
Nation International Edutainment Public Co., Ltd.

ANNUAL REPORT 2015

รายงานประจำป

N
a

tio
n

 In
te

rn
a

tio
n

a
l E

d
u

ta
in

m
e

n
t P

u
b

lic C
o

., L
td

.
A

N
N

U
A

L
 R

E
P

O
R

T
 2

0
1

5

Nation International Edutainment Public Co., Ltd.
1858/123-124 Bangna-Trad Road, Bangna,Bangkok 10260 Thailand

Tel. (662) 338 3333 Fax. (662) 338 3904

www.nine.co.th

International

Media
TV Content Books

Mobile

Content

Digital

Content

Online

Content

e-book CSR
Character

Management

2015





02

ANNUAL REPORT 2015

Nation International

Edutainment 

Public Co., Ltd.

1858/123-124

Bangna-Trad Road, 

Bangna,Bangkok 

10260 Thailand

Tel. (662) 338 3694 

Fax. (662) 338 3986

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป็นหนึ่งในผู้นำ�ในก�รให้คว�มรู้ 

และคว�มบันเทิงที่มีคุณภ�พ

ให้คว�มรู้ และคว�มบันเทิงจ�กทั่วโลก

คว�มรักและทุ่มเทในง�น

พัฒน� ปรับตัว ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

และริเริ่มอย่�งต่อเนื่อง

ยึดมั่นในคว�มถูกต้อง

มีจริยธรรม โปร่งใส 

น่�เชื่อถือ

ร่วมมือร่วมใจ ผสมผส�น

เพื่อคว�มสำ�เร็จร่วมกัน

ทำ�ง�นเป็นทีม

ห่วงใยและเอ�ใจใส่

ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้� 

พนักง�น และสังคม

PASSION

INTEGRITYSYNERGY CARE

INNOVATION



Nation International Edutainment Public Company Limited

03

สารบัญ

ข้อมูลทั่วไป	 04

สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน	 05

สารจากประธานกรรมการ	 07

คณะกรรมการบริษัท	และผู้บริหารระดับสูง	 08

โครงสร้างการประกอบธุรกิจ	 21

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 22

เครือข่ายธุรกิจ	 23

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน	 31

ปัจจัยเสี่ยง	 35

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 44

รายงานการกำากับดูแลกิจการ 45

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	 80

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 82

รางวัลที่บริษัทได้รับ	 87

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	 88

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 90

ต่อรายงานทางการเงิน	

สรุปผลการดำาเนินงานรวมของบริษัท 91

งบการเงิน	 94

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ	 167



04

ANNUAL REPORT 2015

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย ์ NINE

ประเภทธุรกิจ • ธุรกิจสำ�นักพิมพ์โดยผลิตและจำ�หน่�ยสิ่งพิมพ ์  

  ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คส์ และสิ่งพิมพ์สำ�หรับเย�วชน 

 • ธุรกิจผู้ผลิตร�ยก�รโทรทัศน ์

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

  ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์จ�กต่�งประเทศ

 • ธุรกิจดิจิตอล ให้บริก�รเนื้อห�ต่�งๆ บนเว็บไซต์ 

  โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ดิจิตอลอื่นๆ 

 • ธุรกิจก�รบริห�รลิขสิทธิ ์

 • ธุรกิจบริก�รด้�นก�รศึกษ�

ที่อยู่สำ�นักง�นใหญ ่ เลขที่1858/123-124 ชั้น 29 ถนนบ�งน�-ตร�ด แขวงบ�งน� 

 เขตบ�งน� กรุงเทพมห�นคร

เลขทะเบียนบริษัท บมจ. เลขที่ 0107551000312 

โทรศัพท ์ (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	2558)

บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด

1858/123-124 ชั้น 29

ถ.บ�งน�-ตร�ด แขวงบ�งน� 

เขตบ�งน� กรุงเทพฯ

สิ่งพิมพ์

สิ่งพิมพ์

ประกอบธุรกิจ และผลิต

ร�ยก�รในรูปแบบต่�งๆ 

เพื่อเผยแพร่ผ่�นสื่อ

โทรทัศน์ และสื่อรูปแบบใหม่

บริก�รด้�นก�รศึกษ�

บริษัท เนชั่น โกลบอล 

เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด

1858/123-124 ชั้น 29 

ถ.บ�งน�-ตร�ด แขวงบ�งน� 

เขตบ�งน� กรุงเทพฯ

บริษัทย่อย

ชื่อนิติบุคคล	/	ที่อยู่ ประเภทธุรกิจ

สัดส่วน

ก�รถือหุ้น 

(%)

99.99

98.99

99.99

-

41,250,000

50,000,000

1,000,000

-

41,250,000

50,000,000

1,000,000

-

ทุน

จดทะเบียน

(บ�ท)

ทุน

ชำ�ระแล้ว

(บ�ท)

บริษัท เนชั่น คิดส์ จำ�กัด
1

1858/123-124 ชั้น 29 

ถ.บ�งน�-ตร�ด แขวงบ�งน� 

เขตบ�งน� กรุงเทพฯ

บริษัท ไนน์ บี ไบรท์ จำ�กัด
2

1858/123-124 ชั้น 29 

ถ.บ�งน�-ตร�ด แขวงบ�งน� 

เขตบ�งน� กรุงเทพฯ

หมายเหตุ 
	 1.	บริษัท	เนชั่น	คิดส์	จ�ำกัด	หยุดด�ำเนินพำณิชยกิจตั้งแต่เดือนพฤษภำคม	2557
	 2.	บริษัท	ไนน์	บี	ไบร์ท	จ�ำกัด	ด�ำเนินกำรเลิกกิจกำรกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่	20	ต.ค.	58	และช�ำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว 
	 	เมื่อวันที่	23	ธ.ค.	58
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  หน่วย : ล้�นบ�ท

 1. ข้อมูลจ�กงบก�รเงินรวม 2558	 2557	 2556

 •	รายได้จากการขายและบริการ	 211.01	 241.45	 347.85

 •	รายได้รวม	 227.62	 261.36	 359.45

 •	กำาไรข้ันต้น	 57.12	 64.14	 105.79

 •	กำาไรก่อนดอกเบ้ีย	ภาษี	ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 11.06 31.01 64.52

 •	กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ	 (18.53)		 1.71	 20.44

 •	สินทรัพย์รวม	 659.40	 711.43	 761.31

 •	ส่วนของผู้ถือหุ้น	 487.03	 516.27	 529.64

 2. อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน	 2558	 2557	 2556

  •	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 เท่า	 0.35	 0.38	 0.44

 •	อัตรากำาไรขั้นต้น		 %	 27.07	 26.56	 30.41

 •	อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม % (8.14) 0.66 5.69

 •	อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 %	 (3.69)		 0.33	 5.74

 •	อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	 %	 (2.70)		 0.23	 3.62

 •	กำาไรต่อหุ้น	(ข้ันพ้ืนฐาน)	 บาท	 (0.108)		 0.01	 0.16

 •	กำาไรต่อหุ้น	(ปรับลด)	 บาท	 (0.108)		 0.01	 0.16

 •	เงินปันผลต่อหุ้น		 บาท	 0.07	 0.10	 0.15

 •	มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(ข้ันพ้ืนฐาน)	 บาท	 2.86	 3.04	 4.22

 •	มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(ปรับลด)	 บาท	 2.86	 3.04	 4.11

สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน	
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สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน	

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในกรณปีกตทิีก่ลุม่บรษัิทฯ	ไม่มคีวำมจ�ำเป็นในกำรใช้เงนิเพือ่กำรลงทนุหรอืขยำยกจิกำร
และมีกระแสเงินสดเพียงพอ	กลุ่มบริษัทฯ	มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลส�ำหรับบริษัทฯ	
และบริษัทย่อย	 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	30	ของก�ำไรสุทธิ	 (ตำมงบกำรเงินเฉพำะบริษัท)	 
หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล	ส�ำรองตำมกฎหมำย	และส�ำรองอ่ืนๆ	ที่จ�ำเป็นและเหมำะ
สม	ทั้งนี้	อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้	โดยขึ้นอยู่กับควำมจ�ำเป็น
และควำมเหมำะสมภำยใต้เงื่อนไขที่กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	 มติของคณะกรรมกำรบริษัทที่อนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจะต้อง 
ถกูน�ำเสนอเพือ่ขออนมุติัจำกท่ีประชมุผู้ถือหุน้	เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 
ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีอ�ำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้	 โดยกำร 
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลดังกล่ำว	จะต้องได้รับกำรอนุมัติในกำรประชุมผู ้ถือหุ ้น 
ครำวต่อไป

บริษทัฯ	ได้จ่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด�ำเนนิงำนส�ำหรบัปี	2557	ในอตัรำหุน้ละ	0.07	บำท	
เป็นจ�ำนวนเงิน	11.90	ล้ำนบำท	 เงินปันผลดังกล่ำวได้จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี	 27	
พฤษภำคม	2558	

  ทุนจดทะเบียน อัตร�ก�รลงทุน

  ล้�นบ�ท ร้อยละ

ประเภทธุกิจสิ่งพิมพ์

บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด 41.25  99.99

บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด 50.00  98.99

ประเภทธุรกิจสื่อโทรทัศน์

บริษัท เนชั่น คิดส์ จำ�กัด 1.00  99.99

(หยุดดำ�เนินพ�ณิชยกิจตั้งแต่เดือนพฤษภ�คม 2557)

ประเภทธุรกิจให้บริการด้านการศึกษา

บริษัท ไนน์ บี ไบรท์ จำ�กัด 1.00  59.99

(เลิกกิจก�รและเสร็จสิ้นก�รชำ�ระบัญชี

เมื่อวันที่ 23 ธันว�คม 2558)

ก�รลงทุนในบริษัทย่อยของ

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

เรียนท่ำนผู้ถือหุ้น	

สวัสดีค่ะท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำน	ปี	2559	ยังคงเป็นปีแห่งควำมท้ำทำยในด้ำนเศรษฐกิจของหลำยอุตสำหกรรม
ต่อเน่ืองมำจำกปี	2558	แต่ละองค์กรต้องมีกำรปรับตัวเพื่อรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลก	 
บรษิทั	เนชัน่	อนิเตอร์เนชัน่แนล	เอด็ดูเทนเมนท์	จ�ำกดั	(มหำชน)	กจ็�ำเป็นต้องปรบัตัวตำมผูบ้รโิภคเช่นเดยีวกนั	
เพ่ือกำรเป็นองค์กรที่ยั่งยืน	ธุรกิจหลักของบริษัทฯ	ในปี	2559	จะใช้จุดแข็งของเครือให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
โดยจะเน้นท่ีสำมธุรกิจ	อันได้แก่	หนึ่งคือ	สิ่งพิมพ์ส�ำหรับเด็กและผู้ใหญ่	 ซ่ึงจะเน้นกำรจัดพิมพ์หนังสือที่มี 
ยอดขำยสงู	และมกีำรควบคมุยอดพมิพ์ท่ีเหมำะสม	สอง	ได้แก่ธรุกจิโทรทศัน์	โดยเป็นกำรผลติรำยกำรเอด็ดเูทนเมนท์
ส�ำหรับสถำนีโทรทัศน์ในเครือและนอกเครือ	โดยมีรำยได้จำกค่ำโฆษณำและกำรรับจ้ำงผลิต	ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำ	
ในภำพรวม	ธุรกิจโทรทัศน์ดิจิตอลยังอยู่ในสถำนกำรณ์ที่มีกำรแข่งขันสูง	 และสำม	ได้แก่	 ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ	
nstore.net	ซึ่งเป็นธุรกิจหนึ่งของโลกท่ีก�ำลังเติบโต	โดยเรำใช้ฐำนข้อมูลลูกค้ำท้ังหมดของเครือเนชั่นและ 
เครือข่ำยกำรจัดส่งที่มีอยู่แล้ว	 ด้วยธุรกิจสำมอย่ำงท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น	 ในปี	 2559	นี้	 น่ำจะประสบผลที่ดี	 
เรำยังคงมุ่งมั่นที่จะน�ำเสนอคอนเทนท์ที่มีคุณภำพ	และน่ำเชื่อถือเพื่อผู้บริโภคต่อไป

บริษัทฯ	ขอขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้น	ลูกค้ำ	พันธมิตรทำงธุรกิจทุกท่ำน	และ	พนักงำน	ที่ทุ่มเทแรงกำยแรงใจ 
ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ	ทุกท่ำนเป็นก�ำลังส�ำคัญที่ท�ำให้บริษัทมีควำมม่ันคงและเจริญเติบโต 
ได้อย่ำงต่อเนื่อง	

ดวงกมล	โชตะนำ
ประธำนกรรมกำร
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กรรมการบริษัท	และผู้บริหารระดับสูง

นายสุทธิชัย	แซ่หยุ่น

กรรมก�ร

นายเสริมสิน	สมะลาภา

กรรมก�ร

นายสมศักดิ์	เชียร์	จิระนคร

กรรมก�รอิสระ

และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

ดร.	ศันธยา	กิตติโกวิท

กรรมก�รอิสระ

และกรรมก�รตรวจสอบ 

3

5
7

นายสุธีร์	จินตนานฤมิตร

กรรมก�รอิสระ
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คณะกรรมการบริษัท

นางสาวดวงกมล	โชตะนา

ประธ�นกรรมก�ร

อำยุ	53	ปี	 	
ก�รศึกษ�     

	 -	 ปริญญำตรี	สำขำนิเทศศำสตร์,	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	 	 	 	
ก�รอบรม     
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย     
	 -	 หลักสูตรบทบำทหน้ำที่และทักษะของกำรเป็นกรรมกำรบริษัท	(DCP)	รุ่น	144/2554	
	 -	 หลักสูตร	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP	2/2555)	 	
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TLCA)   
 -	 หลักสูตร	Executive	Development	Program	(EDP)	รุ่นที่	4	

สถาบันวิทยาการพลังงาน

	 -	 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง	ด้ำนวิทยำกำรพลังงำน	วพน.	รุ่น	1

การอบรมปี 2558    

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TLCA)

	 -	 หลักสูตร	Leadership	Development	Program	(LDP)	รุ่นที่	3

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2558     

 -	 นำงสำวดวงกมล	โชตะนำ	 52,714	 หุ้น	(0.03	%)	
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร     

	 -	 ไม่มี		 	 	 	
ประวัติก�รทำ�ง�น      

มี.ค.	58	–	ปัจจุบัน	 	 ประธำนกรรมกำร	บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์	
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย ์  
2554	–	ปัจจุบัน	 	 กรรมกำร	บมจ.	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น
2555	–	ปัจจุบัน	 	 กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน    

2553	–	ปัจจุบัน	 	 กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร	บจก.	กรุงเทพธุรกิจ	มีเดีย	 	  
2555	–	ปัจจุบัน	 	 กรรมกำร	บจก.	เนชั่น	นิวส์	เน็ตเวิร์ค	 	 	
2555	–	ปัจจุบัน	 	 กรรมกำร	บจก.	คมชัดลึก	มีเดีย	 	 	
2555	–	ปัจจุบัน	 	 กรรมกำรและประธำนกรรมกำร	บจก.	ดับบลิวพีเอส	(ประเทศไทย)	
2555	–	ปัจจุบัน	 	 กรรมกำร	บจก.	เอ็น	เอ็ม	แอล	 	 	
2555	–	ปัจจุบัน	 	 กรรมกำร	บจก.	เนชั่น	ยู		 	 	
2555	–	ปัจจุบัน	 	 กรรมกำร	บจก.	แบงคอก	บิสสิเนส	บรอดแคสติ้ง			  
18	ส.ค.	58	–	ปัจจุบัน		 		 กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหำวิทยำลัยเนชั่น	 
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รท่ีแข่งขนักับกิจก�รของบรษิทัหรอืกิจก�รท่ีเก่ียวเน่ืองกัน 

 -	ไม่มี	-	 	 	 	 	
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท

10	เดือน	ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่	9	มีนำคม	2558	 	

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

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท		 4/5
กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น	 1/1
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นายสุทธิชัย	แซ่หยุ่น

กรรมก�ร

อำยุ	70	ปี
ก�รศึกษ�

	 -	 ประกำศนียบัตรโรงเรียนอัสสัมชัญพำณิชย์กรุงเทพมหำนคร	(ACC)
	 -	 โรงเรียนแสงทองวิทยำ	อ.หำดใหญ่	จ.สงขลำ

ก�รอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 -	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	54/2549
การอบรมปี 2558
	 -		 ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2558

	 -	 นำยสุทธิชัย	แซ่หยุ่น	 	 		 -		 หุ้น	
	 -	 คู่สมรส	(นำงนันทวัน	แซ่หยุ่น)	 -		 หุ้น	
		 -	 บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ	 	 -		 หุ้น	
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร

	 -		 ไม่มี-	
ประวัติก�รทำ�ง�น

2514	-	2555			 	 บรรณำธิกำรอ�ำนวยกำร	บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	
2536	-	มี.ค.	58		 	 ประธำนกรรมกำร	บมจ.	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น
2555	-	มี.ค.	58	 	 กรรมกำรและประธำนกรรมกำร	บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป
2555	-	มี.ค.	58	 	 ประธำนกรรมกำร	บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์
มี.ค.	58	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมกำร	บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์

มี.ค.	58	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมกำร,	ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำรและกองบรรณำธิกำร	
	 	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	 	 	
มี.ค.	58	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมกำร	บมจ.	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2549	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมกำร	บจก.	เอ็น	เอ็ม	แอล	 	
2551	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมกำร	บจก.	เนชั่น	นิวส์	เน็ตเวิร์ค	 	
2554	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมกำร	บจก.	เนชั่น	ยู		 	
2555	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมกำร	บจก.	เอ็นบีซี	เน็กซ์มีเดีย	 	
2555	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมกำร	บจก.	เนชั่น	เอ็ดดูเทนเมนท์	
2555	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมกำร	บจก.	เนชั่น	คิดส์	 	
29	ธ.ค.	57	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมกำร	บจก.	เนชั่น	โกลบอล	เอ็ดดูเทนเมนท ์
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รท่ีแข่งขนักับกิจก�รของบรษิทัหรอืกิจก�รท่ีเก่ียวเน่ืองกัน 

	 -		 ไม่มี
จำ�นวนปีดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท 

13	ปี	9	เดือน	(ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่	22	ต.ค.	2539)
ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท		 4/5
กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น	 1/1

คณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท

นายเสริมสิน	สมะลาภา

กรรมก�ร

อำยุ	48	ปี

ก�รศึกษ�

	 -	 ปริญญำโท	สำขำกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์	วิทยำลัยบริหำรธุรกิจสโลน	 	
	 	 สถำบันเทคโนโลยี	แห่งแมสซำชูเซ็ทส์	(MIT)	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
	 -	 ปรญิญำตร	ีสำขำสถำปัตยกรรมศำสตร์	คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
	 -	 กลยุทธ์ส�ำหรับบริษัทสื่อ	หลักสูตรผู้บริหำร	วิทยำลัยบริหำรธุรกิจฮำวำร์ด		 	
	 	 มหำวิทยำลัยฮำวำร์ด	ประเทศสหรัฐอเมริกำ

ก�รอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 -	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	24

การอบรมปี 2558
	 -		 ไม่มี

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2558

		 -		 นำยเสริมสิน	สมะลำภำ	 	 -	หุ้น

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร

		 -		 ไม่มี	

ประวัติก�รทำ�ง�น

2553	-	2554	 	 กรรมกำร	บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป
2555	-	ปัจจุบัน	 รองประธำนกรรมกำร	บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป
2554	-	มี.ค.	58	 กรรมกำร	บมจ.	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	 	  
2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์		  
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์

มี.ค.	58	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำรบริหำร	บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป
มี.ค.	58	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	บมจ.	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	 	
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2553	-	ปัจจุบัน	 นำยกสภำมหำวิทยำลัย	มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์	 	 	
2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บจก.	เนชั่น	ยู
18	ส.ค.	58	-	ปัจจุบัน	 นำยกสภำมหำวิทยำลัย	-	มหำวิทยำลัยเนชั่น 
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รท่ีแข่งขนักับกิจก�รของบรษิทัหรอืกิจก�รท่ีเก่ียวเน่ืองกัน 

	 	-		 ไม่มี

จำ�นวนปีดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท 

4	ปี	1	เดือน	(ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่	9	พ.ย.	2554)

ก�รเข้�ร่วมประชมุ / ก�รประชมุท้ังหมด (ครัง้) 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท		 2/5
กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น	 1/1
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คณะกรรมการบริษัท

นายพนา	จันทรวิโรจน์

กรรมก�ร และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

อำยุ	57	ปี

ก�รศึกษ�

	 -		 ปริญญำโท	:	Tufts	University,	USA

ก�รอบรม

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      
	 -		 หลักสูตรบทบำทหน้ำที่และทักษะของกำรเป็นกรรมกำรบริษัท	(DCP)	รุ่นที่	71	
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
	 -		 สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร	เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 การอบรมปี 2558
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      
	 -	 หลักสูตรบทบำทหน้ำที่และทักษะของกำรเป็นกรรมกำรบริษัท	 (DCP)	รุ่นที่	 71/2549	 
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2558

	 -		 นำยพนำ	จันทรวิโรจน์		 	 -	หุ้น	
	 -		 คู่สมรส	(นำงผุษดี	จันทรวิโรจน์)	 -	หุ้น	
	 -		 บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ	 	 -	หุ้น

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร

		 -		 ไม่มี	

ประวัติก�รทำ�ง�น

2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร
	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์	
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์

2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป

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

2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บจก.	เนชั่น	นิวส์	เน็ตเวิร์ค		 	
2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บจก.โยมิอูริ-เนชั่น	อินฟอร์มเมชั่น	เซอร์วิส	 	
2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บจก.	เนชั่น	โกลบอล	เอ็ดดูเทนเมนท์
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บจก.	ดับบลิวพีเอส	(ประเทศไทย)		 	
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บจก.	เนชั่น	เอ็ดดูเทนเมนท์	 	 	 	
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บจก.	เนชั่น	คิดส์	
พ.ค.	58	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย
18	ส.ค.	58	-	ปัจจุบัน		 กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	-	มหำวิทยำลัยเนชั่น
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รท่ีแข่งขนักับกิจก�รของบริษทัหรอืกิจก�รท่ีเก่ียวเน่ืองกัน

	 	-		 ไม่มี

จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท

4	ปี	9	เดือน	(ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่	4	เม.ย.	2554)

ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท		 5/5	 	
กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น	 1/1
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คณะกรรมการบริษัท

นายสมศักดิ์	เชียร์	จิระนคร

กรรมก�รอิสระ และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

อำยุ	72	ปี

ก�รศึกษ�

	 -		 ปริญญำโท	วิศวกรรมศำสตร์และกำรบริหำรอุตสำหกรรม	
	 	 University	of	Wisconsin,	USA	 	 	
	 -		 ปริญญำตรี	วิศวกรรมศำสตร์	University	of	Wisconsin,	USA	 	 	
	 -		 ประกำศนียบัตรโรงเรียนอัสสัมชัญพำณิชย์	กรุงเทพมหำนคร	(ACC)

ก�รอบรม

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      
	 -		 หลักสูตรบทบำทหน้ำที่และทักษะของกำรเป็นกรรมกำร	(DCP)	รุ่นที่	101	 	
	 -		 หลักสูตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	รุ่นที่	23

 การอบรมปี 2558 
	 -		 KPMG-	Internal	Audit	oversight
	 -		 Transfer	pricing	act:	Considerations	for	Audit	Committees
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2558

		 -	 นำยสมศักดิ์	เชียร์	จิระนคร	 	 -	หุ้น
	 -		 คู่สมรส	(นำงอลิสรำ	จิระนคร)		 -	หุ้น	
	 -		 บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ	 	 -	หุ้น

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร

		 -		 ไม่มี	

ประวัติก�รทำ�ง�น  
2551	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมกำรอิสระ	และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	 	 	
	 	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์

	 	-		 ไม่มี

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

2543	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมกำรผู้จัดกำร	บจก.	เร็บบิท	เอเชีย	 	
2545	-	ปัจจุบัน	 	 ประธำนกรรมกำร	บจก.	เอ็นเนอร์ยี่	คอนโทรล		
2548	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมกำรผู้จัดกำร	บจก.	พี.อำร์.เอส.เอส.

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

	 	-		 ไม่มี

จำ�นวนปีดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท 

7	ปี	8	เดือน	(ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่	11	เม.ย.	2551)	

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

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท		 5/5	 	
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 4/4	 	
กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น	 1/1
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คณะกรรมการบริษัท

นายสุธีร์	จินตนานฤมิตร

กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รตรวจสอบ

อำยุ	71	ปี
ก�รศึกษ�

	 -	 ปริญญำตรี	สถำปัตยกรรม	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ก�รอบรม

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      
	 -		 หลักสูตรบทบำทหน้ำที่และทักษะของกำรเป็นกรรมกำร	(DCP)	รุ่นที่	108	 	
	 -		 Financial	Statement	for	Director	รุ่นที่	3/2551	 	
 การอบรมปี 2558
 -		 KPMG-	Internal	Audit	oversight
	 -		 Transfer	pricing	act:	Considerations	for	Audit	Committees	
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2558

	 -		 นำยสุธีร์	จินตนำนฤมิตร	 	 -	หุ้น	
	 -		 คู่สมรส	(นำงเฟื่องฟ้ำ	จินตนำนฤมิตร)	 -	หุ้น	
	 -		 บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ	 	 -	หุ้น
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร

		 	-		 ไม่มี
ประวัติก�รทำ�ง�น

2551	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ	
	 	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์

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

2518	-	ปัจจุบัน	 	 หุ้นส่วนผู้จัดกำร	หจก.	แพคดีไซน์	 	 	
2531	-	ปัจจุบัน	 	 ประธำนกรรมกำร	บจก.	ทอปคอน	 	 	
2532	-	ปัจจุบัน	 	 ประธำนกรรมกำร	บจก.	นฤมิตร	 	 	 	
2538	-	ปัจจุบัน	 	 ประธำนกรรมกำร	บจก.	แพคครีเอท
2538	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมกำร		บจก.สยำมอำร์ตเซรำมิค	 	 	 	
2549	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมกำรผู้จัดกำร	บจก.	เอ็นเนอร์ยี่	คอนโทรล	 	 	
2554	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมกำรบริษัท	บจก.	หำดใหญ่นครินทร์
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รท่ีแข่งขันกับกิจก�รของบริษัทหรือกิจก�รท่ีเก่ียวเนื่องกัน 

	 -		 ไม่มี
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท

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

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท		 5/5	 	
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 4/4	 	
กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น	 1/1
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คณะกรรมการบริษัท

ดร.	ศันธยา	กิตติโกวิท

กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รตรวจสอบ 

อำยุ	45	ปี

ก�รศึกษ�

	 -	 ปริญญำเอก	วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต,	ธุรกิจเทคโนโลยีและกำรจัดกำรนวัตกรรม	
	 	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	 	 	 	 	 	
		 -		 MBA	-	International	Management,	University	of	Dallas,	Texas,	USA	
	 -		 ปริญญำตรี	บัญชีบัณฑิต	(กำรต้นทุน),	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ก�รอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      
	 -		 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	107	 	
การอบรมปี 2558

	 -	 Transfer	pricing	act:	Considerations	for	Audit	Committees	

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2558

	 -		 นำงสำวศันธยำ	กิตติโกวิท	 	 -	หุ้น

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร

		 	-		 ไม่มี	

ประวัติก�รทำ�ง�น

2541	–	2542		 	 นักวิเครำะห์ทำงกำรเงินอำวุโส	บมจ.	เอสโซ่	(ประเทศไทย)	 	
2556	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
	 	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์	

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์

		 	-		 ไม่มี

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

2542	–	ปัจจุบัน		 	 อำจำรย์ประจ�ำ	ภำควิชำพำณิชยศำสตร์	คณะพำณิชยศำสตร์
	 	 	 	 	 และกำรบัญชี	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย		 	 	
2555	-	ปัจจุบัน		 	 รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต	คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี	
	 	 	 	 	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
2555	-	ปัจจุบัน		 	 กรรมกำรภำควิชำพำณิชยศำสตร์	คณะพำณิชยศำสตร์
	 	 	 	 	 และกำรบัญชี	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รท่ีแข่งขันกับกิจก�รของบริษัทหรือกิจก�รท่ีเก่ียวเนื่องกัน 

	 -		 ไม่มี

จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท

2	ปี	8	เดือน	(ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่	23	เม.ย.	2556)

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

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท		 4/5	 	
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 3/4	 	
กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น	 1/1
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ผู้บริหารระดับสูง

ดร.	วงศ์สิริ	สังขวาสี	มิยาจิ

บรรณ�ธิก�รบริห�ร

อำยุ	52	ปี

ก�รศึกษ�

	 -	 ปรญิญำเอก	Graduate	School	of	Science	and	Technology,	Chiba	University,	Japan	
	 -		 ปริญญำโท	Industrial	Chemistry,	Faculty	of	Engineering,	Chiba	University,	Japan	
	 -		 ปริญญำตรี	Industrial	Chemistry,	Faculty	of	Engineering,	Chiba	University,	Japan

ก�รอบรม

	 -		 ไม่มี

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2558

		 -		 3,000	หุ้น	(0.00%)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร

		 -		 ไม่มี	

ประวัติก�รทำ�ง�น

2545	-	2549	 	 กรรมกำรอ�ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร	บจก.	เนชั่นบุ๊คส์	อินเตอร์เนชั่นแนล	
2549	-	2555	 	 ที่ปรึกษำ	บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์		
2555	-	ปัจจุบัน	 บรรณำธิกำรบริหำร	บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์

ก�รเข้�ร่วมประชมุ / ก�รประชมุท้ังหมด (ครัง้) 

กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น	 1/1
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ผู้บริหารระดับสูง

นางสาวฐิตกานต์	ธนาโอฬาร

ผู้อำ�นวยก�ร - พัฒน�ธุรกิจ

อำยุ	52	ปี

ก�รศึกษ�

	 -	 ปรญิญำโท	คณะอักษรศำสตร์	สำขำกำรแปล	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย	 	 	
	 -		 ปรญิญำโท	คณะวำรสำรศำสตร์และสือ่สำรมวลชน	สำขำนโยบำยและกำรวำงแผนกำรสือ่สำร	 
	 	 มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์	 	 	 	 	
	 -		 ปรญิญำตร	ีคณะอักษรศำสตร์สำขำภำษำองักฤษ	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย

ก�รอบรม

	 -		 ไม่มี

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2558

		 -		 ไม่มี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร

		 -		 ไม่มี	

ประวัติก�รทำ�ง�น

2537	-	2547	 	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยสั่งซื้อและกำรตลำดผลิตภัณฑ์	บจก.	เอเซียบุ๊คส์		
2547	-	2549	 	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยส�ำนักพิมพ์	บจก.	เอเซียบุ๊คส์		 	 	
2549	-	ปัจจุบัน	 ผู้อ�ำนวยกำร	-	พัฒนำธุรกิจ
	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์

ก�รเข้�ร่วมประชมุ / ก�รประชมุท้ังหมด (ครัง้) 

กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น	 1/1



Nation International Edutainment Public Company Limited

19

ผู้บริหารระดับสูง

นายแสงชัย	ลีลานวลิขิต	

ผู้อำ�นวยก�ร - ฝ่�ยข�ย

อำยุ	48	ปี

ก�รศึกษ�

	 -	 ปริญญำโท	บริหำรธุรกิจ	สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์		
	 -		 ปริญญำตรี	คณะศิลปกรรมศำสตร์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ก�รอบรม

	 -		 ไม่มี

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2558

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

		 	-		 ไม่มี	

ประวัติก�รทำ�ง�น

2533	-	2553	 	 	 ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย	บมจ.	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	 	 	
2553	-	ปัจจุบัน	 	 ผู้อ�ำนวยกำร	-	ฝ่ำยขำย
	 	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์

ก�รเข้�ร่วมประชมุ / ก�รประชมุท้ังหมด (ครัง้) 

กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น	 1/1
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ผู้บริหารระดับสูง

นางสาวบุญพา	แซ่เบ้	

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร - ฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน

อำยุ	42	ปี

ก�รศึกษ�

	 -	 ปริญญำตรี	สำขำกำรบัญชี	มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
ก�รอบรม

 การอบรมปี 2558 
	 -		 บัญชีและภำษีที่	update
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2558 

	 	-		 ไม่มี	
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร

		 	-		 ไม่มี	

ประวัติก�รทำ�ง�น

2551	-	2553	 	 ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี	บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์	
2553	-	2554	 	 ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์	 	 	
2554	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี
	 	 	 	 บมจ.	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์

ก�รเข้�ร่วมประชมุ / ก�รประชมุท้ังหมด (ครัง้) 

กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น	 1/1
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล 

เอ็ดดูเทนเมนท จำกัด (มหาชน)

ผูผลิต

รายการโทรทัศน

ดิจิตอล บริการอ�นๆ การศึกษาสิ่งพิมพ

หนังสือ

พ็อคเก็ตบุคส

ตัวแทน

จำหนายสิ่งพิมพ

จากตางประเทศ

การบริหาร

ลิขสิทธิ์

ส�อการเรียน

การสอน

ภาษาอังกฤษ (NJ)

E-Commerce

ตัวแทนจำหนาย

ดิจิตอล

คอนเทนท

จากตางประเทศ

ผลิตรายการ

ตัวแทนจำหนาย

การตูน

และหนังสือ

สำหรับเยาวชน

บจก. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท (NED)

ทุนชำระแลว 41.25 ลานบาท

บจก. เนชั่น คิดส (NTK)

ทุนชำระแลว 1 ลานบาท

บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท (NGE)

(เดิม บจก. เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท (NEE))

ทุนชำระแลว 50.00 ลานบาท

99.99%

99.99%

98.99%

โครงสร้างการประกอบธุรกิจ
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 ร�ยได้จ�กกลุ่มธุรกิจ

 ดำ�เนินก�ร  2558    2557    2556

     โดย ลบ.  ร้อยละ  ลบ.  ร้อยละ   ลบ.   ร้อยละ

1.  ธุรกิจสำ�นักพิมพ์

 1.1 ก�รผลิตและจำ�หน่�ยพ็อคเก็ตบุ๊คส์ NINE 32.57 14.31 47.67 18.24 70.51 19.62  

 1.2 ก�รผลิตและจำ�หน่�ยสื่อส่ิงพิมพ์สำ�หรับเย�วชน NGE, NED,

     NINE 

90.88 39.93 72.14 27.60 140.06 38.96 

2.  ธุรกิจบริก�รเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยสิ่งพิมพ์

  ต่�งประเทศและบริก�รที่เกี่ยวข้อง 
ก
 

NINE 65.54 28.79 72.45 27.72  79.69 22.17 

3.  ธุรกิจจำ�หน่�ยสินค้�และบริก�รท�งอินเตอร์เน็ต NINE 1.87 0.82 3.14 1.20 2.10 0.58

4.  ธุรกิจผลิตร�ยก�รโทรทัศน์และให้บริก�รโฆษณ�

    ผ่�นสื่อโทรทัศน์  

NINE, NTK  20.16 8.86  42.21 16.15 51.32 14.28 

5.  ธุรกิจด้�นก�รศึกษ� NBB, NINE - - 3.84 1.47 4.17 1.16

6.  ร�ยได้อื่น
 ข

   16.60 7.29 19.91 7.62 11.60 3.23  

 ร�ยได้รวม   227.62 100.00 261.36 100.00  359.45 100.00 

หมายเหตุ: ก	รวมรำยได้จำกค่ำจ้ำงพิมพ์	ค่ำจัดส่ง	และค่ำบริกำรจำกกำรเป็นตัวแทนขำยโฆษณำในสิ่งพิมพ์	
			ต่ำงประเทศ

 ข	รำยได้อื่นๆ	 ได้แก่	 รำยได้ค่ำบริหำรส่วนกลำง	ค่ำบริกำรอื่นๆ	รวมทั้ง	รำยได้จำกกำรขำย 
			เศษซำก	ดอกเบี้ยรับ	และอื่นๆ	เป็นต้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ

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

มโีครงสร้�งร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร แยกต�มประเภทผลติภณัฑ์และบริก�ร 

ดังต่อไปนี้
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ธุรกิจหนังสือ

หนังสือ

คุณภ�พ

Nation Books

หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์

ดำ�เนินธุรกิจผ่�นตัวบริษัทฯ เอง ภ�ยใต้ชื่อสำ�นักพิมพ์ “เนชั่นบุ๊คส์” ซึ่งผลิตและจำ�หน่�ย

หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ที่ได้รับคว�มไว้ว�งใจ โดยได้รับลิขสิทธิ์จ�กนักเขียนและสำ�นักพิมพ์

ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่�งประเทศ ให้เป็นผู้จัดพิมพ์และจำ�หน่�ยผลง�นที่มีคุณภ�พ 

ครอบคลุมเนือ้ห�หล�กหล�ยแนว ได้แก่ หมวดบรหิ�รและจัดก�ร, หมวดนวนยิ�ย, หมวด

ภ�ษ�และก�รเรยีนรู,้ หมวดศ�สน� จิตวทิย� และปรชัญ� และหมวดทัว่ไป ครอบคลุมคว�ม

ต้องก�รของผู้อ่�นทุกกลุ่ม 

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

เครือข่ายธุรกิจ
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ธุรกิจหนังสือ

Nation Kids

เสริมทักษะ

และ

จินตน�ก�ร การ์ตูนและหนังสือสำาหรับเยาวชน

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

และจัดจำ�หน่�ยส่ือส่ิงพิมพ์สำ�หรับเย�วชนเพื่อก�รศึกษ� บันเทิง และก�รเสริมทักษะ  

สำ�หรับกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยหลักที่เป็นเย�วชนอ�ยุไม่เกิน 18 ปี ส่วนใหญ่ได้รับลิขสิทธ์ิ 

ม�จ�กกลุ่มประเทศแถบยโุรป อเมรกิ� และออสเตรเลีย เช่น Walt Disney, Warner Bros. 

