	 ห้ามกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงานของบริษัทฯ	 รับ	หรือเรียกร้องผลประโยชน์	หรือเสนอ	หรือ 
	 	 จ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า
	 2.	 ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ	อย่างเคร่งครัด	
	 3.	 มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
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	 4.	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด	กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขได้	จะรีบ 
	 	 แจ้งให้คู ่ค้าทราบล่วงหน้า	 เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา	 โดยใช้หลักการของ 
	 	 ความสมเหตุสมผล
	 5.	 ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
	 6.	 สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
	 7.	 สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ	 เพ่ือสนองตอบความต้องการของ 
	 	 ลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	
	 8.	 รักษาความลับของคู่ค้า	ไม่น�าข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

บริษัทฯ	ค�านึงถึงความสัมพันธ์กับคู่ค้ามาโดยตลอด	อาทิ	ความร่วมมือกับคู่ค้าในด้านการรับบริการขนส่ง
สิ่งพิมพ์ของคู่ค้ากระจายตามจุดต่างๆ	ที่ด�าเนินงานโดย	บริษัท	เอ็นเอ็มแอล	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฯ	
เป็นการใช้ทรัพยากรของแต่ละฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

โดยในรอบปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ไม่มีข้อพิพาทใดๆ	เกี่ยวกับคู่ค้า	

ส�าหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า	มีดังนี้
	 1.	มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้	และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ	ได้ในระยะยาว
	 2.	ผลิต	หรือจ�าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ	และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
	 3.	ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย	และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า

2.6 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า
ในส่วนธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน	บริษัทฯ	จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี	และจะยึดถือแนวทางปฏิบัติที่ดี
และเป็นธรรม	รวมทั้งการสร้างพันธมิตรทางการค้า	ดังนี้
	 1.	 ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี	ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
	 2.	 ไม่ท�าลายชือ่เสยีงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวให้ร้ายโดยปราศจากความจริง	หลีกเล่ียงวธิกีาร 
	 	 ไม่สุจริตเพื่อท�าลายคู่แข่งขัน	
	 3.	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต	หรือไม่เหมาะสม	เช่น	 
	 	 การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง	เป็นต้น	

โดยในรอบปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ไม่มีข้อพิพาทใดๆ	เกี่ยวกับ	คู่แข่งทางการค้า

2.7 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ 
บรษัิทฯ	ค�านึงถงึความเสมอภาค	และความซือ่สตัย์ต่อเจ้าหนีท้างการค้า	และการปฏบิติัตามพนัธะสญัญาใน
การกู้ยืมเงินจากธนาคาร	สถาบันการเงิน	รวมถึงการช�าระค่าสินค้าบริการ	 เงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย	ดังนั้น 
จึงก�าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมดังนี้
	 1.	 รกัษาดแูลและปฏบัิตติามเงือ่นไขท่ีมต่ีอเจ้าหนีโ้ดยเคร่งครดั	ทัง้ในแง่การช�าระคนืการดแูลหลกัทรพัย์	 
	 	 ค�า้ประกนั	และเงือ่นไขอืน่ๆ	รวมทัง้ไม่ใช้เงนิทนุทีไ่ด้จากการกูย้มืเงนิไปในทางทีข่ดักบัวตัถปุระสงค์ 
	 	 ในข้อตกลงที่ท�ากับผู้ให้กู้ยืมเงิน	



N
ation International   Edutainm

ent Public C
om

pany Lim
ited

53

	 2.	 รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ	ที่เป็นจริงและถูกต้อง	แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์		
	 3.	 รายงานเจ้าหนีล่้วงหน้า	หากไม่สามารถปฏบิตัติามข้อผกูพนัในสญัญา	และร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข 
	 	 ปัญหาดังกล่าว

โดยในรอบปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ไม่มีข้อพิพาทใดๆ	เกี่ยวกับ	เจ้าหนี้การค้า	และสถาบันการเงิน

2.8 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
บรษิทัฯ	ส่งเสรมิให้มกีารให้ความรูแ้ก่พนกังาน	เพ่ือปลูกฝังจิตส�านกึเกีย่วกบัการรักษาส่ิงแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ	ผ่านกระบวนการสื่อสารภายในบริษัท	และส่งเสริมให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน,	กิจกรรม	
5	ส.	พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่บริษัทฯ	จัดขึ้น	

บรษิทัฯ	มคีวามห่วงใยถงึคณุภาพชวิีตและการบรโิภคข่าวสารของคนไทย	โดยเฉพาะเดก็และเยาวชน	ให้ความ
ส�าคญัอย่างยิง่ในการเสนอข้อมลูทีม่คีณุภาพและมปีระโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม	และใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม 
ในฐานะทีเ่ป็นผูป้ระกอบการรายหน่ึงในประเทศไทย	รวมทัง้เป็นสือ่กลางในการสร้างจติส�านึกด้านการอนรุกัษ์
สิง่แวดล้อมให้คนในสังคม	ในรอบปี	2559	บรษิทัฯ	มกิีจกรรมเพือ่สงัคม	(รายละเอยีดอยูใ่นรายงานประจ�าปี 
หัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคม	หน้า	74)	

ในฐานะทีบ่รษิทัฯ	ท�าธรุกจิด้านสือ่	กจิกรรมทางธรุกจิและสังคมของบริษทัฯ	ต้องติดต่อพบปะกบัประชาชน
กลุ่มต่างๆ	อยู่แล้ว	บริษัทฯ	จึงมีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางพนักงานที่ติดต่อกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ	และจากการพบปะของผู้บริหาร	กรรมการ	ที่ได้มีโอกาสพบปะกับผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุ่มต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	และบริษัทฯ	มีระบบ	Call	 center	 ในการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมประสาน 
แก้ไขปัญหาด้านบรกิาร	และประสานงานด้านอืน่ๆ	ภายในบรษัิทฯ	เป็นประจ�า	บรษัิทฯ	ได้ด�าเนนิการปรบัปรงุ
เรื่องต่างๆ	ตามข้อร้องเรียนนั้นอย่างสม�่าเสมอ	

การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 
บริษัทฯ	ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง	โปร่งใส	ยุติธรรม	และ
สามารถตรวจสอบได้	 โดยสอดคล้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ	ของบริษัทฯ	
และจัดให้มีช่องทางการแสดงความเห็น	การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ	โดยบริษัทฯ	เปิดโอกาสให้
พนักงานของบริษัทฯ	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	สามารถร้องเรียน	แสดงความเห็น	และแจ้งเบาะแสเกี่ยว
กับเรื่องต่างๆ	โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ	และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	ได้ในช่องทาง	E-mail	
:	audit_nine@nationgroup.com	หรือ	ส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่บริษัท	/	ยื่นส่งโดยตรง	 ท่ี	บริษัท	 เนชั่น	
อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	เลขที่	1858/118-119,	121-122,	124-130	ชั้น	28	
ถ.บางนา-ตราด	แขวงบางนา	เขตบางนา	กรุงเทพฯ	10260
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กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
-	ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น	หากข้อร้องเรียนมีมูลความผิด	 
จะรวบรวมหลักฐานส่งให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผู้จัดการ	เพ่ือแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเทจ็จริง 
โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน	และรายงานผลพร้อมทั้งมาตรการด�าเนินการ 
กับผู้กระท�าผิด	 เพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/กรรมการผู้จัดการ	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	 
และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
-	มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	คณะกรรมการตรวจสอบ	จะพิจารณาให้ความเป็นธรรม	และปกป้อง 
ผู้ร้องเรียน	ผู้รับเรื่องร้องเรียน	ผู้ถูกร้องเรียน	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง	 
รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ	 จะเปิดเผยเท่าที่จ�าเป็น	 โดยค�านึงถึงความปลอดภัยและ 
ความเสียหายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการได้ดแูลให้บรษัิทฯ	เปิดเผยข้อมลูส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ	ทัง้ข้อมลูทางการเงนิและข้อมลู 
ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	โปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้	รวมท้ังเป็นไป
ตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ผ่านช่องทางท่ีเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	เช่น	 เว็บไซต์ของบริษัท	
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	เป็นต้น

บริษัทฯ	ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้
กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	และส�าเนาให้เลขานุการบริษัทเก็บรักษา	เลขานุการบริษัทจะด�าเนินการให้กรรมการ
และผูบ้ริหารรายงานข้อมลูปัจจบัุนของตนอย่างน้อยปีละครัง้	ในเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี	เพือ่รวบรวมส่ง
รายงานการถือครองหลักทรัพย์	รายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง	

บริษัทฯ	 เล็งเห็นความส�าคัญของการรักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับและหรือข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ	 จึงได้
ออกนโยบาย	“การใช้ข้อมลูภายในของบรษิทัฯ”	ก�าหนดให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	เจ้าหน้าที	่และพนกังานของ 
กลุ่มบริษัทฯ	ต้องรักษาข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ	 เป็นความลับ	 เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพ่ือ 
ผลประโยชน์ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	ห้าม	ขาย	ซือ้	โอน	หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	โดยข้อมลู
ทีเ่ป็นความลบั	และ/หรอืข้อมลูภายในของกลุม่บรษิทัฯ	และ/หรอืการเข้าท�ารายการใดๆ	ในทางทีอ่าจก่อให้
เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทฯ	ไม่ว่าทางตรง	หรือทางอ้อม	

