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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษทั
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ NINE
ประเภทธุรกิจ
• ธุรกิจสำ�นักพิมพ์โดยผลิตและจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์		
		 ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คส์ และสิ่งพิมพ์สำ�หรับเยาวชน
• ธุรกิจผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
• ธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายและให้บริการต่างๆ
		 ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ
• ธุรกิจดิจิตอล ให้บริการเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์
		 โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ดิจิตอลอื่นๆ
• ธุรกิจการบริหารลิขสิทธิ์
• ธุรกิจบริการด้านการศึกษา
ที่อยู่สำ�นักงานใหญ่ เลขที่1858/123-124 ชั้น 29 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท บมจ. เลขที่ 0107551000312
โทรศัพท์
(66) 2338-3333
โทรสาร
(66) 2338-3904
ทุนจดทะเบียน
259,250,000 บาท
ทุนชำ�ระแล้ว
170,048,386 บาท
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วน
ทุน
การถือหุ้น จดทะเบียน
(%)
(บาท)

ทุน
ชำ�ระแล้ว
(บาท)

บริษัทย่อย
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บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด
1858/123-124 ชั้น 29
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ
บริษัท เนชั่น คิดส์ จำ�กัด1
1858/123-124 ชั้น 29
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ

สิ่งพิมพ์

99.99

41,250,000 41,250,000

ประกอบธุรกิจ และผลิต
รายการในรูปแบบต่างๆ
เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อ
โทรทัศน์ และสื่อรูปแบบใหม่

99.99

1,000,000 1,000,000

บริษัท เนชั่น โกลบอล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด
1858/123-124 ชั้น 29
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ
บริษัท ไนน์ บี ไบรท์ จำ�กัด2
1858/123-124 ชั้น 29
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ

สิ่งพิมพ์

98.99

50,000,000 50,000,000

บริการด้านการศึกษา

-

-

-

หมายเหตุ
1. บริษัท เนชั่น คิดส์ จ�ำกัด หยุดด�ำเนินพาณิชยกิจตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557
2. บริษัท ไนน์ บี ไบร์ท จ�ำกัด ด�ำเนินการเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 58 และช�ำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว
เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 58
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สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน
หน่วย : ล้านบาท
1. ข้อมูลจากงบการเงินรวม
2558
2557
• รายได้จากการขายและบริการ
211.01
241.45
• รายได้รวม
227.62
261.36
• กำ�ไรขัน้ ต้น
57.12
64.14
• กำ�ไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 11.06
31.01
• กำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิ
(18.53)
1.71
• สินทรัพย์รวม
659.40
711.43
• ส่วนของผูถ้ อื หุน้
487.03
516.27

2. อัตราส่วนทางการเงิน
• อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
• อัตรากำ�ไรขั้นต้น
• อัตรากำ�ไรสุทธิตอ่ รายได้รวม
• อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
• อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
• กำ�ไรต่อหุน้ (ขัน้ พืน้ ฐาน)
• กำ�ไรต่อหุน้ (ปรับลด)
• เงินปันผลต่อหุน้
• มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ (ขัน้ พืน้ ฐาน)
• มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ (ปรับลด)

เท่า
%
%
%
%
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

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

2557
0.38
26.56
0.66
0.33
0.23
0.01
0.01
0.10
3.04
3.04

2556
347.85
359.45
105.79
64.52
20.44
761.31
529.64

2556
0.44
30.41
5.69
5.74
3.62
0.16
0.16
0.15
4.22
4.11
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สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน
การลงทุนในบริษัทย่อยของ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
		
		
ประเภทธุกิจสิ่งพิมพ์
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด
บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด
ประเภทธุรกิจสื่อโทรทัศน์
บริษัท เนชั่น คิดส์ จำ�กัด
(หยุดดำ�เนินพาณิชยกิจตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557)

ประเภทธุรกิจให้บริการด้านการศึกษา
บริษัท ไนน์ บี ไบรท์ จำ�กัด
(เลิกกิจการและเสร็จสิ้นการชำ�ระบัญชี
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558)

ทุนจดทะเบียน อัตราการลงทุน
ล้านบาท
ร้อยละ
41.25		99.99
50.00		98.99
1.00		99.99
1.00		59.99

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ในกรณีปกติทกี่ ลุม่ บริษทั ฯ ไม่มคี วามจ�ำเป็นในการใช้เงินเพือ่ การลงทุนหรือขยายกิจการ
และมีกระแสเงินสดเพียงพอ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท)
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�ำรองตามกฎหมาย และส�ำรองอื่นๆ ที่จ�ำเป็นและเหมาะ
สม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจ�ำเป็น
และความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้อง
ถูกน�ำเสนอเพือ่ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษั ท มี อ� ำ นาจอนุ มั ติ ใ ห้ จ ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลได้ โดยการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว จะต้องได้รับการอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น
คราวต่อไป
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บริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2557 ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท
เป็นจ�ำนวนเงิน 11.90 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27
พฤษภาคม 2558
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สารจากประธานกรรมการ
เรียนท่านผู้ถือหุ้น
สวัสดีค่ะท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ปี 2559 ยังคงเป็นปีแห่งความท้าทายในด้านเศรษฐกิจของหลายอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องมาจากปี 2558 แต่ละองค์กรต้องมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลก
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ก็จำ� เป็นต้องปรับตัวตามผูบ้ ริโภคเช่นเดียวกัน
เพื่อการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปี 2559 จะใช้จุดแข็งของเครือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยจะเน้นที่สามธุรกิจ อันได้แก่ หนึ่งคือ สิ่งพิมพ์ส�ำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งจะเน้นการจัดพิมพ์หนังสือที่มี
ยอดขายสูง และมีการควบคุมยอดพิมพ์ทเี่ หมาะสม สอง ได้แก่ธรุ กิจโทรทัศน์ โดยเป็นการผลิตรายการเอ็ดดูเทนเมนท์
ส�ำหรับสถานีโทรทัศน์ในเครือและนอกเครือ โดยมีรายได้จากค่าโฆษณาและการรับจ้างผลิต ซึ่งในปีที่ผ่านมา 
ในภาพรวม ธุรกิจโทรทัศน์ดิจิตอลยังอยู่ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูง และสาม ได้แก่ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
nstore.net ซึ่งเป็นธุรกิจหนึ่งของโลกที่ก�ำลังเติบโต โดยเราใช้ฐานข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของเครือเนชั่นและ
เครือข่ายการจัดส่งที่มีอยู่แล้ว ด้วยธุรกิจสามอย่างที่กล่าวมาข้างต้น ในปี 2559 นี้ น่าจะประสบผลที่ดี
เรายังคงมุ่งมั่นที่จะน�ำเสนอคอนเทนท์ที่มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือเพื่อผู้บริโภคต่อไป
บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า  พันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน และ พนักงาน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ทุกท่านเป็นก�ำลังส�ำคัญที่ท�ำให้บริษัทมีความมั่นคงและเจริญเติบโต
ได้อย่างต่อเนื่อง

ดวงกมล โชตะนา
ประธานกรรมการ

07

ANNUAL REPORT 2015

กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น

นายเสริมสิน สมะลาภา
กรรมการ

กรรมการ

นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

ดร. ศันธยา กิตติโกวิท
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวดวงกมล โชตะนา
ประธานกรรมการ

3
6
7
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นายพนา จันทรวิโรจน์

นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร

กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้อ�ำนวยการ - พัฒนาธุรกิจ

นายแสงชัย ลีลานวลิขิต
ผู้อ�ำนวยการ - ฝ่ายขาย

นางสาวบุญพา แซ่เบ้
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
- ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ดร. วงศ์สิริ สังขวาสี มิยาจิ
บรรณาธิการบริหาร

10
11

9
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คณะกรรมการบริษัท
นางสาวดวงกมล โชตะนา
ประธานกรรมการ

อายุ 53 ปี
การศึกษา					
- ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม					
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย					
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่น 144/2554
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 2/2555)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TLCA)			
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่น 1
การอบรมปี 2558				
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TLCA)
- หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 3
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558					
- นางสาวดวงกมล โชตะนา 52,714 หุ้น (0.03 %)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร					
- ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน 					
มี.ค. 58 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
2554 – ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน				
2553 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้อ�ำนวยการ บจก. กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. คมชัดลึก มีเดีย
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการและประธานกรรมการ บจก. ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. เอ็น เอ็ม แอล
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. เนชั่น ยู
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง
18 ส.ค. 58 – ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน
- ไม่มี จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
10 เดือน ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
4/5
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
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คณะกรรมการบริษัท
นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
กรรมการ

อายุ 70 ปี
การศึกษา
- ประกาศนียบัตรโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์กรุงเทพมหานคร (ACC)
- โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54/2549
การอบรมปี 2558
- ไม่มี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
- นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
หุ้น
- คู่สมรส (นางนันทวัน แซ่หยุ่น)
หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มีประวัติการท�ำงาน
2514 - 2555
บรรณาธิการอ�ำนวยการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2536 - มี.ค. 58
ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2555 - มี.ค. 58
กรรมการและประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2555 - มี.ค. 58
ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
มี.ค. 58 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
มี.ค. 58 - ปัจจุบัน
กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและกองบรรณาธิการ
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
มี.ค. 58 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. เอ็น เอ็ม แอล
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. เนชั่น ยู
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. เนชั่น คิดส์
29 ธ.ค. 57 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน
- ไม่มี
จ�ำนวนปีด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
13 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2539)
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
4/5
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
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คณะกรรมการบริษัท
นายเสริมสิน สมะลาภา
กรรมการ
อายุ 48 ปี
การศึกษา
- ปริญญาโท สาขาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจสโลน
สถาบันเทคโนโลยี แห่งแมสซาชูเซ็ทส์ (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กลยุทธ์ส�ำหรับบริษัทสื่อ หลักสูตรผู้บริหาร วิทยาลัยบริหารธุรกิจฮาวาร์ด
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 24
การอบรมปี 2558
- ไม่มี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
- นายเสริมสิน สมะลาภา
- หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2553 - 2554
กรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2555 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2554 - มี.ค. 58
กรรมการ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
มี.ค. 58 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
มี.ค. 58 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2553 - ปัจจุบัน
นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. เนชั่น ยู
18 ส.ค. 58 - ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยเนชั่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน
- ไม่มี
จ�ำนวนปีด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
4 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2554)
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
2/5
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
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คณะกรรมการบริษัท
นายพนา จันทรวิโรจน์

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 57 ปี
การศึกษา
- ปริญญาโท : Tufts University, USA
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย						
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 71
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยง
การอบรมปี 2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย						
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 71/2549
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
- นายพนา จันทรวิโรจน์
- หุ้น
- คู่สมรส (นางผุษดี จันทรวิโรจน์)
- หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
- หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. เนชั่น คิดส์
พ.ค. 58 - ปัจจุบัน
กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
18 ส.ค. 58 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ - มหาวิทยาลัยเนชั่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน
- ไม่มี
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
4 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2554)
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
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คณะกรรมการบริษัท
นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 72 ปี