เป็นต้น และรับจัดจำ�หน่�ยหนังสือให้แก่ บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (NED)

หนังสือและส่ือที่ผลิตโดยสำ�นักพิมพ์เนช่ัน โกลบอลที่ได้รับคว�มนิยม ได้แก่ นิท�น 

และกิจกรรมเสริมทักษะค�ร์แรคเตอร์ดิสนีย์, หนังสือรวมนิท�นคล�สสิกของดิสนีย์  

ฉบับปกแข็ง” “เจ้�หญิงแปลงโฉม” เป็นต้น 

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

ก�ร์ตูน

ยอดนิยม

Nation Edutainment

หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น	และการ์ตูนไทย

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

nedcomics

บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจสำ�นักพิมพ์โดยผลิต 

และจัดจำ�หน่�ยส่ือส่ิงพิมพ์สำ�หรับเย�วชนเพื่อก�รศึกษ�และบันเทิง  

สำ�หรับกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยหลักที่เป็นเย�วชนอ�ยุไม่เกิน 18 ปี โดย 

มุ่งเน้นหนังสือก�ร์ตูนยอดนิยมที่ได้รับลิขสิทธ์ิม�จ�กสำ�นักพิมพ์ช้ันนำ�

ทั้งภ�ยในประเทศและต่�งประเทศในแถบเอเซีย ได้แก่ ญ่ีปุ่น เก�หลี ฯ  

รวมทั้งก�ร์ตูนคว�มรู ้และวรรณกรรมเย�วชนจ�กบริษัทต่�งๆ  

เช่น Shueisha Inc., Shogakukan Kodansha และ Futabasha  

เป็นต้น

หนังสือก�ร์ตูนและวรรณกรรมเย�วชนที่ผลิตโดยสำ�นักพิมพ์เนช่ัน  

เอ็ดดูเทนเมนท์ ที่ได้รับคว�มนิยมอย่�งสูงในกลุ่มนักอ่�น ได้แก่ “น�รุโตะ 

นนิจ�ค�ถ�โอ้โฮเฮะ” “เทพมรณะ Bleach” “Bakuman” “Blue Exorcist” 

ก�ร์ตูนไทย อ�ทิ “มีดที่ 13” เป็นต้น 
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ธุรกิจการบริหาร

ลิขสิทธิ์

หล�กหล�ย

สินค้�

ค�แรคเตอร์

โดนใจ

Character Management

ดำ�เนินธุรกิจเป็นตัวแทนลิขสิทธ์ิ

ของตัวก�ร์ตูนที่มีช่ือเสียงและ 

ได้รับคว�มนิยมจ�กต่�งประเทศ 

เพื่อบริห�รสิทธ์ิของตัวก�ร์ตูน

ให้กับผู ้ผลิตสินค้�ที่สนใจซื้อ

ลิขสิทธ์ิ และนำ�ไปผลิตเป็นสินค้�

สำ�หรบัจัดจำ�หน่�ยภ�ยในประเทศไทย 

รวมถึงเจ้�ของผลิตภัณฑ์ และ

ห้�งค้�ปลีก ที่สนใจซ้ือลิขสิทธ์ิ

เพื่อกิจกรรมส่งเสริมก�รข�ย 

นอกจ�กนีย้งัรวมถงึก�รทำ�ก�ร

ตล�ดเพื่อส่งเสริมให้ตัวก�ร์ตูน

ต่�งๆท่ีบริษัทฯดูแลอยู่ให้เป็นที่

รู้จัก และได้รับคว�มนิยมอย่�ง

แพร่หล�ยม�กยิง่ข้ึนในประเทศไทย 
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ธุรกิจ

ผลิตรายการ

โทรทัศน์

ร�ยก�ร

สนุก

มีส�ระ

สำ�หรับ

เย�วชน

TV Content

Nine TV ดำ�เนินธุรกิจจัดทำ�ร�ยก�รหล�กหล�ยรูปแบบเพื่อแพร่ภ�พท�งระบบโทรทัศน์

ดิจิตอล จ�กร�ยก�รเอ็ดดูเทนเมนท์เพื่อเย�วชนและครอบครัว ไปจนถึงร�ยก�รวัยรุ่น 

และร�ยก�รว�ไรตี้บันเทิง ควบคู่ไปกับก�รดำ�เนินกิจกรรมส่งเสริมก�รตล�ด

นอกจ�กนี ้ท�งบรษัิทยังมคีว�มชำ�น�ญในก�รรบัผลิตง�นส่ือประช�สัมพนัธ์และส่ือโฆษณ�

ให้กับลูกค้�ภ�ยนอก ทั้งองค์กรเอกชนและภ�ครัฐ 

ปัจจุบนั Nine TV ดำ�เนนิก�รผลิตร�ยก�รว�ไรตีบ้นัเทงิ “เรือ่งของด�ว NOW Society” 

5 วันต่อสัปด�ห์ และร�ยก�รสนทน�เพื่อส�ระ “คมชัดลึก ติดด�ว” ในทุกๆสัปด�ห์ ให้กับ

ช่อง NOW 26 และอยู่ในระหว่�งก�รพัฒน�ร�ยก�รก�รศึกษ�ให้กับภ�ครัฐและโครงก�ร

ก�รศึกษ�ออนไลน์ให้กับองค์กรเอกชนภ�ยนอก
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ธุรกิจดิจิตอล

เสิร์ฟ

สินค้�ดีๆ 

ให้คุณ

ด้วยใจ

NSTORE

เว็บไซต์	:	nstore.net

ดำ�เนินธุรกิจก�รผลิตและจัดจำ�หน่�ยส่ือส่ิงพิมพ์

อเิล็กทรอนกิส์และรปูแบบเล่ม หล�กหล�ยแนวทีส่อดคล้อง

กับรสนิยมก�รอ่�นในแต่ละไลฟ์สไตล์ ได้แก่แนวก�ร

บริห�ร, ก�รจัดก�ร, ศ�สน�, จิตวิทย�, ปรัชญ�, 

ภ�ษ�, นิย�ย, วรรณกรรม, นิท�น, ก�ร์ตูน และอื่นๆ 

ทั้งที่เป็นหนังสือพิมพ์, พ็อคเก็ตบุคส์, นิตยส�ร เพิ่ม

คว�มสะดวกให้กบัผูท้ีร่กัก�รอ่�น ส�ม�รถซือ้ได้รวดเรว็

โดยไม่เสียเวล�ในก�รเดินท�งผ่�นท�งช่องท�งเวบ็ไซต์ 

NSTORE.net, แอพพลิเคช่ัน Nationbooks บน 

iOS, android, แอพพลิเคชั่นของพันธมิตร บน iOS, 

android ,โซเชียลมีเดียต่�งๆ, LINE account, อีเมล์, 

โทรศัพท์, Affiliate Program

ดำ�เนินธุรกิจจัดจำ�หน่�ยสินค้�อุปโภค บริโภค หล�ก

หล�ยประเภท คลอบคลุมผู้บริโภค ทุกเพศ ทุกวัย ทุก

ไลฟ์สไตล์ เช่น สินค้� IT, ของใช้ในบ้�น, ของเล่นของใช้

สำ�หรับเด็ก, สินค้�เพื่อสุขภ�พและคว�มง�ม, สินค้�

กีฬ�, อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์, เกม, ดีวีดี และอื่นๆ 

อกีม�กม�ย ส�ม�รถซือ้ได้รวดเรว็โดยไม่เสียเวล�ในก�ร

เดินท�งผ่�นท�งช่องท�งเว็บไซต์ NSTORE.net,  

โซเชียลมีเดียต่�งๆ, LINE account, อีเมล์, โทรศัพท์, 

Affiliate Program
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กลุ่มบรษัิทฯ ประกอบธุรกจิเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยส่ิงพมิพ์จ�กต่�งประเทศช้ันนำ�และบรกิ�รท่ี

เกีย่วข้องผ่�นตวับรษัิทฯ เอง ส่ิงพมิพ์ทีบ่รษัิทฯ จัดจำ�หน่�ยมทีัง้หมด 184 ฉบับ ประกอบ

ด้วยหนังสือพิมพ์ภ�ษ�ต่�งประเทศและนิตยส�รภ�ษ�ต่�งประเทศ ธุรกิจดังกล่�วรวมถึง

ก�รเป็นตัวแทนข�ยสม�ชิกซึ่งส่วนใหญ่ได้ปรับตัวให้เข้�กับยุคปัจจุบันโดยส�ม�รถติดต�ม

ได้ทั้งท�งส่ิงพิมพ์และออนไลน์ และตัวแทนข�ยโฆษณ�ให้กับหนังสือพิมพ์ The Yomiuri 

Shimbun ฉบับที่พิมพ์ในประเทศไทย ก�รรับจ้�งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ The Yomiuri  

Shimbun รวมถึง ก�รจัดส่ง ให้แก่หนังสือพิมพ์และนิตยส�รอีกหล�ยฉบับด้วย  

โดยก�รให้บริก�รดังกล่�วของบริษัทฯ เป็นแบบ One Stop Service เพื่อคว�มสะดวก 

ของเจ้�ของสิ่งพิมพ์ในก�รติดต่อประส�นง�น และแก้ไขปัญห�ต่�งๆ ที่เกิดขึ้น 

ธุรกิจบริการ

เป็นตัวแทนจำาหน่าย

สิ่งพิมพ์

จากต่างประเทศ

และบริการที่

เกี่ยวข้อง

เปิดโลกทัศน์ 

สู่ประช�คม

โลก

International Media
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ธุรกิจการศึกษา

เรียนรู้

ด้วยคว�ม

สนุกสน�น

Nation Junior

สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	

นิตยส�รเนช่ันจูเนียร์ เป็นนิตยส�รภ�ษ�อังกฤษร�ยเดือนที่ตอบทุกคว�มต้องก�รของ

วัยรุน่ม�ย�วน�นม�กกว่� 20 ปี เนชัน่จเูนยีรจ์งึได้กล�ยเป็นเหมอืนเพื่อนคู่ใจของวยัรุน่ที่

ช่วยทำ�ให้ภ�ษ�อังกฤษกล�ยเป็นเรื่องง่�ยๆในชีวิตประจำ�วัน ด้วยรูปแบบกะทัดรัดคุ้มค่�

กับส�ระและบันเทิงจ�กคอลัมน์คุณภ�พถึง 2 ปกในเล่มเดียวกัน ปกหน้�มีเนื้อห� 80% 

เป็นภ�ษ�อังกฤษครอบคลุมเนื้อห�ท�งด้�น IQ EQ Education และ Lifestyle ส่วน 

ปกหลังมีเนื้อห� 20% เป็นภ�ษ�ไทย ครอบคลุมเนื้อห�ท�งด้�นทบทวนเนื้อห�เข้มข้น 

เตรยีมสอบเข้�มห�วทิย�ลัยโดยรวม 7 วชิ�หลัก คอื ภ�ษ�องักฤษ ภ�ษ�ไทย สังคมศกึษ� 

คณิตศ�สตร์ วิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น เคมี ชีววิทย� และฟิสิกส์ (สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป

ในแต่ละเล่ม)

เนช่ันจูเนียร์ ฉบับพิเศษ NJ Special Admission ผลิตข้ึนจำ�นวน 2 เล่มในช่วงเดือน

ตุล�คมของทุกปี โดยรวบรวมเนื้อห�บทเรียนและข้อสอบ ดำ�เนินก�รสอนโดยคณ�จ�รย์

ช้ันนำ� เพ่ือใช้สำ�หรับทบทวนคว�มรู้สอบ GAT/PAT, O-NET, และ 7 วิช�ส�มัญ โดย

ส�ม�รถติวผ่�นสัญญ�ณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนท่ีเข้�ร่วมโครงก�รทั่วประเทศ และ

ส�ม�รถทบทวนผ่�นท�งออนไลน์เวปไซต์ได้อีกทั้งปี

เว็บไซต์	:	www.njspellingbee.net 
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ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั

ภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขันธุรกิจสำานักพิมพ์

ปี	2558	นบัเป็นอกีปีทีธ่รุกจิอตุสำหกรรมส่ิงพิมพ์ตกลงอย่ำงต่อเนือ่ง	เหน็ได้จำกกำรทีน่ติยสำรปิดตวัมำกขึน้
หลำยฉบับ	และจ�ำนวนคนเข้ำชมงำนมหกรรมหนังสือระดับชำติเดือนตุลำคม	2558	ที่ผ่ำนมำ	ลดลงถึง	25%	
ยอดขำยรวมของทุกส�ำนักพมิพ์ของงำนมหกรรมหนงัสอืระดับชำติครัง้ล่ำสุด	เดือนตุลำคม	ปี	2558	ลดลงจำก
ปี	2557	ที่	14.7%	(ที่มำ:	สมำคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�ำหน่ำยหนังสือแห่งประเทศไทย)	ข้อมูลนี้ตอกย�้ำให้เห็น
ชัดเจนว่ำ	อุตสำหกรรมสิ่งพิมพ์ก�ำลังอยู่ในภำวะซบเซำ	สภำพกำรณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแต่ในประเทศไทย
เท่ำนั้น	ทั่วโลกก็ประสบปัญหำอย่ำงเดียวกัน	นอกจำกนั้น	ร้ำนขำยหนังสือรำยย่อยยังปิดตัวลงอย่ำงต่อเนื่อง
โดยเฉพำะร้ำนขำยหนงัสอืกำร์ตูน	ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์ทีร่ำคำต่อเล่มไม่สูง	มผีลเป็นลูกโซ่ท�ำให้ผู้อ่ำนหำซือ้หนงัสอื
ล�ำบำกขึ้น	และไม่สำมำรถสั่งจ�ำนวนน้อยจำกร้ำนค้ำออนไลน์ได้	 เนื่องจำกค่ำส่งมีมูลค่ำใกล้เคียงกับรำคำ
หนังสือ	ท�ำให้ผู้อ่ำนหนังสือกำร์ตูนรอซ้ือในงำนสัปดำห์หนังสือแห่งชำติ	หรืองำนมหกรรมหนังสือระดับชำติ
มำกกว่ำหนังสือประเภทอื่น	จะเห็นได้ว่ำ	ยอดขำยของหนังสือกำร์ตูนของบริษัทฯ	ในสองงำนดังกล่ำวมี
อัตรำส่วนลดลงน้อยกว่ำหนังสือประเภทอื่น	(ที่มำ:	บริษัทฯ)	

ในส่วนของหนังสือส�ำหรับผู ้ใหญ่	 เช่น	หนังสือแนวธุรกิจ	หนังสือสุขภำพ	หนังสือท่ีมีชื่อเสียงมำจำก 
ต่ำงประเทศยังเป็นหมวดที่ท�ำรำยได้อย่ำงค่อนข้ำงคงที่	 หำกมีกำรเลือกหนังสือที่มีเนื้อหำดี	น่ำเชื่อถือ	 
อยู่ในกระแสท่ีเป็นควำมสนใจ	หรือเจำะกลุ่มผู้อ่ำนท่ีชัดเจนมำกยิ่งขึ้น	ปี	2558	ยังเป็นปีที่หนังสือระบำยสี
ส�ำหรับผู้ใหญ่เป็นท่ีนิยม	หลำยส�ำนักพิมพ์จัดพิมพ์หนังสือแนวนี้ขึ้นมำ	นับเป็นควำมแปลกใหม่ของวงกำร	 
และสร้ำงควำมสดใสให้กับผู้อ่ำน

หนงัสอืเดก็เลก็	เช่น	หนงัสอืกจิกรรมระบำยสี	เสริมสร้ำงทกัษะ	หนงัสือสอนภำษำองักฤษ	เป็นหนังสอืทีย่งัคง
ต้องใช้ควำมน่ำรักของคำร์แร็คเตอร์	 และรำคำเป็นหลัก	 หำกสองสิ่งนี้ควบคู่ไปด้วยกัน	 ก็สำมำรถท�ำ 
ยอดขำยให้เป็นที่พอใจ

ส�ำหรับธุรกิจหนังสืออิเล็กทรอนิคส์	มีกำรเติบโตมำกกว่ำเดิม	แต่ก็ยังไม่สำมำรถทดแทนรำยได้ที่ลดลงของ
หนังสอืกระดำษได้	เนือ่งจำกผูอ่้ำนยงันยิมอ่ำนหนงัสอือเิลก็โทรนคิส์โดยไม่มค่ีำใช้จ่ำย	ทัง้ๆทีม่ผีูป้ระกอบกำร
หลำยรำยเข้ำมำด�ำเนนิธรุกจินีอ้ย่ำงจริงจัง	และน�ำเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีหลำกหลำย	ซ่ึงเป็นกำรบ้ำนท่ีผู้ประกอบกำร
และส�ำนักพิมพ์ต้องหำวิธีกำรที่ก่อให้เกิดรำยได้ต่อไป	
 
ด้วยสถำนกำรณ์ที่กล่ำวข้ำงต้น	ปี	2559	บริษัทยังคงมีกลยุทธ์ในกำรท�ำงำน	คือ	กำรคัดเลือกเนื้อหำที่ตรงกับ
ควำมต้องกำรของผู้อ่ำน	กำรควบคุมยอดพิมพ์ให้เหมำะสมกับยอดขำย	กำรเพิ่มสินค้ำคู่ไปกับหนังสือส�ำหรับ
หนังสือเด็กเล็กเพื่อเป็นกำรจูงใจในกำรเลือกซื้อ	กำรเพ่ิมช่องทำงกำรขำยไปยังแหล่งใหม่	 เช่น	 เพ่ิมจ�ำนวน 
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ร้ำนค้ำออนไลน์	กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์โดยใช้สื่อในเครือให้เกิดประโยนช์สูงสุดทั้งหนังสือพิมพ์	นิตยสำร	 
และ	Social	Media	ซึ่งมีสมำชิกมำกกว่ำ	5	ล้ำนคน	อีกทั้งร่วมกับพันธมิตรที่หลำกหลำยในกำรขยำยไปยัง 
ผู้อ่ำนกลุ่มใหม่	เป็นต้น	

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์

ในช่วงเวลำปี	2558	เป็นช่วงเวลำที่มีกำรแข่งขันกันอย่ำงเข้มข้นในวงกำรโทรทัศน์ระบบดิจิตอลด้วยปริมำณ
ช่องธรุกจิทีเ่พิม่เป็น	24	ช่องรวมถงึช่องทีเ่ปล่ียนถ่ำยมำจำกช่องอนำล็อกเดิม	โดยแต่ละช่องต่ำงกพ็ยำยำมจะ
พัฒนำและสร้ำงเอกลักษณ์ให้กับตัวช่องเอง	ยังส่งผลให้มีกำรสร้ำงรำยกำรต่ำงๆท่ีมีรูปแบบหลำกหลำย 
เพื่อค้นหำแนวทำงที่เหมำะสม	ซึ่งท�ำให้ผู้ชมมีทำงเลือกในกำรรับชมมำกขึ้น	นอกจำกนี้	ในปี	2558	เม็ดเงิน
โฆษณำผ่ำนโทรทัศน์ก็มีกำรย้ำยจำกโทรทัศน์อนำล็อกเดิมและจำกสื่ออื่นๆมำเพิ่มให้กับทำงโทรทัศน์ดิจิตอล	
ท�ำให้เงินโฆษณำของโทรทัศน์ดิจิตลอเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

ในช่วงปี	2558	ที่ผ่ำนมำ	ทำงบริษัท	Nine	TV	 ได้เพ่ิมควำมหลำกหลำยในกำรสร้ำงสรรค์รำยกำรใหม่ๆ	 
นอกเหนอืจำกรำยกำรประเภทเยำวชนและครอบครวัซ่ึงเป็นควำมถนดัด้ังเดิม	 เพิม่สดัส่วนของรำยกำรวำไรตี้
บันเทิงมำกยิ่งขึ้น	 เพื่อตอบรับกับควำมต้องกำรของตลำดที่ต้องกำรหำแนวทำงรำยกำรใหม่ๆ	 ในกำรแข่งขัน
เพือ่แย่งชงิเรตติง้ผูช้ม	โดยเน้นกำรผลติรำยกำรผ่ำนช่อง	NOW	เพ่ือร่วมในกำรพัฒนำแนวทำงกำรสร้ำงสรรค์
รำยกำรให้กับบริษัทแม่	ขณะเดียวกันก็ยังคงพัฒนำรำยกำร	กิจกรรม	สื่อควำมรู้และสำระเพื่อเยำวชนควบคู่
กันไปอย่ำงต่อเนื่อง

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกิจดิจิตอล

กำรเข้ำถึงสื่อดิจิตอลในประเทศไทยก�ำลังเติบโตอย่ำงรวดเร็ว	 โทรศัพท์มือถือ	หรือสมำร์ทโฟนกลำยเป็น 
ช่องทำงหลักในกำรเข้ำถึงอินเตอร์เน็ตของคนไทย	รวมทั้งเข้ำสู่ยุคของพฤติกรรมในกำรใช้หลำยอุปกรณ์ไป
พร้อมๆ	กัน	(Multiscreen)	ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจต้องพัฒนำแคมเปญในทุกช่องทำง

นอกจำกนี้	 โลกดิจิตอล	ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีเพื่อกำรใช้งำนเท่ำนั้น	หำกแต่ยังเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำง
ประสบกำรณ์และควำมรู้อีกด้วย

อุตสำหกรรมสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยอยู่ในช่วงก�ำลังพัฒนำทั้งแบรนด์ค้ำปลีก,	ส�ำนักพิมพ	์ 
และบริษัทพัฒนำแอพพลิเคช่ันได้ลงทุนพัฒนำ	และเปิดตัวระบบจ�ำหน่ำยสิ่งพิมพ์	หนังสืออิเล็กทรอนิกส	์ 
ผ่ำนแอพพลิเคชั่น	และเว็บไซต์หลำยรำย	รวมถึงสถำบันกำรศึกษำ	และองค์กรต่ำงๆ	ให้ควำมสนใจในกำร 
ท�ำระบบ	E-Library	เพิม่มำกขึน้	เพือ่เป็นกำรรองรับกับเทรนด์ดิจิตอลดังกล่ำว	บริษทัได้ขยำยและลงทนุเพิม่
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ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซเพื่อท�ำกำรจัดจ�ำหน่ำยสื่อสิ่งพิมพ์	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	และสินค้ำอุปโภค	บริโภคทั่วไป	
ที่เป็นสินค้ำของบริษัทฯทั้งหมด	และสินค้ำของคู่ค้ำ	ร้ำนค้ำ	และส�ำนักพิมพ์อื่น	ผ่ำนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ	 
Nstore.net	และยังกระจำยเข้ำไปยัง	LINE,	LINE	SHOP,	tarad.com,	LAZADA	และช่องทำงออนไลน์อื่นๆ	
ตลอดจนมีกำรจัดท�ำกำรตลำดที่เข้มข้นขึ้นผ่ำนสื่อ	Social	Network,	Google	Search	Engine,	Affiliate	
Program	ด้วยสือ่ผสมผสำนท้ังออนไลน์	และออฟไลน์เพือ่โปรโมทสนิค้ำใน	NSTORE	ซึง่มทีัง้ในและนอกเครอื
ทีห่ลำกหลำย	มกีำรขยำยไปจ�ำหน่ำยสินค้ำของบริษทัคูค้่ำเพ่ิมมำกขึน้	ตลอดจนพยำยำมสร้ำงวฒันธรรมกำร
ให้บรกิำรเพือ่มุง่หวงัสร้ำงควำมรูส้กึประทับใจ	อบอุน่ให้กบัลูกค้ำ	ให้ได้ใช้บริกำรแล้วเกดิควำมเชือ่มัน่ในสนิค้ำ
ที่มีคุณภำพ	และงำนบริกำรหลังกำรขำย	ทั้งในด้ำนกำรจัดส่งสินค้ำ	กำรรับประกันคืนสินค้ำได้ภำยใน	30	วัน	
ระบบกำรช�ำระเงินที่ครอบคลุมทุกช่องทำงและปลอดภัย	 รวมถึงระบบอื่นๆในอนำคต	 เพื่อให้ผู้บริโภค 
จดจ�ำ	Brand	Awareness	และกลบัมำซ้ือซ�ำ้อกี	นอกจำกนัน้	ยงัมโีครงกำรจ�ำหน่ำย	E-book	ส�ำหรบั	e-Library	
เพิ่มมำกขึ้นอีกด้วย

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจตัวแทนจำาหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ

ยอดกำรจ�ำหน่ำยสิง่พมิพ์จำกต่ำงประเทศมคีวำมสัมพันธ์กบักำรเติบโตของกลุ่มลูกค้ำของส่ิงพิมพ์ต่ำงประเทศ	
ซึ่งสำมำรถแบ่งได้เป็น	4	กลุ่มหลัก	ได้แก่

ก) กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
	 นักท่องเท่ียวต่ำงชำติท่ีเดินทำงมำพักในโรงแรมต่ำงๆ	ทั่วประเทศไทย	ถือเป็นกลุ่มลูกค้ำที่ส�ำคัญ 
	 ในกำรจ�ำหน่ำยหนังสือพิมพ์และนิตยสำรต่ำงประเทศของบริษัทฯ	

ข) กลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย 
	 ชำวต่ำงชำติที่อำศัยในประเทศไทยเป็นเวลำ	 1	 เดือนขึ้นไป	 ถือเป็นกลุ ่มลูกค้ำหลักที่สนใจอ่ำน 
	 นิตยสำรและหนังสือพิมพ์จำกต่ำงประเทศ	

ค) กลุ่มคนไทยที่สนใจสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ 
	 คนไทยกลุ่มวัยท�ำงำนและนักธุรกิจ	 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีก�ำลังซื้อสูง	 และนักศึกษำระดับปริญญำโทข้ึนไป 
	 ที่ให้ควำมสนใจข่ำวสำรต่ำงประเทศ	 ถือเป็นกลุ่มลูกค้ำส�ำคัญท่ีสนใจอ่ำนนิตยสำรและหนังสือพิมพ ์
	 จำกต่ำงประเทศ	

ง) กลุ่มสถาบันการศึกษา
	 สถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำโดยทั่วไปเริ่มแบ่งงบประมำณเพื่อซ้ือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มำกขึ้น	 
	 จ�ำนวนสถำบันทั้งในสังกัดรัฐและเอกชนมีทั้งสิ้น	146	แห่ง	
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ในส่วนสภำวะกำรแข่งขันของธุรกิจบริกำรเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยส่ิงพิมพ์จำกต่ำงประเทศประเภทสมำชิกนั้น	
นบัว่ำมคู่ีแข่งน้อยรำย	โดยมคีูแ่ข่งหลกัจ�ำนวน	3	รำย	ได้แก่	บจก.	แมกกำซีน	อนิเตอร์เนชัน่แนล	(ประเทศไทย)	
บมจ.	โพสต์	พับลิชชิ่ง	ส่วนตัวแทนจ�ำหน่ำยสิ่งพิมพ์ประเภทแผงหนังสือหรือร้ำนค้ำ	มีคู่แข่งจ�ำนวนหลำยรำย	
ซึ่งประกอบด้วยคู่แข่งที่เป็นร้ำนหนังสือขนำดใหญ่ที่มีจ�ำนวนหลำยสำขำ	 เช่น	บริษัท	 เอเซียบุ๊คส์	 จ�ำกัด	 
และคู่แข่งรำยย่อยอื่นๆ	เป็นต้น

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจนิตยสารภาษาอังกฤษสำาหรับเยาวชน

แม้ว่ำปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ในภำวะชะลอตัว	 เนื่องจำกพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อเทคโนโลยีมือถือและ 
กำรสื่อสำรที่มีทั้งควำมรวดเร็ว	ควำมสะดวก	รำคำที่ถูกลง	ท�ำให้เยำวชนรุ่นใหม่ๆ	นิยมรับข้อมูลข่ำวสำรทำง	
New	Media	แต่ส�ำหรับธุรกิจนิตยสำรภำษำอังกฤษ	 ท่ีเป็นหนังสืออ่ำนนอกเวลำ	มีสำระคู่บันเทิงในแบบ	
edutainment	ยังมีกำรแข่งขันท่ีไม่สูงมำก	อำจำรย์และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำยังคงสะดวกใช้สื่อส่ิง
พิมพ์เป็นส่ือกำรเรียนกำรสอนเป็นหลัก	NJ	Magazine	จึงถือครองส่วนแบ่งกำรตลำดมำกที่สุด	ด้วยควำม
สำมำรถเข้ำถึงตลำดโรงเรียนทั่วประเทศ	รองลงมำเป็นตลำดทำง	Agent	และสมำชิก	

ทำงด้ำนกำรพัฒนำเนื้อหำ	นอกเหนือจำกข้อมูลข่ำวสำรรอบด้ำนที่กองบรรณำธิกำรนิตยสำร	ถือเป็นหนึ่ง 
ในจุดแข็งของเนชั่นกรุ๊ป	ที่ไม่เป็นรองเรื่องกำรน�ำเสนอข่ำวสำรสำระที่มีประโยชน์แล้ว	 เรำยังเปิดโอกำส 
ให้เยำวชนรุ่นใหม่มำร่วมแบ่งปันประสบกำรณ์ผ่ำนงำนเขยีนภำษำองักฤษในคอลมัน์ต่ำงๆ	เพือ่มส่ีวนร่วมเป็น
ผู้ผลิตสื่อได้ในอีกทำง	ท�ำให้เนื้อหำในนิตยสำรมีควำมหลำกหลำย	และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเยำวชน 
เป็นอย่ำงดี
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ปัจจยัความเส่ียง