ในรอบปีทีผ่่านมา	บรษิทัฯ	ได้เปิดเผยข้อมลูของบรษิทัทัง้ข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูทีไ่ม่ใช่ข้อมลูทางการเงนิ 
อย่างถกูต้อง	ครบถ้วน	ทนัเวลา	โปร่งใส	และเป็นไปตามเกณฑ์ทีส่�านกังานกลต.และตลาดหลักทรพัย์ฯ	ก�าหนด	
ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมลูของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	และผ่านเว็บไซต์ของบรษิทั	โดยไม่ถกูส�านักงาน	กลต.	
และตลาดหลักทรัพย์ฯ	ด�าเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด	
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ในรายงานประจ�าปี	2559	บริษัทฯ	ได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้	
	 1.	 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และคุณค่าขององค์กร
	 2.	 รายชือ่กรรมการ	พร้อมประวตักิารท�างาน	การศกึษา	ความสมัพนัธ์ทางครอบครวักบัผูบ้รหิาร	การด�ารง 
	 	 ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน	การถือหุ้นในบริษัทฯ	
	 3.	 โครงสร้างผู้ถือหุ้น	
	 4.	 ปัจจัยความเสี่ยง	
	 5.	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย
	 6.	 ค่าตอบแทนกรรมการและจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมกรรมการ
	 7.	 การท�าหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและประวัติการอบรมของกรรมการ	
	 8.	 การท�าหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 9.	 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
	 10.	 ค่าตอบแทนการท�าหน้าที่กรรมการ	และการท�าหน้าที่อื่นให้บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	
	 11.	 รายงานการด�าเนินงานประจ�าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ	
	 12.	 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินท่ีมีเนื้อหาตามที่ก�าหนด	ซึ่งมี 
	 	 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ	ลงนามรับรอง
	 13.	 ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผู้บริหาร	
	 14.	 รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นจริงตามมาตรฐานบัญชี
	 15.	 งบการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ในเว็บไซต์	www.nine.co.th
	 1.	 บทบาทอ�านาจหน้าที่ของกรรมการ	กรรมการชุดย่อย	ประธานกรรมการ	และประธานเจ้าหน้าท่ี 
	 	 บริหาร/กรรมการผู้จัดการ
	 2.	 นโยบายรายการระหว่างกัน	
	 3.	 คู่มือจริยธรรมธุรกิจ	และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน	(Code	of	Conduct)
	 4.	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	
	 5.	 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
	 6.	 กฏบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
	 7.	 งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี	
	 8.	 รายงานประจ�าปี
	 9.	 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
	 10.	 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 11.	 การควบคุมภายใน	
	 12.	 ข้อบังคับบริษัท
	 13.	 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
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หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน	 ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งนักวิเคราะห์อย่าง
เท่าเทียม	และเป็นธรรม	ตอบค�าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ	และการด�าเนินงานของบริษัทฯ	แก่นักลงทุนตามที ่
ส่งค�าถามผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ	หรอืโทรศพัท์	หรือช่องทางอืน่ๆ	เพ่ือสร้างสัมพันธ์อนัดีระหว่างบริษทัฯ	
กับผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุนสถาบัน	ผู้ลงทุนทั่วไป	นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน	
โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	ดังนี้

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

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บรษัิทฯ	ให้ความส�าคญักบัการปฏบิตัติามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และ	กลต.	และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องอย่าง 
ถูกต้อง	ครบถ้วน	 โปร่งใส	 โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน	คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง 
นางสาวปณุณภา	ทองทวีพรรณ	เป็นเลขานุการบรษิทั	เมือ่วนัที	่8	สงิหาคม	2555	ซึง่มหีน้าท่ีในการช่วยเหลอื
ประธานกรรมการ	ในการก�ากบัดแูลให้การด�าเนนิงานของคณะกรรมการบรษิทั	กรรมการชุดย่อย	และกรรมการ 
บรษัิททกุท่าน	เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าทีต่ามที่กิฎหมาย	ข้อบงัคบั	และระเบยีบทีเ่กีย่วข้องก�าหนดไว้	
ตลอดจนมีหน้าทีใ่นการจดัเตรยีมเอกสารประกอบวาระการประชมุให้เพยีงพอต่อการพิจารณาและตดัสนิใจ 
ของคณะกรรมการ	บันทกึรายงานการประชมุอย่างรดักมุ	ถกูต้อง	เพือ่แสดงให้เหน็ว่าคณะกรรมการได้พจิารณา
เรื่องต่างๆ	ที่น�าเสนออย่างรอบคอบ	ระมัดระวัง	ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณ 
เยี่ยงวิญญูชนที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระท�าในสถานการณ์เดียวกัน	อีกทั้ง	มีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียน 
กรรมการ	 จดหมายเชิญประชุม	 รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุม 
ผู้ถือหุ้น	รายงานการมีส่วนได้เสีย	และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร	ตลอดจน 
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ	ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ	 
ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วนแล้ว	

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมบีทบาทส�าคญัในการก�ากบัดูแลกจิการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	คณะกรรมการ	มคีวาม 
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ	 ดังน้ันคณะกรรมการบริษัท 
จงึประกอบไปด้วยบุคคลท่ีมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีห่ลากหลาย	ประกอบด้วยทกัษะด้านธรุกจิ	ด้านบัญชี
การเงิน	ด้านการจัดการ	ด้านการตลาด	ด้านกลยุทธ์	และด้านกฎหมาย
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คณะกรรมการได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร	ประธาน
กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการไว้อย่างชดัเจน	เพ่ือให้กรรมการมคีวามเป็นอสิระ
ในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นโดยรวม	รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตาม
และก�ากับดูแลให้การด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	เป็นไปตามกฎหมายและอยู่บนจริยธรรมทางธุรกิจท่ีคณะ
กรรมการก�าหนด	

คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ	
ได้แก่	 แผนธุรกิจ	 งบประมาณการด�าเนินงาน	 เป้าหมายทางการเงิน	และกลยุทธ์ทางธุรกิจ	ที่ประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูน้�าเสนอ	รวมทัง้ตดิตามดแูลให้การด�าเนนิงานเป็นไปตามนโยบาย	 
กลยุทธ์	และแผนงานที่ก�าหนดไว้	ตลอดจนทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทเป็นประจ�าทุกปี	

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่เป็นประธานท่ีประชุม	ควบคุม	 ดูแล	 จัดสรรเวลาในแต่ละวาระ	ส�าหรับ
ให้กรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นในประเด็นที่ส�าคัญอย่างเพียงพอ	และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง	และคะแนนเสียง	2	ฝ่ายเท่ากัน	และรับผิดชอบ
ในฐานะผูน้�าของคณะกรรมการในการวางกรอบ	และ	ตดิตามดแูลการก�าหนดนโยบายการก�ากับดแูลกจิการ
ขององค์กร	และเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ในปี	2559	องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	7	คน	 เป็นกรรมการ
อิสระจ�านวน	3	คน	กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจ�านวน	3	คน	และกรรมการที่ไม่ใช่
ผู้บริหารจ�านวน	1	คน	บริษัทฯ	มีคณะกรรมการอิสระ	1	ใน	3	ของกรรมการทั้งคณะ	ท�าให้เกิดการถ่วงดุล
และการสอบทาน	

กรรมการอสิระจ�านวน	3	คนนีม้คีณุสมบตัคิรบถ้วนตามนยิามกรรมการอสิระของบริษทัฯ	ซ่ึงได้ผ่านความเหน็ชอบ 
จากคณะกรรมการแล้ว	และเป็นไปตามข้อก�าหนดในปี	2551	ของส�านักงาน	กลต.	กรรมการอิสระจ�านวน	
1	ใน	3	คน	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ	1	คน	และคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน	2	คน	

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	กรรมการจ�านวน	1	ใน	3	ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระทุกปี	บริษัทฯ	สามารถ
แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้	โดยบริษัทฯ	
มิได้มีข้อก�าหนดเรื่องจ�านวนวาระที่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการไว้ตามข้อก�าหนด
ของส�านักงาน	กลต.	และมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัททุกคน	ด�ารงต�าแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน	5	บริษัท	กรรมการของบริษัทฯ	จะไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งหรือมี
ผลประโยชน์ขัดแย้งทางธุรกิจกับบริษัทฯ	และเปิดเผยรายชื่อ	ประเภทธุรกิจ	และต�าแหน่งที่กรรมการของ 
บรษัิทฯ	ไปด�ารงต�าแหน่งไว้ในทะเบยีนประวติักรรมการ	ในปี	2559	ไม่มกีรรมการของบริษทัฯ	ท่านใดด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน	5	บริษัท	
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บรษัิทฯ	ไม่มนีโยบายให้ผูบ้รหิารระดบัสงูไปด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอืน่ยกเว้นบรษัิทย่อย	และบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั 
และ	ให้รายงานการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน	56-1	

หน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) 
บรษัิทฯ	มีหน่วยงานต่างๆ	ดแูลให้มกีารปฏบัิตติามกฏ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบับรษิทั	และข้อบงัคบัของหน่วยงาน 
ทีเ่ก่ียวข้อง	ได้แก่	ฝ่ายเลขานกุารบรษิทั	ดแูล	ตดิตามให้มกีารปฏบิตัติามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	และ	ก.ล.ต.	และ 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ายกฏหมาย	ดูแล	ติดตามให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธรุกจิ	และฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน	
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท	แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยกล่ันกรองรายละเอียดโดยก�าหนดคุณสมบัติ
และขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ	ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย	คือ	 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร	โดยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท	หน้าที่	และความรับ
ผิดชอบอยู่ในข้อ	2	คณะกรรมการชุดย่อย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ	ได้เห็นความส�าคญัในเรือ่งนีจ้งึได้ประกาศใช้นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์	ทีห้่ามกรรมการ	 
ผูบ้รหิาร	และพนกังานของบรษิทัฯ	ประกอบธรุกจิทีแ่ข่งขนักบับรษิทัฯ	หลกีเลีย่งการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกบั
ตนเอง	ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	หากมีความจ�าเป็นต้องท�ารายการดังกล่าว	 
คณะกรรมการจะดูแลให้การท�ารายการนัน้มคีวามโปร่งใส	เทีย่งธรรม	พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ	
เสมอืนกับการท�ารายการกบับคุคลภายนอก	ทัง้นีก้รรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานท่ีมส่ีวนได้ส่วนเสีย	ในรายการน้ัน 
จะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ	 รวมท้ังจัดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 
อย่างเคร่งครัด	ส�าหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ในปี	2559	ได้เสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว	เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	2560	และบริษัทฯ	 
ได้เปิดเผยรายละเอยีดของรายการ	คูส่ญัญา	เหตุผล/ความจ�าเป็น	ไว้ในรายงานประจ�าปี	และแบบ	56-1	แล้ว