การศึกษา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์และการบริหารอุตสาหกรรม
University of Wisconsin, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Wisconsin, USA
- ประกาศนียบัตรโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร (ACC)
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย						
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 101
- หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบ รุ่นที่ 23
การอบรมปี 2558
- KPMG- Internal Audit oversight
- Transfer pricing act: Considerations for Audit Committees
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
- นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
- หุ้น
- คู่สมรส (นางอลิสรา จิระนคร)
- หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
- หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน		
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2543 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บจก. เร็บบิท เอเชีย
2545 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บจก. พี.อาร์.เอส.เอส.
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน
- ไม่มี
จ�ำนวนปีด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
7 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2551)
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
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คณะกรรมการบริษัท
นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 71 ปี
การศึกษา
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย						
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (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 ธันวาคม 2558
- นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร
- หุ้น
- คู่สมรส (นางเฟื่องฟ้า จินตนานฤมิตร) - หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
- หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2518 - ปัจจุบัน
หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. แพคดีไซน์
2531 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. ทอปคอน
2532 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. นฤมิตร
2538 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. แพคครีเอท
2538 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.สยามอาร์ตเซรามิค
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท บจก. หาดใหญ่นครินทร์
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือกิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องกัน
- ไม่มี
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
7 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2551)
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
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คณะกรรมการบริษัท
ดร. ศันธยา กิตติโกวิท

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 45 ปี
การศึกษา
- ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MBA - International Management, University of Dallas, Texas, USA
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การต้นทุน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย						
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107
การอบรมปี 2558
- Transfer pricing act: Considerations for Audit Committees
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
- นางสาวศันธยา กิตติโกวิท
- หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน
2541 – 2542
นักวิเคราะห์ทางการเงินอาวุโส บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2542 – ปัจจุบัน
อาจารย์ประจ�ำ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555 - ปัจจุบัน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือกิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องกัน
- ไม่มี
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
2 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2556)
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
4/5
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
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ผู้บริหารระดับสูง
ดร. วงศ์สิริ สังขวาสี มิยาจิ
บรรณาธิการบริหาร
อายุ 52 ปี
การศึกษา
- ปริญญาเอก Graduate School of Science and Technology, Chiba University, Japan
- ปริญญาโท Industrial Chemistry, Faculty of Engineering, Chiba University, Japan
- ปริญญาตรี Industrial Chemistry, Faculty of Engineering, Chiba University, Japan
การอบรม
- ไม่มี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
- 3,000 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2545 - 2549
กรรมการอ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บจก. เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2549 - 2555
ที่ปรึกษา บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2555 - ปัจจุบัน
บรรณาธิการบริหาร บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
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ผู้บริหารระดับสูง
นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร
ผู้อ�ำนวยการ - พัฒนาธุรกิจ
อายุ 52 ปี
การศึกษา
- ปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ สาขาการแปล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน สาขานโยบายและการวางแผนการสือ่ สาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
- ไม่มี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2537 - 2547
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสั่งซื้อและการตลาดผลิตภัณฑ์ บจก. เอเซียบุ๊คส์
2547 - 2549
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายส�ำนักพิมพ์ บจก. เอเซียบุ๊คส์
2549 - ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการ - พัฒนาธุรกิจ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
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ผู้บริหารระดับสูง
นายแสงชัย ลีลานวลิขิต
ผู้อ�ำนวยการ - ฝ่ายขาย
อายุ 48 ปี
การศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
- ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
- 1,000 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน
2533 - 2553
ผู้จัดการฝ่ายขาย บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2553 - ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการ - ฝ่ายขาย
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
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ผู้บริหารระดับสูง
นางสาวบุญพา แซ่เบ้

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ - ฝ่ายบัญชีและการเงิน
อายุ 42 ปี
การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรม
การอบรมปี 2558
- บัญชีและภาษีที่ update
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน
2551 - 2553
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2553 - 2554
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2554 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
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โครงสร้างการประกอบธุรกิจ

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท จำกัด (มหาชน)

สิ่งพิมพ
หนังสือ
พ็อคเก็ตบุคส

ผูผลิต
รายการโทรทัศน

ดิจิตอล

ผลิตรายการ
E-Commerce
ตัวแทนจำหนาย

การตูน
และหนังสือ
สำหรับเยาวชน

99.99%

99.99%
บจก. เนชั่น คิดส (NTK)
ทุนชำระแลว 1 ลานบาท

ตัวแทนจำหนาย
ดิจิตอล
คอนเทนท
จากตางประเทศ

บริการอ�นๆ
ตัวแทน
จำหนายสิ่งพิมพ
จากตางประเทศ

การศึกษา
ส�อการเรียน
การสอน
ภาษาอังกฤษ (NJ)

การบริหาร
ลิขสิทธิ์

บจก. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท (NED)
ทุนชำระแลว 41.25 ลานบาท

98.99%
บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท (NGE)
(เดิม บจก. เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท (NEE))
ทุนชำระแลว 50.00 ลานบาท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
มีโครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์และบริการ
ดังต่อไปนี้

ดำ�เนินการ		 2558				 2557				 2556
รายได้จากกลุ่มธุรกิจ
					
โดย
ลบ.		ร้อยละ		ลบ.		 ร้อยละ		 ลบ.			ร้อยละ
1.		ธุรกิจสำ�นักพิมพ์
1.1 การผลิตและจำ�หน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์
NINE
32.57 14.31
47.67 18.24
70.51 19.62		
1.2 การผลิตและจำ�หน่ายสื่อสิง่ พิมพ์ส�ำ หรับเยาวชน NGE, NED,
90.88 39.93
72.14 27.60 140.06 38.96
					
NINE
2.		ธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์
NINE
65.54 28.79
72.45 27.72
79.69 22.17
		ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง ก
3.		ธุรกิจจำ�หน่ายสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต
NINE
1.87
0.82
3.14
1.20
2.10
0.58
4.		ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณา
NINE, NTK 20.16
8.86
42.21 16.15
51.32 14.28
		ผ่านสื่อโทรทัศน์		
5.		ธุรกิจด้านการศึกษา	
NBB, NINE
3.84
1.47
4.17
1.16
6.		รายได้อื่น ข			
16.60
7.29
19.91
7.62
11.60
3.23		
รายได้รวม		
227.62 100.00 261.36 100.00 359.45 100.00
หมายเหตุ: ก รวมรายได้จากค่าจ้างพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าบริการจากการเป็นตัวแทนขายโฆษณาในสิ่งพิมพ์
  ต่างประเทศ
ข รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้ค่าบริหารส่วนกลาง ค่าบริการอื่นๆ รวมทั้ง รายได้จากการขาย
  เศษซาก ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ เป็นต้น
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เครือข่ายธุรกิจ

ธุรกิจหนังสือ
Nation Books

หนังสือ
คุณภาพ
หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์
ด�ำเนินธุรกิจผ่านตัวบริษัทฯ เอง ภายใต้ชื่อส�ำนักพิมพ์ “เนชั่นบุ๊คส์” ซึ่งผลิตและจ�ำหน่าย
หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ที่ได้รับความไว้วางใจ โดยได้รับลิขสิทธิ์จากนักเขียนและส�ำนักพิมพ์
ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นผู้จัดพิมพ์และจ�ำหน่ายผลงานที่มีคุณภาพ
ครอบคลุมเนือ้ หาหลากหลายแนว ได้แก่ หมวดบริหารและจัดการ, หมวดนวนิยาย, หมวด
ภาษาและการเรียนรู,้ หมวดศาสนา จิตวิทยา และปรัชญา และหมวดทัว่ ไป ครอบคลุมความ
ต้องการของผู้อ่านทุกกลุ่ม
เว็บไซต์ : www.nine.co.th,

www.facebook.com/NationBooksFanPage
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ธุรกิจหนังสือ
Nation Kids

เสริมทักษะ
และ
จินตนาการ

การ์ตูนและหนังสือสำ�หรับเยาวชน
บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจส�ำนักพิมพ์โดยผลิต น�ำเข้า
และจัดจ�ำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ส�ำหรับเยาวชนเพื่อการศึกษา บันเทิง และการเสริมทักษะ
ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ส่วนใหญ่ได้รับลิขสิทธิ์
มาจากกลุม่ ประเทศแถบยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย เช่น Walt Disney, Warner Bros.
เป็นต้น และรับจัดจ�ำหน่ายหนังสือให้แก่ บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (NED)
หนังสือและสื่อที่ผลิตโดยส�ำนักพิมพ์เนชั่น โกลบอลที่ได้รับความนิยม ได้แก่ นิทาน
และกิจกรรมเสริมทักษะคาร์แรคเตอร์ดิสนีย์, หนังสือรวมนิทานคลาสสิกของดิสนีย์
ฉบับปกแข็ง” “เจ้าหญิงแปลงโฉม” เป็นต้น
เว็บไซต์ : www.nine.co.th,
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ธุรกิจหนังสือ
Nation Edutainment

การ์ตูน
ยอดนิยม
หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น และการ์ตูนไทย
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจส�ำนักพิมพ์โดยผลิต
และจัดจ�ำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ส�ำหรับเยาวชนเพื่อการศึกษาและบันเทิง
ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี โดย
มุ่งเน้นหนังสือการ์ตูนยอดนิยมที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากส�ำนักพิมพ์ชั้นน�ำ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในแถบเอเซีย ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี ฯ
รวมทั้ ง การ์ ตู น ความรู ้ แ ละวรรณกรรมเยาวชนจากบริ ษั ท ต่ า งๆ
เช่น Shueisha Inc., Shogakukan Kodansha และ Futabasha
เป็นต้น
หนังสือการ์ตูนและวรรณกรรมเยาวชนที่ผลิตโดยส�ำนักพิมพ์เนชั่น
เอ็ดดูเทนเมนท์ ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มนักอ่าน ได้แก่ “นารุโตะ
นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ” “เทพมรณะ Bleach” “Bakuman” “Blue Exorcist”
การ์ตูนไทย อาทิ “มีดที่ 13” เป็นต้น
เว็บไซต์ : www.nine.co.th,

nedcomics

www.facebook.com/
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ธุรกิจการบริหาร
ลิขสิทธิ์
Character Management

หลากหลาย
สินค้า
คาแรคเตอร์
โดนใจ
ด�ำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์
ของตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงและ
ได้รับความนิยมจากต่างประเทศ
เพื่อบริหารสิทธิ์ของตัวการ์ตูน
ให้ กั บ ผู ้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ที่ ส นใจซื้ อ
ลิขสิทธิ์ และน�ำไปผลิตเป็นสินค้า
ส�ำหรับจัดจ�ำหน่ายภายในประเทศไทย
รวมถึงเจ้าของผลิตภัณฑ์ และ
ห้างค้าปลีก ที่สนใจซื้อลิขสิทธิ์
เพื่อกิจกรรมส่งเสริมการขาย
นอกจากนีย้ งั รวมถึงการท�ำการ
ตลาดเพื่อส่งเสริมให้ตัวการ์ตูน
ต่างๆที่บริษัทฯดูแลอยู่ให้เป็นที่
รู้จัก และได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายมากยิง่ ขึน้ ในประเทศไทย
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ธุรกิจ
ผลิตรายการ
โทรทัศน์
TV Content

Nine TV ด�ำเนินธุรกิจจัดท�ำรายการหลากหลายรูปแบบเพื่อแพร่ภาพทางระบบโทรทัศน์
ดิจิตอล จากรายการเอ็ดดูเทนเมนท์เพื่อเยาวชนและครอบครัว ไปจนถึงรายการวัยรุ่น
และรายการวาไรตี้บันเทิง ควบคู่ไปกับการด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

รายการ
สนุก
มีสาระ
สำ�หรับ
เยาวชน

นอกจากนี้ ทางบริษทั ยังมีความช�ำนาญในการรับผลิตงานสือ่ ประชาสัมพันธ์และสือ่ โฆษณา
ให้กับลูกค้าภายนอก ทั้งองค์กรเอกชนและภาครัฐ
ปัจจุบนั Nine TV ด�ำเนินการผลิตรายการวาไรตีบ้ นั เทิง “เรือ่ งของดาว NOW Society”
5 วันต่อสัปดาห์ และรายการสนทนาเพื่อสาระ “คมชัดลึก ติดดาว” ในทุกๆสัปดาห์ ให้กับ
ช่อง NOW 26 และอยู่ในระหว่างการพัฒนารายการการศึกษาให้กับภาครัฐและโครงการ
การศึกษาออนไลน์ให้กับองค์กรเอกชนภายนอก
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ธุรกิจดิจิตอล
NSTORE