1.	ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจสำานักพิมพ์

1.1 ความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรมส�านักพิมพ์

ปี	2558	อุตสำหกรรมส�ำนักพิมพ์ในประเทศโดยเฉพำะหนังสืออ่ำนเล่นพกพำ	และนิตยสำร	ภำพรวมติดลบ 
ต่อเนื่อง	ก�ำลังซื้อชะลอตัวลงเนื่องจำกพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปใช้เวลำกับสื่ออื่นมำกยิ่งขึ้น	บริษัท
กระจำยหนงัสอืรำยย่อยมกีำรปิดตวัลงเพิม่จำกปีทีแ่ล้ว	เป็นผลให้รำยได้ของบรษัิทในส่วนของกำรขำยหนงัสอื
ลดลง	และคำดว่ำยังจะเป็นเช่นนี้ในปี	2559
ส�ำหรบัธรุกจิส�ำนกัพมิพ์นัน้	บรษิทัมกีลยทุธ์เดมิทีจ่ะผลติหนงัสอืเฉพำะทีต่รงตำมควำมต้องกำรของผูอ่้ำน	โดย
เน้นคดัเลอืกหมวดหนงัสอืทีท่�ำก�ำไรให้กบับริษทั	และอกีหนึง่กลยทุธ์ทีไ่ด้ผลทีด่�ำเนนิกำรอยูค่อื	กำรมีของแจก
ของแถมที่ดึงดูดกลุ่มเป้ำหมำยแนบไปกับหนังสือ	กำรเฟ้นหำนักเขียนและหนังสือที่ได้รับควำมนิยมจำกทั้ง 
ในประเทศและต่ำงประเทศ	กำรประชำสัมพันธ์รวมถึงรำยกำรส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ	ทั้งกับร้ำนหนังสือและ 
ผู้อ่ำน	กำรเพิ่มเครือข่ำยกำรขำยไปยังช่องทำงใหม่	ๆ	เช่น	เครือข่ำยร้ำนค้ำอื่นๆ	ที่หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้นเช่น
ร้ำนที่ไม่ใช่ช่องทำงกำรขำยหนังสือเดิม	และร้ำนค้ำทำงอินเทอร์เน็ต	นอกจำกนั้นจะมีกำรร่วมมือกับพันธมิตร 
ที่ไม่ใช่ส�ำนักพิมพ์เพื่อผลิตสินค้ำร่วมกัน	เป็นต้น

1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและคู่แข่งที่ให้บริการเนื้อหาสาระรูปแบบเดียวกัน 

กำรพฒันำเทคโนโลยสีำรสนเทศ	และกำรสือ่สำรในปัจจบุนั	ท�ำให้มคีวำมรวดเรว็ในกำรใช้งำนมำกขึน้	อุปกรณ์
ทำงด้ำนเทคโนโลยี	เช่น	คอมพิวเตอร์	โทรศัพท์มือถือ	แท็บเล็ต	มีรำคำถูกลง	ท�ำให้ผู้บริโภคหันไปใช้เวลำกับ
อปุกรณ์ดจิติอลมำกข้ึน	โดยเฉพำะหนงัสอืกำร์ตูนญีปุ่่นทีก่ลุม่เป้ำหมำยคือ	เยำวชน	ได้หนัไปอ่ำนกำร์ตนูละเมดิ
ลิขสิทธิ์ที่เผยแพร่ตำมเว็บไซต์ต่ำงๆ	ได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย	 เป็นผลให้ยอดขำยของหนังสือกำร์ตูนได้รับผล 
กระทบเป็นอย่ำงมำก	ซึ่งบริษัทฯ	 เองก็ได้รับลิขสิทธิ์ดิจิตอลของหนังสือกำร์ตูนญี่ปุ่นมำกขึ้นเร่ือยๆ	 เพื่อที่ 
จะสำมำรถลดควำมนิยมของกำร์ตูนละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่ำว
บริษัทฯ	เองซึ่งเปิดร้ำนค้ำออนไลน์	Nstore	ในปี	พ.ศ.	2557	มียอดขำยเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ	เช่นกัน	ถึงแม้ว่ำ
อัตรำส่วนของยอดขำยจะยังน้อยมำกเมื่อเทียบกับหนังสือที่พิมพ์กระดำษ

ปัจจยัคว�มเส่ียงหลักทีอ่�จมผีลกระทบต่อผลก�รดำ�เนนิง�นของบริษทัประกอบ

ด้วยคว�มเสี่ยงจ�กปัจจัยภ�ยนอก และคว�มเสี่ยงจ�กก�รประกอบธุรกิจ โดยมี

ร�ยละเอียดดังนี้คือ
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1.3 ความเสี่ยงจากช่องทางการจัดจ�าหน่าย

บริษทัฯ	จ�ำหน่ำยสนิค้ำผ่ำนช่องทำงต่ำงๆทีห่ลำกหลำย	เพือ่ให้ลกูค้ำสำมำรถซือ้สนิค้ำได้สะดวก	และสอดคล้อง
กับพฤติกรรมกำรซื้อในแต่ละไลฟ์สไตล์	
ช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย	Modern	Trade	เป็นช่องทำงที่ช่วยส่งเสริมภำพลักษณ์สินค้ำ	เนื่องจำกรูปแบบและ
พื้นที่กำรจัดวำงสินค้ำ	มีกำรแบ่งตำมประเภทสินค้ำอย่ำงชัดเจน	และอนุญำตให้คู่ค้ำตกแต่งพื้นที่ขำยสินค้ำ
ด้วยสื่อส่งเสริมกำรขำยได้อย่ำงสวยงำม	ปัจจัยเส่ียงในกำรจัดดิสเพลย์หนังสือให้โดดเด่นที่ร้ำนหนังสือจะ 
ขึน้อยูกั่บ	Modern	Trade	แต่ละสำขำเป็นผูด้�ำเนนิกำร	ซึง่จะท�ำให้โอกำสทีจ่ะจดัดสิเพลย์หนงัสือของบรษัิทฯ	
ให้โดดเด่นอย่ำงต่อเนื่องเป็นไปได้ยำก	และกำรเพิ่มค่ำส่วนแบ่งกำรขำยอันเนื่องมำจำกค่ำเช่ำพื้นที่ของ	 
Modern	Trade	สูงขึ้นและปัจจัยอื่นๆซึ่งจะท�ำให้ต้นทุนของสินค้ำสูงขึ้น
ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย	Agent	เป็นช่องทำงท่ีเน้นกำรจ�ำหน่ำยหนงัสอืกำร์ตนู	พืน้ท่ีกำรจัดวำงสนิค้ำหลำกหลำย	
ไม่มีพื้นที่มำกพอส�ำหรับกำรตกแต่งดิสเพลย์หนังสือ	ท�ำให้มีควำมเสี่ยงเนื่องจำกหนังสือไม่อยู่ในต�ำแหน่งที่ 
โดดเด่น	ซึ่งอำจจะท�ำให้เสียโอกำสในกำรขำย	และควำมเส่ียงเนื่องจำกกำรคืนหนังสือในจ�ำนวนมำก	และ 
กำรด�ำเนินงำนส่วนใหญ่เป็นธุรกิจครอบครัวที่ท�ำมำเป็นเวลำนำน	ไม่มีระบบบันทึกกำรขำยที่แน่นอน	ท�ำให้
ยำกต่อกำรที่จะติดตำมผลกำรขำยที่ชัดเจน
ช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำย	E-Commerce	เป็นช่องทำงทีม่แีนวโน้มเติบโตมำกข้ึน	สร้ำงควำมสะดวกให้กบัลกูค้ำ
โดยไม่ต้องเสยีเวลำเดนิทำงในกำรซือ้สนิค้ำ	และจะเป็นช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยท่ีจะช่วยลดปัจจัยเส่ียงจำกช่อง
ทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย	Modern	Tradeและ	Agent	โดยปัจจุบัน	บริษัทฯ	จ�ำหน่ำยหนังสือในช่องทำงนี้ผ่ำนร้ำน
ค้ำออนไลน์	Nstore.net	และ	facebook	เป็นหลัก

1.4 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงบรษัิทในเครือเนช่ันในการด�าเนนิธรุกิจและความเป็นอสิระในการบรหิารงาน 
ของกลุ่มบริษัท

เนื่องจำกเครือเนช่ัน	 เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในกลุ่มบริษัทฯ	 โดยมีกำรถือหุ้นในสัดส่วนประมำณร้อยละ	76.49	
ของหุน้ทีจ่�ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด	หลงัจำกกำรเสนอขำยหุน้ของบริษทัฯ	แก่นกัลงทนุทัว่ไป	จนถงึปัจจุบนั	กลุม่
บริษัทฯ	มีกำรท�ำธุรกรรมรำยกำรระหว่ำงกันหลำยประเภท	เช่น	กำรซื้อกระดำษ	กำรจ้ำงพิมพ์	กำรจ้ำงส่งสื่อ
สิ่งพิมพ์	และกำรรับบริกำรต่ำงๆ	 เป็นต้น	กับบริษัทในเครือเนชั่น	 โดยในปี	2558	และ	2557	กลุ่มบริษัทฯ	 
มีค่ำใช้จ่ำยที่เป็นต้นทุนขำยสินค้ำ	ต้นทุนกำรให้บริกำร	และค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร	จำกธุรกรรมข้ำง
ต้นกับบริษัทในเครือเนชั่นเป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้นประมำณ	 83.65	 ล้ำนบำท	 และ	 100.87	 ล้ำนบำท	 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	34.70	และ	39.36	ตำมล�ำดับของค่ำใช้จ่ำยรวมตำมงบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ	 
ในช่วงเวลำดังกล่ำว	 และกลุ่มบริษัทฯ	ยังคงมีกำรท�ำธุรกรรมดังกล่ำวอีกในอนำคต	 เนื่องจำกบริษัทใน 
เครอืเนชัน่มทีมีงำนทีม่คีวำมช�ำนำญ	เครอืข่ำยในกำรจดัจ�ำหน่ำยและเครือ่งจกัรอปุกรณ์	พร้อมทีจ่ะให้บรกิำร
ในต้นทุนที่น่ำจะต�่ำกว่ำ	หำกกลุ่มบริษัทฯ	 เป็นผู้ด�ำเนินกำรเอง	และมีก�ำลังกำรผลิตและบริกำรเพียงพอ 
ในกำรด�ำเนินกำร	ดังนั้น	กลุ่มบริษัทฯ	อำจมีควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพิงบริษัทในเครือเนชั่นในกำรสนับสนุน 
กำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	ซึ่งหำกบริษัทในเครือเนชั่นไม่สำมำรถสนับสนุนกำรให้บริกำรข้ำงต้น 
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ดงักล่ำวได้	กลุม่บรษิทัฯ	อำจได้รบัผลกระทบในกำรจดัพิมพ์	และกำรจดัส่งสือ่สิง่พมิพ์	แต่กเ็พยีงเลก็น้อยเท่ำนัน้	
เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ	สำมำรถสั่งซื้อกระดำษและรับบริกำรต่ำงๆ	ผ่ำนผู้จัดจ�ำหน่ำยและผู้ให้บริกำรรำยอื่นที่
มีจ�ำนวนหลำยรำยในประเทศไทย	ในเงื่อนไขทำงกำรค้ำปกติและมีรำคำตำมตลำดเช่นเดียวกับกำรด�ำเนิน
ธรุกรรมรำยกำรระหว่ำงกนัข้ำงต้น	แต่รำคำต้นทนุอำจจะสงูกว่ำรำคำทีเ่ครอืเนชัน่เรยีกเกบ็	นอกจำกนัน้มูลค่ำ
ของกำรท�ำธุรกรรมรำยกำรระหว่ำงกันข้ำงต้นในปี	2558	และ	2557	คิดเป็นประมำณร้อยละ	2.64	และ	3.42	
ของรำยได้รวมของบริษัทในเครือเนชั่น	 ในช่วงเวลำดังกล่ำว	 ซ่ึงถือเป็นสัดส่วนที่น้อยมำก	ดังนั้น	บริษัท 
ในเครือเนชั่น	จึงไม่ได้พึ่งพิงรำยได้จำกกลุ่มบริษัทฯ	และมีแรงจูงใจในกำรหำประโยชน์จำกรำยกำรดังกล่ำว	
กลุม่บรษิทัฯ	มนีโยบำยกำรบรหิำร	และกำรตดัสนิใจทีเ่ป็นอสิระจำกบรษิทัในเครอืเนชัน่โดยค�ำนงึถงึผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยของกลุ่มบริษัทฯ	โดยมีอิสระในกำรจัดหำสินค้ำหรือ
ใช้บรกิำรกับผูใ้ห้บรกิำรภำยนอกอืน่ๆ	ทีเ่สนอรำคำทีมี่เงือ่นไขทำงกำรค้ำปกตใินรำคำตลำดและเป็นประโยชน์
มำกที่สุดแก่กลุ่มบริษัทฯ	เช่น	ปัจจุบัน	กลุ่มบริษัทฯ	มีกำรจ้ำงพิมพ์กับบริษัทภำยนอก	ดังนั้น	กลุ่มบริษัทฯ	จึง
ไม่มีกำรพึ่งพิงบริษัทในเครือเนชั่น	จนท�ำให้ขำดควำมเป็นอิสระ	

1.5 ความเสี่ยงจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคากระดาษและการขาดแคลนกระดาษ

กระดำษทีใ่ช้ในกำรผลติสิง่พมิพ์จดัเป็นสนิค้ำประเภท	Commodity	ทีม่กีำรเปลีย่นแปลงทำงด้ำนรำคำ	แปรผนั
ตำมควำมต้องกำรของกำรบรโิภคและปรมิำณกำรผลติของผูผ้ลติ	(Demand	&	Supply)	และเป็นวตัถดุบิหลัก
ทีส่�ำคญัในกำรผลติสือ่สิง่พิมพ์ของกลุม่บรษัิทฯ	ซึง่คดิเป็นต้นทนุประมำณร้อยละ	13.87	และ	13.51	ของต้นทนุ
ขำยและบรกิำรตำมงบกำรเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ	ในปี	2558	และ	2557	ดังนัน้กลุ่มบริษทัฯ	จึงมคีวำมเสีย่ง
จำกกำรผนัผวนของรำคำกระดำษ	ซึง่อำจส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทนุกำรผลติและก�ำไรสทุธขิองกลุม่บรษิทัฯ	
นอกจำกนั้น	บริษัทฯ	ยังมีควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนกระดำษ	Newsprint	ชนิดม้วนที่ใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์	
นติยสำร	และหนังสอืท่ีมยีอดพมิพ์สูง	ซึง่เป็นวตัถดุบิทีส่�ำคญัทีบ่รษิทัฯ	ใช้ในกำรผลติสิง่พมิพ์	เนือ่งจำกกระดำษ
ชนิดดังกล่ำวหำซื้อได้ยำกในประเทศไทยและต้องซื้อเป็นจ�ำนวนมำกในแต่ละครั้ง
ในกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนกระดำษและกำรปรับตัวเพ่ิมข้ึนของรำคำกระดำษ	Newsprint	ชนิด
ม้วน	กลุ่มบริษัทฯ	จะสั่งซื้อจำกบริษัทในเครือเนชั่นส�ำหรับกำรจัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์ในเครือเนชั่น	ซึ่งเป็นกำรจัด
พิมพ์ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ	 โดยบริษัทในเครือเนชั่นมีประสบกำรณ์ในกำรจัดซื้อกระดำษเป็นระยะเวลำ
นำน	มกีำรจดัซือ้กระดำษส�ำรองไว้	และเข้ำใจในวงจรของรำคำกระดำษเป็นอย่ำงดี	รวมทัง้บรษิทัในเครอืเนชัน่
ได้มีกำรบรหิำรควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นโดยกำรท�ำ	Forward	Contract	ไว้ตำมปรมิำณกระดำษทีค่ำด
ว่ำจะใช้ล่วงหน้ำ	ดงันัน้	กำรจดัซือ้กระดำษจำกบริษทัในเครือเนชัน่จึงช่วยลดควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของ
รำคำกระดำษ	และกำร	ขำดแคลนกระดำษได้รวมท้ังยงัสำมำรถต่อรองรำคำกระดำษท่ีถูกกว่ำรำคำตลำดทัว่ไป	
นอกจำกนี	้กลุม่บรษิทัฯ	จะสัง่จองกระดำษก่อนกำรต้ังรำคำขำยของหนงัสือ	เพ่ือให้กลุ่มบริษทัฯ	สำมำรถรกัษำ
สัดส่วนของต้นทุนกระดำษต่อรำคำหนังสือไว้ได้	รวมทั้งบริษัทฯ	สำมำรถปรับรำคำของหนังสือหลำยประเภท
ขึ้นได้	ในกรณีที่ต้นทุนกระดำษเพิ่มขึ้นอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญ
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1.6 ความเสี่ยงด้านการจัดหาลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ 

ในกำรประกอบธุรกิจส�ำนักพิมพ์	ซึ่งมีสัดส่วนรำยได้ประมำณร้อยละ	53.35	และ	47.55	ของรำยได้ท้ังหมด
ของกลุ่ม	บริษัทฯ	ในปี	2558	และ	2557	กลุ่มบริษัทฯ	ไม่ได้เป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตและ
จัดจ�ำหน่ำย	แต่กลุ่มบริษัทฯ	มีกำรจัดซื้อลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์มำจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นนักเขียนหรือส�ำนักพิมพ์
ทัง้ในและต่ำงประเทศจ�ำนวนหลำยรำย	เพ่ือน�ำมำผลิตและจัดจ�ำหน่ำยเพียงรำยเดียว	(Exclusive)	ในประเทศไทย	
ซึ่งส่วนใหญ่มีระยะเวลำ	3	–	5	ปี	และมีสิทธิต่ออำยุสัญญำได้ในรำคำและเงื่อนไขเดิม	ทั้งนี้	 เจ้ำของลิขสิทธิ์
สำมำรถยกเลกิสญัญำได้	หำกกลุม่บรษิทัฯ	ท�ำผิดสัญญำ	และ/หรือมปัีญหำด้ำนกำรเงิน	และ/หรืออยูใ่นสถำนะ
ล้มละลำย	เป็นต้น	ดงันัน้	กลุม่บรษิทัฯ	จงึอำจมคีวำมเส่ียงทีไ่ม่สำมำรถจัดหำลิขสิทธิส่ิ์งพิมพ์ทีต้่องกำรมำผลติ
และจัดจ�ำหน่ำยได้	นอกจำกนี้	กลุ่มบริษัทฯ	อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่เจ้ำของลิขสิทธิ์ไม่ต่ออำยุสัญญำ	หรือ
ยกเลกิสญัญำ	ซึง่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิ	ฐำนะทำงกำรเงิน	และผลประกอบกำรของกลุม่บรษัิทฯ	
ในอนำคต	
อย่ำงไรกต็ำม	กลุม่บรษิทัฯไม่เคยประสบปัญหำด้ำนกำรจัดหำลิขสิทธิส่ิ์งพิมพ์จำกเจ้ำของลิขสิทธิท้ั์งในประเทศ
และต่ำงประเทศในช่วงท่ีผ่ำนมำ	 เนื่องจำกตลำดสิ่งพิมพ์มีขนำดใหญ่และมีลิขสิทธ์ิสิ่งพิมพ์ประเภทต่ำงๆ	 ให้
เลอืกซือ้เป็นจ�ำนวนมำก	รวมท้ังกลุม่บรษิทัฯ	ยงัมคีวำมสมัพนัธ์ทีดี่กบันกัเขยีนและส�ำนกัพมิพ์ทีม่ชีือ่เสยีงหลำย
รำย	และประสบควำมส�ำเร็จในกำรผลิตและจัดจ�ำหน่ำยสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือมำอย่ำงต่อเนื่อง	กลุ่ม
บริษัทฯ	จึงสำมำรถเลือกซื้อลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ที่ต้องกำรและได้รับควำมไว้วำงใจจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ในกำรให้
ลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ที่มีแนวโน้มที่จะได้รับควำมนิยมสูงมำผลิตและจัดจ�ำหน่ำย	นอกจำกนี้	กลุ่มบริษัทฯ	ยังปฏิบัติ
ตำมสัญญำอย่ำงเคร่งครัด	จึงไม่มีปัญหำเรื่องกำรไม่ต่อสัญญำหรือยกเลิกสัญญำตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ	
กลุ่มบริษัทฯ	ยังได้วำงแผนกำรผลิตหนังสือท่ีมีควำมหลำกหลำย	 ท้ังเนื้อหำ,	 เจ้ำของลิขสิทธิ์	 และประเทศ	 
เพื่อลดกำรพ่ึงพิงเนื้อหำ,	 เจ้ำของลิขสิทธิ์	และประเทศใดประเทศหนึ่งมำกจนเกินไป	อีกท้ังยังผลิตหนังสือ
ต้นฉบบัโดยนกัเขียนไทยเพิม่ข้ึน	อนัเป็นกำรกระจำยควำมเสีย่งแบบหนึง่	ซ่ึงบรษัิทได้พฒันำทมีงำนให้มีศกัยภำพ
ในกำรผลิตเนื้อหำ	หรือหำผู้สร้ำงสรรค์เนื้อหำจำกในประเทศ	

1.7 ความเสี่ยงจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

ปัจจุบัน	สิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ	มีกำรขำยผ่ำนตัวแทนจ�ำหน่ำยเป็นส่วนใหญ่	 โดยกลุ่มบริษัทฯ	จะรับคืน 
สิง่พมิพ์ทีไ่ม่สำมำรถจ�ำหน่ำยได้จำกตัวแทนจ�ำหน่ำย	ซึง่อำจเป็นผลให้มสีิง่พมิพ์เป็นสนิค้ำคงเหลอืเป็นจ�ำนวนมำกได้	
สินค้ำคงเหลือดังกล่ำวมีโอกำสเสื่อมคุณภำพ	เสียหำย	และล้ำสมัยเมื่อเวลำผ่ำนไป	ประกอบกับยอดขำยในปี
ปัจจุบันกำรเติบโตในส่วนของยอดขำยลดลงกว่ำปีก่อน	 โดย	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2558	และ	2557	กลุ่ม
บริษัทฯ	มีมูลค่ำสินค้ำคงเหลือสุทธิจ�ำนวน	223.56	ล้ำนบำท	และ	232.55	ล้ำนบำท	(ตำมล�ำดับ)	หรือคิดเป็น
ร้อยละ	33.90	และ	32.69	ของมูลค่ำสินทรัพย์ทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ	อย่ำงไรก็ตำม	กลุ่มบริษัทฯ	 ได้ม ี
ค่ำเผือ่สินค้ำล้ำสมยัในสดัส่วนร้อยละ	100	ของมลูค่ำสนิค้ำคงเหลอืทีม่อีำยมุำกกว่ำ	1	ปีขึน้ไปและผลติครบชุด
แล้ว	และของสินค้ำคงเหลือท่ีมีอำยุมำกกว่ำ	3	ปีขึ้นไปแต่ยังผลิตไม่ครบชุด	 โดยมีกำรตั้งค่ำเผื่อดังกล่ำว 
ทกุเดอืนซึง่กำรตัง้ค่ำเผือ่สนิค้ำล้ำสมยันีจ้ะถูกพิจำรณำกำรลดมลูค่ำของสินค้ำคงเหลือจำกผู้บริหำรอกีคร้ังหนึง่	
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ซึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2558	และ	2557	กลุ่มบริษัทฯ	มีค่ำเผื่อสินค้ำล้ำสมัยจ�ำนวน	92.00	และ	88.96	ล้ำน
บำท	 (ตำมล�ำดับ)	นอกจำกนั้น	 เพื่อลดปริมำณสินค้ำคงเหลือ	กลุ่มบริษัทฯ	จะน�ำเอำหนังสือที่มีอยู่ออกมำ
จ�ำหน่ำยเป็นระยะๆ	โดยกำรจดักจิกรรมพิเศษเพือ่ส่งเสริมกำรขำยในงำนนทิรรศกำรต่ำงๆ	ทีจ่ดัขึน้เป็นประจ�ำ
ทุกปี	ส�ำหรับหนังสือกำร์ตูนที่มีเล่มต่อเนื่อง	กลุ่มบริษัทฯ	จะด�ำเนินกำรน�ำเล่มที่ออกใหม่จ�ำหน่ำยควบคู่ไปกับ
เล่มที่ได้เคยวำงจ�ำหน่ำยไปแล้ว	ซึ่งรวมถึงกำรน�ำกำร์ตูนที่มีกำรออกจ�ำหน่ำยครบทุกเล่มแล้วมำจัดจ�ำหน่ำย
รวมเป็นชุดเพื่อกระตุ้นกำรจ�ำหน่ำยด้วย	นอกจำกนั้น	บริษัทฯ	ได้เพิ่มควำมระมัดระวังในกำรผลิตหนังสือใหม่
และควบคุมปริมำณยอดพิมพ์เพื่อมิให้มีสินค้ำคงเหลือมำกขึ้น	ทั้งนี้บริษัทฯ	มีนโยบำยกำรบริหำรคลังสินค้ำ
โดยกำรก�ำหนดจ�ำนวนสินค้ำไม่ให้มีปริมำณคงเหลือมำกกว่ำปีก่อน

2.	ปัจจยัเส่ียงของธุรกจิการเป็นตวัแทนจำาหน่ายหนงัสือพมิพ์และนติยสารต่างประเทศ

2.1 ความเสี่ยงจากการต่อสัญญา

ในกำรประกอบธุรกิจบริกำรเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสิ่งพิมพ์ต่ำงประเทศ	กลุ่มบริษัทฯ	จะท�ำสัญญำเป็นตัวแทน
จ�ำหน่ำยกับเจ้ำของสิ่งพิมพ์จ�ำนวนหลำยรำย	 โดยส่วนใหญ่สัญญำตัวแทนจ�ำหน่ำยนิตยสำรมีระยะเวลำ	1	ปี	
และมีสิทธิต่ออำยุสัญญำได้	ส�ำหรับสัญญำตัวแทนจ�ำหน่ำยหนังสือพิมพ์จะหมดอำยุเมื่อมีกำรยกเลิกสัญญำ	
ทั้งนี้เจ้ำของสิ่งพิมพ์สำมำรถยกเลิกสัญญำได้	หำกกลุ่มบริษัทฯ	ท�ำผิดสัญญำ	และ/หรือมีปัญหำด้ำนกำรเงิน	
และ/หรืออยู่ในสถำนะล้มละลำย	และ/หรือเมื่อมีกำรแจ้งอีกฝ่ำยล่วงหน้ำ	เป็นต้น	ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ	อำจมี
ควำมเสี่ยงจำกกำรท่ีเจ้ำของสิ่งพิมพ์ไม่ต่ออำยุสัญญำ	หรือยกเลิกสัญญำ	ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ	ฐำนะทำงกำรเงิน	และผลประกอบกำรของกลุ่มบริษัทฯ	ในอนำคต	
อย่ำงไรก็ตำม	กลุ่มบริษัทฯ	กับเจ้ำของสิ่งพิมพ์มีกำรท�ำธุรกิจและมีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นระยะเวลำ
ยำวนำน	โดยผู้บริหำรและทีมงำนของบริษัทฯ	เป็นกลุ่มที่ท�ำธุรกิจนี้กับเจ้ำของสิ่งพิมพ์มำตั้งแต่เริ่มต้น	รวมทั้ง	
กลุ่มบริษัทฯ	ได้มีกำรปฏิบัติตำมสัญญำอย่ำงเคร่งครัด	 จึงไม่มีปัญหำเร่ืองกำรไม่ต่อสัญญำหรือยกเลิกสัญญำ
ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ	นอกจำกนี้	 เจ้ำของสิ่งพิมพ์	The	Yomiuri	Shimbun	ได้ว่ำจ้ำงกลุ่มบริษัทฯ	ให้
ด�ำเนนิกำรพมิพ์และจดัส่งหนังสอืพมิพ์ต่ำงประเทศดังกล่ำว	ซ่ึงได้มกีำรลงทุนในกำรสร้ำงฐำนข้อมลู	กำรพฒันำ
ฐำนข้อมลูลกูค้ำในระบบสำรสนเทศของบรษิทัฯ	และกำรพฒันำบคุลำกรของกลุม่บรษัิทฯ	ให้มคีวำมเชีย่วชำญ
โดยเฉพำะในกำรด�ำเนนิงำน	ดงันัน้	โอกำสทีเ่จ้ำของส่ิงพิมพ์ดังกล่ำวจะยกเลิกสญัญำกำรเป็นตวัแทนจ�ำหน่ำย
กับกลุ่มบริษัทฯ	จึงมีน้อย	

2.2 ความเสี่ยงจากเจ้าของสิ่งพิมพ์ยกเลิกการผลิต

ในกำรประกอบธุรกจิบริกำรกำรเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ต่ำงประเทศ	กลุ่มบริษทัฯ	มคีวำมเส่ียงจำกกำรที่
เจ้ำของสิ่งพิมพ์ยกเลิกกำรผลิต	ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจและด�ำเนินธุรกิจ	ดังนั้น	กลุ่มบริษัทฯ
จ�ำเป็นต้องหำสิง่พมิพ์ทีม่ชีือ่เสยีงและมัน่คงเพือ่ทดแทนหรอืเพิม่เตมิอยูเ่สมอๆ	และถงึแม้ว่ำหนงัสอืพมิพ์	The	
Wall	Street	Journal	Asia	ซึง่ได้ยกเลิกกำรพมิพ์ส�ำหรบัภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	เพรำะต้องกำรเปลีย่น
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จำกกำรอ่ำนผ่ำนสิง่พมิพ์เป็นกำรอ่ำนผ่ำนออนไลน์	แต่กย็งัคงให้ทำงกลุม่บรษิทัฯ	เป็นตวัแทนในกำรขำยสมำชกิ
แบบออนไลน์

2.3 ความเสี่ยงจากความนิยมในการอ่านออนไลน์ 

ในปัจจบุนั	กำรอ่ำนผ่ำนทำงออนไลน์ได้รบัควำมนยิมมำกข้ึน	ท�ำให้มผีลกระทบต่อกำรจัดจ�ำหน่ำยหนงัสือพมิพ์
และนติยสำรต่ำงประเทศ	แต่หำกส�ำนกัพมิพ์กไ็ด้มกีำรปรบัตวั	โดยจดัจ�ำหน่ำยหนงัสอืพมิพ์หรอืนติยสำรพร้อมกับ
กำรอ่ำนทำงออนไลน์	ซึ่งท�ำให้ผู้อ่ำนสำมำรถมีทำงเลือกในกำรอ่ำนมำกขึ้น	ท�ำให้ปัญหำในกำรบอกเลิกรับ
สมำชิกน้อยลง

3.	ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจรายการโทรทัศน์สำาหรับเยาวชนและครอบครัว

3.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์เข้าสู่ระบบดิจิตอล

กำรเปลีย่นผ่ำนเข้ำสูโ่ทรทัศน์ยคุดิจติอลในประเทศไทยเป็นปัจจยัส�ำคญัทีส่่งผลต่อกำรแข่งขนัทำงธรุกจิโทรทศัน์
ที่เข้มข้นขึ้น	 โดยเฉพำะกำรแข่งขันด้ำนคุณภำพของเนื้อหำรำยกำรเพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกผู้ผลิตรำยกำร
โทรทัศน์รำยอื่นๆให้มีคุณภำพหลำกหลำยและตรงกับควำมต้องกำรของผู้ชมให้มำกที่สุด	แต่เนื่องจำกช่วง 
เริ่มต้นของระบบโทรทัศน์ดิจิตอลยังคงมีกำรออกอำกำศคู่ขนำนกับระบบโทรทัศน์อนำล็อค	(หรือฟรีทีวี)	จึงมี
ผลเรือ่งของ	เรตติง้ยงัไม่สงูมำก	เมือ่เทยีบกบัระบบเดมิ	โดยบรษิทัฯ	มุง่พฒันำเนือ้หำและผลติรำยกำรคณุภำพ	
โดยใช้แพลตฟอร์มที่มีควำมหลำกหลำยเพื่อเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยมำกข้ึน	 ไม่ว่ำจะเป็นสื่อออนไลน์	 กำร
ประชำสมัพนัธ์ผ่ำนสือ่ในเครอื	กจิกรรมกำรตลำดและกจิกรรม	on-ground	ทีส่ร้ำงควำมมส่ีวนร่วมอย่ำงปัจจุบัน
ทันสมัย

3.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์ที่สูงขึ้น

ภำวะอุตสำหกรรมโทรทัศน์	 โดยเฉพำะฟรีทีวีมีควำมเข้มข้นขึ้น	ทั้งในด้ำนของประเภทรำยกำร	และจ�ำนวน
ช่องรำยกำรที่เพิ่มข้ึน	ส่งผลให้อัตรำกำรแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์มีจ�ำนวนเพ่ิมข้ึนด้วย	อย่ำงไรก็ดี	บริษัทฯ	 
ได้ขยำยควำมหลำกหลำยในกำรท�ำรำยกำรประเภทเอด็ดูเทนเมนท์	เพ่ือเยำวชนและครอบครัว	โดยเพ่ิมรำยกำร
เพือ่กำรศกึษำและเรยีนรูส้�ำหรับวยัรุน่เข้ำไปในช่องทำงเอด็ดูเทนเมนท์ทีย่งัมช่ีองว่ำงทำงธรุกจิอยูท่ัง้ภำคเอกชน
และภำครัฐ	โดยมุ่งเน้นเนื้อหำรำยกำรที่มีคุณภำพ	สร้ำงสรรค์	เหมำะส�ำหรับทุกคนในครอบครัวอย่ำงแท้จริง	
ซึ่งเป็นกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรท�ำรำยกำรในภำวกำรณ์แข่งขันที่รุนแรง
นอกจำกนี้	ทำงบริษัทยังเพิ่มแนวทำงกำรท�ำรำยกำรโดยพัฒนำจำกสื่ออื่นๆในเครือที่มีฐำนผู้บริโภคอยู่แล้ว	
อำทิ	รำยกำรภำษำอังกฤษที่ร่วมพัฒนำกับนิตยสำร	Nation	Junior	ที่มีฐำนคนอ่ำนทั่วประเทศ	และรำยกำร	
คมชดัลกึ	ตดิดำว	ทีพ่ฒันำร่วมกบักองบรรณำธกิำรคมชดัลกึ	บนัเทงิ	และคมชดัลึก	อวอร์ด	ท�ำให้สำมำรถผลติ
รำยกำรทีม่คีวำมสมบรูณ์ในเนือ้หำและกำรครอบคลุมส่ือต่ำงๆรอบด้ำน	ทัง้ยงัเพ่ิมทกัษะและ	Know-How	ให้
กับทีมงำนเพื่อผลิตรำยกำรหลำกหลำยรูปแบบยิ่งขึ้น
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4.	ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจดิจิตอล

4.1 ความเสี่ยงจากการลักลอบท�าซ�้าเนื้อหา

มีเว็บไซต์ที่ลักลอบน�ำเสนอสื่อ	 เช่น	กำร์ตูน	 โดยผิดกฎหมำยอยู่พอสมควร	ท�ำให้ลูกค้ำบำงส่วนบริโภคสื่อ 
ดังกล่ำวโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย	ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำดังกล่ำวแบบถูกกฎหมำย	 ดังนั้น	 จึงจ�ำเป็นต้อง 
คดัเลือกเนือ้หำทีด่	ีโดดเด่นและแตกต่ำง	พร้อมๆ	กบักำรใช้เทคโนโลยทีีด่	ีมคีวำมปลอดภยัสูง	และกำรให้บรกิำร
ที่เป็นเลิศ	ซึ่งบริษัทได้แสวงหำเน้ือหำอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเอกลักษณ์	ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	ตลอดจน
หำวิธีกำรน�ำเสนอที่เหนือกว่ำเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมำยเหล่ำนั้น	และตลอดจนน�ำเสนอขำยในรำคำที่น่ำสนใจ

4.2 ความน่าเชื่อถือของเว็บไซด์ ถูกกระทบได้ง่าย

	 ปัจจุบันเรำต้องยอมรับว่ำสังคมออนไลน์ได้เข้ำมำมีบทบำทและมีส่วนต่อควำมคิด	กำรตัดสินใจ	กำรรับรู้
ข่ำวสำรต่ำงๆ	ผ่ำนสื่อออนไลน์	ทั้งโซเชียลมีเดีย	บล็อค	กระทู้	และอื่นๆ	ซึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน	
นิยมค้นหำข้อมูลของสินค้ำและบริกำร	ก่อนท�ำกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ	ซึ่งข้อมูลเหล่ำน้ัน	 
เป็นปัจจัยภำยนอกท่ีควบคุมได้ยำก	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมพึงพอใจในสินค้ำและบริกำรของผู้บริโภคเป็นหลัก	 
ดงัน้ัน	จงึจ�ำเป็นทีจ่ะต้องควบคมุและรกัษำมำตรฐำนของงำนบรกิำรทัง้ระบบ	ทีม่คีวำมจ�ำเป็นและส�ำคัญอย่ำง
มำกต่อธุรกจิ	E-Commerce	ทีม่หีวัใจหลกัคอืควำมรวดเรว็และถกูต้อง	เช่น	ระบบของเวบ็ไซด์,	ระบบโลจิสตกิส์,	
กำรตรวจสอบคุณภำพของสินค้ำ,	ระบบกำรช�ำระเงิน,	ระบบคืนสินค้ำ	งำนบริกำรหลังกำรขำย	ช่องทำงกำร
ติดต่อที่สะดวกรวดเร็ว	รวมทั้งกำรสื่อสำรกำรตลำดที่จะต้องมีควำมระมัดระวังเป็นพิเศษ	
 

5.	ความเสี่ยงจากอัตราค่านิยมการอ่านนิตยสารที่ลดน้อยลง

เนื่องด้วยธุรกิจนิตยสำรภำษำอังกฤษส�ำหรับวัยรุ่นนั้นเจำะตลำดผู้อ่ำนวัยรุ่นเป็นหลัก	 วัยรุ่นในสมัยนี้นิยมใช้
สื่อออนไลน์มำกขึ้น	อย่ำงไรก็ตำม	บทควำมต่ำงๆบนสื่อออนไลน์ก็ยังไม่สำมำรถเข้ำถึงควำมชอบของเยำวชน
ได้ดไีปกว่ำกำรสือ่สำรด้วยภำพ	และเสียง	นติยสำรเนชัน่จูเนยีร์จึงปรับรูปแบบเนือ้หำและดีไซน์ให้น่ำอ่ำนตำม
ยุคสมัยมำกขึ้น	ด้วยภำพประกอบที่สวยงำมและเข้ำใจ	ตัวหนังสือที่กระชับและจับใจควำมง่ำยขึ้น	
บริษัทฯ	ท�ำกิจกรรมกำรตลำดเพื่อสร้ำง	Customer	Relationship	โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรศึกษำควำมรู้
ภำษำองักฤษ	ด้วยบรษิทัฯมีชือ่เสยีงด้ำนกำรผลติสือ่ภำษำองักฤษในระดบัต้นของประเทศ	รวมถงึมสีือ่มัลตมีิเดยี
ที่สำมำรถหลอมรวมสื่อได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 จึงท�ำให้กิจกรรมสำมำรถสร้ำงประโยชน์ต่อลูกค้ำโดยตรง	 
รวมถงึสร้ำงคณุค่ำและพฒันำสงัคมและกำรศกึษำ	(CSR)	ซึง่มีผูส้นบัสนนุในควำมร่วมมอืเป็นอย่ำงดีทัง้ภำครฐั
และเอกชน
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6.	ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุน	

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

	 ในเดือนมิถุนำยน	2556	บริษัทฯ	 ได้มีกำรออกและเสนอขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของ 
บรษัิทฯให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน	NINE-W1	จ�ำนวน	85,000,000	หน่วย	อำย	ุ5	ปี	โดยไม่คิด
ค่ำตอบแทนในอัตรำส่วนหุ้นสำมัญเดิม	1	หุ้น	ต่อ	1	หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	ซึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2558	
ยังคงเหลือใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวนทั้งสิ้น	84,958,614	หน่วย
	 ในกำรนี้หำกผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท�ำกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ	 เต็มจ�ำนวน	ผู้ถือหุ้นสำมัญ 
ของบริษัทฯ	อำจได้รับผลกระทบจำก	Dilution	Effect	ทั้งในเรื่องของรำคำหุ้นในตลำดท่ีอำจปรับตัวลดลง	
และสัดส่วนกำรถือหุ้นที่ลดลงดังต่อไปนี้

ก่อนการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิเต็มจำานวน	(31	ธันวาคม	2558)

จ�ำนวนหุ้นสำมัญที่เรียกช�ำระแล้ว	 170,048,386	 หุ้น

สัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นก่อนกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 100	 %

หลังการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิเต็มจำานวน	(NINE-W1)

จ�ำนวนหุ้นสำมัญที่เรียกช�ำระแล้ว	 255,007,000	 หุ้น

สัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นภำยหลังกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 66.68	 %

สัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ลดลง	 33.32	 %

6.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ “ESOP-WA”

	 ในเดือนสิงหำคม	2556	บริษัทฯ	 ได้มีกำรออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ	 ให้ 
แก่กรรมกำร	ผูบ้รหิำร	และ/หรอื	พนกังำนของบริษัทฯ	และ/หรอื	บรษิทัย่อย	(ESOP)	จ�ำนวน	4,250,000	หน่วย	
ชนิดไม่มีมูลค่ำ	อำยุ	5	ปี	อัตรำกำรใช้สิทธิ	ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วยต่อหุ้นสำมัญ	1	หุ้น	รำคำในกำรใช้สิทธิ	
4	บำท	ต่อ	1	หุ้นสำมัญ	ซึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2558	ยังคงเหลือใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวน 
ทั้งสิ้น	4,243,000	หน่วย
	 ในกำรนี้หำกผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท�ำกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ	 เต็มจ�ำนวน	ผู้ถือหุ้นสำมัญ 
ของบริษัทฯ	อำจได้รับผลกระทบจำก	Dilution	Effect	ทั้งในเรื่องของรำคำหุ้นในตลำดท่ีอำจปรับตัวลดลง	
และสัดส่วนกำรถือหุ้นที่ลดลงดังต่อไปนี้
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ก่อนการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิเต็มจำานวน	(31	ธันวาคม	2558)

จ�ำนวนหุ้นสำมัญที่เรียกช�ำระแล้ว	 170,048,386	 หุ้น

สัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นก่อนกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 100	 %

หลังการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิเต็มจำานวน	(ESOP-WA)

จ�ำนวนหุ้นสำมัญที่เรียกช�ำระแล้ว	 174,291,386	 หุ้น

สัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นภำยหลังกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 97.56	 %

สัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ลดลง	 2.44	 %

7.	ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ

7.1 ความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายและบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ

	 ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัแก่ประชำชนทัว่ไป	ปัจจุบนัเครือเนชัน่ถอืหุน้ร้อยละ	76.49	ของทนุช�ำระ
แล้ว	จึงท�ำให้สำมำรถควบคุมคะแนนเสียงในกำรลงมติที่ส�ำคัญในกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้ทั้งหมด	ซึ่งรวมถึง 
มตพิเิศษทีก่ฎหมำยหรอืข้อบงัคบัของบรษิทัฯ	ก�ำหนดให้ต้องได้รบัเสียง	3	ใน	4	ของจ�ำนวนหุน้ท่ีเข้ำประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง	ท�ำให้ผู้ถือหุ้นรำยอ่ืนไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่เสนอได้	นอกจำกนี้	 เครือเนชั่นยังมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มบริษัทฯ	โดยมีกรรมกำรตัวแทน
จ�ำนวน	3	ท่ำนจำกทั้งหมด	6	ท่ำน	และคณะกรรมกำรบริหำรจ�ำนวน	3	ท่ำนจำกทั้งหมด	4	ท่ำน	เป็นตัวแทน
ที่มำจำกเครือเนชั่น

	 อย่ำงไรก็ตำม	เพื่อถ่วงดุลกำรบริหำรงำนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	บริษัทฯ	จึงได้แต่งตั้งกรรมกำรอิสระที่เป็น
บคุคลภำยนอกจ�ำนวน	3	ท่ำน	เพือ่ท�ำหน้ำทีใ่นกำรตรวจสอบกำรด�ำเนนิงำนของผูบ้รหิำรและดแูลผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นรำยย่อย	
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ร�ยชื่อผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ 10 อันดับแรก (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2558) 

	 ลำาดับ	 กลุ่มผู้ถือหุ้น	 จำานวนหุ้นที่ถือ	 ร้อยละ

 1. บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 130,067,287 76.488

 2. น�ยสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ 1,304,000 0.767

 3. น�ยฐกร รัตนกมลพร 1,171,500 0.698

 4. น�ยชวลิต วิสร�ญกุล 960,000 0.565

 5. น�ยเสนีย์ ประทีปพิชัย 860,000 0.506

 6. น�ยวิชัยย� เมนอน 820,000 0.482

 7. น�งสุปรีด� ศรีศุภรพันธ์ 630,000 0.370

 8. น�งสุนิทร� ยุวบูรณ์ 560,000 0.330

 9. น�ยพิษณุวัตร หงษ� 521,300 0.307

 10. น�งวรรณิภ� วงศ์จ�รุกร 500,000 0.294

  อื่นๆ 32,653,599 19.203

  รวม 170,048,386	 100

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
หมายเหต ุ:	กลุม่ผูถ้อืหุน้ทีจ่ดัอยูใ่นกลุม่เดียวกนัและออกเสยีงไปในทำงเดียวกันได้แก่	บริษทั	เนชัน่	มลัติมีเดยี	
กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ	

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

 ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ	 จำานวนราย	 จำานวนหุ้น	 ร้อยละ

 ผู้ถือหุ้นสัญช�ติไทย 1,390 169,931,608 99.93

 ผู้ถือหุ้นสัญช�ติต่�งด้�ว 6 116,778 0.07

	 รวมทั้งสิ้น 1,396 170,048,386 100.00

*	ข้อบงัคบับรษิทั	เนชัน่	อนิเตอร์เนชัน่แนล	เอด็ดูเทนเมนท์	จ�ำกดั	(มหำชน)	ก�ำหนดว่ำ	“ห้ำมมใิห้บคุคลทีไ่ม่มี
สัญชำติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ	เกินกว่ำร้อยละ	35	ของหุ้นทั้งหมด”	

	 •	 กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่โดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก�ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	
	 	 -ไม่มี-

	 •	 ชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยมิได้แสดงสถำนะที่แท้จริง	

	 	 -	ไม่มี
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รายงานการกำากบัดแูลกจิการ

1.	นโยบายกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมกำรบริษัท	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์	จ�ำกัด	(มหำชน)	เชื่อมั่นเป็นอย่ำงยิ่งว่ำระบบ	
และกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรทีด่	ีจะท�ำให้บรษัิทฯ	มรีะบบกำรบรหิำรจดักำรทีม่ปีระสิทธภิำพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	
ช่วยสร้ำงควำมเช่ือมั่นและควำมมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุน	 ผู้มีส่วนได้เสีย	และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย	ยกระดับ
กำรด�ำเนินงำนอย่ำงยั่งยืน	และเป็นหัวใจส�ำคัญที่น�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จและบรรลุเป้ำหมำยที่ส�ำคัญที่สุดของ 
บริษัทฯ	ได้แก่กำรเพิ่มมูลค่ำสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมกำรบริษทั	จงึได้ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกิจกำร	ทีส่อดคล้องตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดี	
(code	of	best	practices)	ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ก�ำหนดและดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำม 
นโยบำยและข้อปฏิบัติที่ระบุไว้อย่ำงเคร่งครัด	และจะติดตำมปรับปรุงให้เหมำะสมกับเวลำและสถำนกำรณ	์
สอดคล้องกับประโยชน์และควำมคำดหวังของผู้ถือหุ้นอยู่ตลอดเวลำ	และให้เป็นท่ีเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นว่ำ 
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้รับกำรดูแลอย่ำงดี

นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ	 ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรและประกำศใช้คร้ังแรก	 
เมือ่วนัท่ี	17	พฤศจกิำยน	2551	และได้ด�ำเนนิกำรทบทวนปรบัปรงุเนือ้หำเป็นประจ�ำ	ให้เหมำะสมและสอดคล้อง
เป็นไปตำมหลกักำรก�ำกับดแูลกจิกำรทีดี่ส�ำหรับบริษทัจดทะเบยีนปี	2555	ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
โดยฉบับท่ีใช้ล่ำสุดได้ทบทวนเมื่อวันที่	6	พฤศจิกำยน	2556	และประกำศให้พนักงำนทุกระดับทรำบและ 
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

การสื่อสารนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมกำรตระหนกัดีว่ำ	กำรด�ำเนนิกำรเร่ืองกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรนัน้	เพ่ือให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์และ
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้	ปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนคือพนักงำนทุกคนของบริษัทฯ	และบริษัท
ในเครือ	จึงได้ประกำศแจ้งพนักงำน	และมีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์สื่อสำรภำยในองค์กร	 รวมถึง 
ฝ่ำยบริหำรได้ติดตำมก�ำกับให้มีกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยในทุกด้ำนอย่ำงใกล้ชิด	นอกจำกนั้นเพื่อสร้ำง 
ควำมเข้ำใจกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่	บริษทัฯ	ได้เผยแพร่ประชำสัมพันธ์หลักกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ดีงักล่ำว
ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 เพื่อให้ประชำชนทั่วไปและผู้ลงทุนรับทรำบด้วย	และหำกผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับ
นโยบำยดังกล่ำวเป็นเอกสำร	สำมำรถติดต่อได้ที่ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท	 โดยใช้แบบฟอร์มขอรับเอกสำร 
ที่ส่งพร้อมรำยงำนประจ�ำปี	ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ	
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การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	

บริษัทฯ	จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์	 เมื่อปี	2554	และจำกควำมมุ่งมั่นในกำรปรับปรุงเร่ืองธรรมำภิบำล
ของบริษัทอย่ำงต่อเนื่องนับตั้งแต่ตลำดหลักทรัพย์ฯ	ได้มีกำรประกำศใช้หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับ
บรษัิทจดทะเบียนปี	2549	ผลกำรประเมนิกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของบริษัทและกำรจดักำรประชมุสำมัญผูถื้อหุน้
ของบริษัทได้พัฒนำดีขึ้นทุกปีอย่ำงต่อเนื่อง	ดังนี้
 •	 ผลประเมินจำกกำรส�ำรวจกำรก�ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย	ประจ�ำปี	2558	ซึ่งจัดโดย 
	 	 สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิทัไทย	(IOD)	มคีะแนนในภำพรวมอยูใ่นเกณฑ์	“ดีมำก”	(4	ดำว)	 
	 	 ซึ่งพิจำรณำจำกข้อมูลที่บริษัทเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 
	 	 ตลอดจนเอกสำรเผยแพร่อื่นๆ	ของบริษัทฯ
	 •	 ผลประเมินคุณภำพกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี	 2558	ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 
	 	 สมำคมบริษัทจดทะเบียน	และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	อยู่ใน 
	 	 ระดับ	“ดีเยี่ยม	และสมควรเป็นตัวอย่ำง”	 โดยบริษัทได้รับต่อเน่ืองเป็นปีท่ี	 5	และเป็น	1	 ใน	162	 
	 	 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนเต็ม	100	คะแนน	จำกจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
	 	 ประเมินทั้งหมด	575	บริษัท	

กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	ในปี	2558	ของบริษัทฯ	ได้ครอบคลุมเนื้อหำ	5	หมวด	ได้แก่	
 
	 1)	 สิทธิของผู้ถือหุ้น	
	 2)	 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน	
	 3)	 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย	
	 4)	 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส	
	 5)	 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร	

1.	สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ	ตระหนักดีว่ำ	ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในควำมเป็นเจ้ำของโดยควบคุมบริษัทฯ	ผ่ำนกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร 
ให้ท�ำหน้ำที่แทนตนและมีสิทธิในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ	 โดยก�ำหนดไว้ใน
นโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร	บรษิทัฯ	ได้ให้ควำมส�ำคัญและเคำรพสทิธขิองผูถ้อืหุ้น	โดยปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์
ที่กฎหมำยก�ำหนด	

บริษัทฯ	มีนโยบำยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน	 โดยตระหนักถึงสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลของบริษัทฯ	
อย่ำงเพียงพอและทันเวลำ	ได้ให้กำรดแูลผูถ้อืหุน้มำกกว่ำสทิธิท่ีกฎหมำยก�ำหนด	จงึจดัให้มหีน่วยงำนนกัลงทนุ
สัมพันธ์	(Investor	Relation)	ท�ำหน้ำที่รับผิดชอบดูแล	ให้ข้อมูล	ตอบค�ำถำมต่ำงๆ	และจัดให้มีกำรเปิดเผย
ข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ	ของบริษัทฯ	ไว้ที่เว็บไซต์	www.nine.co.th	 เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทฯ	ต่อผู้ถือหุ้น 
และนักลงทนุทัว่ไปทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ	ซึง่ได้แก่	ข้อมลูส�ำคญัล่ำสดุ	จดหมำยแจ้งข่ำวสำรถงึผูล้งทนุ	
เป็นต้น
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การประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบริษัท	ให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดประชุมสำมัญประจ�ำปี	 เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ทรำบผล
กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	และร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัทฯ	รวมทั้งตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัท	และฝ่ำยจัดกำร	บริษัทฯ	จึงได้จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ 
เป็นไปตำมแนวทำงในคู่มือ	AGM	Checklist	 ซ่ึงจัดท�ำข้ึนโดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	สมำคมบริษัท 
จดทะเบียน	และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	

บริษัทฯ	มีนโยบำยส่งเสริมและอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถำบันเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	
โดยให้ข้อมูลวัน	 เวลำ	และสถำนที่จัดงำน	พร้อมระบุแผนท่ีชัดเจน	 ซ่ึงสถำนท่ีจัดงำนสำมำรถเดินทำงได ้
อย่ำงสะดวก	มรีะบบขนส่งมวลชนท่ีเข้ำถงึ	บรษิทัเปิดให้ผูถ้อืหุ้นลงทะเบยีนล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุอย่ำงน้อย 
หนึ่งชั่วโมง	 โดยจัดช่องทำงกำรลงทะเบียนส�ำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดำ	และนักลงทุนสถำบันอย่ำงเพียงพอ	
มีกำรจัดเตรียมอำกรแสตมป์ให้ส�ำหรับกรณีมอบฉันทะ	และน�ำเทคโนโลยีระบบบำร์โค้ต	 (Barcode)	มำใช้ 
ในกำรลงทะเบียน	นับคะแนน	และแสดงผล	เพื่อให้กำรจัดประชุมสะดวก	รวดเร็ว	และถูกต้องแม่นย�ำ

ในปี	2558	บรษัิทฯ	จดัประชมุสำมญัผู้ถอืหุน้ประจ�ำปี	2558	ในวนัที	่28	เมษำยน	2558	ณ	ห้องประชุม	ช้ัน	27	
อำคำรอินเตอร์ลิงค์	 เวลำ	14.00	น.	 เริ่มลงทะเบียนต้ังแต่เวลำ	12.00	น.	 โดยมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม	7	 
ท่ำน	มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเป็นจ�ำนวน	44	รำย	รวมจ�ำนวนหุ้น	145,169,813	หุ้น	 
คดิเป็นร้อยละ	85.37	ของจ�ำนวนหุน้	ทีจ่�ำหน่ำยได้ทัง้หมดจ�ำนวน	170,048,386	หุน้	ซ่ึงกำรด�ำเนนิกำรประชมุ
เป็นไปตำมแนวทำงกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีและตำมที่กฎหมำยก�ำหนดดังนี้	

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บรษิทัฯ	ได้น�ำข้อมลูหนงัสอืเชิญประชมุฯ	ท่ีมรีำยละเอยีดครบถ้วนเปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ	ก่อนล่วงหน้ำ	
30	วัน	และบริษัทฯ	ยังมอบหมำยให้บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	ซึ่งเป็นนำยทะเบียน
หุ้นของบริษัทฯ	 เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม	 โดยมีรำยละเอียดวำระกำรประชุม	ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในแต่ละวำระ	รำยงำนกำรประชุมครั้งก่อน	รำยงำนประจ�ำปี	 เอกสำรประกอบ
กำรพิจำรณำแต่ละวำระ	ค�ำชีแ้จงวธิกีำรต่ำงๆ	ข้อมลูกรรมกำรอสิระ	ขัน้ตอนกำรเข้ำร่วมประชมุ	ข้อบงัคับบรษิทั
เฉพำะที่เกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น	แผนที่สถำนที่จัดประชุม	ซองธุรกิจตอบรับ	และหนังสือมอบฉันทะตำมที่
กระทรวงพำณิชย์ก�ำหนด	 โดยจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ	21	วัน	และได้ประกำศลงใน
หนังสือพิมพ์รำยวันติดต่อกัน	3	วัน	ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ	3	วัน	เพื่อบอกกล่ำวผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ	ได้เปิด
โอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวำระกำรประชุม	กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	และส่ง
ค�ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวนัประชมุในช่วงวนัที	่21	พฤศจิกำยน	2557	ถงึวนัท่ี	30	มกรำคม	2558	โดยผ่ำน
เว็บไซต์	www.set.or.th	หรือ	www.nine.co.th	ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำร	และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวำระเพิ่มเติม
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ทัง้น้ี	บรษิทัฯได้รำยงำนผลกำรใช้สทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ำรบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรบริษัท	และสิทธิกำรเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ใน
วันที่	3	กุมภำพันธ์	2558

ส�ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2558	บริษัทฯ	เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งค�ำถำมล่วงหน้ำผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ	หรือทำงโทรสำร	02-338-3904	ตั้งแต่วันที่	17	มีนำคม	2558	ถึงวันที่	31	มีนำคม	2558	
เพือ่ให้คณะกรรมกำรและฝ่ำยบรหิำรได้รวบรวมข้อมลูเพ่ือชีแ้จงต่อผู้ถือหุน้ในวันประชุมสำมญัผู้ถือหุน้	ปรำกฏว่ำ
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอค�ำถำมล่วงหน้ำเข้ำมำแต่อย่ำงใด	

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บรษัิทฯ	ก�ำหนดวนัเวลำกำรประชมุ	และสถำนทีท่ีส่ะดวกในกำรเดนิทำงเข้ำร่วมประชมุ	พร้อมทัง้จดัเจ้ำหน้ำที่
มำอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้ตัง้แต่กำรลงทะเบยีน	ตลอดจนกำรเข้ำร่วมประชมุ	โดยสำมำรถลงทะเบยีน
เข้ำร่วมประชุมล่วงหน้ำก่อนเวลำประชมุอย่ำงน้อย	1	ชัว่โมง	และต่อเนือ่งจนกว่ำกำรประชมุจะแล้วเสรจ็	รวมถงึ
กำรจัดของที่ระลึกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม	รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีจำกบริษัท	 เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	 
สอบบัญชี	จ�ำกัด	และที่ปรึกษำกฎหมำยจำกบริษัท	เภำ	แอนด์	แอสโซซิเอทส์	ลอว์	ออฟฟิช	จ�ำกัด	เข้ำร่วม
ประชุม	เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น	เตรียมตอบข้อซักถำมของ	ผู้ถือหุ้น	ตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียง	และในกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งประธำนกรรมกำรบริษัทฯ	ท�ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุม	

ก่อนเร่ิมกำรประชุม	บริษัทฯ	จะชี้แจงกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประชุม	วิธีกำรลงคะแนน	กำรนับคะแนน	กำรใช้
บัตรลงคะแนน	ให้ที่ประชุมรับทรำบ	และประธำนฯ	ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงเปิดเผย	กว้ำงขวำง	พร้อมให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร	และกรรมกำรบริหำรบำงท่ำน	ได้ตอบค�ำถำมของ
ผู้ถือหุ้นทุกค�ำถำม	และได้บันทึกสำระส�ำคัญของค�ำถำม	ค�ำตอบ	และข้อสรุปเรื่องนั้นๆ	ในรำยงำนกำรประชุม
อย่ำงครบถ้วน	

บริษัทฯ	 ได้ใช้ระบบสำรสนเทศแบบบำร์โค้ด	มำใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม	และนับคะแนนเสียง 
ในกำรประชุมแต่ละวำระ	และในวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำร	บริษัทฯ	เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำร
เป็นรำยบคุคล	และได้บนัทกึวธีิลงคะแนน	วธินัีบคะแนน	มตทิีป่ระชมุ	โดยแยกเป็นคะแนนท่ีเหน็ด้วย	ไม่เห็นด้วย	
และงดออกเสียง	 ในรำยงำนกำรประชุมอย่ำงครบถ้วน	 ท้ังนี้ส�ำหรับวำระกำรเลือกต้ังกรรมกำรจะด�ำเนินกำร 
ลงมตเิป็นรำยคน	ส่วนในกำรลงมตใินแต่ละวำระจะใช้บตัรลงคะแนนเสยีง	เพือ่สำมำรถตรวจสอบได้ในภำยหลงั	
พร้อมทั้งได้บันทึกรำยงำนกำรประชุมและบันทึกกำรออกเสียงในแต่ละวำระอย่ำงละเอียด

บรษิทัฯ	ได้น�ำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมัุติเป็นประจ�ำทกุปีโดยน�ำเสนอข้อมลูกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นรำยบุคคลเปรียบเทียบกับปีก่อน	รวมถึงนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบและพิจำรณำ
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ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง	บริษัทฯ	เสนอให้มอบอ�ำนำจให้กรรมกำรอิสระ	1	ท่ำน	
คอืนำยสมศกัดิ	์เชยีร์	จริะนคร	กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	ซ่ึงไม่มส่ีวนได้ส่วนเสยีในเรือ่ง
ทีต้่องพจิำรณำ	เป็นผูร้บัมอบอ�ำนำจเข้ำประชมุและลงคะแนนเสยีงแทน	โดยบรษิทัฯ	ได้แนบหนังสอืมอบฉนัทะ	
(แบบ	ข.)	ซึง่เป็นแบบทีผู่ถ้อืหุน้สำมำรถก�ำหนดทศิทำงกำรลงคะแนนเสยีงได้เองในแต่ละวำระไปพร้อมหนงัสือ
นัดเชิญประชุม

หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บรษัิทฯ	จดัส่งรำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุ้น	รวมทัง้ข้อซกัถำมอย่ำงละเอยีดให้ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ภำยในเวลำ	14	วัน	พร้อมทั้งเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	จำกกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว	
เป็นผลให้บรษัิทฯ	ได้รบักำรประเมนิคณุภำพกำรจดัประชมุผูถื้อหุน้สำมญัประจ�ำปี	(Annual	General	Meeting	
:	AGM)	โดยสมำคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย	สมำคมบรษิทัจดทะเบยีน	และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลักทรพัย์
และตลำดหลักทรัพย์	อยู่ในเกณฑ์	“ดีเยี่ยม	และสมควรเป็นตัวอย่ำง”	

2.	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมกำรดูแลและสอบทำนกรอบโครงสร้ำงของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเป็นประจ�ำเพื่อให้สำมำรถสร้ำง	
ควำมมัน่ใจว่ำกำรปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรำย	ซึง่รวมถงึผูถ้อืหุน้รำยย่อยและผูถ้อืหุน้ต่ำงชำตมิคีวำมเท่ำเทยีมกัน
และยุติธรรม	และให้กระบวนกำรดูแลผู้ถือหุ้นไม่มีควำมยุ่งยำกหรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จ�ำเป็น	 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิท่ี
จะเข้ำร่วมในกำรตัดสินใจและได้รับทรำบถึงผลของกำรตัดสินใจของบริษัทฯ	ส�ำหรับเหตุกำรณ์ที่ส�ำคัญตำมที่
ก�ำหนดไว้ในกฎหมำยหรือข้อบังคับของบริษัทฯ
 
	 •	 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	มีนโยบำยที่จะรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำย	ไม่เพิ่มระเบียบวำระใน 
	 	 ที่ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ	และไม่ได้แจกเอกสำร 
	 	 ที่มีข้อมูลส�ำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงกระทันหัน	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกำสศึกษำข้อมูล 
	 	 ของระเบียบวำระกำรประชุมก่อนลงมติ	
	 •	 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ทุกรำยมีสิทธิออกเสียงตำมจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่	 โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียง 
	 	 หนึ่งเสียง	และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ
	 •	 เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ตัง้แต่	1	หุน้ข้ึนไป	สำมำรถเสนอระเบยีบวำระกำรประชมุผู้ถือหุน้ประจ�ำปี	2558	 
	 	 รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำเป็นกรรมกำรระหว่ำงวันที่	21	พฤศจิกำยน	2557	-	30	 
	 	 มกรำคม	2558	โดยประกำศให้ทรำบโดยผ่ำนช่องทำงของ	ตลท.	และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	โดยม ี
	 	 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน	โปร่งใส	สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเร่ืองกำรให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น 
	 	 ส่วนน้อย	อย่ำงไรก็ตำมในปี	2558	ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคล 
	 	 เพื่อ	เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท
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 •	 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง	สำมำรถใช้สิทธิออกเสียงโดยกำรมอบ 
	 	 ฉนัทะให้กบักรรมกำรอสิระ	ซึง่ไม่มปีระเดน็เรือ่งควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์เกีย่วกบัวำระกำรประชุม 
	 	 สำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	 เป็นทำงเลือกให้กับผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงได้	และ 
	 	 อ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ได้
	 •	 ไม่มีกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทร่วม	หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้ง 
	 	 ทำงผลประโยชน์อย่ำงเป็นสำระส�ำคัญ	

3.	บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกเหนือจำกกำรดูแลและรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว	คณะกรรมกำรมีนโยบำยที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีทกุกลุม่	นอกจำกเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อกำรประกอบธรุกจิโดยตรงแล้ว	ยงัขยำยไปสู่เร่ืองท่ีคณะกรรมกำร
เห็นว่ำเป็นหน้ำที่ที่ควรท�ำต่อสังคมส่วนรวมด้วย	

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีจะได้รบักำรดแูลจำกบรษิทัฯ	ตำมสทิธทิีม่ตีำมกฎหมำยท่ีเกีย่วข้อง	คณะกรรมกำรได้พจิำรณำ	
ให้มีกระบวนกำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทฯ	 กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรสร้ำงควำมมั่งคั่ง	
ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน	และควำมยั่งยืนของกิจกำร

ในระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญมีหลำยกลุ่มประกอบด้วย	พนักงำน	 ลูกค้ำ	 ผู้ถือหุ้น	 
ผู้ลงทุน	คู่ค้ำ	 เจ้ำหนี้	คู่แข่งทำงกำรค้ำ	สังคม	ภำครัฐ	ชุมชุนที่บริษัทฯ	ตั้งอยู่	และผู้สอบบัญชีอิสระ	 เป็นต้น	
คณะกรรมกำรมีนโยบำยให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม	โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ	 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำร 
เสรมิสร้ำงผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ	เพือ่สร้ำงควำมมัน่คงอย่ำงยัง่ยนืให้กบักจิกำร	และเปิดเผยข้อมลูส�ำคญั
ที่เก่ียวข้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบข้อมูลอย่ำงเพียงพอ	คณะกรรมกำรจึงก�ำหนดเป็นจริยธรรมของ
องค์กรในด้ำนต่ำงๆ	เมื่อวันที่	17	พฤศจิกำยน	2551	และได้พิจำรณำทบทวนล่ำสุดเมื่อวันที่	11	กุมภำพันธ์	
2558	มีกำรปรับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ทันต่อสถำนกำรณ์โดยได้จัดท�ำนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นและ 
ปรับปรุงแนวปฎิบัติในกำรแจ้งข้อร้องเรียนให้ชัดเจนยิ่งข้ึน	 (สำมำรถค้นหำรำยละเอียดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ	
ได้ที่	Website	ของบริษัทฯ	www.nine.co.th)	

จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบด้วย
1. จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ
1.1 แนวทางการด�าเนินธุรกิจ 
บริษัท	 เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	 เอ็ดดูเทนเมนท์	จ�ำกัด	 (มหำชน)	ประกอบธุรกิจส�ำนักพิมพ์	 โดยผลิตและ
จ�ำหน่ำยสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คส์	สิ่งพิมพ์ส�ำหรับเยำวชน	และสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์	เป็นตัวแทน
จ�ำหน่ำยและให้บรกิำรต่ำงๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่พมิพ์ต่ำงประเทศ	ธรุกจิผูผ้ลติรำยกำรโทรทศัน์	ธรุกจิกำรบรหิำร
ลขิสทิธิ	์ธรุกจิกำรให้บรกิำรด้ำนกำรศกึษำ	โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะผลติสนิค้ำ	เนือ้หำ	และบรกิำรทีม่คีณุภำพเพือ่ประชำชน	
ด้วยประสบกำรณ์ควำมช�ำนำญและควำมทุ่มเทของคณะผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน	
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1.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
บรษัิทฯ	มอีดุมกำรณ์ในกำรด�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมซือ่สตัย์สจุรติ	มคีณุธรรม	ยดึมัน่ในควำมรบัผดิชอบต่อสังคม
และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่	ตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่	ีและคูม่อืจริยธรรมธรุกจิ	และข้อพงึปฏบิตัใินกำร
ท�ำงำน	(Code	of	Conduct)	บริษัทฯ	จึงได้จัดท�ำ	“นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น”	เป็นลำยลักษณ์อักษรขึ้น	
ซึง่ผ่ำนกำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบริษทั	เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏบิติัท่ีชดัเจนในกำรด�ำเนนิธรุกจิ	และพฒันำ
สู่องค์กรแห่งควำมยั่งยืน	ดังนี้
	 1.	ห้ำมกรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำนของบริษัทฯ	ด�ำเนินกำรหรือยอมรับกำรคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ	 
ทัง้ทำงตรงหรอืทำงอ้อม	ได้แก่	กำรรบัสิง่ของ	ของขวญั	กำรเลีย้งรบัรอง	เงนิเรีย่ไร	เงนิบรจิำคและผลประโยชน์
อื่นใด	ให้แก่ตนเอง	ครอบครัว	เพื่อน	และคนรู้จัก	จำกบุคคลที่ท�ำธุรกิจกับบริษัทฯ
	 2.	ครอบคลุมถึงพนักงำน	คู่ค้ำ	ลูกค้ำ	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	และให้มี
กำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นอย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง	พร้อมท้ังก�ำหนดให้มีกำร
ประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดคอร์รัปชั่นท่ัวทั้งองค์กรเป็นประจ�ำทุกปี	ตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัต	ิ
และข้อก�ำหนดในกำรด�ำเนินกำรเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ	 ระเบียบ	ข้อบังคับ	และ 
ข้อก�ำหนดของกฎหมำย
	 3.	กำรด�ำเนินกำรใดๆ	ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น	 ให้ใช้แนวปฏิบัติตำมที่ก�ำหนดไว้ในนโยบำย 
กำรก�ำกับดูแลกิจกำร	และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ	รวมทั้งระเบียบ	คู่มือกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจน
แนวทำงกำรปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ	จะก�ำหนดขึ้นต่อไป
	 4.	 เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรด�ำเนินกำรในเรื่องที่มีควำมเสี่ยงสูงกับกำรเกิดคอร์รัปชั่น	กรรมกำร	 
ผู้บริหำร	พนักงำนของบริษัทฯ	ทุกระดับ	ต้องปฏิบัติด้วยควำมระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
	 	 4.1	กำรเลี้ยงรับรอง	ของก�ำนัล	และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
	 	 	 •	 กำรให้	มอบ	หรือรับ	ของก�ำนัล	กำรเล้ียงรับรอง	ให้เป็นไปตำมที่ก�ำหนดในคู่มือจริยธรรม 
	 	 	 	 ธุรกิจฯ
	 	 4.2	เงินบริจำคเพื่อกำรกุศล	เงินเรี่ยไร	หรือเงินสนับสนุน
	 	 	 •	 กำรให้	หรือรับ	เงินบริจำค	เงินเรี่ยไร	หรือเงินสนับสนุน	ต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส	และต้อง 
	 	 	 	 ถูกต้องตำมกฎหมำย	 โดยต้องมั่นใจว่ำ	 เงินบริจำค	 เงินเรี่ยไร	หรือเงินสนับสนุน	 ไม่ได้ถูก 
	 	 	 	 น�ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้ำงในกำรติดสินบน
	 	 4.3	ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจและกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
	 	 	 •	 ห้ำมให้หรือรับสินบนในกำรด�ำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้ำ	คู่สัญญำ	หน่วยงำนภำครัฐ	หรือ 
	 	 	 	 หน่วยงำนท่ีด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ	ต้องด�ำเนินกำรให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส	 ซ่ือสัตย์	และ 
	 	 	 	 เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและก�ำหนดไว้
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
	 1.	 คณะกรรมกำรบริษัท	มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรก�ำหนดนโยบำยและก�ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัต ิ
ตำมนโยบำยที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภำพ	 เพื่อให้มั่นใจว่ำ	ฝ่ำยบริหำรได้ตระหนักและ 
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น	และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
	 2.	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี	 
ระบบควบคมุภำยใน	ระบบตรวจสอบภำยใน	และระบบบรหิำรควำมเสีย่ง	เพือ่ให้มัน่ใจว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำน
สำกล	มีควำมรัดกุม	เหมำะสม	ทันสมัย	และมีประสิทธิภำพ
	 3.	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	คณะผู้บริหำร	มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรก�ำหนดให้มีระบบและให้กำร 
ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น	เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ	ระเบียบ	
ข้อบังคับ	และข้อก�ำหนดของกฎหมำย
	 4.	 ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	 มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบัติงำนว่ำ 
เป็นไปอย่ำงถูกต้อง	ตรงตำมนโยบำย	แนวปฏิบัติ	อ�ำนำจด�ำเนินกำร	ระเบียบปฏิบัติ	และกฎหมำย	ข้อก�ำหนด
ของหน่วยงำนก�ำกับดูแล	 เพื่อให้มั่นใจว่ำมีระบบควบคุมที่มีควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเสี่ยงด้ำน
คอร์รัปชั่นที่อำจเกิดขึ้น	และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ

แนวทำงปฏิบัติ	
	 1.	 กรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำนของบริษัทฯ	ทุกระดับ	ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน	
และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ	โดยต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น	ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
	 2.	 พนกังำนของบรษิทัฯ	ไม่พงึละเลยหรือเพิกเฉย	เมือ่พบเหน็กำรกระท�ำทีเ่ข้ำข่ำยคอร์รัปชัน่ทีเ่กีย่วข้อง 
กับบริษัทฯ	ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ	หรือบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ	และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงต่ำงๆ	หำกมีข้อสงสัย	หรือข้อซักถำม	ให้ปรึกษำกับผู้บังคับบัญชำ	หรือบุคคลที่ก�ำหนดให้ท�ำหน้ำที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ	ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	ที่ก�ำหนดไว้
	 3.	 บริษทัฯ	จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำนท่ีปฏเิสธหรือแจ้งเร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับรษิทัฯ	
โดยใช้มำตรกำรคุม้ครองผู้ร้องเรยีน	หรอืผูท้ีใ่ห้ควำมร่วมมอืในกำรรำยงำนกำรคอร์รัปชัน่	ตำมทีบ่รษิทัฯ	ก�ำหนด
ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ	ข้อ	4	กำรแจ้งข้อร้องเรียน	และข้อเสนอแนะ
	 4.	 ผูท้ีก่ระท�ำกำรคอร์รปัชัน่	เป็นกำรกระท�ำผิดคูม่อืจริยธรรมธรุกจิฯ	ของบริษทัฯ	ซ่ึงจะต้องได้รับกำรพิจำรณำ
โทษทำงวินัยตำมระเบียบท่ีบริษัทฯ	ก�ำหนดไว้	นอกจำกนี้	อำจได้รับโทษตำมกฎหมำย	หำกกำรกระท�ำนั้น 
ผิดกฎหมำย
	 5.	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรเผยแพร่	 ให้ควำมรู้	 และท�ำควำมเข้ำใจกับบุคคลอื่นที่ต้อง 
ปฏิบัติหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	หรืออำจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ	 
ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น
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	 6.	 บริษัทฯ	มุ่งมั่นท่ีจะสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรของบริษัทฯ	ให้มีจิตส�ำนึกที่ดี	ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
ของสังคมและประเทศชำติ	 พร้อมท้ังรักษำวัฒนธรรมขององค์กรท่ียึดมั่นว่ำ	 “คอร์รัปชั่น”	 เป็นสิ่งท่ี 
ยอมรับไม่ได้ทั้งกำรท�ำธุรกรรมกับภำครัฐและภำคเอกชน
กำรเผยแพร่นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น	
บริษัทฯ	ได้มีกำรเผยแพร่นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ	ได้รับทรำบ	
ทั้งทำงระบบ	 Intranet,	จดหมำยอิเล็กทรอนิคส์	 (E-mail)	และ	Website	ของบริษัทฯ	(www.nine.co.th)	
โดยในรอบปีที่ผ่ำนมำของบริษัทฯ	พบว่ำ	
	 1.	 บริษัทฯ	ไม่มีกรณีกำรกระท�ำผิด	อันเนื่องมำจำกกำรทุจริต/จริยธรรม
	 2.	 บริษัทฯ	 ไม่มีชื่อเสียงทำงลบ	อันเนื่องมำจำกควำมบกพร่องในกำรท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลกิจกำรของ 
คณะกรรมกำร
	 3.	 ไม่มีกรรมกำรของบริษัทฯ	ที่ลำออก	อันเนื่องมำจำกประเด็นเรื่องกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

1.3 นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 
บริษัทฯ	 ได้ก�ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ	 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำร 
ปฏิบัติงำนของบริษัทฯ	 ซึ่งนโยบำยดังกล่ำวครอบคลุมถึงเรื่องกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือ 
ลิขสิทธิ์	ทั้งนี้พนักงำนทุกคนจะต้องลงนำมในหนังสือยอมรับเงื่อนไขของนโยบำยดังกล่ำว	รวมถึงบริษัทฯ	 
จะมีกำรตรวจสอบกำรท�ำงำนของระบบสำรสนเทศและระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์	 เพื่อป้องกันกำรใช ้
ซอฟต์แวร์ท่ีละเมิดลิขสิทธิ์	 หรือไม่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำงำน	 โดยนโยบำยกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 
หรือลิขสิทธิ์	มีดังนี้
	 1.	 ห้ำมตดิตัง้โปรแกรมใดๆ	ทัง้ทีเ่ป็นโปรแกรมละเมดิลขิสทิธิ	์โปรแกรมประเภท	Freeware	และ	Shareware	
ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท	และหำกจ�ำเป็นต้องใช้งำนโปรแกรมนอกเหนือไปจำกที่ติดตั้งอยู่ใน 
เครื่องคอมพิวเตอร์	 ให้ท�ำกำรติดต่อขออนุญำตใช้โปรแกรมและให้พนักงำนผู้ดูแลระบบเป็นผู้ติดตั้งหรือ 
ควบคุมดูแลกำรติดตั้ง
	 2.	 ไม่คัดลอก	ลอกเลียนหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ในลักษณะอันเป็นกำรละเมิดต่อกฏหมำยลิขสิทธิ์	
สัญญำสิทธิบัตร	หรือจรรยำบรรณในกำรประกอบวิชำชีพ

2. จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2.1 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพสื่อสารมวลชน (Nation Way “ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา”)
ตัง้แต่บรษัิทฯ	ได้ก่อตัง้ขึน้มำ	ได้ยดึหลักจริยธรรมแห่งวชิำชพีของส่ือมวลชน	เป็นประเพณปีฏบิติัอย่ำงเคร่งครดั	
ซึง่เป็นเหตผุลส�ำคญัทีท่�ำให้สือ่และผูป้ฏบิตังิำนของสือ่ต่ำงๆ	ในเครอืฯ	ได้รบัควำมเชือ่ถอืและศรทัธำจำกสังคม
มำอย่ำงต่อเนื่อง	 แม้ในยำมคับขันหรือในช่วงที่มีแรงกดดันทำงกำรเมือง	 เรำก็สำมำรถท�ำหน้ำท่ีของสื่อ 
อย่ำงแน่วแน่โดยไม่ละทิ้งหลักกำร
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หลกัจรยิธรรมของคนข่ำวเครอืเนชัน่	(Nation	Way)	จัดท�ำขึน้มำเพ่ือก�ำหนดหลกัจริยธรรมแห่งวชิำชพีให้เป็น
แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกันส�ำหรับพนักงำนทุกระดับ	 โดยมีเนื้อหำครอบคลุมทั้งจรรยำบรรณเบื้องต้น	
ตลอดจนกำรวำงตัวในสังคมและควำมประพฤติทั้งระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่และนอกเวลำงำน

พนักงำนของบริษัทฯ	ทุกสื่อในเครือฯ	ต้องยึดหลักปฏิบัติต่อไปนี้อย่ำงเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อที่เรำจะ
ได้ช่วยกันธ�ำรงไว้ซึ่งควำมน่ำเชื่อถือและศรัทธำที่สังคมมีต่อสื่อในเครือเนชั่นฯ	ต่อไป

หลักจริยธรรมของคนข่ำวเครือเนชั่น	(Nation	Way)	แบ่งออกเป็น	13	หมวด	ดังนี้
หมวด	1		 ข้อบังคับว่ำด้วยจริยธรรมของผู้ประกอบวิชำชีพสื่อสำรมวลชน
หมวด	2		 จริยธรรมของสื่อในเครือเนชั่น
หมวด	3		 ควำมรับผิดชอบต่อผู้อ่ำน	ผู้ฟัง	และผู้ชม	
หมวด	4		 ภำระผูกพันธ์ที่มีต่อวิชำชีพสื่อมวลชนและองค์กร
หมวด	5		 หลักกำรท�ำข่ำวและกำรปฏิบัติตนต่อแหล่งข่ำว
หมวด	6		 สิทธิพิเศษและผลประโยชน์ทับซ้อน	(Conflict	of	Interest)
หมวด	7		 แนวทำงปฏิบัติในเรื่องกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองและกิจกรรมชุมชน
หมวด	8		 กำรปฏิบัติต่อฝ่ำยโฆษณำ	ฝ่ำยกำรตลำด	และฝ่ำยขำย
หมวด	9		 แนวทำงปฏิบัติเรื่องลิขสิทธิ์ในชิ้นงำน	และกำรรับงำนนอก
หมวด	10	 แนวปฏิบัติส�ำหรับผู้สื่อข่ำวด้ำนต่ำงๆ
หมวด	11	 กำรแก้ไขข้อผิดพลำด
หมวด	12	 กำรรำยงำนข่ำวเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทฯ
หมวด	13	 หลักปฎิบัติและจรรยำบรรณ	Nation	Social	Media

บรษัิทฯ	มมีำตรกำรในทำงปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัปัญหำกำรละเมดิและหมิน่ประมำทจำกกำรน�ำเสนอข่ำว	โดยกำร
อบรมฝ่ำยข่ำวให้ทรำบถึงแนวทำงกำรน�ำเสนอข่ำว	ข้อควำมและรูปภำพที่ควรกระท�ำและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง	
พร้อมก�ำชับพนักงำนผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด	

2.2 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ	และสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยค�ำนึงถึงกำรเจริญเติบโตของ
องค์กรอย่ำงยั่งยืน	และให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง	รวมทั้งจะด�ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใส	ยึดมั่นใน
คุณธรรม	และอยู่ในกรอบของกฏหมำย	กรอบนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ	และกำรปฎิบัติต่อ 
ผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน	มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้	บริษัทฯ	มีหน่วยงำนลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทำงในกำร
ติดต่อซักถำม	ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป	
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2.3 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า 
บรษัิทฯ	มคีวำมมุง่มัน่ในกำรสร้ำงควำมพงึพอใจและควำมมัน่ใจให้กบัลกูค้ำและประชำชน	ทีจ่ะได้รับผลติภณัฑ์
และบริกำรที่ดี	มีคุณภำพ	ในระดับรำคำที่เหมำะสม	โดยยกระดับมำตรฐำนให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง	
รวมทั้งรักษำสัมพันธภำพที่ดีและยั่งยืน	

	 บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงสัมพันธ์กับลูกค้ำทุกกลุ่มของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง	ตัวอย่ำงเช่น	
 •	 ลูกค้ำกลุ่มผู้ชมรำยกำรโทรทัศน์ของ	NINE	TV	บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญกับควำมพึงพอใจในรูปแบบ 
	 	 และเนือ้หำของกำรน�ำเสนอรำยกำร	รวมทัง้มีกำรสมนำคณุคนืก�ำไรให้ลกูค้ำ	เช่น	กำรจดักจิกรรมต่ำงๆ	 
	 	 ผ่ำนทำงรำยกำรโทรทัศน	์และ	Facebook/NINE	TV.	หรือกำรจัดกิจกรรม	"คลับ	Wonder	Kids"	 
	 	 ในรำยกำร	Kid	Club	 เพื่อให้เด็กๆ	 ได้แสดงควำมสำมำรถพิเศษต่ำงๆ	 ผ่ำนสื่อโทรทัศน์ดิจิตอล	 
	 	 ท้ังกำรส่งคลิปควำมสำมำรถมำร่วมสนุก	และกำรคัดเลือกเยำวชนที่มีควำมสำมำรถโดดเด่นมำ 
	 	 แสดงบนเวทีสตูดิโอสยำมดิสคัฟเวอรี่	 กำรเชิญครอบครัวผู้ชมทำงบ้ำนมำร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว 
	 	 และเสรมิสร้ำงประสบกำรณ์ร่วมกนัในครอบครวักบัพธิกีร	ในรำยกำร	"กระเป๋ำเดินทำง"	รวมถงึกจิกรรม 
	 	 ทีส่่งเสรมิควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงครอบครวั	อำท	ิ“Movie	Family”	พำแฟนๆ	รำยกำรมำชมภำพยนตร์ 
	 	 แบบ	exclusive	กับพี่ๆ	พิธีกร	
 •	 ลูกค้ำกลุ่มผู้อ่ำนหนังสือ	มีกิจกรรมต่ำงๆ	ตลอดทั้งปีที่เหมำะกับกลุ่มลูกค้ำแต่ละช่วงอำยุ	โดยจัด 
	 	 ในสื่อหลำกหลำยช่องทำง	ทั้งออนไลน์และออฟไลน์	 เช่น	กำรประกวดภำพวำดระบำยสีรูปภำพ 
	 	 เจ้ำหญิงลิขสิทธิ์ของบริษัทดิสนีย์	กำรท�ำกิจกรรมร่วมสนุกตอบค�ำถำมเพื่อชิงรำงวัลที่หลำกหลำย 
	 	 เป็นประจ�ำทุกสัปดำห์	 ผ่ำนทำง	Fanpage	 เช่น	บัตรชมภำพยนตร์กำร์ตูนชินจัง,	 ชิงหนังสือใหม่ 
	 	 ในเครือ	กำรจัดงำนเปิดตัวหนังสือ	เพื่อให้ผู้อ่ำนพบปะพูดคุยกับนักเขียนโดยตรง	ทั้งในงำนมหกรรม 
	 	 หนังสือระดับชำติ,	งำนสัปดำห์หนังสือแห่งชำติ	 เช่น	หนังสือเรื่อง	ภำรตะหัวใจไทย	สำธิต	 เซกัล,		 
	 	 คดิอย่ำงผูน้�ำ	ท�ำอย่ำง	Google,	แจค็หม่ำ	พญำมงักรแห่งอำณำจกัรอำลบีำบำ,	Amazon	ร้ำนออนไลน์	 
	 	 ยอดขำยหมืน่ล้ำน	เป็นต้น	นอกจำกนี	้ยงัมกีำรเชญิกลุ่มผู้อ่ำนหนงัสือ	ชม	Movie	Preview	ภำพยนตร์ 
	 	 ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ	 เช่น	หนังสือกว่ำจะเป็นสตีฟ	 จ็อบส์	กับภำพยนตร์เร่ือง	สตีฟ	จ็อบส์	 
	 	 ที่โรงภำพยนตร์เอสปำนำร์ด	พร้อมกำรพูดคุยเสวนำกับแฟนพันธุ์แท้สตีฟ	จ็อบส์	อีกทั้งมีกิจกรรม 
	 	 แจกของรำงวัลภำยในงำน	 เป็นต้น	ตลอดจนกำรจัดสัมมนำ	 เร่ือง	 "เจำะจุดแข็ง	ค้นหำและพัฒนำ 
	 	 พรสวรรค์ในตัวคุณและทีมงำน"	 โดยเชิญลูกค้ำเนชั่นบุ ๊คส์และเครือเนชั่น	 ผ่ำนทำงฐำนข้อมูล	 
	 	 Email	และ	Social	Med ia	 โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย	 ซ่ึงได้รับควำมสนใจจำกผู้เข้ำร่วมงำนจ�ำนวนมำก	 
	 	 ด้วยหนังสือเจำะจุดแข็ง	 ซึ่งตีพิมพ์แล้วกว่ำ	 100,000	 เล่ม	 และเพื่อเตรียมควำมพร้อมของ 
	 	 บุคลำกรไทยเพื่อรับกับกำรเปิดเสรีแรงงำนในภูมิภำค	นอกจำกนั้น	หลังจบงำนสัมมนำ	ยังมีกำร 
	 	 แชร์เนือ้หำทีม่คีณุค่ำจำกกำรพูดคยุแบ่งปันในงำนสัมมนำ	ให้กบักลุ่มลูกค้ำเนชัน่ผ่ำนทำง	Newsletter,	 
	 	 Blog	และ	Facebook
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2.4 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน 
บริษทัฯ	ตระหนกัดว่ีำทรัพยำกรมนุษยเ์ป็นสิง่ทีม่ีคณุค่ำทีสุ่ด	และเป็นปจัจัยส�ำคัญที่น�ำองค์กรไปสูค่วำมส�ำเรจ็	
จึงมุ่งมั่นในกำรพัฒนำคุณภำพของพนักงำน	 เสริมสร้ำงวัฒนธรรม	ส่งเสริมสุขภำพทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ	
และสร้ำงบรรยำกำศกำรท�ำงำนที่ดี	ส่งเสริมกำรท�ำงำนเป็นทีม	เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้พนักงำน	สนับสนุนให้
มีกำรเลือกตั้งกรรมกำรลูกจ้ำงเพื่อเป็นตัวแทนของพนักงำนให้มีส่วนร่วมในกำรบริหำร	จัดกำรสวัสดิกำรต่ำงๆ	
ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	อีกทั้งเปิดโอกำสและอ�ำนวยควำมสะดวกให้พนักงำนสำมำรถจัดตั้ง	“สหภำพแรงงำน
สื่อสำรมวลชนไทย”	ตำมพรบ.	แรงงำนสัมพันธ์	2518	ได้	 ท้ังนี้เพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภำพกำร 
จ้ำงงำน	ส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำงและระหว่ำงลูกจ้ำงด้วยกัน	กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กบัพนกังำนได้แก่	กจิกรรมทีผู่บ้รหิำรและพนกังำนท�ำบญุใส่บำตรร่วมกนัเดอืนละครัง้	กำรจดังำนปีใหม่	กจิกรรม
ชมรมต่ำงๆ	เช่น	ค่ำยอำสำฯ	ชมรมดนตรี	ชมรมกีฬำ	เป็นต้น

กำรจดัสวัสดกิำรให้กบัพนักงำน	บรษิทัฯ	ให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำพนกังำนและกำรดแูลในเรือ่งของสวสัดกิำร
แรงงำน	ในกำรจัดระบบค่ำจ้ำงและสวัสดิกำรให้กับพนักงำนด้วยควำมเหมำะสม	โดยผลตอบแทนในระยะสั้น
บริษัทฯ	พิจำรณำจำกผลประกอบกำรในแต่ละปี	ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำดแรงงำน	กำรวำงแผน
เตบิโตในสำยงำน	ศกัยภำพ	ค่ำครองชพี	โดยค่ำจ้ำงเริม่ต้นของพนกังำน	สวสัดกิำร	ยงัครอบคลมุถงึกำรลำหยดุ
ในกรณต่ีำงๆ	กองทนุส�ำรองเลีย้งชพี	เงนิช่วยเหลอืบตุร	เงนิยมืฉกุเฉนิ	ค่ำเครือ่งแต่งกำย	ค่ำรกัษำพยำบำล	เบีย้เลีย้ง	
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำง	รวมถงึกำรก�ำหนดแนวปฏบิติัด้ำนแรงงำนและสิทธมินษุยชนต่ำงๆ	เพ่ือให้เป็นไปตำม
ข้อก�ำหนดและมำตรฐำนสำกล	สทิธกิำรจัดต้ังคณะกรรมกำรแรงงำนหรือสหภำพแรงงำนของพนกังำน	รวมถงึ
กำรเปิดโอกำสให้พนักงำนได้แสดงควำมคิดเห็น	หรือร้องเรียน	ในเรื่องต่ำงๆ	ส่วนผลตอบแทนในระยะยำว
บรษิทัฯ	มกีำรให้สทิธพินกังำนซือ้หุน้สำมญัของบรษิทัในรำคำทีก่�ำหนด	(ESOP-Employee	Stock	Options)	
โดยออกและเสนอขำยใบส�ำคญัแสดงสทิธท่ีิจะซือ้หุ้นสำมญัของ	บรษิทั	เนชัน่	อนิเตอร์เนชัน่แนล	เอด็ดูเทนเมนท์	
จ�ำกดั	(มหำชน)	(“บรษิทัฯ”)	ชนดิระบชุือ่ผู้ถือและเปล่ียนมอืไม่ได้	“ESOP-WA”	คร้ังท่ี	1	เมือ่วนัท่ี	15	สิงหำคม	
2556	จ�ำนวน	4,250,000	หุ้น	ซึ่งมีก�ำหนดกำรใช้สิทธิทุกวันที่	15	ของเดือนพฤศจิกำยนและเดือนพฤษภำคม
ของแต่ละปี	ตลอดอำยุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	5	ปี	โดยมีก�ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่	15	พฤศจิกำยน	
2256	และก�ำหนดกำรใช้สทิธคิรัง้สดุท้ำยในวนัที	่14	สงิหำคม	2561	ด้วยอัตรำกำรใช้สทิธ	ิ1	ใบส�ำคญัแสดงสิทธ ิ
ต่อ	1	หุน้สำมญัใหม่	รำคำในกำรใช้สทิธ	ิ4	บำทต่อหุน้	รวมถึงบริษทัฯ	ได้บนัทกึรับรู้รำยกำรค่ำตอบแทนพนกังำน
เม่ือเกษียณอำยุแล้วเป็นประจ�ำทุกปีโดยเร่ิมต้ังแต่ปี	 2554	นอกจำกนี้	บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญในเร่ืองกำร 
ป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ	อีกทั้งยังมีมำตรกำรช่วยเหลือพนักงำนในกรณีกำรเกิดอุบัติเหตุขึ้น	 โดยมีกำรท�ำ 
ประกันชีวิตให้กับพนักงำนทุกระดับในบริษัทฯ	รวมถึงมีกำรดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภำพอนำมัยของพนักงำน 
เป็นประจ�ำ	ดังนี้
	 1.	 จัดท�ำประกันชีวิต	(ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงำนทุกระดับ)
	 2.	 มีกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี	โดยมีแพทย์	และพยำบำล	จำกโรงพยำบำล	เข้ำมำท�ำกำรตรวจ
	 3.	 จัดเงินช่วยเหลือ	กรณีพนักงำนเจ็บป่วยรักษำตัวในโรงพยำบำล
	 4.	 จัดเงินช่วยเหลือ	กรณี	บิดำ	ภรรยำ	บุตร	หรือตัวพนักงำนเองเสียชีวิต
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ในด้ำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในสถำนที่ท�ำงำน	บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญโดยอบรมและรณรงค์สร้ำง
จติส�ำนกึและควำมตระหนกัต่อกำรดแูลรกัษำสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนให้มีควำมปลอดภยัต่อชวีติและทรัพย์สิน
ของพนักงำนอยู่เสมอ	โดยในรอบปี	2558	ที่ผ่ำนมำ	ไม่มีกำรเกิดอุบัติเหตุ	และกำรลำเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำน	
เนือ่งจำกลกัษณะกำรท�ำงำนของบรษัิทฯ	เป็นกำรปฏิบติังำนในส�ำนกังำนเป็นส่วนใหญ่	และทำงบริษทัฯ	ได้ให้
ควำมส�ำคัญกับสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	มีกำรดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช้รวมถึงสถำนประกอบกำร 
ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนและมีควำมปลอดภัยอยู่เสมอ	

ในด้ำนกำรพฒันำคณุภำพของพนกังำน	บริษทัฯ	ได้ให้ควำมส�ำคญัในเรือ่งกำรพัฒนำศกัยภำพของพนกังำนใน
ทุกระดับ	 โดยมีกำรจัดกำรอบรมให้กับพนักงำนทั้งจัดอบรมภำยในบริษัท	อำทิเช่น	กำรจัดอบรมหลักสูตร	
จรยิธรรมในกำรด�ำเนนิธรุกจิและข้อพงึปฏบิตัใินกำรท�ำงำน	(Code	of	Conduct)	และจดัให้ไปอบรมกบัสถำบัน
หรือหน่วยงำนภำยนอก	เพื่อเป็นกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนให้สำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้มำพัฒนำรูปแบบ
กำรท�ำงำนให้เกดิประสทิธภิำพมำกขึน้	โดยกำรอบรมพนกังำนนัน้	บรษิทัฯ	ก�ำหนดให้มกีำรอบรมอย่ำงถูกต้อง
ตำม	พ.ร.บ.	ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน	พ.ศ.	2545	ซึ่งก�ำหนดให้บริษัทที่มีจ�ำนวนพนักงำนมำกกว่ำ	100	
คนขึ้นไป	ต้องจัดให้พนักงำนได้รับกำรอบรมในอัตรำส่วน	50%	ของพนักงำนทั้งหมด	และต้องยื่นเรื่องรับรอง
หลักสูตรกำรอบรมต่อกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด	ส�ำหรับกำรจัดฝึกอบรม
ให้กับพนักงำนของบริษัทฯ	

ในปี	 2558	บริษัทฯ	จัดกำรอบรมให้กับพนักงำน	คิดเป็นอัตรำร้อยละ	50	ของพนักงำนท้ังหมด	82	คน	 
โดยเป็นกำรจัดส่งไปอบรมกับสถำบันหรือหน่วยงำนภำยนอกร้อยละ	17	และกำรจัดอบรมภำยในบริษัท	 
ร้อยละ	83	

ในด้ำนกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน	บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดหลักกำรในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ	และข้อพึงปฏิบัติในกำร
ท�ำงำน	 (Code	of	Conduct)	ว่ำจะปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนด้วยควำมสุภำพ	ให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็น
ปัจเจกชน	และศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์	และพนักงำนจะต้องไม่กระท�ำกำรใดๆ	ที่เป็นกำรละเมิดหรือคุกคำม
ไม่ว่ำจะทำงวำจำ	หรือกำรกระท�ำต่อผู้อื่นบนพื้นฐำนของเชื้อชำติ	 เพศ	ศำสนำ	อำยุ	ควำมพิกำรทำงร่ำงกำย
และจิตใจ

ในปีที่ผ่ำนมำ	ไม่มีข้อพิพำทฟ้องร้องระหว่ำงบริษัทและพนักงำน	และได้รับควำมร่วมมือจำกสหภำพแรงงำน
ในกำรช่วยประชำสัมพันธ์และสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงพนักงำนกับองค์กร

2.5 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า
บริษัทฯ	ค�ำนึงถึงควำมเสมอภำค	และควำมซ่ือสัตย์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้ำ	 
โดยพึงปฏิบัติตำมกฎหมำยและกติกำต่ำงๆ	 อย่ำงเคร่งครัด	 และมีจรรยำบรรณที่ดีในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 
จึงได้ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติไว้	ดังต่อไปนี้
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	 1.	 ห้ำมกรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำนของบริษัทฯ	รับ	หรือเรียกร้องผลประโยชน์	หรือเสนอ	หรือจ่ำย 
	 	 ผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตในทำงกำรค้ำกับคู่ค้ำ
	 2.	 ปฏิบัติตำมกฎหมำยและกติกำต่ำงๆ	อย่ำงเคร่งครัด	
	 3.	 มีหลักเกณฑ์ในกำรประเมินและคัดเลือกคู่ค้ำ
	 4.	 ปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ	 ท่ีมีต่อคู่ค้ำอย่ำงเคร่งครัด	กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขได้	จะรีบ 
	 	 แจ้งให้คู่ค้ำทรำบล่วงหน้ำ	 เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ	โดยใช้หลักกำรของควำม 
	 	 สมเหตุสมผล
	 5.	 ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
	 6.	 สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้ำในกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
	 7.	 สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้ำในกำรผลิตสินค้ำและบริกำรใหม่ๆ	 เพื่อสนองตอบควำมต้องกำรของ 
	 	 ลูกค้ำที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ	
	 8.	 รักษำควำมลับของคู่ค้ำ	ไม่น�ำข้อมูลมำใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

บริษัทฯ	ค�ำนึงถึงควำมสัมพันธ์กับคู่ค้ำมำโดยตลอด	อำทิ	ควำมร่วมมือกับคู่ค้ำในด้ำนกำรรับบริกำรขนส่ง 
สิ่งพิมพ์ของคู่ค้ำกระจำยตำมจุดต่ำงๆ	ที่ด�ำเนินงำนโดย	บริษัท	 เอ็นเอ็มแอล	จ�ำกัด	 ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือฯ	
เป็นกำรใช้ทรัพยำกรของแต่ละฝ่ำยให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

โดยในรอบปีที่ผ่ำนมำ	บริษัทฯ	ไม่มีข้อพิพำทใดๆ	เกี่ยวกับคู่ค้ำ	

ส�ำหรับเกณฑ์ในกำรคัดเลือกคู่ค้ำ	มีดังนี้
	 1.	 มีประวัติทำงกำรเงินที่เชื่อถือได้	และมีศักยภำพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ	ได้ในระยะยำว
	 2.	 ผลิต	หรือจ�ำหน่ำยสินค้ำที่มีคุณภำพตรงกับควำมต้องกำร	และสำมำรถตรวจสอบคุณภำพได้
	 3.	 ให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำย	และกำรให้บริกำรหลังกำรขำยแก่ลูกค้ำ