การประชุมคณะกรรมการ
การประชมุคณะกรรมการบรษิทั	จะก�าหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครัง้และมกีารประชมุ
พเิศษเพิม่ตามความจ�าเป็นโดยมกีารก�าหนดวาระการประชมุชดัเจน	ล่วงหน้า	และมวีาระการตดิตามผลการ
ด�าเนนิงานเป็นประจ�า	ซึง่เลขานกุารบริษทัจะจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุตามวาระทีผ่่านการพจิารณาร่วมกนัของ
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ	พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชมุให้ 
คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา	7	วัน	 เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูล 
อย่างเพยีงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	หากกรรมการท่านใดต้องการเสนอเร่ืองเข้าเป็นวาระการประชมุหรือประสงค์ 
ให้ฝ่ายบริหารรายงานความคืบหน้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ	ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ 
ประธานกรรมการ	หรือเลขานุการบริษัท	
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โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา	2-3	ชั่วโมง	ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการ 
ทกุท่านสามารถอภปิรายแสดงความคดิเหน็และข้อสังเกตอย่างอสิระ	คณะกรรมการเหน็ว่าเพ่ือป้องกนัข้อมลู 
ทางการเงินของบริษัทฯ	 รั่วไหลโดยไม่มีเจตนา	จึงให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 
ในการประชุม	 เดือนใดที่ไม่มีการประชุมก็ไม่ต้องรายงาน	กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้
มีการพบปะหรือติดต่อเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ	ในการบริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
ร่วมอยู่ด้วยเป็นประจ�าในทุกไตรมาส	หากมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตห่วงใย	ก็จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใย
นั้นต่อฝ่ายจัดการเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง	
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั	ได้ก�าหนดให้มีการประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการ
ชุดย่อย	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน	ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด�าเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา	เพื่อให้น�ามาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน

โดยในปี	2559	สบืเนือ่งจากการเปลีย่นแปลงกรรมการใหม่ทีเ่พ่ิงเข้ารบัต�าแหน่งจ�านวน	4	ท่าน	ดงันัน้จงึยกเว้น
การประเมินคณะกรรมการบริษัท	มีเพียงการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย	คือ	คณะกรรรมการตรวจสอบ	 
ซึง่ผลคะแนนการประเมนิแบ่งออกเป็นดงันี	้4	=	เหน็ด้วยอย่างมาก,	3	=	เหน็ด้วยค่อนข้างมาก,	2	=	เหน็ด้วย,	 
1	=	ไม่เห็นด้วย,	0	=	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	

กระบวนการประเมินเริ่มข้ึนในเดือนพฤศจิกายน	2559	 โดยเลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินให้กับ 
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�าการประเมิน	 โดยก�าหนดให้ส่งแบบประเมินคืนภายในวันที่	 15	มกราคม	
2560	 เพื่อน�ามาสรุปผลคะแนนและแจ้งผลให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมคร้ังที่	 1/2560	
เดือนกุมภาพันธ์	2560	

โดยสรุปผลการประเมินในด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	การประชุม	และบทบาท	หน้าที่	
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	คะแนนอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก	และเห็นด้วย
อย่างมาก	รวม	100	%

ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส	โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียว
กับอุตสาหกรรมเดียวกันโดยสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ	และได ้
ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว	ซึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น	 
จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น	
ส�าหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการด�าเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	คณะกรรมการบริษัท 
จะเป็นผูป้ระเมนิตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก�าหนด	ซ่ึงเชือ่มโยงกับการด�าเนนิงานของ 
บริษัทฯ	และผลการปฏิบัติงาน	พร้อมกับพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม
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จำานวนค่าตอบแทนในปี 2559 และ 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้ 

 ค่าตอบแทนปี 2559 ค่าตอบแทนปี 2558

กรรมการ / ตำาแหน่ง

 ค่าตอบแทน เบีย้ประชมุ อ่ืนๆ รวม ค่าตอบแทน เบีย้ประชมุ อ่ืนๆ รวม

ประธานกรรมการ:
-	นางสาวดวงกมล	โชตะนา	 200,000.-	 -	 -	 200,000.-	 400,000.-	 -	 -	 400,000.-
-	นายเทพชยั	แซ่หย่อง	 100,000.-	 -	 -	 100,000.-	 -	 -	 -	 -

กรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิาร:
-	นายสทุธชิยั	แซ่หยุน่	 100,000.-	 -	 -	 100,000.-		 200,000.-	 -	 -	 200,000.-	
-	นายเสรมิสนิ	สมะลาภา	 100,000.-	 -	 -	 100,000.-	 200,000.-	 -	 -	 200,000.-	
-	นางสาวณฐัวรา	แสงวารินทร์	 50,000.-	 -	 -	 50,000.-	 -	 -	 -	 -

ประธานกรรมการตรวจสอบ:
-	นายสมศกัดิ	์เชยีร์	จิระนคร	 400,000.-	 -	 -	 400,000.-	 400,000.-	 -	 -	 400,000.-

กรรมการตรวจสอบ
-	นายสธุร์ี	จินตนานฤมติร	 300,000.-	 -	 -	 300,000.-	 300,000.-	 -	 -	 	300,000.-
-	ดร.ศนัธยา	กติตโิกวิท	 300,000.-	 -	 -	 300,000.-	 300,000.-	 -	 -	 	300,000.-	

กรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิาร :
-	นายพนา	จนัทรวโิรจน์	 100,000.-	 -	 -	 100,000.-	 200,000.-	 -	 -	 200,000.-
-	นายสพุจน์	เพียรศิร	ิ 50,000.-	 -	 -	 50,000.-	 -	 -	 -	 -
-	นางสาวเนตรนภา	ภษิูตตานนท์	 50,000.-	 -	 -	 50,000.-	 -	 -	 -	 -

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

หมายเหตุ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	23	ธันวาคม	2559	แต่งตั้งนายเทพชัย	แซ่หย่อง,	นางสาวณัฐวรา	แสงวารินทร์,	 
นายสุพจน์	 เพียรศิริ	และนางสาวเนตรนภา	ภูษิตตานนท์	 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนนายสุทธิชัย	แซ่หยุ่น,	นางสาวดวงกมล	โชตะนา,	 
นายเสริมสิน	สมะลาภา	และนายพนา	จันทรวิโรจน์	
ทั้งนี้	 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นไปตาม	อัตราค่าตอบแทนประจ�าปี	2559	ที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญประจ�าปี	2559	 
ของบริษัท	เมื่อวันที่	25	เมษายน	2559	อนุมัติให้บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	โดยแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้นจากประธานกรรมการ	เกี่ยวกับลักษณะการด�าเนิน
ธุรกิจ	ประวัติและความเป็นมาของบริษัทฯ	ที่ตั้งส�านักงานและสาขา	วัฒนธรรมองค์กร	พร้อมรับค�าชี้แจงจาก
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและเลขานุการบรษัิท	เกีย่วกบัโครงสร้างองค์กร	นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ	ระบบ
การควบคุมภายในพร้อมเอกสารประกอบ

คณะกรรมการบริษัท	สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ	บรษิทัฯ	มนีโยบายส่งเสรมิให้กรรมการ	เข้าร่วมสมัมนาและเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรต่างๆ	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือ
สถาบันอื่นๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	หรือแนวทางการ
บริหารจัดการแนวใหม่	เพื่อให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนา	และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	รวมถึง 
การน�าความรู้ต่างๆ	มาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	และน�า 
ความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ	ต่อไป	ซึ่งในปี	2559	ได้สนับสนุนกรรมการเข้าร่วมอมรม	ดังนี้

ลำาดับ ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง หลักสูตรที่อบรมปี 2559

1

2

3

4

5

นายสมศักดิ์	เชียร์	จิระนคร กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

KPMG
•	Assessing	Board	Effectiveness	
•	Stay	on	course	:	Impairment	
of	assets

นายสุธีร์	จินตนานฤมิตร กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

KPMG
•	Assessing	Board	Effectiveness	
•	Stay	on	course	:	Impairment	
of	assets

ดร.ศันธยา	กิตติโกวิท กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

KPMG
•	Assessing	Board	Effectiveness
•	New	auditor’s	report-Oppor-
tunity	and	new	challenges
•	Stay	on	course	:	Impairment	
of	assets

นางสาวเนตรนภา	ภษูติตานนท์ กรรมการผู้จัดการ •	ความท้าทายของธรุกจิต่อการควบ
รวมกิจการ
•	Update	มาตรฐานการบญัชฉีบับที่	
12	เรือ่งภาษเีงนิได้	(ปรบัปรงุ	2557)
•	การจัดท�างบกระแสเงินสด	(ภาค
ปฏิบัติ)	
•	ท�าความเข้าใจ	ร่าง	TFRS	9,	TAS	
32,	TFRS	7,	TFRIC	16	และ	TFRIC19

นายสุพจน์	เพียรศิริ กรรมการ •	Update	มาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่
12	เรือ่งภาษเีงนิได้	(ปรบัปรงุ	2557)
•	การจัดท�างบกระแสเงินสด	 (ภาค
ปฏิบัติ)	
•	ท�าความเข้าใจ	ร่าง	TFRS	9,	TAS	
32,	TFRS	7,	TFRIC	16	และ	TFRIC19
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แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการตระหนกัว่าคณุภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจากพนกังานผูป้ฏบิตังิาน	ความเจรญิเตบิโต
ที่ยั่งยืนของบริษัท	ขึ้นอยู่กับการสร้างบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อส่งต่อภารกิจ	และสืบทอดเจตนารมณ์
ของผูก่้อตัง้	รวมถงึวฒันธรรมท่ีดงีามขององค์กร	ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น	จึงได้มอบนโยบายให้ฝ่ายบริหารให้ความ
ส�าคัญกับการบรหิารและการพฒันาทรพัยากรบคุคล	อย่างมปีระสทิธิภาพ	มทีศิทาง	เพือ่บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และค่านิยมขององค์กร