เสิร์ฟ
สินค้าดีๆ
ให้คุณ
ด้วยใจ

ด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ การผลิ ต และจั ด จ�ำหน่ า ยสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์
อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบเล่ม หลากหลายแนวทีส่ อดคล้อง
กับรสนิยมการอ่านในแต่ละไลฟ์สไตล์ ได้แก่แนวการ
บริหาร, การจัดการ, ศาสนา, จิตวิทยา, ปรัชญา,
ภาษา, นิยาย, วรรณกรรม, นิทาน, การ์ตูน และอื่นๆ
ทั้งที่เป็นหนังสือพิมพ์, พ็อคเก็ตบุคส์, นิตยสาร เพิ่ม
ความสะดวกให้กบั ผูท้ รี่ กั การอ่าน สามารถซือ้ ได้รวดเร็ว
โดยไม่เสียเวลาในการเดินทางผ่านทางช่องทางเว็บไซต์
NSTORE.net, แอพพลิเคชั่น Nationbooks บน
iOS, android, แอพพลิเคชั่นของพันธมิตร บน iOS,
android ,โซเชียลมีเดียต่างๆ, LINE account, อีเมล์,
โทรศัพท์, Affiliate Program
ด�ำเนินธุรกิจจัดจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค หลาก
หลายประเภท คลอบคลุมผู้บริโภค ทุกเพศ ทุกวัย ทุก
ไลฟ์สไตล์ เช่น สินค้า IT, ของใช้ในบ้าน, ของเล่นของใช้
ส�ำหรับเด็ก, สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม, สินค้า
กีฬา, อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์, เกม, ดีวีดี และอื่นๆ
อีกมากมาย สามารถซือ้ ได้รวดเร็วโดยไม่เสียเวลาในการ
เดินทางผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ NSTORE.net,
โซเชียลมีเดียต่างๆ, LINE account, อีเมล์, โทรศัพท์,
Affiliate Program
เว็บไซต์ : nstore.net
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ธุรกิจบริการ
เป็นตัวแทนจำ�หน่าย
สิ่งพิมพ์
จากต่างประเทศ
และบริการที่
เกี่ยวข้อง
International Media

กลุม่ บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสิง่ พิมพ์จากต่างประเทศชัน้ น�ำและบริการที่
เกีย่ วข้องผ่านตัวบริษทั ฯ เอง สิง่ พิมพ์ทบี่ ริษทั ฯ จัดจ�ำหน่ายมีทงั้ หมด 184 ฉบับ ประกอบ
ด้วยหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศและนิตยสารภาษาต่างประเทศ ธุรกิจดังกล่าวรวมถึง
การเป็นตัวแทนขายสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่ได้ปรับตัวให้เข้ากับยุคปัจจุบันโดยสามารถติดตาม
ได้ทั้งทางสิ่งพิมพ์และออนไลน์ และตัวแทนขายโฆษณาให้กับหนังสือพิมพ์ The Yomiuri
Shimbun ฉบับที่พิมพ์ในประเทศไทย การรับจ้างพิมพ์ หนังสือพิมพ์ The Yomiuri
Shimbun รวมถึ ง การจั ด ส่ ง ให้ แ ก่ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละนิ ต ยสารอี ก หลายฉบั บ ด้ ว ย
โดยการให้บริการดังกล่าวของบริษัทฯ เป็นแบบ One Stop Service เพื่อความสะดวก
ของเจ้าของสิ่งพิมพ์ในการติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

เปิดโลกทัศน์
สู่ประชาคม
โลก
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ธุรกิจการศึกษา
Nation Junior

สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เรียนรู้
ด้วยความ
สนุกสนาน

นิตยสารเนชั่นจูเนียร์ เป็นนิตยสารภาษาอังกฤษรายเดือนที่ตอบทุกความต้องการของ
วัยรุน่ มายาวนานมากกว่า 20 ปี เนชัน่ จูเนียร์จงึ ได้กลายเป็นเหมือนเพื่อนคู่ใจของวัยรุน่ ที่
ช่วยท�ำให้ภาษาอังกฤษกลายเป็นเรื่องง่ายๆในชีวิตประจ�ำวัน ด้วยรูปแบบกะทัดรัดคุ้มค่า
กับสาระและบันเทิงจากคอลัมน์คุณภาพถึง 2 ปกในเล่มเดียวกัน ปกหน้ามีเนื้อหา 80%
เป็นภาษาอังกฤษครอบคลุมเนื้อหาทางด้าน IQ EQ Education และ Lifestyle ส่วน
ปกหลังมีเนื้อหา 20% เป็นภาษาไทย ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านทบทวนเนื้อหาเข้มข้น
เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยรวม 7 วิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ (สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
ในแต่ละเล่ม)
เนชั่นจูเนียร์ ฉบับพิเศษ NJ Special Admission ผลิตขึ้นจ�ำนวน 2 เล่มในช่วงเดือน
ตุลาคมของทุกปี โดยรวบรวมเนื้อหาบทเรียนและข้อสอบ ด�ำเนินการสอนโดยคณาจารย์
ชั้นน�ำ เพื่อใช้ส�ำหรับทบทวนความรู้สอบ GAT/PAT, O-NET, และ 7 วิชาสามัญ โดย
สามารถติวผ่านสัญญาณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ และ
สามารถทบทวนผ่านทางออนไลน์เวปไซต์ได้อีกทั้งปี
เว็บไซต์ : www.njspellingbee.net
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขันธุรกิจส�ำนักพิมพ์
ปี 2558 นับเป็นอีกปีทธี่ รุ กิจอุตสาหกรรมสิง่ พิมพ์ตกลงอย่างต่อเนือ่ ง เห็นได้จากการทีน่ ติ ยสารปิดตัวมากขึน้
หลายฉบับ และจ�ำนวนคนเข้าชมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติเดือนตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ลดลงถึง 25%
ยอดขายรวมของทุกส�ำนักพิมพ์ของงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครัง้ ล่าสุด เดือนตุลาคม ปี 2558 ลดลงจาก
ปี 2557 ที่ 14.7% (ที่มา: สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�ำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย) ข้อมูลนี้ตอกย�้ำให้เห็น
ชัดเจนว่า  อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ก�ำลังอยู่ในภาวะซบเซา สภาพการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแต่ในประเทศไทย
เท่านั้น ทั่วโลกก็ประสบปัญหาอย่างเดียวกัน นอกจากนั้น ร้านขายหนังสือรายย่อยยังปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะร้านขายหนังสือการ์ตนู ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์ทรี่ าคาต่อเล่มไม่สงู มีผลเป็นลูกโซ่ทำ� ให้ผอู้ า่ นหาซือ้ หนังสือ
ล�ำบากขึ้น และไม่สามารถสั่งจ�ำนวนน้อยจากร้านค้าออนไลน์ได้ เนื่องจากค่าส่งมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคา
หนังสือ ท�ำให้ผู้อ่านหนังสือการ์ตูนรอซื้อในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ หรืองานมหกรรมหนังสือระดับชาติ
มากกว่าหนังสือประเภทอื่น จะเห็นได้ว่า  ยอดขายของหนังสือการ์ตูนของบริษัทฯ ในสองงานดังกล่าวมี
อัตราส่วนลดลงน้อยกว่าหนังสือประเภทอื่น (ที่มา: บริษัทฯ)
ในส่วนของหนังสือส�ำหรับผู้ใหญ่ เช่ น หนั ง สื อ แนวธุ ร กิ จ หนั ง สื อ สุ ข ภาพ หนั ง สื อ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งมาจาก
ต่างประเทศยังเป็นหมวดที่ท�ำรายได้อย่างค่อนข้างคงที่ หากมีการเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาดี น่าเชื่อถือ
อยู่ในกระแสที่เป็นความสนใจ หรือเจาะกลุ่มผู้อ่านที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ปี 2558 ยังเป็นปีที่หนังสือระบายสี
ส�ำหรับผู้ใหญ่เป็นที่นิยม หลายส�ำนักพิมพ์จัดพิมพ์หนังสือแนวนี้ขึ้นมา นับเป็นความแปลกใหม่ของวงการ
และสร้างความสดใสให้กับผู้อ่าน
หนังสือเด็กเล็ก เช่น หนังสือกิจกรรมระบายสี เสริมสร้างทักษะ หนังสือสอนภาษาอังกฤษ เป็นหนังสือทีย่ งั คง
ต้องใช้ความน่ารักของคาร์แร็คเตอร์ และราคาเป็นหลัก หากสองสิ่งนี้ควบคู่ไปด้วยกัน ก็สามารถท�ำ
ยอดขายให้เป็นที่พอใจ
ส�ำหรับธุรกิจหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ มีการเติบโตมากกว่าเดิม แต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนรายได้ที่ลดลงของ
หนังสือกระดาษได้ เนือ่ งจากผูอ้ า่ นยังนิยมอ่านหนังสืออิเล็กโทรนิคส์โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย ทัง้ ๆทีม่ ผี ปู้ ระกอบการ
หลายรายเข้ามาด�ำเนินธุรกิจนีอ้ ย่างจริงจัง และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลาย ซึง่ เป็นการบ้านทีผ่ ปู้ ระกอบการ
และส�ำนักพิมพ์ต้องหาวิธีการที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อไป
ด้วยสถานการณ์ที่กล่าวข้างต้น ปี 2559 บริษัทยังคงมีกลยุทธ์ในการท�ำงาน คือ การคัดเลือกเนื้อหาที่ตรงกับ
ความต้องการของผู้อ่าน การควบคุมยอดพิมพ์ให้เหมาะสมกับยอดขาย การเพิ่มสินค้าคู่ไปกับหนังสือส�ำหรับ
หนังสือเด็กเล็กเพื่อเป็นการจูงใจในการเลือกซื้อ การเพิ่มช่องทางการขายไปยังแหล่งใหม่ เช่น เพิ่มจ�ำนวน
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ร้านค้าออนไลน์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อในเครือให้เกิดประโยนช์สูงสุดทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
และ Social Media ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า  5 ล้านคน อีกทั้งร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลายในการขยายไปยัง
ผู้อ่านกลุ่มใหม่ เป็นต้น

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
ในช่วงเวลาปี 2558 เป็นช่วงเวลาที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นในวงการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลด้วยปริมาณ
ช่องธุรกิจทีเ่ พิม่ เป็น 24 ช่องรวมถึงช่องทีเ่ ปลีย่ นถ่ายมาจากช่องอนาล็อกเดิม โดยแต่ละช่องต่างก็พยายามจะ
พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวช่องเอง ยังส่งผลให้มีการสร้างรายการต่างๆที่มีรูปแบบหลากหลาย
เพื่อค้นหาแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งท�ำให้ผู้ชมมีทางเลือกในการรับชมมากขึ้น นอกจากนี้ ในปี 2558 เม็ดเงิน
โฆษณาผ่านโทรทัศน์ก็มีการย้ายจากโทรทัศน์อนาล็อกเดิมและจากสื่ออื่นๆมาเพิ่มให้กับทางโทรทัศน์ดิจิตอล
ท�ำให้เงินโฆษณาของโทรทัศน์ดิจิตลอเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา ทางบริษัท Nine TV ได้เพิ่มความหลากหลายในการสร้างสรรค์รายการใหม่ๆ
นอกเหนือจากรายการประเภทเยาวชนและครอบครัวซึง่ เป็นความถนัดดัง้ เดิม เพิม่ สัดส่วนของรายการวาไรตี้
บันเทิงมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบรับกับความต้องการของตลาดที่ต้องการหาแนวทางรายการใหม่ๆ ในการแข่งขัน
เพือ่ แย่งชิงเรตติง้ ผูช้ ม โดยเน้นการผลิตรายการผ่านช่อง NOW เพือ่ ร่วมในการพัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์
รายการให้กับบริษัทแม่ ขณะเดียวกันก็ยังคงพัฒนารายการ กิจกรรม สื่อความรู้และสาระเพื่อเยาวชนควบคู่
กันไปอย่างต่อเนื่อง