2.6 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า
ในส่วนธรุกจิทีเ่ป็นกำรแข่งขนั	บรษิทัฯ	จะยดึถอืกติกำของกำรแข่งขนัทีดี่	และจะยดึถอืแนวทำงปฏบิติัทีดี่และ
เป็นธรรม	รวมทั้งกำรสร้ำงพันธมิตรทำงกำรค้ำ	ดังนี้
	 1.	 ประพฤติปฏิบัติตำมกรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี	ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
	 2.	 ไม่ท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวให้ร้ำยโดยปรำศจำกควำมจริง	หลีกเลี่ยง 
	 	 วิธีกำรไม่สุจริตเพื่อท�ำลำยคู่แข่งขัน	
	 3.	 ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริต	หรือไม่เหมำะสม	 เช่น	 
	 	 กำรจ่ำยสินจ้ำงให้แก่พนักงำนของคู่แข่ง	เป็นต้น	

โดยในรอบปีที่ผ่ำนมำ	บริษัทฯ	ไม่มีข้อพิพำทใดๆ	เกี่ยวกับ	คู่แข่งทำงกำรค้ำ
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2.7 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ 
บริษัทฯ	ค�ำนึงถึงควำมเสมอภำค	และควำมซ่ือสัตย์ต่อเจ้ำหนี้ทำงกำรค้ำ	และกำรปฏิบัติตำมพันธะสัญญำ 
ในกำรกู้ยืมเงินจำกธนำคำร	สถำบันกำรเงิน	รวมถึงกำรช�ำระค่ำสินค้ำบริกำร	เงินต้นและดอกเบี้ยจ่ำย	ดังนั้น
จึงก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมดังนี้
	 1.	 รกัษำดแูลและปฏบัิตติำมเงือ่นไขทีม่ต่ีอเจ้ำหนีโ้ดยเคร่งครดั	ทัง้ในแง่กำรช�ำระคนืกำรดแูลหลกัทรัพย์	 
	 	 ค�้ำประกัน	และเงื่อนไขอื่นๆ	รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จำกกำรกู้ยืมเงินไปในทำงที่ขัดกับวัตถุประสงค ์
	 	 ในข้อตกลงที่ท�ำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน	
	 2.	 รำยงำนฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ	ที่เป็นจริงและถูกต้อง	แก่เจ้ำหนี้ด้วยควำมซื่อสัตย์		
	 3.	 รำยงำนเจ้ำหนี้ล่วงหน้ำ	หำกไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อผูกพันในสัญญำ	และร่วมกันหำแนวทำง 
	 	 แก้ไขปัญหำดังกล่ำว

โดยในรอบปีที่ผ่ำนมำ	บริษัทฯ	ไม่มีข้อพิพำทใดๆ	เกี่ยวกับ	เจ้ำหนี้กำรค้ำ	และสถำบันกำรเงิน

2.8 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ	ส่งเสริมให้มีกำรให้ควำมรู้แก่พนักงำน	เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกเกี่ยวกับกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำและมีประสิทธิภำพ	ผ่ำนกระบวนกำรสื่อสำรภำยในบริษัท	และส่งเสริมให้พนักงำน 
มีส่วนร่วมในกจิกรรมรณรงค์ลดภำวะโลกร้อนด้วยกำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดกำรใช้พลงังำน,	กจิกรรม	5	ส.	
พร้อมท้ังสนับสนุนให้พนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม	อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำนที่บริษัทฯ	จัดขึ้น	

บรษัิทฯ	มคีวำมห่วงใยถงึคณุภำพชวีติและกำรบรโิภคข่ำวสำรของคนไทย	โดยเฉพำะเดก็และเยำวชน	ให้ควำม
ส�ำคญัอย่ำงยิง่ในกำรเสนอข้อมลูทีม่คุีณภำพและมปีระโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม	และใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมใน
ฐำนะที่เป็นผู้ประกอบกำรรำยหนึ่งในประเทศไทย	รวมทั้งเป็นสื่อกลำงในกำรสร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมให้คนในสังคม	ในรอบปี	2558	บริษัทฯ	มีกิจกรรมเพื่อสังคม	 (รำยละเอียดอยู่ในหัวข้อกิจกรรม 
เพื่อสังคม	หน้ำ	82”)	

ในฐำนะที่บริษัทฯ	ท�ำธุรกิจด้ำนสื่อ	กิจกรรมทำงธุรกิจและสังคมของบริษัทฯ	ต้องติดต่อพบปะกับประชำชน
กลุ่มต่ำงๆ	อยู่แล้ว	บริษัทฯ	จึงมีโอกำสรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่ำนทำงพนักงำนที่ติดต่อกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียด้ำนต่ำงๆ	และจำกกำรพบปะของผู้บริหำร	กรรมกำร	ที่ได้มีโอกำสพบปะกับผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุ่มต่ำงๆ	อย่ำงต่อเน่ือง	บริษัทฯ	มีระบบ	call	center	ในกำรรับเรื่องร้องเรียนพร้อมประสำนแก้ไขปัญหำ
ด้ำนบริกำร	และประสำนงำนด้ำนอื่นๆ	ภำยในบริษัทฯ	เป็นประจ�ำ	บริษัทฯ	ได้ด�ำเนินกำรปรับปรุงเรื่องต่ำงๆ	 
ตำมข้อร้องเรียนนั้นอย่ำงสม�่ำเสมอ	
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การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 
บริษัทฯ	ส่งเสริมให้ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ	ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมถูกต้อง	 โปร่งใส	ยุติธรรม	และ
สำมำรถตรวจสอบได้	โดยสอดคล้องกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ	ของบริษัทฯ	และ
จัดให้มีช่องทำงกำรแสดงควำมเห็น	กำรแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ	โดยบริษัทฯ	เปิดโอกำสให้พนักงำน
ของบริษัทฯ	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	สำมำรถร้องเรียน	แสดงควำมเห็น	และแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ	
โดยส่งถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	ได้ในช่องทำง	E-mail	:	audit_nine@
nationgroup.com	หรือ	ส่งไปรษณีย์มำยังที่อยู่บริษัท	/	ยื่นส่งโดยตรง	ที่	บริษัท	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	
เอ็ดดูเทนเมนท์	จ�ำกัด	 (มหำชน)	 เลขที่	 1858/118-119,	121-122,	124-130	ชั้น	28	ถ.บำงนำ-ตรำด	 
แขวงบำงนำ	เขตบำงนำ	กรุงเทพฯ	10260

กระบวนกำรด�ำเนินกำรเมื่อได้รับข้อร้องเรียน	
-	ฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะรวบรวมข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น	หำกข้อร้องเรียนมีมูลควำมผิด	 
จะรวบรวมหลักฐำนส่งให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร	 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมี 
ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลเป็นเลขำคณะกรรมกำรสอบสวน	และรำยงำนผลพร้อมทัง้มำตรกำรด�ำเนนิกำรกับผูก้ระท�ำผดิ	
เพื่อเสนอต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	และคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ
-	มำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรยีน	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	จะพจิำรณำให้ควำมเป็นธรรม	และปกป้องผูร้้องเรยีน	
ผูร้บัเรือ่งร้องเรยีน	ผูถ้กูร้องเรยีน	และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในกำรด�ำเนนิกำรตรวจสอบข้อเทจ็จริง	รวมทัง้ต้องเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นควำมลับ	จะเปิดเผยเท่ำที่จ�ำเป็น	 โดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมเสียหำย 
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

4.	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมกำรได้ดูแลให้บริษัทฯ	 เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ	ทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูล 
ที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลำ	โปร่งใส	และสำมำรถตรวจสอบได้	รวมทั้งเป็นไปตำม
กฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ผ่ำนช่องทำงท่ีเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย	 เช่น	 เว็บไซต์ด์ของบริษัท	 
ช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมลูของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลักทรพัย์
และตลำดหลักทรัพย์	เป็นต้น

บริษัทฯ	ก�ำหนดไว้ในนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 ทุกคร้ังท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ให้
กรรมกำรและผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ	และส�ำเนำให้เลขำนุกำรบริษัทเก็บรักษำ	 เลขำนุกำรบริษัทจะด�ำเนินกำรให้กรรมกำรและ 
ผูบ้รหิำรรำยงำนข้อมลูปัจจบุนัของตนอย่ำงน้อยปีละคร้ัง	ในเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี	เพ่ือรวบรวมส่งรำยงำน
กำรถือครองหลักทรัพย์	รำยงำนต่อคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยปีละครั้ง	

บริษัทฯ	เล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรรักษำข้อมูลที่เป็นควำมลับและหรือข้อมูลภำยในกลุ่มบริษัทฯ	จึงได้ออก
นโยบำย	“กำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ”	ก�ำหนดให้กรรมกำร	ผู้บริหำร	เจ้ำหน้ำที่	และพนักงำนของกลุ่ม



Nation International Edutainment Public Company Limited

61

บรษิทัฯ	ต้องรกัษำข้อมลูภำยในกลุม่บริษทัฯ	เป็นควำมลับ	เว้นแต่กำรเปิดเผยข้อมลูนัน้เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์
ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ห้ำม	ขำย	ซื้อ	 โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 โดยข้อมูลที่เป็น 
ควำมลับ	และ/หรือข้อมูลภำยในของกลุ่มบริษัทฯ	และ/หรือกำรเข้ำท�ำรำยกำรใดๆ	ในทำงที่อำจก่อให้เกิด 
ควำมเสียหำยต่อกลุ่มบริษัทฯ	ไม่ว่ำทำงตรง	หรือทำงอ้อม	

ในรอบปีทีผ่่ำนมำ	บรษิทัฯ	ได้เปิดเผยข้อมูลของบรษัิททัง้ข้อมลูทำงกำรเงนิและข้อมลูท่ีไม่ใช่ข้อมลูทำงกำรเงนิ
อย่ำงถกูต้อง	ครบถ้วน	ทนัเวลำ	โปร่งใส	และเป็นไปตำมเกณฑ์ทีส่�ำนกังำนกลต.และตลำดหลกัทรพัย์ฯ	ก�ำหนด	
ผ่ำนช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ	และผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท	โดยไม่ถูกส�ำนักงำน	กลต.	
และตลำดหลักทรัพย์ฯ	ด�ำเนินกำรเนื่องมำจำกกำรเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตำมข้อก�ำหนด	

ในรำยงำนประจ�ำปี	2558	บริษัทฯ	ได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้	
	 1.	 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และคุณค่ำขององค์กร
	 2.	 รำยช่ือกรรมกำร	พร้อมประวัติกำรท�ำงำน	กำรศึกษำ	ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร	 
	 	 กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน	กำรถือหุ้นในบริษัทฯ	
	 3.	 โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น	
	 4.	 ปัจจัยควำมเสี่ยง	
	 5.	 นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
	 6.	 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและจ�ำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละคนเข้ำร่วมประชุมกรรมกำร
	 7.	 กำรท�ำหน้ำที่ในปีที่ผ่ำนมำของคณะกรรมกำรและประวัติกำรอบรมของกรรมกำร	
	 8.	 กำรท�ำหน้ำที่ในปีที่ผ่ำนมำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
	 9.	 นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง
	 10.	ค่ำตอบแทนกำรท�ำหน้ำที่กรรมกำร	และกำรท�ำหน้ำที่อื่นให้บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	
	 11.	รำยงำนกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	
	 12.	รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินที่มีเนื้อหำตำมที่ก�ำหนด	ซึ่งม ี
	 	 ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรลงนำมรับรอง
	 13.	ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของผู้บริหำร	
	 14.	รำยงำนทำงกำรเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นจริงตำมมำตรฐำนบัญชี
	 15.	งบกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ในเว็บไซต์	www.nine.co.th
	 1.	 บทบำทอ�ำนำจหน้ำทีข่องกรรมกำร	กรรมกำรชดุย่อย	ประธำนกรรมกำร	และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร
	 2.	 นโยบำยรำยกำรระหว่ำงกัน	
	 3.	 คู่มือจริยธรรมธุรกิจ	และข้อพึงปฏิบัติในกำรท�ำงำน	(Code	of	Conduct)
	 4.	 นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	
	 5.	 กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
	 6.	 กฏบัตรของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
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	 7.	 งบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ�ำปี	
	 8.	 รำยงำนประจ�ำปี
	 9.	 นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
	 10.	นโยบำยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
	 11.	กำรควบคุมภำยใน	
	 12.	ข้อบังคับบริษัท
	 13.	นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ท�ำหน้ำที่ติดต่อสื่อสำรกับนักลงทุนสถำบัน	ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งนักวิเครำะห์อย่ำง 
เท่ำเทียม	และเป็นธรรม	ตอบค�ำถำมเกี่ยวกับบริษัทฯ	และกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	แก่นักลงทุนตำมที ่
ส่งค�ำถำมผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ	หรือโทรศัพท์	หรือช่องทำงอื่นๆ	เพื่อสร้ำงสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบริษัทฯ	
กับผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุนสถำบัน	ผู้ลงทุนทั่วไป	นักวิเครำะห์หลักทรัพย์	และภำครัฐที่เกี่ยวข้องอย่ำงเท่ำเทียมกัน	
โดยสำมำรถติดต่อหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์	ดังนี้

ที่อยู่บริษัท	 :	 1858/123-124	ชั้น	29	ถนนบำงนำ-ตรำด	แขวงบำงนำ	เขตบำงนำ	กรุงเทพฯ	10260
โทรศัพท์	 :	 02-338-3333
โทรสำร		 :	 02-338-3904
Email	 	 :	 investor@nationgroup.com	/	investor@nine.co.th
เว็บไซต์		 :	 http://www.nine.co.th

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของ	ตลท.	และ	กลต.	และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องอย่ำง 
ถกูต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	โดยผ่ำนกำรพจิำรณำตรวจสอบตำมขัน้ตอน	คณะกรรมกำรบริษทัได้แต่งต้ังนำงสำว 
ปุณณภำ	ทองทวีพรรณ	เป็นเลขำนุกำรบริษัท	เมื่อวันที่	8	สิงหำคม	2555	ซึ่งมีหน้ำที่ในกำรช่วยเหลือประธำน
กรรมกำร	ในกำรก�ำกบัดแูลให้กำรด�ำเนนิงำนของคณะกรรมกำรบรษิทั	กรรมกำรชดุย่อย	และกรรมกำรบรษิทัฯ	
ทุกท่ำน	 เป็นไปตำมกรอบของบทบำทหน้ำที่ตำมที่กฎหมำย	ข้อบังคับ	และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องก�ำหนดไว้	 
ตลอดจนมีหน้ำที่ในกำรจัดเตรียมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมให้เพียงพอต่อกำรพิจำรณำและตัดสินใจ
ของคณะกรรมกำร	บนัทกึรำยงำนกำรประชมุอย่ำงรัดกุม	ถกูต้อง	เพือ่แสดงให้เหน็ว่ำคณะกรรมกำรได้พิจำรณำ
เรื่องต่ำงๆ	ที่น�ำเสนออย่ำงรอบคอบ	ระมัดระวัง	ซื่อสัตย์สุจริตและมีควำมรับผิดชอบโดยใช้วิจำรณญำณเยี่ยง
วญิญชูนทีป่ระกอบธรุกจินัน้พงึกระท�ำในสถำนกำรณ์เดียวกัน	อกีทัง้	มหีน้ำทีใ่นกำรเกบ็รักษำทะเบยีนกรรมกำร	
จดหมำยเชิญประชุม	รำยงำนกำรประชุมของกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ถือหุ้น	 รำยงำน 
กำรมีส่วนได้เสีย	และรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร	ตลอดจนดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมกำร	ประสำนงำนกับฝ่ำยบริหำรให้มีกำรปฏิบัติตำมมติของคณะกรรมกำร	 ซึ่งเลขำนุกำรบริษัท 
ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกรอบอย่ำงครบถ้วนแล้ว	
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5.	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรมบีทบำทส�ำคญัในกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบริษทัฯ	คณะกรรมกำร	มคีวำม
รับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจำกฝ่ำยจัดกำร	ดังนั้นคณะกรรมกำรบริษัท 
จึงประกอบไปด้วยบุคคลท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย	ประกอบด้วยทักษะด้ำนธุรกิจ	ด้ำนบัญชี
กำรเงิน	ด้ำนกำรจัดกำร	ด้ำนกำรตลำด	ด้ำนกลยุทธ์	และด้ำนกฎหมำย

คณะกรรมกำรได้ก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร	คณะกรรมกำรบริหำร	ประธำน
กรรมกำร	และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรไว้อย่ำงชัดเจน	 เพื่อให้กรรมกำรมีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจ 
เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ	และผูถ้อืหุน้โดยรวม	รวมทัง้มีกระบวนกำรในกำรตดิตำมและก�ำกบัดแูลให้กำร
ด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ	เป็นไปตำมกฎหมำยและอยู่บนจริยธรรมทำงธุรกิจที่คณะกรรมกำรก�ำหนด	

คณะกรรมกำรเป็นผูพิ้จำรณำอนมุติัให้ควำมเหน็ชอบในเรือ่งทีส่�ำคญัเก่ียวกบักำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ	ได้แก่	
แผนธรุกจิ	งบประมำณกำรด�ำเนนิงำน	เป้ำหมำยทำงกำรเงิน	และกลยทุธ์ทำงธรุกจิ	ท่ีประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร
เป็นผู้น�ำเสนอ	รวมทั้งติดตำมดูแลให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปตำมนโยบำย	กลยุทธ์	และแผนงำนท่ีก�ำหนดไว้	 
ตลอดจนทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี	

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
ประธำนกรรมกำรมีบทบำทหน้ำท่ีเป็นประธำนที่ประชุม	ควบคุม	ดูแล	จัดสรรเวลำในแต่ละวำระ	ส�ำหรับให้
กรรมกำรทีจ่ะอภปิรำยแสดงควำมเห็นในประเด็นทีส่�ำคญัอย่ำงเพียงพอ	และเป็นผูล้งคะแนนเสยีงชีข้ำดในกรณี
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสียง	และคะแนนเสียง	2	ฝ่ำยเท่ำกัน	และรับผิดชอบในฐำนะ
ผูน้�ำของคณะกรรมกำรในกำรวำงกรอบ	และ	ติดตำมดูแลกำรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรขององค์กร	
และเป็นประธำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ในปี	2558	องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท	ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน	7	คน	เป็นกรรมกำรอิสระ
จ�ำนวน	3	คน	กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยจ�ำนวน	1	คน	และกรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำร
จ�ำนวน	3	คน	บริษัทฯ	มีคณะกรรมกำรอิสระ	1	ใน	3	ของกรรมกำรท้ังคณะ	ท�ำให้เกิดกำรถ่วงดุลและกำร 
สอบทำน	

กรรมกำรอิสระจ�ำนวน	3	คนนีม้คีณุสมบติัครบถ้วนตำมนยิำมกรรมกำรอสิระของบริษทัฯ	ซ่ึงได้ผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรแล้ว	และเป็นไปตำมข้อก�ำหนดในปี	2551	ของส�ำนักงำน	กลต.	กรรมกำรอิสระจ�ำนวน	 
1	 ใน	 3	 คน	ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	1	คน	และคณะกรรมกำรตรวจสอบจ�ำนวน	 
2	คน	
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การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร
ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ	กรรมกำรจ�ำนวน	1	ใน	3	ต้องออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระทุกปี	บริษัทฯ	สำมำรถ 
แต่งตั้งกรรมกำรท่ีต้องออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระกลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกวำระหนึ่งได้	 โดยบริษัทฯ	 
มิได้มีข้อก�ำหนดเรื่องจ�ำนวนวำระท่ีจะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันได้นำนท่ีสุดของกรรมกำรไว้ตำมข้อก�ำหนดของ
ส�ำนักงำน	กลต.	 และมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรบริษัททุกคน	ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทท่ีจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน	5	บริษัท	กรรมกำรของบริษัทฯ	จะไม่เป็นกรรมกำรในบริษัทที่เป็นคู่แข่งหรือ 
มีผลประโยชน์ขัดแย้งทำงธุรกิจกับบริษัทฯ	และเปิดเผยรำยชื่อ	ประเภทธุรกิจและต�ำแหน่งที่กรรมกำรของ 
บริษัทฯ	ไปด�ำรงต�ำแหน่งไว้ในทะเบียนประวัติกรรมกำร	ในปี	2558	ไม่มีกรรมกำรของบริษัทฯ	ท่ำนใดด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนเกิน	5	บริษัท	

บริษัทฯ	ไม่มีนโยบำยให้ผู้บริหำรระดับสูงไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นยกเว้นบริษัทย่อย	และบริษัทร่วม	และ	
ให้รำยงำนกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นของผู้บริหำรระดับสูงไว้ในแบบรำยงำน	56-1	

หน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) 
บริษัทฯ	มีหน่วยงำนต่ำงๆ	ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมกฏ	ระเบียบ	ข้อบังคับบริษัท	และข้อบังคับของหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัทดูแล	ติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของ	ตลท.และ	ก.ล.ต.	และ
กฏหมำยที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ำยกฏหมำยดูแล	ติดตำมให้มีกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมกฏหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประกอบธุรกิจ	และฝ่ำยตรวจสอบภำยในสอบทำนควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยใน	
เพื่อพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในขององค์กรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมกำรบริษัท	แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองรำยละเอียดโดยก�ำหนดคุณสมบัติ 
และขอบเขตควำมรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ	ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมกำรชุดย่อย	 คือ	 
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำร	 โดยรำยละเอียดเกี่ยวกับบทบำท	หน้ำที่	 และควำม 
รับผิดชอบอยู่ในข้อ	2	คณะกรรมกำรชุดย่อย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ	ได้เห็นควำมส�ำคัญในเรื่องนี้จึงได้ประกำศใช้นโยบำยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 ท่ีห้ำมกรรมกำร	
ผูบ้รหิำร	และพนกังำนของบรษิทัฯ	ประกอบธรุกจิทีแ่ข่งขนักบับริษทัฯ	หลีกเล่ียงกำรท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกับ
ตนเอง	ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทฯ	หำกมีควำมจ�ำเป็นต้องท�ำรำยกำรดังกล่ำว	
คณะกรรมกำรจะดแูลให้กำรท�ำรำยกำรนัน้มคีวำมโปร่งใส	เทีย่งธรรม	พิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ	
เสมอืนกบักำรท�ำรำยกำรกับบคุคลภำยนอก	ทัง้นีก้รรมกำร	ผูบ้รหิำร	และพนกังำนทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีในรำยกำรนัน้
จะไม่มส่ีวนในกำรพจิำรณำอนมุตั	ิรวมทัง้จดัให้มีกำรปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์ฯ	อย่ำงเคร่งครดั	
ส�ำหรบัรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ	บรษิทัย่อย	และบรษัิทร่วม	ในปี	2558	ได้เสนอให้ทีป่ระชมุคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบแล้ว	 เมื่อเดือนกุมภำพันธ์	 2559	และบริษัทฯ	 ได้เปิดเผย 
รำยละเอียดของรำยกำร	คู่สัญญำ	เหตุผล/ควำมจ�ำเป็น	ไว้ในรำยงำนประจ�ำปี	และแบบ	56-1	แล้ว
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การประชุมคณะกรรมการ
กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั	จะก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำในแต่ละปีอย่ำงน้อยไตรมำสละ	1	ครัง้และมีกำรประชมุ
พิเศษเพิ่มตำมควำมจ�ำเป็นโดยมีกำรก�ำหนดวำระกำรประชุมชัดเจน	ล่วงหน้ำ	และมีวำระกำรติดตำมผลกำร
ด�ำเนินงำนเป็นประจ�ำ	ซึ่งเลขำนุกำรบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมตำมวำระท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำร่วมกัน
ของประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร	พร้อมเอกสำรประกอบวำระกำรประชมุให้คณะกรรมกำร
ทุกท่ำนทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมเป็นเวลำ	7	วัน	เพื่อให้คณะกรรมกำรได้ศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อน
เข้ำร่วมประชุม	หำกกรรมกำรท่ำนใดต้องกำรเสนอเรื่องเข้ำเป็นวำระกำรประชุมหรือประสงค์ให้ฝ่ำยบริหำร
รำยงำนควำมคืบหน้ำเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ	ก็สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ได้ที่ประธำนกรรมกำร	 
หรือเลขำนุกำรบริษัท	

โดยปกติกำรประชุมกรรมกำรแต่ละคร้ังใช้เวลำ	2-3	ชั่วโมง	ประธำนกรรมกำรได้เปิดโอกำสให้กรรมกำร 
ทกุท่ำนสำมำรถอภปิรำยแสดงควำมคิดเห็น	และข้อสังเกตอย่ำงอสิระ	คณะกรรมกำรเหน็ว่ำเพ่ือป้องกันข้อมูล
ทำงกำรเงินของบริษัทฯ	รั่วไหลโดยไม่มีเจตนำ	จึงให้ฝ่ำยบริหำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	ในกำร
ประชมุ	เดอืนใดทีไ่ม่มกีำรประชมุกไ็ม่ต้องรำยงำน	กรรมกำรอสิระและกรรมกำรทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิำรได้มกีำรพบปะ
หรือติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหำต่ำงๆ	 ในกำรบริหำรโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมอยู่ด้วย 
เป็นประจ�ำในทกุไตรมำส	หำกมปีระเดน็ทีเ่ป็นข้อสังเกตห่วงใย	กจ็ะแจ้งข้อกงัวลหรือข้อห่วงใยนัน้ต่อฝ่ำยจดักำร
เพื่อด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง	
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบรษิทั	ได้ก�ำหนดให้มกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำร
ชุดย่อย	อย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง	 เพื่อให้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำทบทวนผลงำน	ปัญหำและอุปสรรคในกำร
ด�ำเนินงำนระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำ	เพื่อให้น�ำมำปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำน

โดยในปี	2558	คณะกรรมกำรบรษิทั	จดัให้มกีำรประเมนิผลคณะกรรมกำรบรษิทัใน	2	รปูแบบ	คอื	กำรประเมนิ
รำยบคุคล	(โดยตนเอง)	และกำรประเมนิคณะกรรมกำรทัง้คณะ	ซึง่อ้ำงองิจำกแบบประเมนิของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	และสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย	(IOD)	นอกจำกนี	้ยงัจดัให้มกีำรประเมินของ
คณะกรรมกำรชุดย่อย	คือ	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	เช่นเดียวกับปีที่ผ่ำนมำ	 ซ่ึงผลคะแนนกำรประเมินแบ่ง
ออกเป็น	4	=	เห็นด้วยอย่ำงมำก,	3	=	เห็นด้วยค่อนข้ำงมำก,	2	=	เห็นด้วย,	1	=	ไม่เห็นด้วย,	0	=	ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง	

กระบวนกำรประเมนิเริม่ขึน้ในเดอืน	พฤศจกิำยน	2558	โดยเลขำนกุำรบรษิทัน�ำแบบประเมนิของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยส่งให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	พิจำรณำทบทวนแบบประเมินให้มีควำมถูกต้อง	 
ครบถ้วน	และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของบริษัท	จำกนั้นจะจัดส่งแบบประเมินให้กับคณะกรรมกำรบริษัทและ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อท�ำกำรประเมิน	 โดยก�ำหนดให้ส่งแบบประเมินคืนภำยใน	15	มกรำคม	2559	 
เพ่ือน�ำมำสรปุผลคะแนนและแจ้งผลให้คณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบในกำรประชุม
ครั้งที่	1/2559	เดือนกุมภำพันธ์	
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หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน และสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
	 •	 กำรประเมนิรำยบุคคล	แบ่งตำมห้วข้อ	ได้แก่	โครงสร้ำงและคณุสมบตัขิองคณะกรรมกำร	กำรประชุม
ของคณะกรรมกำร	บทบำท	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร	สรุปผลกำรประเมินมีคะแนน 
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้ำงมำก	และเห็นด้วยอย่ำงมำก	รวม	96.10%	

	 •	 กำรประเมินของคณะกรรมกำรทั้งคณะ	 แบ่งตำมหัวข้อ	 ได้แก่	 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของ 
คณะกรรมกำร	บทบำท	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร	กำรประชุมคณะกรรมกำร	กำรท�ำ
หน้ำทีข่องกรรมกำร	ควำมสมัพนัธ์กับฝ่ำยจดักำร	กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร	สรปุผล
กำรประเมินมีคะแนนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้ำงมำก	และเห็นด้วยอย่ำงมำก	รวม	97.38%

	 •	 กำรประเมินของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 เป็นกำรประเมินในด้ำนโครงสร้ำงและคุณสมบัติของ 
คณะกรรมกำร	กำรประชมุ	และบทบำท	หน้ำที	่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	สรปุผลกำร
ประเมินมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่ำงมำก	รวม	80.95%

ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจนโปร่งใส	โดยค่ำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ
อตุสำหกรรมเดียวกนัโดยสงูเพยีงพอทีจ่ะดึงดูดและรักษำกรรมกำรทีมี่คณุสมบติัตำมทีต้่องกำร	และได้ขออนมัุติ
จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว	ซึ่งกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบมำกขึ้น	จะได้รับ 
ค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยเพิ่มขึ้น	

ส�ำหรับหลกัเกณฑ์ในกำรพจิำรณำผลกำรด�ำเนนิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร	คณะกรรมกำรบรษัิทจะเป็น	
ผูป้ระเมนิตำมหลกักำรและนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบริษทัก�ำหนด	ซ่ึงเชือ่มโยงกบักำรด�ำเนินงำนของบริษทัฯ	
และผลกำรปฏิบัติงำน	พร้อมกับพิจำรณำค่ำตอบแทนที่เหมำะสม
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หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่	2/2558	เมื่อวันที่	6	มีนำคม	2558	แต่งตั้งนำงสำวดวงกมล	โชตะนำ	เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	แทนนำย
เทพชยั	แซ่หย่องและแต่งตัง้นำงสำวดวงกมล	โชตะนำ	เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรบรษิทั	และแต่งตัง้นำยพนำ	จนัทรวโิรจน์	เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร	ทั้งนี้	ค่ำตอบแทนดังกล่ำว	จ่ำยให้ตำมช่วงที่กรรมกำรด�ำรงต�ำแหน่ง	

จำ�นวนค่�ตอบแทนในปี 2558 และ 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่�ยให้แก่กรรมก�รมีร�ยละเอียดดังนี้ 

ประธานกรรมการ:
-	นำงสำวดวงกมล	โชตะนำ

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร:
-	นำยสุทธิชัย	แซ่หยุ่น
-	นำยเสริมสิน	สมะลำภำ
-	นำงเกษรี	กำญจนะวณิชย์
-	นำยเทพชัย	แซ่หย่อง

ประธานกรรมการตรวจสอบ:
-	นำยสมศักดิ์	เชียร์	จิระนคร

กรรมการตรวจสอบ
-	นำยสุธีร์	จินตนำนฤมิตร
-	ดร.ศันธยำ	กิตติโกวิท

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร :
-	นำยพนำ	จันทรวิโรจน์
-	นำยต่อบุญ	พ่วงมหำ
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ค่าตอบแทนปี	2558

กรรมการ	/	ตำาแหน่ง

ค่าตอบแทนปี	2557

ค่�ตอบแทน ค่�ตอบแทนเบี้ยประชุม เบี้ยประชุมอื่นๆ อื่นๆรวม รวม
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กรรมการลำาดับ ตำาแหน่ง หลักสูตรที่อบรมปี	2558

1

2

3

4

นำยสมศักดิ์	เชียร์	จิระนคร

นำยสุธีร์	จินตนำนฤมิตร

ดร.ศันธยำ	กิตติโกวิท

นำยพนำ	จันทรวิโรจน์

กรรมกำรอิสระ	และ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอิสระ	และ
กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอิสระ	และ
กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรและ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

KPMG
•	 Internal	Audit	oversight
•	 Transfer	 pricing	 act	 :	 
	 Considerations	 for	Audit	 
	 Committees

KPMG
•	 Internal	Audit	oversight
•	 Transfer	 pr ic ing	 act :	 
	 Considerations	for	Audit	 
	 Committees

KPMG
•	 Transfer	 pr ic ing	 act:	 
	 Considerations	for	Audit	 
	 Committees

•	 SEC	for	CEO	Forum”	ครั้ง 
	 ที่	 1	ประจ�ำปี	 2558	 เร่ือง	 
	 “บทบำทผู ้บริหำรบริษัท 
	 จดทะเบียนกับกำรพัฒนำ 
	 ตลำดทุนไทย”

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมกำรเข้ำใหม่ทกุคนจะได้รบักำรปฐมนเิทศเบือ้งต้นจำกประธำนกรรมกำร	เกีย่วกบัลกัษณะกำรด�ำเนนิธรุกจิ	
ประวตัแิละควำมเป็นมำของบริษทัฯ	ทีต่ัง้ส�ำนกังำนและสำขำ	วฒันธรรมองค์กร	พร้อมรับค�ำชีแ้จงจำกประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและเลขำนุกำรบริษัท	 เก่ียวกับโครงสร้ำงองค์กร	นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	ระบบกำร
ควบคุมภำยในพร้อมเอกสำรประกอบ