บรษัิทฯ	มีการคดัเลอืกบุคลากรทีจ่ะเข้ามารบัผดิชอบในต�าแหน่งงานบริหารทีส่�าคญัทกุระดบัให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและโปร่งใส	เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ	มีความเป็นกลาง	ไม่มีส่วน 
เก่ียวข้องกับการเมือง	มีความเข้าใจในวัฒนธรรม	และจรรยาบรรณการด�าเนินธุรกิจสื่อของบริษัทเป็น 
อย่างดี	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีการก�าหนดแผนสืบทอดงาน	ดังนี้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เมื่อต�าแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในต�าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน
ต�าแหน่งได้	บรษิทัฯ	จะมรีะบบการให้ผูบ้รหิารในระดบัใกล้เคยีง	หรอืระดบัรองเป็นผูรั้กษาการในต�าแหน่งจนกว่า 
จะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ	 ก�าหนด	และต้องเป็นผู้ที่มี 
วิสัยทัศน์	ความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์	ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร	โดยการพิจารณา
ของคณะกรรมการทั้งคณะ	เพื่อน�าเสนอประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. ผู้อ�านวยการ
เม่ือต�าแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อ�านวยการขึ้นไปว่างลง	หรือผู้อยู่ในต�าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีใน
ต�าแหน่งได้	บริษัทฯ	มีการวางแผนการสืบทอดต�าแหน่งดังนี้	
	 1.	 วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	ด้านกลยุทธ์	นโยบาย	แผนลงทุน	แผนการ 
	 	 ขยายตัว
	 2.	 ประเมินความพร้อมของก�าลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ	ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
	 3.	 ก�าหนดแผนสร้างความพร้อมของก�าลังคน	 โดยพัฒนาพนักงานหรือสรรหา	 เพ่ือเตรียมทดแทน 
	 	 คนที่ลาออก
	 4.	 สร้างแผนสรรหาพนกังานและพฒันาฝึกอบรมไว้ล่วงหน้า	ก่อนพนกังานจะเกษยีณหรือลาออกก่อนเวลา
	 5.	 ก�าหนดความสามารถ	ซึง่หมายถงึ	ความรู	้ทกัษะ	บคุลกิภาพ	และทศันคตทิีพ่งึปรารถนาของพนกังาน 
	 	 ในต�าแหน่งนั้นๆ	และจัดท�าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
	 6.	 คัดเลือก	ประเมินผลงาน	และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
	 7.	 ใช้เครื่องมือ	KPI	ในการทดสอบและประเมินบุคลากร	เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
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2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบรษิทั	ได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยท้ังสิน้	2	ชดุ	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	และ
คณะกรรมการบริหาร	โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
กรรมการตรวจสอบทกุคนต้องเป็นกรรมการอสิระ	และต้องได้รบัการแต่งต้ังจากคณะกรรมการหรอืผูถ้อืหุ้น	
สามารถใช้ดลุยพนิจิของตนเองอย่างเป็นอสิระ	รวมถึงกรรมการตรวจสอบ	1	ท่าน	ต้องมคีวามรู้ความช�านาญ
ทางการบัญชีหรือการจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องตามข้อก�าหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ	ที่สามารถอ่านและ
เข้าใจพื้นฐานของงบการเงิน	โดยคณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วย	3	ท่าน	ดังนี้	

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 1.	สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน	 (รายไตรมาสและประจ�าปี)	ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
	 2.	สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม	 เพียงพอ	และ 
มปีระสทิธภิาพ	รวมทัง้พจิารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเหน็ชอบ 
ในการพิจารณาแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 เลิกจ้าง	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
	 3.	สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเส่ียง	การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอ	และ 
มีประสิทธิภาพ
	 4.	สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	ข้อก�าหนดของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 5.	พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ของบรษิทั	ประสานงานกบัผูส้อบบญัชเีกีย่วกับวตัถปุระสงค์ในการด�าเนนิการตรวจสอบ	ขอบเขต	แนวทาง	
แผนงาน	และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ	และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระส�าคัญ	รวมทั้ง 
เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง คุณสมบัติ

1	 นายสมศักดิ์	เชียร์	จิระนคร	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 กรรมการอิสระ

2	 นายสุธีร์	จินตนานฤมิตร	 กรรมการตรวจสอบ	 กรรมการอิสระ

3	 ดร.ศันธยา	กิตติโกวิท	 กรรมการตรวจสอบ	 กรรมการอิสระและ
	 	 	 มีความรู้ด้านบัญชี	การเงิน
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	 6.	พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน	หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง
และครบถ้วน	 ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการ 
เข้าท�ารายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน	 ท้ังนี้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
	 7.	จดัท�ารายงานผลการก�ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี 
ของบริษัท	ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
	 	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
	 	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
	 	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท	
	 	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนด 
	 	 	 ของตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
	 	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 	 •	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 
	 	 	 แต่ละท่าน
	 	 •	 ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ 
	 	 	 ตามกฎบัตร
	 	 •	 รายการอืน่ทีเ่ห็นว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนท่ัวไปควรทราบ	ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
	 	 	 ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
	 8.	ปฏิบตัหิน้าทีอ่ืน่ๆ	ตามทีไ่ด้มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั	ด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง	และ 
คณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

 2.2 คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committees)
	 คณะกรรมการบรหิารมอี�านาจ	หน้าที	่และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเกีย่วกบัการด�าเนนิ 
งานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท	 ก�าหนดนโยบาย	แผนธุรกิจ	 งบประมาณ	 โครงสร้างการ 
บรหิารงาน	และอ�านาจการบรหิารต่างๆ	ของบรษัิท	หลกัเกณฑ์ในการด�าเนนิธรุกจิให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิ	
และแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
พจิารณาและอนมุติัและ/หรอืให้ความเหน็ชอบ	รวมตลอดถงึการตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนนิงานของ
บริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการก�าหนด	โดยคณะกรรมการบริหาร	ประกอบด้วย	3	ท่าน	ดังนี้	

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1	 นายเทพชัย	แซ่หย่อง	 ประธานกรรมการบริหาร

2	 นายสุพจน์	เพียรศิริ	 กรรมการบริหาร

3	 นางสาวเนตรนภา	ภูษิตตานนท์	 กรรมการบริหาร

หมายเหต	ุ:	ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที	่5/2559	เมือ่วนัท่ี	23	ธนัวาคม	2559	แต่งต้ังนายเทพชัย	แซ่หย่อง	เป็นประธานกรรมการบริหาร 
และแต่งตั้งนายสุพจน์	เพียรศิริ	และนางสาวเนตรนภา	ภูษิตตานนท์	เป็นกรรมการบริหาร
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
	 1.	ควบคมุดแูลกจิการ	และก�าหนดนโยบาย	ทศิทางและกลยทุธ์ทางธุรกจิให้ด�าเนนิการตามนโยบายและ
เป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท	รวมทั้งน�าเสนอนโยบาย	แผนธุรกิจงบประมาณ	ทิศทางในการด�าเนิน
ธุรกิจและแผนงานให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
	 2.	พจิารณาโครงสร้างองค์กร	มอี�านาจก�าหนดการบริหารจดัการ	โครงสร้างเงนิเดือนของบริษทั	รวมถงึ
การคัดเลือก	การฝึกอบรม	การแต่งตั้ง	การว่าจ้าง	การโยกย้าย	การก�าหนดเงินค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	โบนัส
พนกังานระดบัผูบ้รหิาร	และการเลกิจ้างพนกังานของบรษิทั	โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร/
กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้มีอ�านาจแทนบริษัทฯ	ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
	 3.	พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท	เช่น	การจัดซื้อสินค้า	การจัด
ซื้อลิขสิทธิ์	การลงทุนในสินทรัพย์	การท�าธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน	ในเรื่องการเปิด
บัญชี	การให้กู้ยืมเงิน	การกู้ยืมเงิน	การจัดหาวงเงินสินเชื่อ	จ�าน�า	จ�านอง	ค�้าประกัน	และอื่นๆ	รวมถึงการ
ซื้อ	ขาย	และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใดๆ	 เพื่อการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจภายในวงเงินส�าหรับแต่ละ
รายการ	เป็นไปตามระเบียบอ�านาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติแล้ว
	 4.	ก�าหนดแผนธุรกิจ	 งบประมาณ	และหลักในการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	และให้มีอ�านาจควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	ให้เป็นไปตาม
นโยบายธุรกิจ	แผนธุรกิจ	และกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้วซ่ึงอยู่ภายใต้กฎหมาย	
เงื่อนไข	กฎระเบียบ	และข้อบังคับของบริษัท
	 5.	มีอ�านาจด�าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานตามธุรกิจ	ซึ่งอยู่
ภายใต้กฎหมาย	เงื่อนไข	กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท	เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร	อาจมี 
ความขดัแย้งหรอืมส่ีวนได้เสยี	หรอืมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบรษัิทหรอืบรษิทัย่อย	ซึง่จะกระท�าได้ 
ต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการอิสระเข้าประชุมด้วยเท่านั้น	 ส่วนรายการที่ 
เกีย่วโยงกนัและการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ทีส่�าคญัของบรษิทัให้เป็นไปตามระเบียบวธิปีฏบิตัติามท่ี 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	และ	กลต.	ก�าหนด
	 6.	พิจารณาผลก�าไรขาดทุนของบริษัท	และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	หรือเงินปันผล 
ประจ�าปี	เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
	 7.	พจิารณาเรือ่งอ่ืนๆ	ตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท	ทัง้น้ี	การได้รบัมอบหมายอ�านาจ
ดังกล่าวข้างต้น	ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ	หรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริหาร	
หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหาร	สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดตามท่ีทาง	 กลต.	 ก�าหนด	กับบริษัทหรือ 
บริษัทย่อย	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้	

อย่างไรก็ดี	การอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้องด�าเนินการตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และ/หรือส�านักงาน	ก.ล.ต.	เรื่องหลักเกณฑ์	วิธีการ	และ
การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้	 กรรมการบริหารของบริษัท	อาจได้รับการแต่งตั้ง	หรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการ	หรือ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

3.1 กรรมการอิสระ (Independent Director) 
กรรมการอสิระ	คอื	กรรมการทีไ่ม่ได้บรหิารจดัการกจิการของบริษทั	บริษทัย่อย	บริษทัร่วม	มคีวามเป็นอสิระ 
จากผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ 
อย่างอิสระของตน