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกิจดิจิตอล
การเข้าถึงสื่อดิจิตอลในประเทศไทยก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟนกลายเป็น
ช่องทางหลักในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของคนไทย รวมทั้งเข้าสู่ยุคของพฤติกรรมในการใช้หลายอุปกรณ์ไป
พร้อมๆ กัน (Multiscreen) ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจต้องพัฒนาแคมเปญในทุกช่องทาง
นอกจากนี้ โลกดิจิตอล ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีเพื่อการใช้งานเท่านั้น หากแต่ยังเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ประสบการณ์และความรู้อีกด้วย
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยอยู่ในช่วงก�ำลังพัฒนาทั้งแบรนด์ค้าปลีก, ส�ำนักพิมพ์
และบริษัทพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ลงทุนพัฒนา และเปิดตัวระบบจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์หลายราย รวมถึงสถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ให้ความสนใจในการ
ท�ำระบบ E-Library เพิม่ มากขึน้ เพือ่ เป็นการรองรับกับเทรนด์ดจิ ติ อลดังกล่าว บริษทั ได้ขยายและลงทุนเพิม่
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ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซเพื่อท�ำการจัดจ�ำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าอุปโภค บริโภคทั่วไป
ที่เป็นสินค้าของบริษัทฯทั้งหมด และสินค้าของคู่ค้า  ร้านค้า  และส�ำนักพิมพ์อื่น ผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ
Nstore.net และยังกระจายเข้าไปยัง LINE, LINE SHOP, tarad.com, LAZADA และช่องทางออนไลน์อื่นๆ
ตลอดจนมีการจัดท�ำการตลาดที่เข้มข้นขึ้นผ่านสื่อ Social Network, Google Search Engine, Affiliate
Program ด้วยสือ่ ผสมผสานทัง้ ออนไลน์ และออฟไลน์เพือ่ โปรโมทสินค้าใน NSTORE ซึง่ มีทงั้ ในและนอกเครือ
ทีห่ ลากหลาย มีการขยายไปจ�ำหน่ายสินค้าของบริษทั คูค่ า้ เพิม่ มากขึน้ ตลอดจนพยายามสร้างวัฒนธรรมการ
ให้บริการเพือ่ มุง่ หวังสร้างความรูส้ กึ ประทับใจ อบอุน่ ให้กบั ลูกค้า ให้ได้ใช้บริการแล้วเกิดความเชือ่ มัน่ ในสินค้า
ที่มีคุณภาพ และงานบริการหลังการขาย ทั้งในด้านการจัดส่งสินค้า การรับประกันคืนสินค้าได้ภายใน 30 วัน
ระบบการช�ำระเงินที่ครอบคลุมทุกช่องทางและปลอดภัย รวมถึงระบบอื่นๆในอนาคต เพื่อให้ผู้บริโภค
จดจ�ำ Brand Awareness และกลับมาซือ้ ซ�ำ้ อีก นอกจากนัน้ ยังมีโครงการจ�ำหน่าย E-book ส�ำหรับ e-Library
เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจตัวแทนจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ
ยอดการจ�ำหน่ายสิง่ พิมพ์จากต่างประเทศมีความสัมพันธ์กบั การเติบโตของกลุม่ ลูกค้าของสิง่ พิมพ์ตา่ งประเทศ
ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่
ก) กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาพักในโรงแรมต่างๆ ทั่วประเทศไทย ถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่ส�ำคัญ
ในการจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างประเทศของบริษัทฯ
ข) กลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย
ชาวต่ า งชาติ ที่ อ าศั ย ในประเทศไทยเป็ น เวลา  1 เดื อ นขึ้ น ไป ถื อ เป็ น กลุ ่ ม ลู ก ค้ า หลั ก ที่ ส นใจอ่ า น
นิตยสารและหนังสือพิมพ์จากต่างประเทศ
ค) กลุ่มคนไทยที่สนใจสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ
คนไทยกลุ่มวัยท�ำงานและนักธุรกิจ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีก�ำลังซื้อสูง และนักศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
ที่ให้ความสนใจข่าวสารต่างประเทศ ถือเป็นกลุ่มลูกค้าส�ำคัญที่สนใจอ่านนิตยสารและหนังสือพิมพ์
จากต่างประเทศ
ง) กลุ่มสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไปเริ่มแบ่งงบประมาณเพื่อซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
จ�ำนวนสถาบันทั้งในสังกัดรัฐและเอกชนมีทั้งสิ้น 146 แห่ง
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ในส่วนสภาวะการแข่งขันของธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศประเภทสมาชิกนั้น
นับว่ามีคแู่ ข่งน้อยราย โดยมีคแู่ ข่งหลักจ�ำนวน 3 ราย ได้แก่ บจก. แมกกาซีน อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย)
บมจ. โพสต์ พับลิชชิ่ง ส่วนตัวแทนจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์ประเภทแผงหนังสือหรือร้านค้า มีคู่แข่งจ�ำนวนหลายราย
ซึ่งประกอบด้วยคู่แข่งที่เป็นร้านหนังสือขนาดใหญ่ที่มีจ�ำนวนหลายสาขา เช่น บริษัท เอเซียบุ๊คส์ จ�ำกัด
และคู่แข่งรายย่อยอื่นๆ เป็นต้น

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจนิตยสารภาษาอังกฤษส�ำหรับเยาวชน
แม้ว่าปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ในภาวะชะลอตัว เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อเทคโนโลยีมือถือและ
การสื่อสารที่มีทั้งความรวดเร็ว ความสะดวก ราคาที่ถูกลง ท�ำให้เยาวชนรุ่นใหม่ๆ นิยมรับข้อมูลข่าวสารทาง
New Media แต่ส�ำหรับธุรกิจนิตยสารภาษาอังกฤษ ที่เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา มีสาระคู่บันเทิงในแบบ
edutainment ยังมีการแข่งขันที่ไม่สูงมาก อาจารย์และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษายังคงสะดวกใช้สื่อสิ่ง
พิมพ์เป็นสื่อการเรียนการสอนเป็นหลัก NJ Magazine จึงถือครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด ด้วยความ
สามารถเข้าถึงตลาดโรงเรียนทั่วประเทศ รองลงมาเป็นตลาดทาง Agent และสมาชิก
ทางด้านการพัฒนาเนื้อหา นอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารรอบด้านที่กองบรรณาธิการนิตยสาร ถือเป็นหนึ่ง
ในจุดแข็งของเนชั่นกรุ๊ป ที่ไม่เป็นรองเรื่องการน�ำเสนอข่าวสารสาระที่มีประโยชน์แล้ว เรายังเปิดโอกาส
ให้เยาวชนรุน่ ใหม่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ผา่ นงานเขียนภาษาอังกฤษในคอลัมน์ตา่ งๆ เพือ่ มีสว่ นร่วมเป็น
ผู้ผลิตสื่อได้ในอีกทาง ท�ำให้เนื้อหาในนิตยสารมีความหลากหลาย และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเยาวชน
เป็นอย่างดี
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ปัจจัยความเสีย่ ง
ปัจจัยความเสีย่ งหลักทีอ่ าจมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษทั ประกอบ
ด้วยความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก และความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ โดยมี
รายละเอียดดังนี้คือ

1. ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจส�ำนักพิมพ์
1.1 ความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรมส�ำนักพิมพ์
ปี 2558 อุตสาหกรรมส�ำนักพิมพ์ในประเทศโดยเฉพาะหนังสืออ่านเล่นพกพา และนิตยสาร ภาพรวมติดลบ
ต่อเนื่อง ก�ำลังซื้อชะลอตัวลงเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปใช้เวลากับสื่ออื่นมากยิ่งขึ้น บริษัท
กระจายหนังสือรายย่อยมีการปิดตัวลงเพิม่ จากปีทแี่ ล้ว เป็นผลให้รายได้ของบริษทั ในส่วนของการขายหนังสือ
ลดลง และคาดว่ายังจะเป็นเช่นนี้ในปี 2559
ส�ำหรับธุรกิจส�ำนักพิมพ์นนั้ บริษทั มีกลยุทธ์เดิมทีจ่ ะผลิตหนังสือเฉพาะทีต่ รงตามความต้องการของผูอ้ า่ น โดย
เน้นคัดเลือกหมวดหนังสือทีท่ ำ� ก�ำไรให้กบั บริษทั และอีกหนึง่ กลยุทธ์ทไี่ ด้ผลทีด่ ำ� เนินการอยูค่ อื การมีของแจก
ของแถมที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายแนบไปกับหนังสือ การเฟ้นหานักเขียนและหนังสือที่ได้รับความนิยมจากทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์รวมถึงรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ทั้งกับร้านหนังสือและ
ผู้อ่าน การเพิ่มเครือข่ายการขายไปยังช่องทางใหม่ ๆ เช่น เครือข่ายร้านค้าอื่นๆ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเช่น
ร้านที่ไม่ใช่ช่องทางการขายหนังสือเดิม และร้านค้าทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้นจะมีการร่วมมือกับพันธมิตร
ที่ไม่ใช่ส�ำนักพิมพ์เพื่อผลิตสินค้าร่วมกัน เป็นต้น
1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและคู่แข่งที่ให้บริการเนื้อหาสาระรูปแบบเดียวกัน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สารในปัจจุบนั ท�ำให้มคี วามรวดเร็วในการใช้งานมากขึน้ อุปกรณ์
ทางด้านเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต มีราคาถูกลง ท�ำให้ผู้บริโภคหันไปใช้เวลากับ
อุปกรณ์ดจิ ติ อลมากขึน้ โดยเฉพาะหนังสือการ์ตนู ญีป่ นุ่ ทีก่ ลุม่ เป้าหมายคือ เยาวชน ได้หนั ไปอ่านการ์ตนู ละเมิด
ลิขสิทธิ์ที่เผยแพร่ตามเว็บไซต์ต่างๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นผลให้ยอดขายของหนังสือการ์ตูนได้รับผล
กระทบเป็นอย่างมาก ซึ่งบริษัทฯ เองก็ได้รับลิขสิทธิ์ดิจิตอลของหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่
จะสามารถลดความนิยมของการ์ตูนละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว
บริษัทฯ เองซึ่งเปิดร้านค้าออนไลน์ Nstore ในปี พ.ศ. 2557 มียอดขายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน ถึงแม้ว่า
อัตราส่วนของยอดขายจะยังน้อยมากเมื่อเทียบกับหนังสือที่พิมพ์กระดาษ
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1.3 ความเสี่ยงจากช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
บริษทั ฯ จ�ำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถซือ้ สินค้าได้สะดวก และสอดคล้อง
กับพฤติกรรมการซื้อในแต่ละไลฟ์สไตล์
ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย Modern Trade เป็นช่องทางที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า เนื่องจากรูปแบบและ
พื้นที่การจัดวางสินค้า  มีการแบ่งตามประเภทสินค้าอย่างชัดเจน และอนุญาตให้คู่ค้าตกแต่งพื้นที่ขายสินค้า
ด้วยสื่อส่งเสริมการขายได้อย่างสวยงาม ปัจจัยเสี่ยงในการจัดดิสเพลย์หนังสือให้โดดเด่นที่ร้านหนังสือจะ
ขึน้ อยูก่ บั Modern Trade แต่ละสาขาเป็นผูด้ ำ� เนินการ ซึง่ จะท�ำให้โอกาสทีจ่ ะจัดดิสเพลย์หนังสือของบริษทั ฯ
ให้โดดเด่นอย่างต่อเนื่องเป็นไปได้ยาก และการเพิ่มค่าส่วนแบ่งการขายอันเนื่องมาจากค่าเช่าพื้นที่ของ
Modern Trade สูงขึ้นและปัจจัยอื่นๆซึ่งจะท�ำให้ต้นทุนของสินค้าสูงขึ้น
ช่องทางการจ�ำหน่าย Agent เป็นช่องทางทีเ่ น้นการจ�ำหน่ายหนังสือการ์ตนู พืน้ ทีก่ ารจัดวางสินค้าหลากหลาย
ไม่มีพื้นที่มากพอส�ำหรับการตกแต่งดิสเพลย์หนังสือ ท�ำให้มีความเสี่ยงเนื่องจากหนังสือไม่อยู่ในต�ำแหน่งที่
โดดเด่น ซึ่งอาจจะท�ำให้เสียโอกาสในการขาย และความเสี่ยงเนื่องจากการคืนหนังสือในจ�ำนวนมาก และ
การด�ำเนินงานส่วนใหญ่เป็นธุรกิจครอบครัวที่ท�ำมาเป็นเวลานาน ไม่มีระบบบันทึกการขายที่แน่นอน ท�ำให้
ยากต่อการที่จะติดตามผลการขายที่ชัดเจน
ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย E-Commerce เป็นช่องทางทีม่ แี นวโน้มเติบโตมากขึน้ สร้างความสะดวกให้กบั ลูกค้า
โดยไม่ตอ้ งเสียเวลาเดินทางในการซือ้ สินค้า และจะเป็นช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทีจ่ ะช่วยลดปัจจัยเสีย่ งจากช่อง
ทางการจัดจ�ำหน่าย Modern Tradeและ Agent โดยปัจจุบัน บริษัทฯ จ�ำหน่ายหนังสือในช่องทางนี้ผ่านร้าน
ค้าออนไลน์ Nstore.net และ facebook เป็นหลัก
1.4 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงบริษทั ในเครือเนชัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจและความเป็นอิสระในการบริหารงาน
ของกลุ่มบริษัท
เนื่องจากเครือเนชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกลุ่มบริษัทฯ โดยมีการถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 76.49
ของหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมด หลังจากการเสนอขายหุน้ ของบริษทั ฯ แก่นกั ลงทุนทัว่ ไป จนถึงปัจจุบนั กลุม่
บริษัทฯ มีการท�ำธุรกรรมรายการระหว่างกันหลายประเภท เช่น การซื้อกระดาษ การจ้างพิมพ์ การจ้างส่งสื่อ
สิ่งพิมพ์ และการรับบริการต่างๆ เป็นต้น กับบริษัทในเครือเนชั่น โดยในปี 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทฯ
มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนขายสินค้า ต้นทุนการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จากธุรกรรมข้าง
ต้ น กั บ บริ ษั ท ในเครื อ เนชั่ น เป็ น จ� ำ นวนรวมทั้ ง สิ้ น ประมาณ 83.65 ล้ า นบาท และ 100.87 ล้ า นบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.70 และ 39.36 ตามล�ำดับของค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ
ในช่วงเวลาดังกล่าว และกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีการท�ำธุรกรรมดังกล่าวอีกในอนาคต เนื่องจากบริษัทใน
เครือเนชัน่ มีทมี งานทีม่ คี วามช�ำนาญ เครือข่ายในการจัดจ�ำหน่ายและเครือ่ งจักรอุปกรณ์ พร้อมทีจ่ ะให้บริการ
ในต้นทุนที่น่าจะต�่ำกว่า  หากกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ด�ำเนินการเอง และมีก�ำลังการผลิตและบริการเพียงพอ
ในการด�ำเนินการ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทในเครือเนชั่นในการสนับสนุน
การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งหากบริษัทในเครือเนชั่นไม่สามารถสนับสนุนการให้บริการข้างต้น
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ดังกล่าวได้ กลุม่ บริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบในการจัดพิมพ์ และการจัดส่งสือ่ สิง่ พิมพ์ แต่กเ็ พียงเล็กน้อยเท่านัน้
เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ สามารถสั่งซื้อกระดาษและรับบริการต่างๆ ผ่านผู้จัดจ�ำหน่ายและผู้ให้บริการรายอื่นที่
มีจ�ำนวนหลายรายในประเทศไทย ในเงื่อนไขทางการค้าปกติและมีราคาตามตลาดเช่นเดียวกับการด�ำเนิน
ธุรกรรมรายการระหว่างกันข้างต้น แต่ราคาต้นทุนอาจจะสูงกว่าราคาทีเ่ ครือเนชัน่ เรียกเก็บ นอกจากนัน้ มูลค่า
ของการท�ำธุรกรรมรายการระหว่างกันข้างต้นในปี 2558 และ 2557 คิดเป็นประมาณร้อยละ 2.64 และ 3.42
ของรายได้รวมของบริษัทในเครือเนชั่น ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก ดังนั้น บริษัท
ในเครือเนชั่น จึงไม่ได้พึ่งพิงรายได้จากกลุ่มบริษัทฯ และมีแรงจูงใจในการหาประโยชน์จากรายการดังกล่าว
กลุม่ บริษทั ฯ มีนโยบายการบริหาร และการตัดสินใจทีเ่ ป็นอิสระจากบริษทั ในเครือเนชัน่ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีอิสระในการจัดหาสินค้าหรือ
ใช้บริการกับผูใ้ ห้บริการภายนอกอืน่ ๆ ทีเ่ สนอราคาทีม่ เี งือ่ นไขทางการค้าปกติในราคาตลาดและเป็นประโยชน์
มากที่สุดแก่กลุ่มบริษัทฯ เช่น ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีการจ้างพิมพ์กับบริษัทภายนอก ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึง
ไม่มีการพึ่งพิงบริษัทในเครือเนชั่น จนท�ำให้ขาดความเป็นอิสระ
1.5 ความเสี่ยงจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคากระดาษและการขาดแคลนกระดาษ
กระดาษทีใ่ ช้ในการผลิตสิง่ พิมพ์จดั เป็นสินค้าประเภท Commodity ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทางด้านราคา แปรผัน
ตามความต้องการของการบริโภคและปริมาณการผลิตของผูผ้ ลิต (Demand & Supply) และเป็นวัตถุดบิ หลัก
ทีส่ ำ� คัญในการผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์ของกลุม่ บริษทั ฯ ซึง่ คิดเป็นต้นทุนประมาณร้อยละ 13.87 และ 13.51 ของต้นทุน
ขายและบริการตามงบการเงินรวมของกลุม่ บริษทั ฯ ในปี 2558 และ 2557 ดังนัน้ กลุม่ บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ ง
จากการผันผวนของราคากระดาษ ซึง่ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและก�ำไรสุทธิของกลุม่ บริษทั ฯ
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนกระดาษ Newsprint ชนิดม้วนที่ใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์
นิตยสาร และหนังสือทีม่ ยี อดพิมพ์สงู ซึง่ เป็นวัตถุดบิ ทีส่ ำ� คัญทีบ่ ริษทั ฯ ใช้ในการผลิตสิง่ พิมพ์ เนือ่ งจากกระดาษ
ชนิดดังกล่าวหาซื้อได้ยากในประเทศไทยและต้องซื้อเป็นจ�ำนวนมากในแต่ละครั้ง
ในการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนกระดาษและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคากระดาษ Newsprint ชนิด
ม้วน กลุ่มบริษัทฯ จะสั่งซื้อจากบริษัทในเครือเนชั่นส�ำหรับการจัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์ในเครือเนชั่น ซึ่งเป็นการจัด
พิมพ์ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทในเครือเนชั่นมีประสบการณ์ในการจัดซื้อกระดาษเป็นระยะเวลา
นาน มีการจัดซือ้ กระดาษส�ำรองไว้ และเข้าใจในวงจรของราคากระดาษเป็นอย่างดี รวมทัง้ บริษทั ในเครือเนชัน่
ได้มกี ารบริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นโดยการท�ำ Forward Contract ไว้ตามปริมาณกระดาษทีค่ าด
ว่าจะใช้ลว่ งหน้า ดังนัน้ การจัดซือ้ กระดาษจากบริษทั ในเครือเนชัน่ จึงช่วยลดความเสีย่ งจากความผันผวนของ
ราคากระดาษ และการ ขาดแคลนกระดาษได้รวมทัง้ ยังสามารถต่อรองราคากระดาษทีถ่ กู กว่าราคาตลาดทัว่ ไป
นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ฯ จะสัง่ จองกระดาษก่อนการตัง้ ราคาขายของหนังสือ เพือ่ ให้กลุม่ บริษทั ฯ สามารถรักษา
สัดส่วนของต้นทุนกระดาษต่อราคาหนังสือไว้ได้ รวมทั้งบริษัทฯ สามารถปรับราคาของหนังสือหลายประเภท
ขึ้นได้ ในกรณีที่ต้นทุนกระดาษเพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
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1.6 ความเสี่ยงด้านการจัดหาลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์
ในการประกอบธุรกิจส�ำนักพิมพ์ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 53.35 และ 47.55 ของรายได้ทั้งหมด
ของกลุ่ม บริษัทฯ ในปี 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตและ
จัดจ�ำหน่าย แต่กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดซื้อลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์มาจากเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นนักเขียนหรือส�ำนักพิมพ์
ทัง้ ในและต่างประเทศจ�ำนวนหลายราย เพือ่ น�ำมาผลิตและจัดจ�ำหน่ายเพียงรายเดียว (Exclusive) ในประเทศไทย
ซึ่งส่วนใหญ่มีระยะเวลา 3 – 5 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้ในราคาและเงื่อนไขเดิม ทั้งนี้ เจ้าของลิขสิทธิ์
สามารถยกเลิกสัญญาได้ หากกลุม่ บริษทั ฯ ท�ำผิดสัญญา และ/หรือมีปญ
ั หาด้านการเงิน และ/หรืออยูใ่ นสถานะ
ล้มละลาย เป็นต้น ดังนัน้ กลุม่ บริษทั ฯ จึงอาจมีความเสีย่ งทีไ่ ม่สามารถจัดหาลิขสิทธิส์ งิ่ พิมพ์ทตี่ อ้ งการมาผลิต
และจัดจ�ำหน่ายได้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการที่เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ต่ออายุสัญญา หรือ
ยกเลิกสัญญา ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของกลุม่ บริษทั ฯ
ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริษทั ฯไม่เคยประสบปัญหาด้านการจัดหาลิขสิทธิส์ งิ่ พิมพ์จากเจ้าของลิขสิทธิท์ งั้ ในประเทศ
และต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดสิ่งพิมพ์มีขนาดใหญ่และมีลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ให้
เลือกซือ้ เป็นจ�ำนวนมาก รวมทัง้ กลุม่ บริษทั ฯ ยังมีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั นักเขียนและส�ำนักพิมพ์ทมี่ ชี อื่ เสียงหลาย
ราย และประสบความส�ำเร็จในการผลิตและจัดจ�ำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือมาอย่างต่อเนื่อง กลุ่ม
บริษัทฯ จึงสามารถเลือกซื้อลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ที่ต้องการและได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในการให้
ลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ที่มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมสูงมาผลิตและจัดจ�ำหน่าย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังปฏิบัติ
ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีปัญหาเรื่องการไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
กลุ่มบริษัทฯ ยังได้วางแผนการผลิตหนังสือที่มีความหลากหลาย ทั้งเนื้อหา, เจ้าของลิขสิทธิ์ และประเทศ
เพื่อลดการพึ่งพิงเนื้อหา, เจ้าของลิขสิทธิ์ และประเทศใดประเทศหนึ่งมากจนเกินไป อีกทั้งยังผลิตหนังสือ
ต้นฉบับโดยนักเขียนไทยเพิม่ ขึน้ อันเป็นการกระจายความเสีย่ งแบบหนึง่ ซึง่ บริษทั ได้พฒ
ั นาทีมงานให้มศี กั ยภาพ
ในการผลิตเนื้อหา หรือหาผู้สร้างสรรค์เนื้อหาจากในประเทศ
1.7 ความเสี่ยงจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ปัจจุบัน สิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ มีการขายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายเป็นส่วนใหญ่ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะรับคืน
สิง่ พิมพ์ทไี่ ม่สามารถจ�ำหน่ายได้จากตัวแทนจ�ำหน่าย ซึง่ อาจเป็นผลให้มสี งิ่ พิมพ์เป็นสินค้าคงเหลือเป็นจ�ำนวนมากได้
สินค้าคงเหลือดังกล่าวมีโอกาสเสื่อมคุณภาพ เสียหาย และล้าสมัยเมื่อเวลาผ่านไป ประกอบกับยอดขายในปี
ปัจจุบันการเติบโตในส่วนของยอดขายลดลงกว่าปีก่อน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่ม
บริษัทฯ มีมูลค่าสินค้าคงเหลือสุทธิจ�ำนวน 223.56 ล้านบาท และ 232.55 ล้านบาท (ตามล�ำดับ) หรือคิดเป็น
ร้อยละ 33.90 และ 32.69 ของมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้มี
ค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัยในสัดส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือทีม่ อี ายุมากกว่า  1 ปีขนึ้ ไปและผลิตครบชุด
แล้ว และของสินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า  3 ปีขึ้นไปแต่ยังผลิตไม่ครบชุด โดยมีการตั้งค่าเผื่อดังกล่าว
ทุกเดือนซึง่ การตัง้ ค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัยนีจ้ ะถูกพิจารณาการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือจากผูบ้ ริหารอีกครัง้ หนึง่
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ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยจ�ำนวน 92.00 และ 88.96 ล้าน
บาท (ตามล�ำดับ) นอกจากนั้น เพื่อลดปริมาณสินค้าคงเหลือ กลุ่มบริษัทฯ จะน�ำเอาหนังสือที่มีอยู่ออกมา
จ�ำหน่ายเป็นระยะๆ โดยการจัดกิจกรรมพิเศษเพือ่ ส่งเสริมการขายในงานนิทรรศการต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ เป็นประจ�ำ
ทุกปี ส�ำหรับหนังสือการ์ตูนที่มีเล่มต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทฯ จะด�ำเนินการน�ำเล่มที่ออกใหม่จ�ำหน่ายควบคู่ไปกับ
เล่มที่ได้เคยวางจ�ำหน่ายไปแล้ว ซึ่งรวมถึงการน�ำการ์ตูนที่มีการออกจ�ำหน่ายครบทุกเล่มแล้วมาจัดจ�ำหน่าย
รวมเป็นชุดเพื่อกระตุ้นการจ�ำหน่ายด้วย นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เพิ่มความระมัดระวังในการผลิตหนังสือใหม่
และควบคุมปริมาณยอดพิมพ์เพื่อมิให้มีสินค้าคงเหลือมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารคลังสินค้า
โดยการก�ำหนดจ�ำนวนสินค้าไม่ให้มีปริมาณคงเหลือมากกว่าปีก่อน