คณะกรรมกำรบริษัท	สนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ให้กับกรรมกำรทุกคน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำร	บรษัิทฯ	มนีโยบำยส่งเสริมให้กรรมกำร	เข้ำร่วมสัมมนำและเข้ำร่วมอบรม
หลักสูตรต่ำงๆ	ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือ
สถำบันอื่นๆ	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำในส่วนของหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร	หรือแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรแนวใหม่	เพื่อให้กรรมกำรทุกคนมีกำรพัฒนำ	และปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง	รวมถึง
กำรน�ำควำมรู้ต่ำงๆ	มำปรับใช้อย่ำงเหมำะสมเพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง	 และน�ำ 
ควำมรู้มำใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ	ต่อไป	ซึ่งในปี	2558	ได้สนับสนุนกรรมกำรเข้ำร่วมอมรม	ดังนี้
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แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมกำรตระหนักว่ำคุณภำพขององค์กรจะสะท้อนออกมำจำกพนักงำนผู้ปฏิบัติงำน	ควำมเจริญเติบโต
ที่ยั่งยืนของบริษัท	ขึ้นอยู่กับกำรสร้ำงบุคคลำกรที่มีควำมสำมำรถเพื่อส่งต่อภำรกิจ	 และสืบทอดเจตนำรมณ์
ของผู้ก่อตั้ง	รวมถึงวัฒนธรรมท่ีดีงำมขององค์กร	ต่อไปจำกรุ่นสู่รุ่น	จึงได้มอบนโยบำยให้ฝ่ำยบริหำรให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล	อย่ำงมีประสิทธิภำพ	มีทิศทำง	เพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำม
วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และค่ำนิยมขององค์กร

บริษัทฯ	มีกำรคัดเลือกบุคลำกรที่จะเข้ำมำรับผิดชอบในต�ำแหน่งงำนบริหำรท่ีส�ำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่ำง
เหมำะสมและโปร่งใส	 เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ	ได้ผู้บริหำรที่มีควำมเป็นมืออำชีพ	มีควำมเป็นกลำง	ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกำรเมือง	มีควำมเข้ำใจในวัฒนธรรม	และจรรยำบรรณกำรด�ำเนินธุรกิจสื่อของบริษัทเป็นอย่ำงดี	
ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีกำรก�ำหนดแผนสืบทอดงำน	ดังนี้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เมื่อต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรว่ำงลงหรือผู้อยู่ในต�ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ใน
ต�ำแหน่งได้	บริษัทฯ	จะมีระบบกำรให้ผู้บริหำรในระดับใกล้เคียง	หรือระดับรองเป็นผู้รักษำกำรในต�ำแหน่ง
จนกว่ำจะมีกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ	ก�ำหนด	และต้องเป็นผู้ที่มี
วสิยัทศัน์	ควำมรู	้ควำมสำมำรถ	และประสบกำรณ์	ควำมเหมำะสมกบัวฒันธรรมองค์กร	โดยกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรท้ังคณะ	 เพื่อน�ำเสนอประธำนกรรมกำรเป็นผู้เสนอรำยชื่อบุคคลที่สมควรเป็นกรรมกำรต่อ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. ผู้อ�านวยการ
เมื่อต�ำแหน่งระดับผู้บริหำรตั้งแต่ผู้อ�ำนวยกำรข้ึนไปว่ำงลง	หรือผู้อยู่ในต�ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ใน
ต�ำแหน่งได้	บริษัทฯ	มีกำรวำงแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่งดังนี้	

	 1.	 วิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	ด้ำนกลยุทธ์	นโยบำย	แผนลงทุน	แผนกำร 
	 	 ขยำยตัว
	 2.	 ประเมินควำมพร้อมของก�ำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ	ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว
	 3.	 ก�ำหนดแผนสร้ำงควำมพร้อมของก�ำลังคน	โดยพัฒนำพนักงำนหรือสรรหำ	 เพ่ือเตรียมทดแทนคน 
	 	 ที่ลำออก
	 4.	 สร้ำงแผนสรรหำพนักงำนและพัฒนำฝึกอบรมไว้ล่วงหน้ำ	ก่อนพนักงำนจะเกษียณหรือลำออก 
	 	 ก่อนเวลำ
	 5.	 ก�ำหนดควำมสำมำรถ	ซึง่หมำยถึง	ควำมรู	้ทกัษะ	บคุลกิภำพ	และทศันคตทิีพ่งึปรำรถนำของพนกังำน 
	 	 ในต�ำแหน่งนั้นๆ	และจัดท�ำแผนพัฒนำเป็นรำยบุคคล
	 6.	 คัดเลือก	ประเมินผลงำน	และประเมินศักยภำพของพนักงำนเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสม
	 7.	 ใช้เครื่องมือ	KPI	ในกำรทดสอบและประเมินบุคลำกร	เพื่อวิเครำะห์ศักยภำพของพนักงำน



70

ANNUAL REPORT 2015

รายชื่อลำาดับ ตำาแหน่ง คุณสมบัติ

1

3

2

นำยสมศักดิ์	เชียร์	จิระนคร

ดร.ศันธยำ	กิตติโกวิท

นำยสุธีร์	จินตนำนฤมิตร

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอิสระ

กรรมกำรอิสระ	และ
มีควำมรู้ด้ำนบัญชี	กำรเงิน

กรรมกำรอิสระ

2.	คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมกำรบริษัท	ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยทั้งสิ้น	2	ชุด	ได้แก่	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	และ
คณะกรรมกำรบริหำร	โดยมีรำยละเอียดดังนี้

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
	 กรรมกำรตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ	และต้องได้รับกำรแต่งต้ังจำกคณะกรรมกำรหรือ 
ผู้ถือหุ้น	สำมำรถใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่ำงเป็นอิสระ	รวมถึงกรรมกำรตรวจสอบ	1	ท่ำน	ต้องมีควำมรู้ควำม
ช�ำนำญทำงกำรบัญชีหรือกำรจัดกำรด้ำนกำรเงินท่ีเกี่ยวข้องตำมข้อก�ำหนดตลำดหลักทรัพย์ฯ	ที่สำมำรถอ่ำน
และเข้ำใจพื้นฐำนของงบกำรเงิน	โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ประกอบด้วย	3	ท่ำน	ดังนี้	

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 1.	 สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงิน	 (รำยไตรมำสและประจ�ำปี)	ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องของบริษัทอย่ำงเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
	 2.	 สอบทำนให้บริษัทมีระบบควบคุมภำยในและระบบตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม	 เพียงพอ	และมี
ประสิทธิภำพ	รวมทั้งพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบใน
กำรพิจำรณำแต่งตั้ง	 โยกย้ำย	 เลิกจ้ำง	หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
	 3.	 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรประเมินควำมเสี่ยง	กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมเพียงพอ	และมี
ประสิทธิภำพ
	 4.	 สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์	หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 5.	 พิจำรณำคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระและก�ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญช ี
ของบริษัท	ประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีเก่ียวกับวัตถุประสงค์ในกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบ	ขอบเขต	แนวทำง	 
แผนงำน	และปัญหำที่พบระหว่ำงกำรตรวจสอบ	และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำเป็นสำระส�ำคัญ	 รวมทั้ง 
เข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง
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 6.	 พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน	หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้อง
และครบถ้วน	ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ	รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในกำรเข้ำท�ำ
รำยกำรดงักล่ำวอย่ำงถกูต้องครบถ้วน	ทัง้นีเ้พือ่ให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ
ต่อบริษัท
	 7.	 จดัท�ำรำยงำนผลกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี
ของบริษัท	ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
	 	 •	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
	 	 •	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท
	 	 •	 ควำมเห็นเกี่ยวกับระบบบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท	
	 	 •	 ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	ข้อก�ำหนด 
	 	 	 ของตลำดหลักทรัพย์	หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 	 •	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
	 	 •	 ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยงำนที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
	 	 •	 จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบ 
	 	 	 แต่ละท่ำน
	 	 •	 ควำมเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
	 	 	 ตำมกฎบัตร
	 	 •	 รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทรำบ	 ภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำม 
	 	 	 รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
	 8.	 ปฏบัิตหิน้ำท่ีอืน่ๆ	ตำมท่ีได้มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท	ด้วยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง	 และ 
คณะกรรมกำรของบริษัทยังคงมีควำมรับผิดชอบในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทต่อบุคคลภำยนอก

 2.2 คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committee)
	 คณะกรรมกำรบรหิำรมอี�ำนำจ	หน้ำท่ี	และควำมรบัผดิชอบในกำรบริหำรงำนในเรือ่งเกีย่วกบักำรด�ำเนินงำน
ตำมปกตธิรุะและงำนบรหิำรของบรษัิท	ก�ำหนดนโยบำย	แผนธรุกจิ	งบประมำณ	โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน	และ
อ�ำนำจกำรบริหำรต่ำงๆ	ของบริษัท	หลักเกณฑ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ	และแนว
นโยบำยที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท	เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทพิจำรณำ
และอนมุตัแิละ/หรอืให้ควำมเหน็ชอบ	รวมตลอดถงึกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัตำม
นโยบำยที่คณะกรรมกำรก�ำหนด	โดยคณะกรรมกำรบริหำร	ประกอบด้วย	5	ท่ำน	ดังนี้	
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3
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4

5

นำงสำวดวงกมล	โชตะนำ

นำยเสริมสิน	สมะลำภำ

นำยสุทธิชัย	แซ่หยุ่น

นำยพนำ	จันทรวิโรจน์

นำยเทพชัย	แซ่หย่อง

ประธำนกรรมกำรบริหำร

กรรมกำรบริหำร

ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร

กรรมกำรบริหำร

กรรมกำรบริหำร

หมายเหตุ นำยเทพชัย	แซ่หย่อง	ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริหำร	มีผลตั้งแต่วันที่	9	มีนำคม	2558	และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่	2/2558	เมื่อ
วันที่	6	มีนำคม	2558	ได้แต่งตั้งนำงสำวดวงกมล	โชตะนำ	เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริหำร	

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
	 1.	 ควบคมุดแูลกจิกำร	และก�ำหนดนโยบำย	ทศิทำงและกลยทุธ์ทำงธรุกจิให้ด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยและ
เป้ำหมำยของคณะกรรมกำรบรษิทั	รวมทัง้น�ำเสนอนโยบำย	แผนธรุกจิงบประมำณ	ทศิทำงในกำรด�ำเนนิธรุกิจ
และแผนงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ
	 2.	 พิจำรณำโครงสร้ำงองค์กร	มีอ�ำนำจก�ำหนดกำรบริหำรจัดกำร	โครงสร้ำงเงินเดือนของบริษัท	รวมถึง
กำรคัดเลือก	กำรฝึกอบรม	กำรแต่งต้ัง	กำรว่ำจ้ำง	กำรโยกย้ำย	กำรก�ำหนดเงินค่ำจ้ำง	ค่ำตอบแทน	โบนัส
พนักงำนระดับผู้บริหำร	และกำรเลิกจ้ำงพนักงำนของบริษัท	โดยอำจมอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ของบริษัทเป็นผู้มีอ�ำนำจแทนบริษัทฯ	ในกำรลงนำมในสัญญำจ้ำงแรงงำน
	 3.	 พิจำรณำอนุมัติกำรด�ำเนินงำนที่เป็นธุรกรรมตำมปกติธุรกิจของบริษัท	เช่น	กำรจัดซื้อสินค้ำ	กำรจัด
ซือ้ลขิสทิธิ	์กำรลงทุนในสนิทรพัย์	กำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินกบัธนำคำร/สถำบนักำรเงิน	ในเรือ่งกำรเปิดบญัชี	
กำรให้กู้ยืมเงนิ	กำรกูย้มืเงนิ	กำรจดัหำวงเงนิสนิเชือ่	จ�ำน�ำ	จ�ำนอง	ค�ำ้ประกนั	และอืน่ๆ	รวมถงึกำรซือ้ขำยและ	
จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใดๆ	 เพื่อกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจภำยในวงเงินส�ำหรับแต่ละรำยกำรเป็นไป
ตำมระเบียบอ�ำนำจอนุมัติและสั่งกำรที่คณะกรรมกำรของบริษัทอนุมัติแล้ว
	 4.	 ก�ำหนดแผนธุรกิจ	 งบประมำณ	และหลักในกำรด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ได้รับ 
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท	และให้มีอ�ำนำจควบคุมดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	ให้เป็นไปตำม
นโยบำยธุรกิจ	แผนธุรกิจ	และกลยุทธ์ทำงธุรกิจที่คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติแล้วซ่ึงอยู่ภำยใต้กฎหมำย	
เงื่อนไข	กฎระเบียบ	และข้อบังคับของบริษัท
	 5.	 มีอ�ำนำจด�ำเนินกำรตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัทท่ีเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนตำมธุรกิจ	ซึ่งอยู่
ภำยใต้กฎหมำย	 เงื่อนไข	กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท	 เว้นแต่รำยกำรที่คณะกรรมกำรบริหำรอำจมี
ควำมขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย	หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย	 ซ่ึงจะกระท�ำได ้
ต่อเมื่อได้รับมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทที่มีกรรมกำรอิสระเข้ำประชุมด้วยเท่ำนั้น	 ส่วนรำยกำรท่ี 
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เกีย่วโยงกนัและกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส�ำคัญของบริษัทให้เป็นไปตำมระเบียบวิธีปฏิบัติตำมที ่
ตลำดหลักทรัพย์	และ	กลต.	ก�ำหนด
	 6.	 พิจำรณำผลก�ำไรขำดทุนของบริษัท	และกำรเสนอจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล	หรือเงินปันผลประจ�ำปี	
เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
	 7.	 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ	ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท	ทั้งนี้	กำรได้รับมอบหมำยอ�ำนำจ
ดังกล่ำวข้ำงต้น	ต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจ	หรือมอบอ�ำนำจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมกำรบริหำร	หรือ
ผู้รับมอบอ�ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำร	สำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง	มีส่วน
ได้เสยี	หรืออำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อืน่ใดตำมท่ีทำง	กลต.	ก�ำหนด	กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย	ยกเว้น
เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติไว้	

อย่ำงไรก็ดี	กำรอนุมัติรำยกำรท่ีมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดังกล่ำวจะต้องด�ำเนินกำรตำมประกำศของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ	คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	และ/หรือส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	เรื่องหลักเกณฑ์	วิธีกำร	และกำร
เปิดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

ทัง้น้ี	กรรมกำรบรหิำรของบรษิทั	อำจได้รบักำรแต่งตัง้	หรอืถอดถอนโดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำร	หรอืท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3.	การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

3.1 กรรมการอิสระ (Independent Director) 
กรรมกำรอิสระ	คือ	กรรมกำรที่ไม่ได้บริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	มีควำมเป็นอิสระ
จำกผูถ้อืหุน้ใหญ่และผูบ้รหิำรของบรษัิทไม่มคีวำมสัมพันธ์อนัอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วจิำรณญำณอย่ำงอสิระ
ของตน

ทั้งนี้	นิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทเท่ำกับข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของส�ำนักงำน	กลต.และตลำดหลักทรัพย์	ฯ

คุณสมบัติกรรมกำรอิสระ
	 1.	 ถอืหุน้ไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�ำนวนหุน้ท่ีมสีทิธอิอกเสยีงทัง้ของบรษัิท	บรษัิทใหญ่	บรษัิทย่อย	บรษัิทร่วม	
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตำมมำตรำ	258	ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ	ด้วย
	 2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน	พนักงำน	ลูกจ้ำง	ที่ปรึกษำด้ำนอ่ืนใด 
ที่ได้รับผลตอบแทนประจ�ำ	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อย
ล�ำดับเดยีวกนั	ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่	หรอืของผูม้อี�ำนำจควบคุมของบรษัิท	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดังกล่ำว 
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปีก่อนวันทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้	ทัง้นี	้ลกัษณะต้องห้ำมดงักล่ำวไม่รวมถงึกรณทีีก่รรมกำรอิสระ
เคยเป็นข้ำรำชกำร	หรอืทีป่รกึษำของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่	หรอืผู้มอี�ำนำจควบคมุของบริษทั
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	 3.	 กรรมกำรอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ	ทำงธุรกิจ	ส่วนได้เสียทำงกำรเงินหรือ 
ผลประโยชน์อืน่ๆ	ในกำรบรหิำรจัดกำร	ทัง้ในทำงตรงหรอืทำงอ้อมกบับรษัิท	บรษัิทใหญ่	บรษัิทย่อย	บรษัิทร่วม	
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	 ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณ 
อย่ำงอสิระของตน	หรอืไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุน้ท่ีมนียั	หรือ	ผู้มอี�ำนำจควบคมุของผู้ท่ีมคีวำมสัมพันธ์ทำงธรุกจิ
กบับรษิทั	บรษิทัใหญ่	บรษัิทย่อย	บรษัิทร่วม	ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่	หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษิทัเว้นแต่จะได้พ้น
จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปีก่อนวันทีไ่ด้รับกำรแต่งต้ัง
	 4.	 กรรมกำรอสิระจะต้องไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหติหรือโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฏหมำย	ในลักษณะ
ทีเ่ป็นบิดำ	มำรดำ	คูส่มรส	พี	่น้องและบุตร	รวมทัง้คูส่มรสของบตุร	กบัผูบ้ริหำร	ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่	ผูม้อี�ำนำจควบคุม	
หรอืบคุคลทีไ่ด้รบักำรเสนอชือ่เป็นผูบ้รหิำรหรอืผูมี้อ�ำนำจควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย	
	 5.	 กรรมกำรอิสระจะต้องไม่ท�ำกำรเป็นตัวแทนอย่ำงเปิดเผยหรืออย่ำงไม่เปิดเผยของกรรมกำรบริษัท	 
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่	หรอืผู้ถอืหุน้ใดซึง่เป็นผู้เกีย่วข้องกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่คนใดหรือกลุม่ผู้ถอืหุน้ใดของบรษัิท
	 6.	 กรรมกำรอสิระจะต้องท�ำหน้ำทีแ่ละใช้วจิำรณญำณของตน	โดยไม่ได้รบัอทิธพิลจำกกรรมกำร	ผูบ้ริหำร
หรอื	ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั	รวมทัง้บคุคลทีเ่ก่ียวข้องหรอืญำติ
	 7.	 กรรมกำรอสิระจะต้องไม่เป็นหรอืเคยเป็น	ผูส้อบบญัชขีองบริษัท	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	 
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่	หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษัิท	และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีม่นียั	ผูม้อี�ำนำจควบคมุ	หรอืหุน้ส่วน 
ผูจ้ดักำรของนติบิคุคลท่ีเป็นส�ำนกังำนสอบบญัช	ี ซ่ึงมผู้ีสอบบญัชขีองบริษัท	บริษทัใหญ่	บริษทัย่อย	บริษัทร่วม	 
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่	หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู	่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้ว 
ไม่น้อยกว่ำ	2	ปีก่อนวนัทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้
	 8.	 กรรมกำรอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็น 
ทีป่รกึษำกฎหมำย	ทีป่รกึษำทำงกำรเงิน	หรือผู้ประเมนิรำคำทรัพย์สิน	 ซ่ึงได้รับค่ำบริกำร	เกนิกว่ำ	2	ล้ำนบำท 
ต่อปีจำกบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	ทั้งนี้	 
ในกรณีที่	 ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบุคคล	 ให้รวมถึง	กำรเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	หรือ 
หุน้ส่วนผูจ้ดักำรของผูใ้ห้บรกิำรทำงวชิำชพีนัน้ด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	
2	ปีก่อนวนัทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้
	 9.	 ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท	หรือ 
บรษัิทย่อย	หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนทีม่นัียในห้ำงหุ้นส่วน	หรอืเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบริหำรงำน	ลกูจ้ำง	พนกังำน	
ทีป่รกึษำทีร่บัเงนิเดอืนประจ�ำ	หรอืถอืหุน้เกนิร้อยละหนึง่ของจ�ำนวนหุน้ทีมี่สิทธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่	
ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัทีมี่นยักบักจิกำรของบรษิทัหรือบรษิทัย่อย
	 10.	กรรมกำรอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำร 
ด�ำเนินงำนของบรษิทั

ทัง้น้ี	กรรมกำรอสิระต้องเป็นผูท่ี้ผ่ำนกระบวนกำรสรรหำของคณะกรรมกำรบรษิทั	หรอืผูถ้อืหุ้น
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3.2 การสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสุด
บริษัทฯ	ตระหนักว่ำ	ธุรกิจสื่อของบริษัท	มีควำมส�ำคัญต่อกำรชี้น�ำควำมคิดของสังคม	ดังนั้นบุคคลที่จะเป็น 
ผูบ้รหิำรหรือกรรมกำรของบรษิทั	ต้องเป็นผูท้ีม่คีวำมเข้ำใจบทบำทหน้ำท่ีของกำรเป็นสือ่ทีม่จีรยิธรรมและยดึม่ัน
ในจรรยำบรรณทำงวชิำชพี	และจรยิธรรมทำงธรุกจิ	 เพ่ือสำมำรถวำงแนวนโยบำยในกำรน�ำเสนอเนือ้หำอย่ำง 
เป็นกลำง	สร้ำงสรรค์	 ไม่บิดเบือน	จึงเห็นว่ำกำรคัดสรรบุคคลเพ่ือด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำร 
ระดบัสงูของบริษทัเป็นเร่ืองส�ำคัญ	จงึควรเป็นหน้ำท่ีโดยตรงของคณะกรรมกำรทัง้คณะ	

การสรรหากรรมการบริษัท
บริษัทฯ	ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ท�ำหน้ำที่สรรหำกรรมกำร	 โดยจะเป็นผู้ท�ำหน้ำที่เสนอชื่อ	และ
เป็นผู้พิจำรณำคัดเลือก	ซึ่งโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรจะประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลำกหลำย	 
ทั้งทำงด้ำนทักษะวิชำชีพ	ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน	เพศ	อำยุ	 เป็นต้น	โดยจะสรรหำจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ	
โดยเฉพำะฐำนข้อมูลกรรมกำร	(Director	Pool)	ตำมเกณฑ์ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฏหมำย	หรืออำจจะ
กระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท	

นอกจำกนี	้บรษิทัยงัเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย	รำยเดียว	หรือหลำยรำยรวมกนั	ซ่ึงถอืหุน้ของบริษัทฯ	เป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ	1	ปี	และต้องถือหุ้นในวันท่ีเสนอชื่อกรรมกำร	พร้อมเอกสำรรับรองกำรถือครองหลักทรัพย ์
จำกบริษัทฯ	เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรได้	 โดยเสนอชื่อผ่ำนประธำนกรรมกำรล่วงหน้ำ	3	
เดือนก่อนวันประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น	พร้อมข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติและกำรให้
ควำมยินยอมของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ

กำรแต่งตัง้กรรมกำรบรษิทั	จะต้องผ่ำนกำรพจิำรณำจำกทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทั	ซึง่ประกอบด้วยกรรมกำร
อิสระ	และคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และกำรแต่งต้ังกรรมกำรจะต้องผ่ำนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมข้อบังคับ 
ของบรษัิทฯ	ท้ังนีข้้อบังคบัของบรษัิทฯ	ก�ำหนดให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกต้ังกรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธกีำร	
ดังต่อไปนี้	
	 (ก)	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง	
	 (ข)	ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล	
	 (ค)	บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวน 
	 	 กรรมกำรที่จะพึงมี	 หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับ 
	 	 ถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี	หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็น 
	 	 ประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด	
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ในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปีผูถ้อืหุน้ทกุคร้ัง	ให้กรรมกำรจ�ำนวนหนึง่ในสำมของคณะกรรมกำรบริษทัทัง้หมด	
ต้องออกจำกต�ำแหน่ง	 โดยให้กรรมกำรที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่งก่อน	อย่ำงไรก็ตำม	
กรรมกำรที่ออกจำกต�ำแหน่งแล้วอำจได้รับเลือกเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งอีกก็ได้

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ส�ำหรบักำรสรรหำผูม้ำด�ำรงต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร	คณะกรรมกำรบรหิำรจะเป็นผูพ้จิำรณำสรรหำ
และคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ	ก�ำหนด	และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์	ควำมรู้ควำม
สำมำรถ	และประสบกำรณ์	ควำมเหมำะสมกบัวฒันธรรมองค์กร	เพือ่น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำ
อนุมัติ

4.	การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ	มีนโยบำยกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง 
ผลประโยชน์	มีส่วนได้เสีย	หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต	โดยก�ำหนดกำรปฏิบัติในกำร 
ท�ำรำยกำรให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรด�ำเนนิกำรค้ำปกติซ่ึงเกดิกบับุคคลภำยนอกและกระท�ำอย่ำงยติุธรรมตำม
รำคำตลำด	ในกรณีที่ไม่สำมำรถเปรียบเทียบรำคำกับบุคคลภำยนอกได้	ทั้ง	2	ฝ่ำยจะร่วมกันพิจำรณำเพื่อ
ก�ำหนดอัตรำค่ำสินค้ำและบริกำรที่เหมำะสมต่อไป	โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับ
ควำมจ�ำเป็นในกำรเข้ำท�ำรำยกำรและควำมเหมำะสมทำงด้ำนรำคำ
ในปี	2558	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันกับกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	 โดยมีเงื่อนไข 
ตำมรำคำตลำด	และส�ำหรับรำยกำรระหว่ำงกันอื่นๆ	ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมและมูลค่ำของกำร 
ท�ำรำยกำรจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ	สำมำรถดูเพิ่มเติมในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน	

5.	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	

5.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ	ก�ำหนดนโยบำยกำรป้องกันไม่ให้กรรมกำรและผู้บริหำรใช้ต�ำแหน่งหน้ำท่ีเพื่อประโยชน์แก่ตนเองใน
ทำงที่มิชอบ	ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผู้ถือหุ้นรำยอื่น	หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม	 เพื่อให้
สอดคล้องกับมำตรำ	241	แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	ดังนี้
	 1.	 ห้ำมไม่ให้กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัทฯ	ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภำยใน	 ไปเปิดเผย 
ข้อมูลภำยในแก่บุคคลภำยนอก	หรือบุคคลที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง	
	 2.	 ให้กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัท	ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน	หรือ 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น	ระมัดระวังเกี่ยวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลำก่อนประกำศงบกำรเงิน	
และหำกมีกำรซื้อขำยในช่วงระยะเวลำดังกล่ำวต้องแจ้งต่อคณะกรรมกำรบริษัททันที
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5.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย
คณะกรรมกำรบริษัท	ก�ำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมกำรของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	และผู้บริหำร	 เปิดเผยข้อมูล	 
ส่วนได้เสยีของตนและผูท่ี้มีควำมเกีย่วข้อง	ตำมมำตรำ	89/14	แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	
พ.ศ.	2551	 เพื่อควำมโปร่งใสและป้องกันปัญหำกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์	โดยก�ำหนดให้กรรมกำรและ 
ผูบ้รหิำรจะต้องรำยงำน	กำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัย์ต่อส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์ฯ	
และตลำดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มี	กำรซื้อขำย	โอน	หรือ	รับโอนหลักทรัพย์ภำยใน	3	วันนับแต่วันที่มีกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ต่อ	ก.ล.ต.	อีกทั้งก�ำหนดให้คณะกรรมกำรและผู้บริหำรรำยงำนข้อมูลแบบรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย
ของกรรมกำร	ผู้บริหำร	และบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนที่	ทจ.	2/2552	ซึ่ง
บริษัทฯ	ได้ประกำศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎำคม	2552	ดังนี้
	 1.	 ก�ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้รหิำร	จะต้องจดัท�ำรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสยีของตนเองและบคุคลทีเ่กีย่วข้อง
เป็นประจ�ำทุกปี	 และเลขำนุกำรบริษัทฯ	 เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของ	กรรมกำร	ผู้บริหำรและ 
ผูเ้กีย่วข้อง	และดแูลให้ข้อมูลน้ันเป็นปัจจบุนัเสมอ	พร้อมส�ำหรับกำรเปิดเผยต่อคณะกรรมกำรเมือ่คณะกรรมกำร
ต้องพิจำรณำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทฯ	กับกรรมกำร	และหรือ	ผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
	 2.	 ในกรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงทันที	และส่งรำยงำนภำยใน	7	วัน 
นับแต่มีกำรเปลี่ยนแปลง
	 3.	 ให้เลขำนุกำรบริษัทจัดส่งส�ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบภำยใน	7	วันท�ำกำรนับแต่วันที่บริษัทฯ	ได้รับรำยงำนนั้น	

	 ในปี	2558	มีกำรรำยงำน	1	ครั้ง	และมิได้มีกำรท�ำรำยกำรที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท	

5.3 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ส�ำหรับกำรรำยงำนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของคณะกรรมกำรบริษัท	และผู้บริหำร	บริษัทฯ	ได้มีหนังสือแจ้งให้
ทรำบถึงภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์	ตำมมำตรำ	59	แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	พร้อมทั้ง 
จัดส่งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้งที่มีกำรซื้อ	ขำย	โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์	

ในปี	2558	บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรและผู้บริหำร	รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุม 
คณะกรรมกำรเป็นประจ�ำทุกปี	อย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง	โดยกรรมกำรได้รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	เมื่อวันที่	10	กุมภำพันธ์	2559	

ทั้งนี้ในระหว่ำงปี	2558	ได้รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์โดยเปรียบเทียบ	กำรเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ระหว่ำงวันที่	
31	ธันวำคม	2557	และ	วันที่	31	ธันวำคม	2558	ดังนี้	
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ชื่อ-นามสกุลลำาดับ

บริษัท ค่าสอบบัญชี	(บาท)

จำานวนหุ้น	(หุ้น)

ณ	31	ธ.ค.	2558
จำานวนหุ้นเพิ่ม(ลด)	

ระหว่างปี	(หุ้น)
ณ	31	ธ.ค.	2557

สัดส่วนการถอืครอง

หุ้นของบริษัท	(%)	

ณ	31	ธ.ค.	58

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นำงสำวดวงกมล	โชตะนำ	
นำยสุทธิชัย	แซ่หยุ่น
นำยเสริมสิน	สมะลำภำ
นำยพนำ	จันทร์วิโรจน์
นำยสมศักดิ์	เชียร์	จิระนคร
นำยสุธีร์	จินตนำนฤมิตร
ดร.ศันธยำ	กิตติโกวิท
ดร.วงศ์สิริ	มิยำจิ
นำยแสงชัย	ลีลำนวลิขิต
นำงสำวฐิตกำนต์	ธนำโอฬำร
นำงสำวบุญพำ	แซ่เบ้

บรษิทั	เนช่ัน	อนิเตอร์เนช่ันแนล	เอด็ดเูทนเมนท์	จ�ำกดั	(มหำชน)

บริษัทย่อย

รวมทั้งสิ้น

52,714
-
-
-
-
-
-

3,000
1,000

-
-

980,000

660,000

1,640,000

-
(1,566,636)

-
-
-
-
-
-
-
-
-

52,714
1,566,636

-
-
-
-
-

3,000
1,000

-
-

0.03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

หมายเหตุ  1.	ณ	วันที่	30	ธันวำคม	2558	มีหุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว	จ�ำนวน	170,048,386	หุ้น
	 	 2.	จ�ำนวนหุ้นกรรมกำรที่แสดง	รวมคู่สมรส	(ถ้ำมี)	แล้ว

รวมกำร 
ถือหุน้ของ
คู่สมรส

6.	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

6.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	จ่ำยค่ำสอบบัญชีให้แก่	บริษัท	 เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ำกัด	 ในรอบปีบัญชี 
ที่ผ่ำนมำ	มีจ�ำนวนเงินรวม	1,640,000	บำท	ประกอบด้วย
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6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 
บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ไม่มีกำรรับบริกำรอื่นจำกส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	บุคคลหรือกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	ในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ

 หมายเหตุ : บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้ 
รวมถึง	
	 1.	 คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปกำระของผู้สอบบัญชี
	 2.	 กิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมส�ำนักงำนสอบบัญชี	กิจกำรที่ถูกควบคุมโดยส�ำนักงำนสอบบัญชีและกิจกำร
ที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับส�ำนักงำนสอบบัญชี	ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
	 3.	 กิจกำรที่อยู่ภำยใต้อิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญของส�ำนักงำนสอบบัญชี
	 4.	 หุ้นส่วนหรือเทียบเท่ำของส�ำนักงำนสอบบัญชี
	 5.	 คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปกำระของบุคคลตำม	(4)
	 6.	 กิจกำรที่ผู้สอบบัญชี	บุคคลตำม	(1)	(4)	หรือ	(5)	มีอ�ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญ	
ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

7.	การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

7.1 การเข้าร่วมประชุม
ในปี	2558	มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท,	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	และประชุมผู้ถือหุ้นมีรำยละเอียด	 
ดังนี้	

ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้มีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นสำระ
ส�ำคัญอย่ำงครบถ้วน	จดัเก็บรำยงำนกำรประชมุทีผ่่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรบรษัิท	พร้อมให้กรรมกำร
และผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

1
2
3
4
5
6
7

นำงสำวดวงกมล	โชตะนำ
นำยสุทธิชัย	แซ่หยุ่น
นำยเสริมสิน	สมะลำภำ
นำยพนำ	จันทร์วิโรจน์
นำยสมศักดิ์	เชียร์	จิระนคร
นำยสุธีร์	จินตนำนฤมิตร
ดร.ศันธยำ	กิตติโกวิท

4/4
4/5
2/5
5/5
5/5
5/5
4/5

-
-
-

4/4
4/4
4/4
3/4

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

กรรมการลำาดับ

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมผู้ถือหุ้น
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การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง	