ทั้งนี้	นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อก�าหนดขั้นต�่าของส�านักงาน	กลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ
	 1.	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	 
บริษัทร่วม	บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	ทั้งน้ีให้นับรวมหุ้นที่ถือ 
โดยผู้ที่เก่ียวข้องตามมาตรา	258	ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ	ด้วย
	 2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	 ลูกจ้าง	ที่ปรึกษาด้านอื่นใด 
ที่ได้รับผลตอบแทนประจ�า	 หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 
บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 
มลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวนัทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง	ทัง้นี	้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถงึกรณี 
ทีก่รรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ	หรือท่ีปรกึษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ 
ของบริษัท
	 3.	กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า	ทางธุรกิจ	ส่วนได้เสียทางการเงินหรือ 
ผลประโยชน์อ่ืนๆ	 ในการบริหารจัดการ	 ท้ังในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	 
บรษัิทร่วม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบริษทั	ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณ
อย่างอสิระของตน	หรอืไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุน้ทีม่นียั	หรือ	ผู้มอี�านาจควบคมุของผู้ทีมี่ความสัมพันธ์ทาง 
ธรุกจิกบับรษัิท	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผู้ถอืหุน้รายใหญ่	หรือผู้มอี�านาจควบคุมของบริษทัเว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
	 4.	กรรมการอิสระจะต้องไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฏหมาย	ในลกัษณะ
ที่เป็นบิดา	มารดา	คู่สมรส	พี่	น้องและบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	กับผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจ
ควบคุม	หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	
	 5.	กรรมการอิสระจะต้องไม่ท�าการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัท	 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัท
	 6.	กรรมการอสิระจะต้องท�าหน้าทีแ่ละใช้วจิารณญาณของตน	โดยไม่ได้รบัอทิธพิลจากกรรมการ	ผูบ้ริหาร
หรือ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
	 7.	กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็น	ผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั	และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั	ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรอืหุน้ส่วน 
ผู้จัดการของนิติบุคคลท่ีเป็นส�านักงานสอบบัญชี	 ซ่ึงมีผู ้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 
บรษิทัร่วม	ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัสังกัดอยู	่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว 
มาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
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	 8.	กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็น 
ทีป่รกึษากฎหมาย	ทีป่รกึษาทางการเงิน	หรอืผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิ	ซึง่ได้รบัค่าบรกิาร	เกนิกว่า	2	ล้านบาท 
ต่อปีจากบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	ทั้งนี้	
ในกรณีที่	ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล	ให้รวมถึง	การเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือ 
หุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพนัน้ด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลัีกษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2	ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
	 9.	 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท	หรือ 
บริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	
พนกังาน	ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ�า	หรอืถอืหุน้เกนิร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุ้นทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของ 
บริษัทอื่น	 ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท 
หรือบริษัทย่อย
	 10.	กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ 
การด�าเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้	กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท	หรือผู้ถือหุ้น

3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บริษัทฯ	ตระหนักว่า	ธุรกิจสื่อของบริษัท	มีความส�าคัญต่อการชี้น�าความคิดของสังคม	ดังนั้นบุคคลที่จะเป็น 
ผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท	ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นสื่อท่ีมีจริยธรรมและ 
ยดึมัน่ในจรรยาบรรณทางวชิาชพี	และจรยิธรรมทางธุรกจิ	เพือ่สามารถวางแนวนโยบายในการน�าเสนอเนือ้หา
อย่างเป็นกลาง	สร้างสรรค์	ไม่บดิเบอืน	จงึเหน็ว่าการคดัสรรบคุคลเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทเป็นเรื่องส�าคัญ	จึงควรเป็นหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการทั้งคณะ	

การสรรหากรรมการบริษัท
บริษัทฯ	ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ท�าหน้าที่สรรหากรรมการ	 โดยจะเป็นผู้ท�าหน้าที่เสนอชื่อ	 
และเป็นผูพิ้จารณาคดัเลอืก	ซึง่โครงสร้างของคณะกรรมการจะประกอบด้วยบคุคลทีม่คีณุสมบติัหลากหลาย	 
ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ	ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	 เพศ	อายุ	 เป็นต้น	 โดยจะสรรหาจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ	 โดยเฉพาะฐานข้อมูลกรรมการ	 (Director	Pool)	ตามเกณฑ์ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมาย	 
หรืออาจจะกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท	

นอกจากนี้	บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	รายเดียว	หรือหลายรายรวมกัน	ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ	
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	1	ปี	 และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อกรรมการ	พร้อมเอกสารรับรองการถือครอง 
หลกัทรพัย์จากบรษิทัฯ	เสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้	โดยเสนอชือ่ผ่านประธานกรรมการ
ล่วงหน้า	3	เดอืนก่อนวนัประชุมใหญ่สามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้	พร้อมข้อมลูประกอบการพจิารณาด้านคณุสมบตัิ
และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
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การแต่งตั้งกรรมการบริษัท	จะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระ	และคณะกรรมการตรวจสอบ	และการแต่งตั้งกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ	 ก�าหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ ้นเลือกต้ังกรรมการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ	ดังต่อไปนี้	
	 (ก)	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง	
	 (ข)	ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	
	 (ค)	บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวน 
	 	 กรรมการ	ที่จะพึงมี	หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในล�าดับ 
	 	 ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี	หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให ้
	 	 ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด	

ในการประชุมสามัญประจ�าปีผูถ้อืหุน้ทุกครัง้	ให้กรรมการจ�านวนหนึง่ในสามของคณะกรรมการบรษิทั	ทัง้หมด	
ต้องออกจากต�าแหน่ง	โดยให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่งก่อน	อย่างไรก็ตาม	
กรรมการที่ออกจากต�าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกก็ได้

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ส�าหรับการสรรหาผู้มาด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณา
สรรหาและคัดเลอืกบุคคลทีม่คีณุสมบัตติามหลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทัฯ	ก�าหนด	และต้องเป็นผู้ทีม่วีสัิยทศัน์	ความรู้
ความสามารถ	และประสบการณ์	ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร	เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมัติ

4. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ	มีนโยบายการท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์	มส่ีวนได้เสยี	หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต	โดยก�าหนดการปฏบิติัในการ 
ท�ารายการ	ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอกและกระท�าอย่างยุติธรรม
ตามราคาตลาด	ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้	ทั้ง	2	ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณา
เพื่อก�าหนดอัตราค่าสินค้าและบริการท่ีเหมาะสมต่อไป	 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคา
ในปี	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีการท�ารายการระหว่างกันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	โดยมีเงื่อนไข
ตามราคาตลาด	และส�าหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ	ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการ
ท�ารายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ	สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�าปี	

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

5.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ	ก�าหนดนโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ต�าแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง
ในทางที่มิชอบ	ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น	หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม	เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรา	241	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	ดังนี้
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	 1.	ห้ามไม่ให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานของบรษิทัฯ	ทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลูภายใน	ไปเปิดเผยข้อมูล
ภายในแก่บุคคลภายนอก	หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	
	 2.	 ให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัท	 ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท�ารายงานทางการเงิน	หรือ
ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องอืน่	ระมดัระวังเกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงนิ	
และหากมีการซื้อขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัททันที

5.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัท	ก�าหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการของบริษัท	บริษัทย่อย	และผู้บริหาร	 เปิดเผยข้อมูล
ส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	ตามมาตรา	89/14	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2551	และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่	ทจ.	2/2552	โดยก�าหนดให้
คณะกรรมการและผู้บริหารรายงานส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	ซึ่งบริษัทได้ประกาศให้
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2552	ดังนี้
	 1.	ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร	จัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	จัดส่งให้เลขานุการบริษัท	เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ	
ผู้บริหารและบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง	พร้อมส�าหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการต้อง
พิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท	กับกรรมการ	และหรือ	ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง	ทั้งนี้
เลขานุการบริษัทจะสรุปรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร	เสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
ปีละครั้ง	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทรอบสิ้นปี	
	 2.	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย	ให้กรรมการและผู้บริหาร	ส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย
ของตนเองและบคุคลทีเ่กีย่วข้อง	ให้เลขานกุารบรษิทั	เพือ่รายงานคณะกรรมการบรษิทัภายใน	7	วนันบัจาก
ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในปี	2559	มีการรายงาน	1	ครั้ง	และมิได้มีการท�ารายการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

5.3 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์
บริษัทฯ	 ได้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการและคณะผู ้บริหารทราบ	 ถึงภาระหน้าที่ในการรายงาน 
การถือครองหลักทรพัย์ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์(ก.ล.ต.)	ตามมาตรา	
59	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	2535	 โดยต้องจัดส่งรายงานต่อ	ก.ล.ต.	 
ทกุครัง้ทีม่กีารซือ้	ขาย	โอน	หรือรบัหลกัทรพัย์ภายใน	3	วนัท�าการนบัแต่วนัทีม่กีารซ้ือ	ขาย	โอน	หรือรบัโอน 
หลักทรัพย์นั้น	และเลขานุการบริษัทจะสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์เสนอคณะกรรมการบริษัท 
รับทราบปีละครั้ง	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทรอบสิ้นปี

ในปี	2559	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร	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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สัดส่วนการถือ

ครองหุ้นของ

บริษัท (%) 

ณ 31 ธ.ค. 59

1	 นายเทพชัย	แซ่หย่อง	 -	 -	 -	 -	 -

2	 นายสุพจน์	เพียรศิริ	 5,000	 5,000	 -	 -	 -

3	 นางสาวณัฐวรา	แสงวารินทร์	 -	 -	 -	 -	 -

4	 นางสาวเนตรนภา	ภูษิตตานนท์	 1,000	 -	 1,000	 -	 -

5	 นายสมศักดิ์	เชียร์	จิระนคร	 -	 -	 -	 -	 -

6	 นายสุธีร์	จินตนานฤมิตร	 -	 -	 -	 -	 -

7	 ดร.ศันธยา	กิตติโกวิท	 -	 -	 -	 -	 -

8	 น.ส.	พิมพิมล		คงเกรียงไกร	 -	 -	 -	 -	 -

9	 นายแสงชัย	ลีลานวลิขิต	 1,000	 1,000	 -	 -	 -

10	 นางสาวฐิตกานต์	ธนาโอฬาร	 -	 -	 -	 -	 -

11	 นางสาวบุญพา	แซ่เบ้	 100	 -	 100	 -	 -

จ�านวนหุ้นเพิ่ม(ลด)

ระหว่างปี (หุ้น)

หมายเหตุ	 :	 1.	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	มีหุ้นที่เรียกช�าระแล้ว	จ�านวน	170,048,386	หุ้น	
	 	 2.	จ�านวนหุ้นกรรมการที่แสดง	รวมคู่สมรส	(ถ้ามี)	แล้ว

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล

 จ�านวนหุ้น (หุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2558
หมายเหตุ

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

6.1	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	(Audit	Fee)
บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่	บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	ในรอบปีบัญชีที่
ผ่านมา	มีจ�านวนเงินรวม	1,460,000	บาท

6.2	ค่าบริการอื่น	(Non-Audit	Fee)	
บรษัิทฯ	และบรษิทัย่อย	ไม่มกีารรบับรกิารอืน่จากส�านกังานสอบบญัชท่ีีผูส้อบบญัชสีงักดั	บคุคลหรอืกจิการ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

หมายเหต	ุ:	บคุคลหรอืกจิการท่ีเกีย่วข้องกบัผูส้อบบญัชแีละส�านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักัดให้รวมถงึ	
	 (ก)	คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี
	 (ข)	กจิการท่ีมอี�านาจควบคมุส�านกังานสอบบญัชี	กจิการทีถ่กูควบคมุโดยส�านกังานสอบบัญชแีละกจิการ
ที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส�านักงานสอบบัญชี	ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
	 (ค)	กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญของส�านักงานสอบบัญชี
	 (ง)	 หุ้นส่วนหรือเทียบเท่าของส�านักงานสอบบัญชี
	 (จ)	 คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตาม	(ง)
	 (ฉ)	กจิการท่ีผูส้อบบัญชี	บุคคลตาม	(ก)	(ง)	หรอื	(จ)	มอี�านาจควบคมุหรือมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส�าคญั	
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
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7. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

7.1	การเข้าร่วมประชุม
ในปี	2559	มกีารประชุมคณะกรรมการบรษัิท,	คณะกรรมการตรวจสอบ	และประชุมผู้ถอืหุน้มรีายละเอยีด	ดังนี้	

1.	 นายเทพชัย	แซ่หย่อง
	 (แต่งตั้งวันที่	23	ธันวาคม	2559)	 1/1	 -	 -	 -	

2.	 นายสุพจน์	เพียรศิริ
	 (แต่งตั้งวันที่	23	ธันวาคม	2559)	 1/1	 -	 -	 -

3.	 นางสาวเนตรนภา	ภูษิตตานนท์
	 (แต่งตั้งวันที่	23	ธันวาคม	2559)	 1/1	 -	 -	 -

4.	 นางสาวณัฐวรา	แสงวารินทร์
	 (แต่งตั้งวันที่	23	ธันวาคม	2559)	 1/1	 -	 -	 -

5.	 นายสมศักดิ์	เชียร์	จิระนคร		 4/5	 4/4	 1/1	 1/1

6.	 นายสุธีร์	จินตนานฤมิตร	 5/5	 4/4	 1/1	 1/1

7.	 ดร.ศันธยา	กิตติโกวิท	 5/5	 4/4	 1/1	 1/1

หมายเหตุ	:	การประชมุคณะกรรมการบรษิทัในปี	2559	มทีัง้หมด	5	ครัง้,	คณะกรรมการตรวจสอบมทีัง้หมด	4	ครัง้	ทัง้นี	้กรรมการส่วนใหญ่ตาม
ท่ีแสดงในรายงานน้ี	ได้รบัการแต่งต้ังทดแทนกรรมการเดมิทีล่าออก	หรือได้รับแจ้งจาก	กลต.	ให้ยตุกิารปฏบัิตหิน้าที	่โดยทีป่ระชมุวสิามัญผูถื้อหุน้
ครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	23	ธันวาคม	2559	มีมติแต่งตั้งกรรมการ	4	ท่าน	ล�าดับที่	1-4	ดังนั้นการเข้าร่วมประชุมจึงเริ่มจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	
ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญอย่างครบถ้วน	จัดเก็บรายงาน
การประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท	พร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งที่ประชุม

กรรมการ
คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
สามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น
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	 คณะกรรมการบริษทั	ให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเนือ่ง	จงึจดัให้มรีะบบการควบคมุ
ภายในทีค่รอบคลมุทัง้ด้านการเงนิ	การปฏบิตังิาน	การด�าเนนิการให้เป็นไปตามกฏหมาย	ข้อบงัคบั	และระเบยีบ
ทีเ่กีย่วข้อง	ได้จดัให้มกีลไกในการตรวจสอบและถ่วงดลุทีม่ปีระสทิธภิาพอย่างเพยีงพอ	ในการปกป้องรกัษาและ
ดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ	โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง	รัดกุม	และเป็นไปตามที่ระเบียบก�าหนด	รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อดูแลและ
ก�ากับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 ให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษทั	และสอดคล้องตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	และคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

	 ในปี	2559	คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	เกี่ยวกับการสอบทาน
งบการเงินและรายงานทางการเงนิ	รวมท้ังผลการปฏบิตังิานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ซึง่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ	สามารถให้ความมั่นใจ
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน	มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานน�าไป
ใช้โดยมิชอบ	รวมถึงการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน	การปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามขั้นตอนที่ก�าหนด	 มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมในด้านต่างๆ	 
5	 องค์ประกอบ	 คือ	 การควบคุมภายในองค์กร	 การประเมินความเสี่ยง	 การควบคุมการปฏิบัติงาน	 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	และระบบการติดตาม	โดยสรุปสาระส�าคัญดังนี้	

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

	 บรษัิทฯ	มีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิธรุกจิทีช่ดัเจนและวดัผลได้	โดยมกีารทบทวนพจิารณาถงึความ
เป็นไปได้ของเป้าหมายทีก่�าหนดไว้เป็นระยะๆ	มกีารก�าหนดค่าตอบแทนให้กบัพนกังานตามผลการปฏบิติังาน
ของพนักงานในแต่ละปีอย่างสมเหตสุมผล	การจดัโครงสร้างองค์กรได้มกีารแบ่งแยกอ�านาจหน้าทีต่ามสายงาน
อย่างชัดเจน	รวมทั้งจัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน	(Code	of	Conduct)	เพื่อให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการท�างานด้วยความซื่อสัตย์และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน	
คุณภาพ	คุณธรรม	รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	และการปฏิบัติตามกฏหมาย	
โดยทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

2. การบริหารความเสี่ยง

	 บริษัทฯ	มีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน	 โดยการประชุมของฝ่ายบริหาร
ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/กรรมการผู้จัดการ	ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส	และผู้อ�านวยการฝ่ายใน
สายงานที่เกี่ยวข้อง	มีการประเมินวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	รวมทั้งการก�าหนดแผน
ด�าเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงาน	

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

	 บรษัิทฯ	มกีารจดัท�านโยบายและระเบยีบปฏบิตังิานในด้านต่างๆ	รวมถงึการท�าธรุกรรมด้านการเงนิ	จดัซือ้	
จัดจ้าง	และการบริหารทั่วไป	มีการก�าหนดอ�านาจหน้าที่และก�าหนดวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับ 
ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร	มีการแบ่งแยกหน้าที่การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ	
การดแูลจดัเกบ็ทรพัย์สนิออกจากกนั	และในการอนมุติัท�าธรุกรรมของบริษทัฯ	กบัผู้ถอืหุน้รายใหญ่	กรรมการ	
ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	บริษัทฯ	จะค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 เป็นส�าคัญ	 
และพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

	 บรษัิทฯ	จดัให้มรีะบบสารสนเทศและช่องทางการส่ือสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กรทีม่คีวามเหมาะสม	
เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	และมีข้อมูลที่ส�าคัญในเรื่องต่างๆ	 
อย่างเพียงพอส�าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ

5. ระบบการติดตาม

	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอ	 โดยฝ่าย 
ตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏบิติังานของพนกังานในแต่ละส่วนงาน	และรายงานผลการตรวจสอบ 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู ้บริหาร	 โดยหากการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ	 
จะต้องรายงานเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

	 นางสาวสาวิตรี	งามข�า	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	 มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัต ิ
หน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้	ความสามารถ	และมีประสบการณ์ในการ
ท�างานด้านการตรวจสอบ	และเข้าใจในกิจกรรมและการด�าเนินงานของบริษัทฯ	เป็นอย่างดี	ทั้งนี้กรณีที่มีการ 
แต่งตั้ง	 ถอดถอน	และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	ต้องได้รับการเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบ
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 บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำากัด (มหาชน) ในฐานะ

ของผูผ้ลิตและจำาหน่ายส่ิงพมิพ์เพือ่การศกึษาและบนัเทงิหลายประเภท ตระหนกั

ถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีการทำา

กจิกรรมเพือ่สังคม โดยมจีดุมุง่หมายคอืการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน 

ผ่านโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำาปี 2559

โครงการ Smile Library ปี 3 

	 มอบหนังสือ	มอบความรู้	 สู่โรงเรียน	 เป็นโครงการที่บริษัทฯ	 ได้จัดท�าร่วมกับพันธมิตรทั้ง 
บุคคลธรรมดา	และบริษัทเอกชน	รวมมากกว่า	 30	องค์กร	ส่งมอบความรู้และส่ือการศึกษา 
ไปยังเยาวชนที่อยู่ในชนบท	 เพื่อเปิดโลกใบเล็กของเยาวชนท่ีด้อยโอกาสให้มีความรู้	 ความคิด
สร้างสรรค์	และจนิตนาการมากยิง่ขึน้	โดยปี	2559	พันธมติรและบริษทัฯ	ได้ร่วมกันจัดส่งหนังสือไปยงั
โรงเรยีนรวมถงึ	100	โรงเรยีนทัว่ประเทศ	เป็นจ�านวนหนงัสือมากกว่าหนึง่แสนเล่ม	ผู้ท่ีร่วมโครงการ	 
อาทิเช่น	บริษัท	เป๊ปซี่-โคล่า	(ไทย)	เทรดดิ้ง	จ�ากัด,	บริษัท	ยูเซ็น	โลจิสติกส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด,	 
บริษัท	นีโอคอสเมด	จ�ากัด,	บริษัท	น�้าตาครบุรี	จ�ากัด	(มหาชน),	โรงพยาบาลพญาไท	2	เป็นต้น