คณะกรรมกำรบริษัท	 ให้ควำมส�ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง	 จึงจัดให้มีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรเงิน	กำรปฏิบัติงำน	กำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย	ข้อบังคับ	และ
ระเบยีบท่ีเกีย่วข้อง	ได้จดัให้มกีลไกในกำรตรวจสอบและถ่วงดุลทีม่ปีระสทิธภิำพอย่ำงเพยีงพอ	ในกำรปกป้อง
รักษำและดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ	 โดยมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ 
ทุกหน่วยงำนให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง	 รัดกุม	 และเป็นไปตำมที่ระเบียบก�ำหนด	 รวมทั้งมีคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ	 เพื่อดูแลและก�ำกับระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ	 ให้ปฏิบัติตำมนโยบำยและแผนงำน 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท	และสอดคล้องตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์และ 
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในปี	2558	คณะกรรมกำรบริษัทได้รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 เกี่ยวกับกำรสอบทำน 
งบกำรเงนิและรำยงำนทำงกำรเงนิ	รวมทัง้ผลกำรปฏบิติังำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	ซ่ึงคณะกรรมกำรบรษัิท
เห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ	 โดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่ำพึงพอใจ	 สำมำรถให้ควำมมั่นใจ 
อย่ำงมีเหตผุลต่อควำมเชือ่ถอืได้ของงบกำรเงนิ	มกีำรดแูลป้องกนัทรพัย์สนิมใิห้ผูบ้รหิำรและพนกังำนน�ำไปใช้
โดยมิชอบ	รวมถึงกำรท�ำธุรกรรมกับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน	กำรปฏิบัติงำน 
เป็นไปตำมขั้นตอนที่ก�ำหนด	มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีรัดกุมเพียงพอและเหมำะสมในด้ำนต่ำงๆ	 
5	องค์ประกอบ	คือ	กำรควบคุมภำยในองค์กร	กำรประเมินควำมเส่ียง	กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน	ระบบ
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล	และระบบกำรติดตำม	โดยสรุปสำระส�ำคัญดังนี้	

1.	 องค์กรและสภาพแวดล้อม	

บริษัทฯ	มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้	โดยมีกำรทบทวนพิจำรณำถึงควำม 
เป็นไปได้ของเป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้เป็นระยะๆ	มกีำรก�ำหนดค่ำตอบแทนให้กบัพนกังำนตำมผลกำรปฏบิตังิำน
ของพนักงำนในแต่ละปีอย่ำงสมเหตุสมผล	กำรจัดโครงสร้ำงองค์กรได้มีกำรแบ่งแยกอ�ำนำจหน้ำที่ตำม 
สำยงำนอย่ำงชดัเจน	รวมทัง้จดัให้มคีูม่อืจริยธรรมธรุกจิและข้อพึงปฏบิติัในกำรท�ำงำน	(Code	of	Conduct)	
เพ่ือให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนยึดถือเป็นแนวทำงในกำรท�ำงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์และเป็นไปอย่ำง 
มีมำตรฐำน	คุณภำพ	คุณธรรม	รวมทั้งครอบคลุมในเร่ืองกำรดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ	และกำรปฏิบัต ิ
ตำมกฎหมำย	โดยทุกคนมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด

2.	 การบริหารความเสี่ยง

บรษิทัฯ	มกีำรประเมนิควำมเสีย่งทีจ่ะมผีลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำน	โดยกำรประชมุของฝ่ำยบริหำรประกอบด้วย
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร	ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยอำวโุส	และผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยในสำยงำนทีเ่ก่ียวข้อง	มกีำรประเมิน
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วิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น	 รวมทั้งกำรก�ำหนดแผนด�ำเนินกำรและติดตำมผลกำร 
ปฏิบัติงำน	

3.	 การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ	มีกำรจัดท�ำนโยบำยและระเบียบปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ	รวมถึงกำรท�ำธุรกรรมด้ำนกำรเงิน	จัดซ้ือ	
จัดจำ้ง	และกำรบรหิำรทัว่ไป	มีกำรก�ำหนดอ�ำนำจหนำ้ทีแ่ละก�ำหนดวงเงนิอนุมัตขิองฝำ่ยบรหิำรแต่ละระดบั
ไว้อย่ำงชัดเจนและเป็นลำยลักษณ์อักษร	มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่กำรบันทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ	
กำรดแูลจดัเกบ็ทรัพย์สนิออกจำกกนั	และในกำรอนมุติัท�ำธรุกรรมของบรษิทัฯ	กบัผู้ถอืหุน้รำยใหญ่	กรรมกำร	
ผู้บริหำรหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว	บริษัทฯ	จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 เป็นส�ำคัญ	 
และพิจำรณำเสมือนเป็นรำยกำรที่กระท�ำกับบุคคลภำยนอก

4.	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	

บริษัทฯ	จัดให้มีระบบสำรสนเทศและช่องทำงกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรที่มีควำมเหมำะสม	
เพื่อให้ทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องได้รับข้อมูลอย่ำงถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลำ	และมีข้อมูลที่ส�ำคัญในเรื่องต่ำงๆ	 
อย่ำงเพียงพอส�ำหรับใช้ประกอบกำรตัดสินใจ

5.	 ระบบการติดตาม

บริษัทฯ	จัดให้มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงสม�่ำเสมอ	 โดยฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนในแต่ละส่วนงำน	และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบและผูบ้รหิำร	โดยหำกกำรตรวจสอบพบข้อบกพร่องทีเ่ป็นสำระส�ำคญั	จะต้องรำยงำน
เพื่อพิจำรณำสั่งกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำอันสมควร

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นำงสำวสำวิตรี	 งำมข�ำ	ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	 เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน	 
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน	มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ 
ดงักล่ำวได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	เนือ่งจำกเป็นผูม้คีวำมรู	้ควำมสำมำรถ	และมปีระสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนด้ำน
กำรตรวจสอบ	และเข้ำใจในกิจกรรมและกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 เป็นอย่ำงดี	ทั้งนี้กรณีท่ีมีกำรแต่งตั้ง	
ถอดถอน	และโยกย้ำยผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน	ต้องได้รับกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำาปี	2557

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ในฐ�นะของ 

ผู้ผลิตและจำ�หน่�ยส่ิงพิมพ์เพื่อก�รศึกษ�และบันเทิงหล�ยประเภท ตระหนักถึง

ก�รมีส่วนร่วมในก�รช่วยเหลือสังคม โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีก�รทำ�กิจกรรม

เพือ่สังคม โดยมจีดุมุง่หม�ยคอืก�รส่งเสริมก�รเรียนรู้ของเย�วชน ผ่�นโครงก�ร

ต่�งๆ อย่�งต่อเนื่อง ดังนี้

โครงการ	Smile	Library	ปี	2

มอบหนังสือ	มอบควำมรู้	สู่โรงเรียน	 เป็นโครงกำรที่บริษัทฯ	ได้จัดท�ำร่วมกับพันธมิตร 
ทั้งบุคคลธรรมดำ	และบริษัทเอกชน	รวมมำกกว่ำ	30	องค์กร	ส่งมอบควำมรู้และสื่อ 
กำรศึกษำไปยังเยำวชนท่ีอยู่ในชนบท	เพ่ือเปิดโลกใบเล็กของเยำวชนท่ีด้อยโอกำสให้ม ี
ควำมรู้	 ควำมคิดสร้ำงสรรค์	 และจินตนำกำรมำกย่ิงขึ้น	 โดยปี	 2558	พันธมิตรและ 
บริษัทฯ	 ได้ร่วมกันจัดส่งหนังสือไปยังโรงเรียนรวมถึง	100	 โรงเรียนทั่วประเทศ	 เป็น 
จ�ำนวนหนังสือมำกกว่ำหนึ่งแสนเล่ม	ผู้ที่ร่วมโครงกำรเช่น	บริษัท	ซีอียูแอล	จ�ำกัด,	 
บรษัิท	แอสเซทไบร์ท	จ�ำกัด,	บรษัิท	น�ำ้ตำครบรุ	ีจ�ำกัด	(มหำชน),	บรษิทั	น�ำ้ตำลขอนแก่น	
จ�ำกัด,	ธนำคำร	HSBC,	โรงพยำบำลพญำไท	2	เป็นต้น

กจิกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อมประจำาปี	2558
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กิจกรรม

เพื่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม

ประจำาปี	2558

Smile	Lobrary

โครงการ	1	ปัน	1	อ่าน	กับเล่มนี้ให้น้อง	ปี	2

ร่วมสำนต่อพระรำชปณิธำนด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำด้วยกำรปลูกฝัง 
ค่ำนิยมรักกำรอ่ำน	ทุกกำรสัง่ซือ้หนงัสอืบน	NSTORE.net	1	เล่ม	โดยในปี	2558	
ได้รวบรวมหนังสือเพื่อมอบให้กับ	โครงกำรต่ำงๆ	มำกมำย	 เช่น	สมำคมเด็ก 
และเยำวชนเพื่อสันติภำพชำยแดนใต้	 โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน	และ
โรงเรียนที่ขำดแคลนทั่วประเทศ	 เป็นจ�ำนวนหนังสือมำกกว่ำหนึ่งแสนเล่ม 
มอบหนงัสอืให้กบัมลูนธิแิละสถำนสงเครำะห์ต่ำงๆ	และ	ร่วมกบัทำงชมรมดนตรี	
เนช่ันกรุ๊ปท่ีไปเลีย้งอำหำรกลำงวนัเดก็	โดยกำรมอบหนงัสอืกำร์ตูนและหนงัสอื
ส�ำหรับเดก็	
1.	 บ้ำนครนู้อย	จ.กรงุเทพฯ	วนัที	่22	กมุภำพนัธ์	2558
2.	 สถำนสงเครำะห์เดก็พัทยำ	จ.ชลบรุ	ีวนัท่ี	25	เมษำยน	2558
3.	 สถำนสงเครำะห์เดก็หญงิ	จ.	สระบรุ	ีวันที	่28	มิถนุำยน	2558
4.	 บ้ำนครมูุย้	จ.	สมทุรปรำกำร	วันที	่22	สงิหำคม	2558
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กิจกรรมแข่งขันสะกดคำาภาษาอังกฤษชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่	18	(NJ	Spelling	Bee	2015)

NJ	Magazine	นิตยสำรภำษำองักฤษส�ำหรับเยำวชนในเครอืบรษิทั	เนชัน่	อนิเตอร์เนชัน่แนล	
เอด็ดเูทนเมนท์	จ�ำกดั	 (มหำชน)	ได้จดักำรแข่งขนักำรสะกดค�ำภำษำองักฤษชงิแชมป์แห่ง
ประเทศไทย	หรอืเป็นทีรู่จั้กกนัดใีนนำมว่ำ	NJ	Spelling	Bee	มำตัง้แต่ปี	2541	โดยมรีำงวลั
เกียรติยศเป็นถ้วยพระรำชทำนจำก	สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกุมำรี	 
พร้อมท้ังทุนกำรศกึษำเรยีนภำษำองักฤษ	ณ	ประเทศสหรฐัอเมรกิำ	และ	ณ	Eltham	College	
เมลเบิร์น	ประเทศออสเตรเลีย	ส�ำหรับแชมป์ประจ�ำภำคและอำจำรย์ที่ปรึกษำได้รับทุน 
กำรศึกษำดงูำน	ณ	ต่ำงประเทศ

ในระยะเวลำ	18	ปี	NJ	Spelling	Bee	ได้จดัท�ำขึน้อย่ำงต่อเนือ่งจนเป็นทีรู่จ้กั	และเป็นกจิกรรม
กำรแข่งขันสะกดค�ำภำษำองักฤษทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุในประเทศและภมูภิำคอำเซยีน	จนถงึปัจจบัุน
มผีูร่้วมโครงกำรกว่ำ	20,000	คน	ในแต่ละปี	เปิดโอกำสให้เยำวชนได้ใช้ควำมสำมำรถของตน
ทีม่อียูใ่นด้ำนทกัษะภำษำองักฤษได้มเีวทแีสดงออก	รวมถงึใช้ควำมสำมำรถน�ำไปสูก่ำรได้เปิด
โลกทศัน์ในกำรไปเรยีนภำษำองักฤษในต่ำงประเทศ	และยงัรวมถงึกำรกระชบัควำมสมัพนัธ์
ระหว่ำงคณุครูกบัลกูศษิย์ให้ได้มีกำรแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็	ควำมรู	้และประสบกำรณ์

NJ Spelling Bee 2015

กิจกรรม

เพื่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม

ประจำาปี	2558
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กจิกรรมประกวดเขยีนเรียงความภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์

ชิงชนะเลิศแห่งประ	เทศไทย	(Junior	Dublin	Literary	Awards	

for Thailand)

นติยสำร	NJ	Magazine	ร่วมกับ	สถำนเอกอคัรรำชทตูสำธำรณรฐัไอร์แลนด์ประจ�ำ
ประเทศไทย	จดักจิกรรมประกวดเรยีงควำมภำษำองักฤษ	เชงิสร้ำงสรรค์ส�ำหรับ
เยำวชนชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทยในปี	2558	ทีผ่่ำนมำครบรอบเป็นปีที	่10	แล้ว	
ภำยใต้หวัข้อ	“Two	Worlds”	ชงิรำงวลัศกึษำดงูำน	ณ	สำธำรณรฐัไอร์แลนด์	ด้วย
กิจกรรมนี	้เป็นหนทำงหนึง่ในกำรพฒันำศักยภำพด้ำนภำษำองักฤษของเยำวชนไทย	
และเปิดโอกำสให้เยำวชนกล้ำแสดงออกในกำรใช้ภำษำองักฤษเพือ่เตรยีมควำมพร้อม
เข้ำสูป่ระชำคมอำเซยีน	บรษิทัฯได้รบัควำมร่วมมือกบัพนัธมิตร	อำท	ินติยสำรซติี้
ไลฟ์เชียงใหม่	เป็นผูร่้วมจดัในระดบัภมูภิำคเหนอื	และหนงัสอืพมิพ์ภเูกต็กำเซตต์เป็น
ผูร่้วมจดัในระดบัภมูภิำคใต้	จงึท�ำให้มนีกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษำตอนปลำยร่วม
ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดกว่ำ	1,000	ผลงำนทัว่ประเทศ	

กิจกรรม

เพื่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม

ประจำาปี	2558

Junior	Dublin	Literary	Awards	

for Thailand
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โครงการ	เล่มนี้ ให้น้อง	ปี	2

กิจกรรม

เพื่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม

ประจำาปี	2558

โครงการ	เล่มนี้ให้น้อง	ปี	2

“กำรให้ทีย่ัง่ยนื”	คอื	กำรให้เพือ่ก่อให้เกิดกำรเรียนรู	้ ต่อยอด	และเติมเตม็ศักยภำพให้
แก่เดก็และเยำวชนไทย	บรษิทัฯร่วมกบั	บรษิทัไทยเบฟเวอเรจ	จ�ำกดั	(มหำชน)	จงึไม่
หยุดยั้งที่จะสำนต่อโครงกำร	“เล่มน้ี...ให้น้อง”	 เป็นปีที่	2	พร้อมทั้งขยำยพ้ืนที่กำร 
กระจำยควำมรู	้ผ่ำนกำรสนบัสนนุสือ่กำรเรยีนกำรสอนในทกุมติิ	
กำรศกึษำถือเป็นอีกหนึง่นโยบำยส�ำคญัทำงด้ำน	CSR	ทีไ่ทยเบฟให้กำรสนบัสนนุมำอย่ำง
ต่อเน่ือง	เป็นปีที	่2	ส�ำหรับโครงกำร	“เล่มนี.้..ให้น้อง	ปี2”	นี	้เพือ่ตอกย�ำ้ควำม	ส�ำเร็จ
ของโครงกำรในปีทีผ่่ำนมำและร่วมเป็นส่วนหนึง่ในกำรเทดิพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพ
รตันรำชสดุำฯ	สยำมบรมรำชกมุำร	ี(เจ้ำฟ้ำนกัอ่ำน)	ในวำระเฉลมิพระเกยีรตมิหำมงคล	
ทรงเจรญิพระชนมำย	ุ60	พรรษำ	วันที	่2	เมษำยน	พ.ศ.	2558
โครงกำรมวีตัถุประสงค์เพือ่มุง่ทีจ่ะสนบัสนนุและจัดหำสือ่กำรเรยีนกำรสอนทีมี่ประสทิธภิำพ
ท่ีจะช่วยพฒันำศกัยภำพกำรศกึษำของเดก็และเยำวชนไทยในพืน้ทีโ่รงเรยีนทรุกนัดำร
สงักัดโรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดนทัว่ประเทศ	เพรำะเรำเชือ่ว่ำกำรศึกษำ	มบีทบำท
และควำมส�ำคัญอย่ำงยิง่ต่อกำรพัฒนำประเทศ	โดยเฉพำะโลกยคุใหม่ท่ีต้องอำศยัทรัพยำกร
บคุคลทีม่คีวำมรู้	และควำมสำมำรถ	เพือ่เพิม่ศกัยภำพในกำรแข่งขนัทำงเศรษฐกจิ	และ
กำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ	อย่ำงยั่งยืนในกำรสร้ำงสรรค์โครงกำรท่ียั่งยืน	 
พฒันำคน	ชมุชน	และสงัคม	ในถิน่ทุรกนัดำร	ให้มชีีวติควำมเป็นอยูท่ีด่ตีำมแนวคดิโครงกำร
ชมุชนดมีรีอยยิม้
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รางวัลที่บริษัท	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	

เอ็ดดูเทนเมนท์	จำากัด	(มหาชน)	ได้รับในปี	2558	ดังนี้

รางวัลจาก	สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำาหน่ายแห่งประเทศไทย

วันที่	 21	 ตุลำคม	 2558	บริษัทฯได้รับมอบโล่ห์เกียรติคุณจำกสมำคมผู ้จัดพิมพ ์
และผู้จ�ำหน่ำยหนังสือแห่งประเทศไทย	 ในฐำนะเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือด้ำนกำร 
กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนมหกรรมหนังสือทั่วประเทศ	ซึ่งเป็นกำรส่งเสริม
กำรอ่ำนของคนไทยให้แพร่หลำย	สร้ำงสังคมควำมรู้ที่ยั่งยืน	อันเป็นพื้นฐำนส�ำคัญ 
ในกำรพัฒนำประเทศ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	ประจำาปี	2558

 เรียน ผู้ถือหุ้น 
	 บริษัท	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์	จ�ำกัด	(มหำชน)	

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทั	เนชัน่	อนิเตอร์เนชัน่แนล	เอด็ดูเทนเมนท์	จ�ำกดั	(มหำชน)	ประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระ	3	ท่ำน	โดยมีนำยสมศักด์ิ	 เชียร์	จิระนคร	 เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	นำยสุธีร์	 
จนิตนำนฤมติร	และนำงสำวศันธยำ	กติตโิกวทิ	เป็นกรรมกำรตรวจสอบ	

ในปี	2558	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชมุรวม	4	ครัง้	แต่ละครัง้ใช้เวลำประชุม	2	ชัว่โมง	เพือ่ปฏบิตัหิน้ำท่ี
ต่ำงๆ	ตำมที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 โดยมีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี	หัวหน้ำ 
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	และผูบ้รหิำรระดบัสงูในวำระทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ดงันี้
 
• การจัดท�างบการเงิน	คณะกรรมกำรได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ�ำปี	 2558	 
ร่วมกับผูบ้รหิำรและผูส้อบบญัช	ีเพือ่ให้มัน่ใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัและบรษัิทย่อย	ได้จดัท�ำขึน้อย่ำง
ถกูต้องตำมท่ีควรในสำระส�ำคญัตำมหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและมกีำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพยีงพอ	ครบถ้วน	
เชือ่ถอืได้	นอกจำกนีไ้ด้สอบทำนกำรเปิดเผยข้อมลูและกำรปฏบิติัในรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท	บริษทัย่อย	
และบรษัิทร่วม	รวมทัง้รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั	เพือ่ให้มัน่ใจว่ำบรษิทัได้ด�ำเนินกำรตำมเงือ่นไขทำงธรุกจิปกตแิละ
เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ทีส่�ำนกังำน	กลต.และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด	

• การควบคมุภายใน	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำโครงสร้ำงกำรบรหิำรงำนของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน	เพือ่ให้เกดิควำมเป็นอสิระในกำรปฏิบตังิำน	พจิำรณำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ�ำปี	2558	ตำมปัจจยั
ควำมเสีย่งทีค่ำดว่ำจะมผีลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษทั	พร้อมให้ข้อเสนอแนะ	และกำรปรับแผนงำนกำร
ตรวจสอบให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์	มกีำรติดตำมกำรด�ำเนินกำรแก้ไขตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบ	ในประเดน็
ที่มีนัยส�ำคัญกับฝ่ำยบริหำรอย่ำงต่อเนื่อง	 ซ่ึงในปี	2558	 ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบ 
กำรควบคมุภำยในของบรษัิททีเ่ป็นสำระส�ำคญั

• การบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมกำรเห็นว่ำระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทั	มคีวำมเหมำะสมและ
เพยีงพอ	โดยฝ่ำยจัดกำรได้มกีำรตดิตำมกำรเปลีย่นแปลงและปัจจยัเสีย่งต่ำงๆ	อย่ำงใกล้ชดิ	และมกีำรรำยงำน
สถำนกำรณ์	รวมถึงแผนรองรับกำรเปลีย่นแปลงต่ำงๆ	ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบอย่ำงสม�ำ่เสมอ

• การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์	หรือ
กฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั	 ในเดอืนกมุภำพันธ์	2559	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชมุร่วมกบั
เลขำนกุำรบรษัิท	มคีวำมเหน็ว่ำบรษิทัได้ปฏบิติัอยูใ่นกรอบของกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์	และตลำดหลักทรพัย์	
ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์	และกฏหมำยท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกิจอย่ำงถูกต้อง
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(นำยสมศักดิ์	เชียร์	จิระนคร)
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	

• ผู้สอบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี	 2558	นำงสำว 
ปัทมวรรณ	วัฒนกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่	9832	 เป็นบุคคลที่มีควำมเหมำะสมมีควำมเป็นอิสระ	 
มคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรสอบบญัชมีำเป็นเวลำยำวนำน	ส�ำหรับกำรพิจำรณำคดัเลอืกผูส้อบบัญชี 
ของบริษัทประจ�ำปี	 2559	คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอให้แต่งตั้ง	 นำงสำวปัทมวรรณ	 วัฒนกุล	 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี	9832	หรือนำยวินิจ	ศิลำมงคล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่	 3378	หรือ 
นำงสำววรรณำพร	จงพีรเดชำนนท์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่	 4098	หรือนำยวีระชัย	 รัตนจรัสกุล	 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี	4323	แห่งบริษัท	 เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ำกัด	 เป็นผู้สอบบัญชีของ 
บรษัิทประจ�ำปี	2559	

• รายการระหว่างกนั	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษัิทฯ	กบับรษิทัในกลุม่	
ซึง่อำจท�ำให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษทั	โดยพิจำรณำถึงควำมจ�ำเป็นในกำรเข้ำท�ำรำยกำร
และควำมเหมำะสมทำงด้ำนรำคำของรำยกำร	โดยพจิำรณำจำกเง่ือนไขต่ำงๆ	ให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรด�ำเนนิ
กำรค้ำปกตใินรำคำตลำด	ซึง่สำมำรถเปรยีบเทยีบได้กบัรำคำทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภำยนอก	 (หำกท�ำได้)	และ 
ให้มกีำรเปิดเผยข้อมูลในกำรท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัตำมข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรกลต.	และตลำดหลกัทรพัย์ฯ	
ตลอดจนมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี	คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำเป็นรำยกำร 
ทำงกำรค้ำจริงอันเป็นธุรกิจตำมปกติทั่วไป	 และเป็นรำยกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 
ทีม่คีวำมโปร่งใส	ซึง่บริษทัได้ถือปฏบิตัติำมนโยบำยกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี	

	จำกกำรปฏิบัติงำนตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบนั้น	คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำบริษัท 
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรงำนตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 เพื่อให้มีควำมโปร่งใส	สุจริตและมี 
จรยิธรรม	ก่อให้เกดิควำมเชือ่มัน่แก่ผูถ้อืหุน้	ผูล้งทนุ	และผูท้ีเ่ก่ียวข้องทกุฝ่ำย	มผีลให้ระบบกำรควบคุมภำยใน	
ของบรษิทัมปีระสทิธิภำพเพยีงพอและเหมำะสม	ไม่มข้ีอบกพร่องทีเ่ป็นสำระส�ำคญั	รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกันที่
อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์นั้นเป็นรำยกำรจริงทำงกำรค้ำ	อันเป็นธุรกิจโดยปกติทั่วไป 
เป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล	 ไม่พบรำยกำรผิดปกติท่ีเป็นสำระส�ำคัญ	กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ 
ทำงรำชกำรทีเ่กีย่วข้องเป็นไปโดยถกูต้อง	ส�ำหรับงบกำรเงินส้ินสุดวนัที	่31	ธนัวำคม	2558	ไม่มีเหตกุำรณ์ 
แสดงถึงปัญหำหรือรำยกำรที่มีผลกระทบต่องบกำรเงินอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 ได้จัดท�ำขึ้นอย่ำงถูกต้องตำม 
ทีค่วร	ในสำระส�ำคญัตำมหลกักำรบัญชทีีร่บัรองทัว่ไป	และได้เปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ	
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ต่อรายงานทางการเงิน

บริษัท	เนช่ัน	อนิเตอร์เนช่ันแนล	เอด็ดเูทนเมนท์	จำากดั	(มหาชน)

คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ตระหนักถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนฯ	ใน
กำรก�ำกบัดแูลให้รำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ	ทีจ่ดัท�ำขึน้มข้ีอมลูทำงบญัชทีีถ่กูต้องครบถ้วนในสำระส�ำคญั	
โปร่งใส	เปิดเผยอย่ำงเพยีงพอทีจ่ะด�ำรงรกัษำไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษทัฯ	ป้องกนักำรทุจริตและกำรด�ำเนนิกำร
ทีผ่ดิปกต	ิรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนัซึง่อำจท�ำให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์	เป็นรำยกำรทำงกำรค้ำอนัเป็น
ธุรกิจปกติทั่วไป	รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยท่ัวไป	ใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสม
และถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ	ตลอดจนมีกำรพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผล	ประโยชน์สูงสุด	กำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง	ควำมรอบคอบระมัดระวังในกำรจัดท�ำงบกำรเงินและงบกำรเงินรวมของ 
บรษิทัฯ	บรษิทัย่อย	และกจิกำรควบคมุร่วมกนั	รวมถงึข้อมลูสำรสนเทศทำงกำรเงนิทีป่รำกฏในรำยงำนประจ�ำ
ปีของบริษัทฯ

ดงันัน้	เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีเกดิควำมเชือ่มัน่ต่อรำยงำนทำงกำรเงินของบรษิทัฯ	คณะกรรมกำรบริษทัฯ	จงึได้
แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ประกอบด้วย	กรรมกำรอิสระผู้ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ	ตำมประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	ท�ำหน้ำทีส่อบทำนให้
บริษัทฯ	มีกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	และกำรด�ำเนินงำนอย่ำงถูกต้องเพียงพอ	มีกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน	หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมโปร่งใส	 ถูกต้องและครบถ้วน	รวม
ทัง้ให้มคีวำมเพยีงพอของระบบบรหิำรควำมเสีย่งกำรควบคมุภำยใน	กำรตรวจสอบภำยใน	และกำรก�ำกบัดแูล
ของบรษัิทฯ	ทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิล	ตลอดจนมคีวำมครบถ้วนเพยีงพอ	และเหมำะสมของกระบวนกำร
ตดิตำมกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	นโยบำยต่ำงๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	และข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนควำม
เห็นเรื่องนี้ต่อคณะกรรมกำรบริษัทแล้วในรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท	

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	มคีวำมเหน็ว่ำ	ระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิทัฯโดยรวม	อยูใ่นระดับทีน่่ำพงึพอใจ	
สำมำรถให้ควำมมั่นใจอย่ำงมีเหตุผลต่อควำมน่ำเชื่อถือได้ของงบกำรเงินและงบกำรเงินรวมของบริษัท	 
และ	บริษัทย่อย	สิ้นสุดวันที่	 31	ธันวำคม	2558	 ซ่ึงผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงควำมเห็นว่ำงบกำรเงิน	 
ได้แสดงฐำนะกำรเงิน	ผลกำรด�ำเนินงำน	และกระแสเงินสด	ถูกต้อง	ครบถ้วน	 เชื่อถือได้	สมเหตุสมผล	 
ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป	มีกำรใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสม	และถือปฏิบัติอย่ำง
สม�่ำเสมอ	เปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใส	เพียงพอ	และปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ดวงกมล	โชตะนำ
ประธำนกรรมกำร

พนำ	จันทรวิโรจน์
กรรมกำร	และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
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สรุปผลการดำาเนินงานรวมของบริษัท

กล่าวโดยสรุป

ผลกำรด�ำเนนิงำนส�ำหรับปีส้ินสดุวนัท่ี	31	ธนัวำคม	2558	กลุ่มบริษทัรำยงำนผลประกอบกำร
แสดงเป็นผลขำดทุนจ�ำนวน	18.35	ล้ำนบำท	 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2557	 
ซึ่งมีผลก�ำไรจ�ำนวน	1.73	ล้ำนบำท	

งบกำรเงินรวมของบริษัท	เนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนท์	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อยส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2558	มีผลประกอบกำรเป็นผลขำดทุนจ�ำนวน	18.35	ล้ำนบำท	เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของ	ปี	2557	ซึ่งมีผลก�ำไรจ�ำนวน	1.73	ล้ำนบำท	คิดเป็นกำรเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ	1,161	ทั้งนี้	
บริษัทขอชี้แจง	ผลกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญ	สรุปได้ดังนี้

1. รายได้จากการขายและบริการส�าหรับปี 2558 ลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน 
 ของปี 2557 เหตุผลหลักมาจาก 

	 •	 รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยสื่อสิ่งพิมพ์ลดลงร้อยละ	 2	 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกรำยได้จำกกำร 
	 	 จ�ำหน่ำยพ๊อคเก็ตบุ๊คลดลงร้อยละ	28	และรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ต่ำงประเทศลดลง	 
	 	 ร้อยละ	17	ในขณะที่รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยหนังสือเด็กเพิ่มขึ้นร้อยละ	88	

 •	 รำยได้จำกกำรให้บรกิำรลดลงร้อยละ	24	เนือ่งจำกรำยได้จำกกำรรบัจ้ำงผลติ	จ�ำหน่ำย	และบรกิำรอืน่ 
	 	 จำกสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงประเทศลดลงร้อยละ	8	นอกจำกนี้	 รำยได้จำกกำรขำยโฆษณำและรับจ้ำงผลิต 
	 	 รำยกำรในทีวีดิจิตอลลดลงร้อยละ	52	

2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายส�าหรับปี 2558 ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปี 2557  
 เหตุผลหลักมาจาก 

 •	 ต้นทุนขำยลดลงร้อยละ	11	 เนื่องจำกกลุ่มบริษัทสำมำรถควบคุมต้นทุนกำรผลิตได้มีประสิทธิภำพ 
	 	 มำกขึ้น	

 •	 ต้นทุนบริกำรลดลงร้อยละ	17	ซึ่งสอดคล้องกับรำยได้จำกกำรให้บริกำรที่ลดลง	 โดยกลุ่มบริษัท 
	 	 สำมำรถบริหำรจัดกำรควบคุมต้นทุนกำรผลิตรำยกำรในทีวีดิจิตอล	

	 •	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึ้นร้อยละ	11	 เนื่องจำกกลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริม 
	 	 กำรขำยและกำรตลำดเพิ่มขึ้น
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บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

 1

(ก) เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)  
 

การรวมธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ี
เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

การควบคุม หมายถึงอาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
ประโยชนจ์ากกิจกรรมของกิจการนั้น  ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียง
ท่ีเกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอาํนาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ  การกาํหนด
วนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใช้ดุลยพินิจเขา้มา
เก่ียวขอ้ง  
 

กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึง
การรับรู้จาํนวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุ
ไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพื่อจ่ายชาํระ
ใหแ้ก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั 
 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 
 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษาและอ่ืนๆ       
ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

บริษทัย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ  
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้
เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม            
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
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บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

 1

การสูญเสียการควบคุม 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น กาํไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิม
ท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม  

 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน   ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 

 
(ค) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท
เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 
(ง) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชําระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกับการชําระหน้ี          
ในอนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
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บคุคลอ้างองิอืน่ ๆ 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ) : 

	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 93	ชั้น	1	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	50-51	ถ.สาทรใต้	กรุงเทพฯ	10120	

	 โทรศัพท์	 :	 (66)	2677-2000
	 โทรสาร		 :		 (66)	2677-2222

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1.	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(audit	fee)

	 บรษิทั	บรษิทัย่อยและกจิการทีค่วบคมุร่วมกัน	จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชใีนปี	2558	เป็นจ�านวนเงนิ 
	 รวม	1,640,000	บาท

2.	 ค่าตอบแทนอื่น	(non-audit	fee)	–ไม่มี-
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ที่ปรึกษากฎหมาย	

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

	 ห้อง	702	อำคำรเจ้ำพระยำทำวเวอร์	(โรงแรมแชงกรี-ลำ)		
	 เลขที่	89	ซอยวัดสวนพลู	ถนนเจริญกรุง	เขตบำงรัก	กรุงเทพมหำนคร	10500

	 โทรศัพท์	 :	 (66)	2630-7636-8
	 โทรสำร		 :	 (66)	2630-7639
 
 2. บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิช จ�ากัด

	 140/40	A	อำคำร	ไอทีเอฟ	ชั้น	19	ถนนสีลม	แขวงสุริยวงศ์	เขตบำงรัก	กรุงเทพฯ	10500

	 โทรศัพท์	 :	 (66)	2634-4995-7
	 โทรสำร		 :	 (66)	2238-2574,	(66)	2634-4998

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

 บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 

	 1858/123-124	ชั้น	29	อำคำรทีซีไอเอฟ	ถนนบำงนำ-ตรำด	แขวงบำงนำ	เขตบำงนำ	
	 กรุงเทพมหำนคร	10260

	 โทรศัพท์	 :	 (66)	2338-3292
	 โทรสำร		 :	 (66)	2338-3904
	 Email	 	 :		 investor@nine.co.th
	 Website	 :		 http://www.nine.co.th
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Nation International Edutainment Public Co., Ltd.
1858/123-124 Bangna-Trad Road, Bangna,Bangkok 10260 Thailand

Tel. (662) 338 3333 Fax. (662) 338 3904

www.nine.co.th
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