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�าพร้า	วัดบางเพลิง	จ.อยุธยา	27	สิงหาคม	2559
6.	มูลนิธิเด็ก	จ.นครปฐม	2	ตุลาคม	2559
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NJ Spelling Bee 2016

กิจกรรมแข่งขันสะกดค�าภาษาอังกฤษชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 19 (NJ Spelling Bee 2016)

	 ความสามารถด้านภาษาอังกฤษนอกจากจะเพ่ิมวิสัยทัศน์และพัฒนาของเด็กไทยให้ก้าวไกล 
แล้ว	ยังมีความส�าคัญยิ่ง	 ในยุคเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน	Nation	 Junior	 ในเครือบริษัท	 เนช่ัน	
อนิเตอร์เนชัน่แนล	เอด็ดเูทนเมนท์	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้จัดการแข่งขันการสะกดค�าภาษาองักฤษชงิแชมป์ 
แห่งประเทศไทย	หรอืเป็นทีรู่จ้กักนัดใีนนามว่า	NJ	Spelling	Bee	มาตัง้แต่ปี	2541	โดยมรีางวลัเกยีรตยิศ
เป็นถ้วยพระราชทานจาก	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	พร้อมทั้งทุนการศึกษา
เรียนภาษาอังกฤษ	ณ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ส�าหรับแชมป์ประจ�าภาคและอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับทุน
การศึกษาดูงาน	ณ	ต่างประเทศ
	 ในระยะเวลา	19	ปี	NJ	Spelling	Bee	ได้จัดท�าขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จัก	และเป็นกิจกรรม
การแข่งขันสะกดค�าภาษาอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศและภูมิภาคอาเซียน	จนถึงปัจจุบันมีผู้ร่วม
โครงการกว่า	20,000	คน	ในแต่ละปี	เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้ความสามารถของตนทีม่อียูใ่นด้านทกัษะ 
ภาษาองักฤษได้มเีวทีแสดงออก	รวมถงึใช้ความสามารถน�าไปสูก่ารได้เปิดโลกทศัน์ในการไปเรยีนภาษา
อังกฤษในต่างประเทศ	และยังรวมถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับลูกศิษย์ให้ได้มี 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ความรู้	และประสบการณ์
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	 Nation	Junior	ร่วมกบั	สถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัไอร์แลนด์ประจ�าประเทศไทย	จดักจิกรรม
ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ	เชิงสร้างสรรค์ส�าหรับเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในปี	2559	
ที่ผ่านมาครบรอบเป็นปีที่	11	แล้ว	ภายใต้หัวข้อ	“World	with	no	boundaries”	ชิงรางวัลศึกษา 
ดูงาน	ณ	สาธารณรัฐไอร์แลนด์	ด้วยกิจกรรมนี้	 เป็นหนทางหน่ึงในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา 
อังกฤษของเยาวชนไทย	และเปิดโอกาสให้เยาวชนกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม 
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	บริษัทฯได้รับความร่วมมือกับพันธมิตร	อาทิ	นิตยสารซิตี้ไลฟ์ 
เชียงใหม่	 เป็นผู้ร่วมจัดในระดับภาคเหนือ	และหนังสือพิมพ์ภูเก็ตกาเซตต์เป็นผู้ร่วมจัดในระดับ 
ภาคใต้	จงึท�าให้มนีกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า	1,000	ผล
งานทั่วประเทศ	

The 11th Junior Dublin Literary 

Awards for Thailand 2016

กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
เชิงสร้างสรรค์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
(Junior Dublin Literary Awards for Thailand)
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Workshop สำาหรับอาจารย์ “Introduction to Creative Writing”

Nation Junior ร่วมกับ สถานทูตไอร์แลนด์ จัดกิจกรรมประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ 
เชิงสร้างสรรค์ส�าหรับเยาวชนชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 หรือ "The 11th Junior 
Dublin Literary Awards for Thailand" ในหวัข้อ “World with no Boundaries” โดยก�าหนดส่ง
ผลงานจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 

	 ด้วยกิจกรรมนี้	 เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ	โดยเปิด
โอกาสให้	อาจารย์มส่ีวนร่วมให้ค�าแนะน�าทกัษะการเขยีนเรยีงความภาษาองักฤษแก่เยาวชน	โดยมอีาจารย์ 
กลุม่สาระ	ภาษาต่างประเทศเข้าร่วมสมัมนาเชงิปฏบิติัการ	หวัข้อ	“Introduction	to	Creative	Writing”	
บรรยายโดย	อาจารย์อิงทิพย์	รัตตะรังสี	อาจารย์ประจ�าสถาบันภาษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เป็น
ระยะเวลา	1	วัน	โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมสัมมนา
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รางวัลจาก สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำาหน่ายแห่งประเทศไทย

 วันท่ี 29 มนีาคม 2559	บรษัิทฯ	ได้รบัมอบโล่เกยีรตคิณุจากสมาคมผูจั้ดพมิพ์และผูจ้�าหน่าย
หนงัสอืแห่งประเทศไทย	ในฐานะเป็นผูใ้ห้การสนบัสนนุงานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาติครัง้ที	่44	และ
สัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่	14	

 วันที่ 13 ตุลาคม 2559	บริษัทฯได้รับมอบโล่เกียรติคุณจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่าย
หนังสือแห่งประเทศไทย	 ในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ 
ครั้งที่	21	ซึ่งเป็นการส่งเสริมการอ่านของคนไทยให้แพร่หลาย	สร้างสังคมความรู้ที่ยั่งยืน	อันเป็น
พื้นฐานส�าคัญในการพัฒนาประเทศ

รางวัลที่บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอ็ดดูเทนเมนท์ จำากัด (มหาชน) ได้รับในปี 2559 ดังนี้



N
ation International   Edutainm

ent Public C
om

pany Lim
ited

79

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2559

เรียน ผู้ถือหุ้น 
บริษัท	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	 เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	 เอ็ดดูเทนเมนท์	จ�ากัด	 (มหาชน)	
ประกอบด้วยกรรมการอสิระ	3	ท่าน	โดยมนีายสมศกัดิ	์เชยีร์	จริะนคร	เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
นายสุธีร์	จินตนานฤมิตร	และนางสาวศันธยา	กิตติโกวิท	เป็นกรรมการตรวจสอบ	

	 ในปี	2559	คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม	4	คร้ัง	แต่ละคร้ังใช้เวลาประชุม	2	ชั่วโมง	 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ	ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยมีการประชุมร่วม 
กับผู้สอบบัญชี	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	และผู้บริหารระดับสูงในวาระที่เกี่ยวข้อง	ซึ่ง 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้
 
• การจัดท�างบการเงิน	คณะกรรมการได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าป	ี
2559	ร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชี	 เพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย	 
ได้จดัท�าขึน้อย่างถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองท่ัวไปและมีการเปิดเผยข้อมูล 
อย่างเพียงพอ	 ครบถ้วน	 เชื่อถือได้	 นอกจากนี้ได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติใน 
รายการระหว่างกันของบริษัท	และบริษัทย่อย	รวมทั้งรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน	 เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัท 
ได้ด�าเนนิการตามเงือ่นไขทางธรุกจิปกตแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่�านกังาน	กลต.และตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทยก�าหนด	

• การควบคุมภายใน	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน	เพือ่ให้เกดิความเป็นอสิระในการปฏบิติังาน	พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี	
2559	ตามปัจจยัความเสีย่งทีค่าดว่าจะมผีลกระทบต่อการด�าเนนิงานของบรษิทั	พร้อมให้ข้อเสนอแนะ	
และการปรับแผนงานการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์	มีการติดตามการด�าเนินการแก้ไข 
ตามรายงานผลการตรวจสอบ	ในประเดน็ทีม่นียัส�าคญักบั	ฝ่ายบรหิารอย่างต่อเนือ่ง	ซึง่ในปี	2559	ผูส้อบบญัชี
ของบริษัทไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เป็นสาระส�าคัญ

• การบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการเหน็ว่าระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทั	มคีวามเหมาะสม
และเพียงพอ	โดยฝ่ายจัดการได้มีการติดตามการเปล่ียนแปลงและปัจจัยเส่ียงต่างๆ	อย่างใกล้ชิด	และ 
มีการรายงานสถานการณ์	รวมถึงแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
อย่างสม�่าเสมอ

• การปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 ในเดือนกุมภาพันธ์	 2560	คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้ประชมุร่วมกบัเลขานกุารบรษิทั	มคีวามเหน็ว่าบรษิทัได้ปฏบิตัอิยูใ่นกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์	 
และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	อย่างถูกต้อง 
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•	 ผูส้อบบัญช	ีคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าผู้สอบบญัชขีองบรษิทัประจ�าปี	2559	นางสาว
ปัทมวรรณ	วัฒนกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9832	เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมมีความเป็นอิสระ	 
มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชมีาเป็นเวลายาวนาน	ส�าหรบัการพจิารณาคดัเลือกผูส้อบบญัช ี
ของบริษัทประจ�าปี	 2560	คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้แต่งตั้ง	นางสาวปัทมวรรณ	วัฒนกุล	 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9832	หรือนายวีระชัย	 รัตนจรัสกุล	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4323	 
หรือนางสาววรรณาพร	จงพีรเดชานนท์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	 4098	แห่งบริษัท	 เคพีเอ็มจี	 
ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี	2560	

• รายการระหว่างกัน	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทฯ	กับ	
บริษัทในกลุ่ม	ซึ่งอาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	 โดยพิจารณาถึงความจ�าเป็น
ในการเข้าท�ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ	โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ	 
ให้เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนนิการค้าปกตใินราคาตลาด	ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาท่ีเกดิข้ึนกบั 
บุคคลภายนอก	(หากท�าได้)	และให้มีการเปิดเผยข้อมูลในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อก�าหนด 
ของคณะกรรมการกลต.	และตลาดหลกัทรพัย์ฯ	ตลอดจนมาตรฐานการบญัชท่ีีก�าหนดโดย	สภาวชิาชพีบญัช	ี
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าเป็นรายการทางการค้าจริงอันเป็นธรุกจิตามปกติท่ัวไป	และเป็นรายการ
สนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ที่มีความโปร่งใส	 ซ่ึงบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดี	

	 จากการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
บริษัทให้ความส�าคัญกับการบริหารงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	เพื่อให้มีความโปร่งใส	สุจริต
และมีจริยธรรม	ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	มีผลให้ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม	 ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ	
รายการที่เก่ียวโยงกันท่ีอาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นเป็นรายการจริงทางการค้า	 
อนัเป็นธรุกิจโดยปกตทิัว่ไปเป็นไปอย่างสมเหตสุมผล	ไม่พบรายการผดิปกตทิีเ่ป็นสาระส�าคญั	การปฏบิตัติาม
กฎหมายและระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยถูกต้อง	ส�าหรับงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 
31	ธนัวาคม	2559	ไม่มเีหตกุารณ์แสดงถงึปัญหาหรอืรายการทีมี่ผลกระทบต่องบการเงนิอย่างมนียัส�าคญั	
ได้จัดท�าขึน้อย่างถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามหลกัการบญัชทีีรั่บรองทัว่ไป	และได้เปิดเผยข้อมลู
อย่างเพียงพอ	

          
 

	(นายสมศักดิ์	เชียร์	จิระนคร)	
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
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	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัท 
จดทะเบยีนฯ	ในการก�ากับดแูลให้รายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ	ทีจ่ดัท�าขึน้มข้ีอมลูทางบญัชทีีถ่กูต้อง
ครบถ้วนในสาระส�าคญั	โปร่งใส	เปิดเผยอย่างเพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ	ป้องกนั
การทจุรติและการด�าเนนิการทีผ่ดิปกต	ิรายการทีเ่กีย่วโยงกนัซึง่อาจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์	
เป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป	 รวมท้ังได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง 
โดยทั่วไป	 ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ	ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความ 
สมเหตสุมผล	ประโยชน์สงูสดุ	การปฏบัิติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง	ความรอบคอบระมดัระวงัใน
การจัดท�างบการเงินเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวมของบริษทัฯ	และบรษิทัย่อย	รวมถงึข้อมลูสารสนเทศ 
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

	 ดังนั้น	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ	คณะกรรมการ 
บริษัทฯ	จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วย	กรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ	ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับ 
ตลาดทุน	ท�าหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทฯ	มีการรายงานทางการเงิน	และการด�าเนินงานอย่างถูกต้อง 
เพียงพอ	มีการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกัน	หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ให้มคีวามโปร่งใส	ถกูต้องและครบถ้วน	รวมทัง้ให้มคีวามเพยีงพอของระบบบรหิารความเสีย่ง	การควบคมุ
ภายใน	การตรวจสอบภายใน	และการก�ากับดูแลของบริษัทฯ	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	ตลอด
จนมีความครบถ้วนเพียงพอ	และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	 
ข้อบังคับ	นโยบายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศ 
ของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความเหน็เร่ืองนีต่้อคณะกรรมการ
บริษัทแล้วในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งปฏิบัติในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 (56-1)	
และรายงานประจ�าปีของบริษัท	

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีความเห็นว่า	ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวม	อยู่ในระดับที่ 
น่าพงึพอใจ	สามารถให้ความมัน่ใจอย่างมเีหตุผลต่อความน่าเชือ่ถอืได้ของงบการเงนิเฉพาะกจิการและ 
งบการเงินรวมของบริษัท	และบริษัทย่อย	สิ้นสุดวันที่	 31	ธันวาคม	2559	ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ได้แสดงความเห็นว่างบการเงิน	ได้แสดงฐานะการเงิน	ผลการด�าเนินงาน	และกระแสเงินสด	ถูกต้อง	 
ครบถ้วน	เชื่อถือได้	สมเหตุสมผล	ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	มีการใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสม	และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	เพียงพอ	และปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 	 	นายเทพชัย	แซ่หย่อง	 	 	 	 	นางสาวเนตรนภา	ภูษิตตานนท์
	 	 ประธานกรรมการบริษัท	 	 	 	 								กรรมการผู้จัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ต่อรายงานทางการเงินสำาหรับปี 2559

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำากัด (มหาชน)
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	 งบการเงนิรวมของบรษิทั	เนช่ัน	อนิเตอร์เนชัน่แนล	เอด็ดูเทนเมนท์	จ�ากดั	(มหาชน)	และบริษทัย่อย 
ส�าหรบัปี	สิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2559	มผีลขาดทนุจ�านวน	212.70	ล้านบาท	เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนั 
ของปี	 2558	 ซึ่งมีผลขาดทุนจ�านวน	 18.35	 ล้านบาท	คิดเป็นการเปล่ียนแปลงขาดทุนเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ	1,059	สืบเนื่องจากแนวโน้มของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป	กลุ่มบริษัทได้พิจารณาผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและปรับปรุงการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดจนมีการปรับโครงสร้าง
การประกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่ายสิง่พมิพ์	โดยตัง้ส�ารองค่าเผือ่มลูค่าสนิค้าลดลงเพิม่ขึน้ให้สอดคล้อง
กบัสภาวการณ์ปัจจบัุนและมุ่งเน้นการผลติและจ�าหน่ายสิง่พมิพ์เฉพาะทีท่�าก�าไรให้แก่กลุม่บรษิทัรวมทัง้
มแีผนงานและมาตรการควบคมุค่าใช้จ่ายทัง้ในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการผลติ	โดยลดต้นทนุอย่างต่อเนือ่ง	
เช่น	ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร	การจัดการการขนส่ง	และค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ	นอกจากนี้	กลุ่มบริษัท
อยูร่ะหว่างการประเมนิมูลค่าธรุกิจโดยพนัธมิตรร่วมในการลงทนุ	ทัง้นี	้บรษัิท	ขอชีแ้จงผลการด�าเนนิงาน
ของกลุ่มบริษัทที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญ	สรุปได้ดังนี้
1.	 รายได้จากการขายและบริการส�าหรับปี	2559	ลดลงร้อยละ	24	 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน 
	 ของปี	2558	เหตุผลหลักมาจาก	
	 •	 รายได้จากการจ�าหน่ายสือ่สิง่พมิพ์ลดลงร้อยละ	17	โดยมสีาเหตหุลกัมาจากรายได้จากการจ�าหน่าย 
	 	 พ๊อคเกต็บุ๊คลดลงร้อยละ	26	หนังสอืการ์ตนูลดลงร้อยละ	16	และรายได้จากการจ�าหน่ายส่ิงพมิพ์ 
	 	 ต่างประเทศลดลงร้อยละ	38	ในขณะที่รายได้จากการจ�าหน่ายหนังสือเด็กเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	
	 •	 รายได้จากการให้บริการลดลงร้อยละ	33	 เนื่องจากรายได้จากการรับจ้างผลิต	จ�าหน่าย	และ 
	 	 บรกิารอืน่จากสือ่สิง่พมิพ์ต่างประเทศลดลงร้อยละ	34	และรายได้จากการขายโฆษณาและรบัจ้าง 
	 	 ผลิตรายการในทีวีดิจิทัลลดลงร้อยละ	73	
2.	 ต้นทนุและค่าใช้จ่ายส�าหรบัปี	2559	เพิม่ขึน้ร้อยละ	60	เมือ่เทยีบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของ	ปี	2558	 
	 เหตุผลหลักมาจาก	
	 •	 ต้นทุนขายลดลงร้อยละ	40	ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการจ�าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่ลดลง
	 •	 ต้นทุนบริการลดลงร้อยละ	28	ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการให้บริการที่ลดลง	
	 •	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงร้อยละ	8	 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม	 
	 	 การขายและการตลาดลดลง
	 •	 ผลขาดทนุจากการปรบัโครงสร้างการประกอบธรุกจิเพิม่ขึน้จ�านวน	204.45	ล้านบาท	เนือ่งจาก	กลุม่บรษิทั 
	 	 มีการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายสิ่งพิมพ์	ซึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มของ 
	 	 ผูบ้รโิภคเปล่ียนแปลงไป	กลุม่บรษัิทได้ตัง้ส�ารองค่าเผือ่มลูค่าสนิค้าลดลงและตดัจ�าหน่ายลขิสทิธิ์ 
	 	 ส�าหรบัสิง่พมิพ์ให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ในปัจจบุนัจ�านวน	193.48	ล้านบาท	และ	10.97	ล้านบาท	

สรุปผลการดำาเนินงานรวมของบริษัท

กล่าวโดยสรุป 

ผลการด�าเนนิงานส�าหรับปีส้ินสุดวนัที	่31	ธนัวาคม	2559	มผีลขาดทนุ
จ�านวน	212.70	ล้านบาท	 เมื่อเทียบกับ	ช่วงเดียวกันของปี	2558	 
ซึ่งมีผลขาดทุนจ�านวน	18.35	ล้านบาท	 	
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นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ) : 

 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
	 93	ชั้น1	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	Tower	B	ถ.รัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	
	 เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400
	 โทรศัพท์	 :	 (66)	2009-9999
	 โทรสาร	 :	 (66)	2009-9991

ผู้สอบบัญช ี 

	 1.	นางสาวปัทมวรรณ	วัฒนกุล	 ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9832	หรือ
	 2.	นายวินิจ	ศิลามงคล	 	 ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3378	หรือ
	 3.	นายวีระชัย	รัตนจรัสกุล	 	 ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4323	หรือ
	 4.	นางสาววรรณาพร	จงพีรเดชานนท์	 ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4098	หรือ

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

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
	 	 บริษัท	และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี	 2559	 เป็นจ�านวนเงิน 
	 	 รวม	1,460,000	บาท
 2. ค่าตอบแทนอื่น (non-audit fee)	–ไม่มี-

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 
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ที่ปรึกษากฎหมาย 

 1. บริษัท ส�านักงานกฎหมายและภาษี เอส.เอ.ที แอสโซซิเอท จ�ากัด
	 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�ากัด
	 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�ากัด	(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