2. ปัจจัยเสีย่ งของธุรกิจการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างประเทศ
2.1 ความเสี่ยงจากการต่อสัญญา
ในการประกอบธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จะท�ำสัญญาเป็นตัวแทน
จ�ำหน่ายกับเจ้าของสิ่งพิมพ์จ�ำนวนหลายราย โดยส่วนใหญ่สัญญาตัวแทนจ�ำหน่ายนิตยสารมีระยะเวลา 1 ปี
และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้ ส�ำหรับสัญญาตัวแทนจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์จะหมดอายุเมื่อมีการยกเลิกสัญญา 
ทั้งนี้เจ้าของสิ่งพิมพ์สามารถยกเลิกสัญญาได้ หากกลุ่มบริษัทฯ ท�ำผิดสัญญา และ/หรือมีปัญหาด้านการเงิน
และ/หรืออยู่ในสถานะล้มละลาย และ/หรือเมื่อมีการแจ้งอีกฝ่ายล่วงหน้า  เป็นต้น ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ อาจมี
ความเสี่ยงจากการที่เจ้าของสิ่งพิมพ์ไม่ต่ออายุสัญญา หรือยกเลิกสัญญา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ กับเจ้าของสิ่งพิมพ์มีการท�ำธุรกิจและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นระยะเวลา
ยาวนาน โดยผู้บริหารและทีมงานของบริษัทฯ เป็นกลุ่มที่ท�ำธุรกิจนี้กับเจ้าของสิ่งพิมพ์มาตั้งแต่เริ่มต้น รวมทั้ง
กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีปัญหาเรื่องการไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญา
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากนี้ เจ้าของสิ่งพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ ให้
ด�ำเนินการพิมพ์และจัดส่งหนังสือพิมพ์ตา่ งประเทศดังกล่าว ซึง่ ได้มกี ารลงทุนในการสร้างฐานข้อมูล การพัฒนา
ฐานข้อมูลลูกค้าในระบบสารสนเทศของบริษทั ฯ และการพัฒนาบุคลากรของกลุม่ บริษทั ฯ ให้มคี วามเชีย่ วชาญ
โดยเฉพาะในการด�ำเนินงาน ดังนัน้ โอกาสทีเ่ จ้าของสิง่ พิมพ์ดงั กล่าวจะยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
กับกลุ่มบริษัทฯ จึงมีน้อย
2.2 ความเสี่ยงจากเจ้าของสิ่งพิมพ์ยกเลิกการผลิต
ในการประกอบธุรกิจบริการการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสิง่ พิมพ์ตา่ งประเทศ กลุม่ บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากการที่
เจ้าของสิ่งพิมพ์ยกเลิกการผลิต ซึ่งมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและด�ำเนินธุรกิจ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ
จ�ำเป็นต้องหาสิง่ พิมพ์ทมี่ ชี อื่ เสียงและมัน่ คงเพือ่ ทดแทนหรือเพิม่ เติมอยูเ่ สมอๆ และถึงแม้วา่ หนังสือพิมพ์ The
Wall Street Journal Asia ซึง่ ได้ยกเลิกการพิมพ์สำ� หรับภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะต้องการเปลีย่ น
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จากการอ่านผ่านสิง่ พิมพ์เป็นการอ่านผ่านออนไลน์ แต่กย็ งั คงให้ทางกลุม่ บริษทั ฯ เป็นตัวแทนในการขายสมาชิก
แบบออนไลน์
2.3 ความเสี่ยงจากความนิยมในการอ่านออนไลน์
ในปัจจุบนั การอ่านผ่านทางออนไลน์ได้รบั ความนิยมมากขึน้ ท�ำให้มผี ลกระทบต่อการจัดจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์
และนิตยสารต่างประเทศ แต่หากส�ำนักพิมพ์กไ็ ด้มกี ารปรับตัว โดยจัดจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารพร้อมกับ
การอ่านทางออนไลน์ ซึ่งท�ำให้ผู้อ่านสามารถมีทางเลือกในการอ่านมากขึ้น ท�ำให้ปัญหาในการบอกเลิกรับ
สมาชิกน้อยลง

3. ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจรายการโทรทัศน์ส�ำหรับเยาวชนและครอบครัว
3.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์เข้าสู่ระบบดิจิตอล
การเปลีย่ นผ่านเข้าสูโ่ ทรทัศน์ยคุ ดิจติ อลในประเทศไทยเป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจโทรทัศน์
ที่เข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันด้านคุณภาพของเนื้อหารายการเพื่อสร้างความแตกต่างจากผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์รายอื่นๆให้มีคุณภาพหลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้ชมให้มากที่สุด แต่เนื่องจากช่วง
เริ่มต้นของระบบโทรทัศน์ดิจิตอลยังคงมีการออกอากาศคู่ขนานกับระบบโทรทัศน์อนาล็อค (หรือฟรีทีวี) จึงมี
ผลเรือ่ งของ เรตติง้ ยังไม่สงู มาก เมือ่ เทียบกับระบบเดิม โดยบริษทั ฯ มุง่ พัฒนาเนือ้ หาและผลิตรายการคุณภาพ
โดยใช้แพลตฟอร์มที่มีความหลากหลายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ การ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ในเครือ กิจกรรมการตลาดและกิจกรรม on-ground ทีส่ ร้างความมีสว่ นร่วมอย่างปัจจุบนั
ทันสมัย
3.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์ที่สูงขึ้น
ภาวะอุตสาหกรรมโทรทัศน์ โดยเฉพาะฟรีทีวีมีความเข้มข้นขึ้น ทั้งในด้านของประเภทรายการ และจ�ำนวน
ช่องรายการที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ
ได้ขยายความหลากหลายในการท�ำรายการประเภทเอ็ดดูเทนเมนท์ เพือ่ เยาวชนและครอบครัว โดยเพิม่ รายการ
เพือ่ การศึกษาและเรียนรูส้ ำ� หรับวัยรุน่ เข้าไปในช่องทางเอ็ดดูเทนเมนท์ทยี่ งั มีชอ่ งว่างทางธุรกิจอยูท่ งั้ ภาคเอกชน
และภาครัฐ โดยมุ่งเน้นเนื้อหารายการที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ เหมาะส�ำหรับทุกคนในครอบครัวอย่างแท้จริง
ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากการท�ำรายการในภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรง
นอกจากนี้ ทางบริษัทยังเพิ่มแนวทางการท�ำรายการโดยพัฒนาจากสื่ออื่นๆในเครือที่มีฐานผู้บริโภคอยู่แล้ว
อาทิ รายการภาษาอังกฤษที่ร่วมพัฒนากับนิตยสาร Nation Junior ที่มีฐานคนอ่านทั่วประเทศ และรายการ
คมชัดลึก ติดดาว ทีพ่ ฒ
ั นาร่วมกับกองบรรณาธิการคมชัดลึก บันเทิง และคมชัดลึก อวอร์ด ท�ำให้สามารถผลิต
รายการทีม่ คี วามสมบูรณ์ในเนือ้ หาและการครอบคลุมสือ่ ต่างๆรอบด้าน ทัง้ ยังเพิม่ ทักษะและ Know-How ให้
กับทีมงานเพื่อผลิตรายการหลากหลายรูปแบบยิ่งขึ้น
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4. ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจดิจิตอล
4.1 ความเสี่ยงจากการลักลอบท�ำซ�้ำเนื้อหา
มีเว็บไซต์ที่ลักลอบน�ำเสนอสื่อ เช่น การ์ตูน โดยผิดกฎหมายอยู่พอสมควร ท�ำให้ลูกค้าบางส่วนบริโภคสื่อ
ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าดังกล่าวแบบถูกกฎหมาย ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้อง
คัดเลือกเนือ้ หาทีด่ ี โดดเด่นและแตกต่าง พร้อมๆ กับการใช้เทคโนโลยีทดี่ ี มีความปลอดภัยสูง และการให้บริการ
ที่เป็นเลิศ ซึ่งบริษัทได้แสวงหาเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเอกลักษณ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน
หาวิธีการน�ำเสนอที่เหนือกว่าเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายเหล่านั้น และตลอดจนน�ำเสนอขายในราคาที่น่าสนใจ
4.2 ความน่าเชื่อถือของเว็บไซด์ ถูกกระทบได้ง่าย
ปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนต่อความคิด การตัดสินใจ การรับรู้
ข่าวสารต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งโซเชียลมีเดีย บล็อค กระทู้ และอื่นๆ ซึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน
นิยมค้นหาข้อมูลของสินค้าและบริการ ก่อนท�ำการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้น
เป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในสินค้าและบริการของผู้บริโภคเป็นหลัก
ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องควบคุมและรักษามาตรฐานของงานบริการทัง้ ระบบ ทีม่ คี วามจ�ำเป็นและส�ำคัญอย่าง
มากต่อธุรกิจ E-Commerce ทีม่ หี วั ใจหลักคือความรวดเร็วและถูกต้อง เช่น ระบบของเว็บไซด์, ระบบโลจิสติกส์,
การตรวจสอบคุณภาพของสินค้า, ระบบการช�ำระเงิน, ระบบคืนสินค้า  งานบริการหลังการขาย ช่องทางการ
ติดต่อที่สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการสื่อสารการตลาดที่จะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ

5. ความเสี่ยงจากอัตราค่านิยมการอ่านนิตยสารที่ลดน้อยลง
เนื่องด้วยธุรกิจนิตยสารภาษาอังกฤษส�ำหรับวัยรุ่นนั้นเจาะตลาดผู้อ่านวัยรุ่นเป็นหลัก วัยรุ่นในสมัยนี้นิยมใช้
สื่อออนไลน์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม บทความต่างๆบนสื่อออนไลน์ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงความชอบของเยาวชน
ได้ดไี ปกว่าการสือ่ สารด้วยภาพ และเสียง นิตยสารเนชัน่ จูเนียร์จงึ ปรับรูปแบบเนือ้ หาและดีไซน์ให้นา่ อ่านตาม
ยุคสมัยมากขึ้น ด้วยภาพประกอบที่สวยงามและเข้าใจ ตัวหนังสือที่กระชับและจับใจความง่ายขึ้น
บริษัทฯ ท�ำกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้าง Customer Relationship โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาความรู้
ภาษาอังกฤษ ด้วยบริษทั ฯมีชอื่ เสียงด้านการผลิตสือ่ ภาษาอังกฤษในระดับต้นของประเทศ รวมถึงมีสอื่ มัลติมเี ดีย
ที่สามารถหลอมรวมสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท�ำให้กิจกรรมสามารถสร้างประโยชน์ต่อลูกค้าโดยตรง
รวมถึงสร้างคุณค่าและพัฒนาสังคมและการศึกษา (CSR) ซึง่ มีผสู้ นับสนุนในความร่วมมือเป็นอย่างดีทงั้ ภาครัฐ
และเอกชน
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6. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุน
6.1 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ “NINE-W1”
ในเดือนมิถุนายน 2556 บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษทั ฯให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมทีจ่ องซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน NINE-W1 จ�ำนวน 85,000,000 หน่วย อายุ 5 ปี โดยไม่คดิ
ค่าตอบแทนในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 1 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยังคงเหลือใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวนทั้งสิ้น 84,958,614 หน่วย
ในการนี้หากผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท�ำการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เต็มจ�ำนวน ผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจาก Dilution Effect ทั้งในเรื่องของราคาหุ้นในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง
และสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลงดังต่อไปนี้

ก่อนการใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิเต็มจำ�นวน (31 ธันวาคม 2558)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่เรียกช�ำระแล้ว

170,048,386

หุ้น

100

%

255,007,000

หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

66.68

%

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ลดลง

33.32

%

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นก่อนการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

หลังการใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิเต็มจำ�นวน (NINE-W1)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่เรียกช�ำระแล้ว

6.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ “ESOP-WA”
ในเดือนสิงหาคม 2556 บริษัทฯ ได้มีการออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้
แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย (ESOP) จ�ำนวน 4,250,000 หน่วย
ชนิดไม่มีมูลค่า อายุ 5 ปี อัตราการใช้สิทธิ ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาในการใช้สิทธิ
4 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยังคงเหลือใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 4,243,000 หน่วย
ในการนี้หากผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท�ำการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เต็มจ�ำนวน ผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจาก Dilution Effect ทั้งในเรื่องของราคาหุ้นในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง
และสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลงดังต่อไปนี้
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ก่อนการใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิเต็มจำ�นวน (31 ธันวาคม 2558)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่เรียกช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นก่อนการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

170,048,386

หุ้น

100

%

174,291,386

หุ้น

97.56

%

2.44

%

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

7. ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ
7.1 ความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายและบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ
ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญแก่ประชาชนทัว่ ไป ปัจจุบนั เครือเนชัน่ ถือหุน้ ร้อยละ 76.49 ของทุนช�ำระ
แล้ว จึงท�ำให้สามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่ส�ำคัญในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทั้งหมด ซึ่งรวมถึง
มติพเิ ศษทีก่ ฎหมายหรือข้อบังคับของบริษทั ฯ ก�ำหนดให้ตอ้ งได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของจ�ำนวนหุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง ท�ำให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่เสนอได้ นอกจากนี้ เครือเนชั่นยังมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ โดยมีกรรมการตัวแทน
จ�ำนวน 3 ท่านจากทั้งหมด 6 ท่าน และคณะกรรมการบริหารจ�ำนวน 3 ท่านจากทั้งหมด 4 ท่าน เป็นตัวแทน
ที่มาจากเครือเนชั่น
อย่างไรก็ตาม เพื่อถ่วงดุลการบริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็น
บุคคลภายนอกจ�ำนวน 3 ท่าน เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการตรวจสอบการด�ำเนินงานของผูบ้ ริหารและดูแลผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นรายย่อย
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)
ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
		
		

กลุ่มผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายฐกร รัตนกมลพร
นายชวลิต วิสราญกุล
นายเสนีย์ ประทีปพิชัย
นายวิชัยยา เมนอน
นางสุปรีดา ศรีศุภรพันธ์
นางสุนิทรา ยุวบูรณ์
นายพิษณุวัตร หงษา	
นางวรรณิภา วงศ์จารุกร
อื่นๆ
รวม

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
130,067,287
1,304,000
1,171,500
960,000
860,000
820,000
630,000
560,000
521,300
500,000
32,653,599
170,048,386

ร้อยละ
76.488
0.767
0.698
0.565
0.506
0.482
0.370
0.330
0.307
0.294
19.203
100

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
หมายเหตุ : กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุม่ เดียวกันและออกเสียงไปในทางเดียวกันได้แก่ บริษทั เนชัน่ มัลติมเี ดีย
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
• ประเภทผู้ถือหุ้น – การกระจายตามสัญชาติ
ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
รวมทั้งสิ้น
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จ�ำนวนราย
1,390
6
1,396

จ�ำนวนหุ้น
169,931,608
116,778
170,048,386

ร้อยละ
99.93
0.07
100.00

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

Nation International Edutainment Public Company Limited

รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ
1. นโยบายก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ
และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จะท�ำให้บริษทั ฯ มีระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยกระดับ
การด�ำเนินงานอย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจส�ำคัญที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ส�ำคัญที่สุดของ
บริษัทฯ ได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั จึงได้กำ� หนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ทีส่ อดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
(code of best practices) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก�ำหนดและดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายและข้อปฏิบัติที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด และจะติดตามปรับปรุงให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์
สอดคล้องกับประโยชน์และความคาดหวังของผู้ถือหุ้นอยู่ตลอดเวลา และให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นว่า
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างดี
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประกาศใช้ครั้งแรก
เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และได้ดำ� เนินการทบทวนปรับปรุงเนือ้ หาเป็นประจ�ำ ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยฉบับที่ใช้ล่าสุดได้ทบทวนเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 และประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบและ
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
การสื่อสารนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตระหนักดีวา 
่ การด�ำเนินการเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการนัน้ เพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนการด�ำเนินงานคือพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัท
ในเครือ จึงได้ประกาศแจ้งพนักงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สื่อสารภายในองค์กร รวมถึง
ฝ่ายบริหารได้ติดตามก�ำกับให้มีการด�ำเนินงานตามนโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นเพื่อสร้าง
ความเข้าใจกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ บริษทั ฯ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ดี งั กล่าว
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนรับทราบด้วย และหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับ
นโยบายดังกล่าวเป็นเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มขอรับเอกสาร
ที่ส่งพร้อมรายงานประจ�ำปี ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
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การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปี 2554 และจากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงเรื่องธรรมาภิบาล
ของบริษัทอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประกาศใช้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับ
บริษทั จดทะเบียนปี 2549 ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั และการจัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ของบริษัทได้พัฒนาดีขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
• ผลประเมินจากการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�ำปี 2558 ซึ่งจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) มีคะแนนในภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก” (4 ดาว)
ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลที่บริษัทเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ของบริษัทฯ
• ผลประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2558 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียน และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ใน
ระดับ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง” โดยบริษัทได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และเป็น 1 ใน 162
บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการ
ประเมินทั้งหมด 575 บริษัท
การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2558 ของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)

สิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ให้ท�ำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ โดยก�ำหนดไว้ใน
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ที่กฎหมายก�ำหนด
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บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ
อย่างเพียงพอและทันเวลา ได้ให้การดูแลผูถ้ อื หุน้ มากกว่าสิทธิทกี่ ฎหมายก�ำหนด จึงจัดให้มหี น่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ (Investor Relation) ท�ำหน้าที่รับผิดชอบดูแล ให้ข้อมูล ตอบค�ำถามต่างๆ และจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้ที่เว็บไซต์ www.nine.co.th เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนทัว่ ไปทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึง่ ได้แก่ ข้อมูลส�ำคัญล่าสุด จดหมายแจ้งข่าวสารถึงผูล้ งทุน
เป็นต้น
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การประชุมผู้ถือหุ้น
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญกับการจัดประชุมสามัญประจ�ำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผล
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ และร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งตรวจสอบการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและ
เป็นไปตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัท
จดทะเบียน และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
โดยให้ข้อมูลวัน เวลา และสถานที่จัดงาน พร้อมระบุแผนที่ชัดเจน ซึ่งสถานที่จัดงานสามารถเดินทางได้
อย่างสะดวก มีระบบขนส่งมวลชนทีเ่ ข้าถึง บริษทั เปิดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย
หนึ่งชั่วโมง โดยจัดช่องทางการลงทะเบียนส�ำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา และนักลงทุนสถาบันอย่างเพียงพอ
มีการจัดเตรียมอากรแสตมป์ให้ส�ำหรับกรณีมอบฉันทะ และน�ำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ต (Barcode) มาใช้
ในการลงทะเบียน นับคะแนน และแสดงผล เพื่อให้การจัดประชุมสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นย�ำ
ในปี 2558 บริษทั ฯ จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม ชัน้ 27
อาคารอินเตอร์ลิงค์ เวลา 14.00 น. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7
ท่าน มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ�ำนวน 44 ราย รวมจ�ำนวนหุ้น 145,169,813 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 85.37 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้ทงั้ หมดจ�ำนวน 170,048,386 หุน้ ซึง่ การด�ำเนินการประชุม
เป็นไปตามแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีและตามที่กฎหมายก�ำหนดดังนี้
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ได้นำ� ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมฯ ทีม่ รี ายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ก่อนล่วงหน้า 
30 วัน และบริษัทฯ ยังมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน
หุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รายงานการประชุมครั้งก่อน รายงานประจ�ำปี เอกสารประกอบ
การพิจารณาแต่ละวาระ ค�ำชีแ้ จงวิธกี ารต่างๆ ข้อมูลกรรมการอิสระ ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษทั
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม ซองธุรกิจตอบรับ และหนังสือมอบฉันทะตามที่
กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด โดยจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า  21 วัน และได้ประกาศลงใน
หนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า  3 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้า  ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และส่ง
ค�ำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 โดยผ่าน
เว็บไซต์ www.set.or.th หรือ www.nine.co.th ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม
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ทัง้ นี้ บริษทั ฯได้รายงานผลการใช้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัท และสิทธิการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ใน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งค�ำถามล่วงหน้าผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทางโทรสาร 02-338-3904 ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558
เพือ่ ให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมข้อมูลเพือ่ ชีแ้ จงต่อผูถ้ อื หุน้ ในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอค�ำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ก�ำหนดวันเวลาการประชุม และสถานทีท่ ส่ี ะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม พร้อมทัง้ จัดเจ้าหน้าที่
มาอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ตัง้ แต่การลงทะเบียน ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม โดยสามารถลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง และต่อเนือ่ งจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ รวมถึง
การจัดของที่ระลึกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จ�ำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิช จ�ำกัด เข้าร่วม
ประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของ ผู้ถือหุ้น ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งประธานกรรมการบริษัทฯ ท�ำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ จะชี้แจงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้
บัตรลงคะแนน ให้ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น
อย่างเปิดเผย กว้างขวาง พร้อมให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการบริหารบางท่าน ได้ตอบค�ำถามของ
ผู้ถือหุ้นทุกค�ำถาม และได้บันทึกสาระส�ำคัญของค�ำถาม ค�ำตอบ และข้อสรุปเรื่องนั้นๆ ในรายงานการประชุม
อย่างครบถ้วน
บริษัทฯ ได้ใช้ระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และนับคะแนนเสียง
ในการประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล และได้บนั ทึกวิธลี งคะแนน วิธนี บั คะแนน มติทป่ี ระชุม โดยแยกเป็นคะแนนทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ส�ำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะด�ำเนินการ
ลงมติเป็นรายคน ส่วนในการลงมติในแต่ละวาระจะใช้บตั รลงคะแนนเสียง เพือ่ สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
พร้อมทั้งได้บันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างละเอียด
บริษทั ฯ ได้นำ� เสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั เิ ป็นประจ�ำทุกปีโดยน�ำเสนอข้อมูลการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณา
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ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอให้มอบอ�ำนาจให้กรรมการอิสระ 1 ท่าน
คือนายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ไม่มสี ว่ นได้สว่ นเสียในเรือ่ ง
ทีต่ อ้ งพิจารณา เป็นผูร้ บั มอบอ�ำนาจเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษทั ฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ
(แบบ ข.) ซึง่ เป็นแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมหนังสือ
นัดเชิญประชุม
หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ จัดส่งรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ข้อซักถามอย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายในเวลา 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ จากการด�ำเนินการดังกล่าว
เป็นผลให้บริษทั ฯ ได้รบั การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี (Annual General Meeting
: AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียน และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง”
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการก�ำกับดูแลกิจการเป็นประจ�ำเพื่อให้สามารถสร้าง
ความมัน่ ใจว่าการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ซึง่ รวมถึงผูถ้ อื หุน้ รายย่อยและผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติมคี วามเท่าเทียมกัน
และยุติธรรม และให้กระบวนการดูแลผู้ถือหุ้นไม่มีความยุ่งยากหรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จ�ำเป็น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่
จะเข้าร่วมในการตัดสินใจและได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทฯ ส�ำหรับเหตุการณ์ที่ส�ำคัญตามที่
ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ
• ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่เพิ่มระเบียบวาระใน
ที่ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  และไม่ได้แจกเอกสาร
ที่มีข้อมูลส�ำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล
ของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
• ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียง
หนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ
• เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ตัง้ แต่ 1 หุน้ ขึน้ ไป สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2558
รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 - 30
มกราคม 2558 โดยประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทางของ ตลท. และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมี
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อย อย่างไรก็ตามในปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท

49

ANNUAL REPORT 2015

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบ
ฉันทะให้กบั กรรมการอิสระ ซึง่ ไม่มปี ระเด็นเรือ่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกีย่ วกับวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงได้ และ
อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
• ไม่มีการท�ำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างเป็นสาระส�ำคัญ
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุม่ นอกจากเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสูเ่ รือ่ งทีค่ ณะกรรมการ
เห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ควรท�ำต่อสังคมส่วนรวมด้วย
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจะได้รบั การดูแลจากบริษทั ฯ ตามสิทธิทมี่ ตี ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการได้พจิ ารณา 
ให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความมั่งคั่ง
ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ
ในระบบการก�ำกับดูแลกิจการ ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญมีหลายกลุ่มประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า  ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน คู่ค้า  เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า  สังคม ภาครัฐ ชุมชุนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น
คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
เสริมสร้างผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เพือ่ สร้างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้กบั กิจการ และเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ
ที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ คณะกรรมการจึงก�ำหนดเป็นจริยธรรมของ
องค์กรในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และได้พิจารณาทบทวนล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2558 มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โดยได้จัดท�ำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและ
ปรับปรุงแนวปฎิบัติในการแจ้งข้อร้องเรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (สามารถค้นหารายละเอียดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ
ได้ที่ Website ของบริษัทฯ www.nine.co.th)
จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบด้วย
1. จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
1.1 แนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจส�ำนักพิมพ์ โดยผลิตและ
จ�ำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คส์ สิ่งพิมพ์ส�ำหรับเยาวชน และสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตัวแทน
จ�ำหน่ายและให้บริการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ พิมพ์ตา่ งประเทศ ธุรกิจผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ ธุรกิจการบริหาร
ลิขสิทธิ์ ธุรกิจการให้บริการด้านการศึกษา โดยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะผลิตสินค้า เนือ้ หา และบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ ประชาชน
ด้วยประสบการณ์ความช�ำนาญและความทุ่มเทของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน
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1.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯ มีอดุ มการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีคณ
ุ ธรรม ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม
และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตั ใิ นการ
ท�ำงาน (Code of Conduct) บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น
ซึง่ ผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เป็นแนวทางการปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนในการด�ำเนินธุรกิจ และพัฒนา
สู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ด�ำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ การรับสิง่ ของ ของขวัญ การเลีย้ งรับรอง เงินเรีย่ ไร เงินบริจาคและผลประโยชน์
อื่นใด ให้แก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก จากบุคคลที่ท�ำธุรกิจกับบริษัทฯ
2. ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้มี
การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งก�ำหนดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กรเป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ
และข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อก�ำหนดของกฎหมาย
3. การด�ำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ รวมทั้งระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
แนวทางการปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะก�ำหนดขึ้นต่อไป
4. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�ำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
4.1 การเลี้ยงรับรอง ของก�ำนัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
• การให้ มอบ หรือรับ ของก�ำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจฯ
4.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน
• การให้ หรือรับ เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และต้อง
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า  เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูก
น�ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
4.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง
• ห้ามให้หรือรับสินบนในการด�ำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า  คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือ
หน่วยงานที่ด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและก�ำหนดไว้

51

ANNUAL REPORT 2015

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า  ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและ
ให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี
ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
สากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำหนดให้มีระบบและให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ
ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย
4. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่า
เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อ�ำนาจด�ำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อก�ำหนด
ของหน่วยงานก�ำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้าน
คอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
แนวทางปฏิบัติ
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานของบริษทั ฯ ไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉย เมือ่ พบเห็นการกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก�ำหนดให้ท�ำหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้
3. บริษทั ฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ ครองพนักงานทีป่ ฏิเสธหรือแจ้งเรือ่ งคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รปั ชัน่ ตามทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนด
ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ข้อ 4 การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
4. ผูท้ กี่ ระท�ำการคอร์รปั ชัน่ เป็นการกระท�ำผิดคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษทั ฯ ซึง่ จะต้องได้รบั การพิจารณา
โทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท�ำนั้น
ผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท�ำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ
ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
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6. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีจิตส�ำนึกที่ดี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ของสั ง คมและประเทศชาติ พร้ อ มทั้ ง รั ก ษาวั ฒ นธรรมขององค์ ก รที่ ยึ ด มั่ น ว่ า  “คอร์ รั ป ชั่ น ” เป็ น สิ่ ง ที่
ยอมรับไม่ได้ทั้งการท�ำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ได้รับทราบ
ทั้งทางระบบ Intranet, จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail) และ Website ของบริษัทฯ (www.nine.co.th)
โดยในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ พบว่า 
1. บริษัทฯ ไม่มีกรณีการกระท�ำผิด อันเนื่องมาจากการทุจริต/จริยธรรม
2. บริษัทฯ ไม่มีชื่อเสียงทางลบ อันเนื่องมาจากความบกพร่องในการท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการ
3. ไม่มีกรรมการของบริษัทฯ ที่ลาออก อันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการ
1.3 นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง นโยบายดั ง กล่ า วครอบคลุ ม ถึ ง เรื่ อ งการไม่ ล ะเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาหรื อ
ลิขสิทธิ์ ทั้งนี้พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในหนังสือยอมรับเงื่อนไขของนโยบายดังกล่าว รวมถึงบริษัทฯ
จะมีการตรวจสอบการท�ำงานของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการใช้
ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน โดยนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
หรือลิขสิทธิ์ มีดังนี้
1. ห้ามติดตัง้ โปรแกรมใดๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ โปรแกรมประเภท Freeware และ Shareware
ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท และหากจ�ำเป็นต้องใช้งานโปรแกรมนอกเหนือไปจากที่ติดตั้งอยู่ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ท�ำการติดต่อขออนุญาตใช้โปรแกรมและให้พนักงานผู้ดูแลระบบเป็นผู้ติดตั้งหรือ
ควบคุมดูแลการติดตั้ง
2. ไม่คัดลอก ลอกเลียนหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในลักษณะอันเป็นการละเมิดต่อกฏหมายลิขสิทธิ์
สัญญาสิทธิบัตร หรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2. จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2.1 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพสื่อสารมวลชน (Nation Way “ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา”)
ตัง้ แต่บริษทั ฯ ได้กอ่ ตัง้ ขึน้ มา ได้ยดึ หลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสือ่ มวลชน เป็นประเพณีปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
ซึง่ เป็นเหตุผลส�ำคัญทีท่ ำ� ให้สอื่ และผูป้ ฏิบตั งิ านของสือ่ ต่างๆ ในเครือฯ ได้รบั ความเชือ่ ถือและศรัทธาจากสังคม
มาอย่างต่อเนื่อง แม้ในยามคับขันหรือในช่วงที่มีแรงกดดันทางการเมือง เราก็สามารถท�ำหน้าที่ของสื่อ
อย่างแน่วแน่โดยไม่ละทิ้งหลักการ
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หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชัน่ (Nation Way) จัดท�ำขึน้ มาเพือ่ ก�ำหนดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้เป็น
แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกันส�ำหรับพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งจรรยาบรรณเบื้องต้น
ตลอดจนการวางตัวในสังคมและความประพฤติทั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลางาน
พนักงานของบริษัทฯ ทุกสื่อในเครือฯ ต้องยึดหลักปฏิบัติต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อที่เราจะ
ได้ช่วยกันธ�ำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและศรัทธาที่สังคมมีต่อสื่อในเครือเนชั่นฯ ต่อไป
หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) แบ่งออกเป็น 13 หมวด ดังนี้
หมวด 1 ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
หมวด 2 จริยธรรมของสื่อในเครือเนชั่น
หมวด 3 ความรับผิดชอบต่อผู้อ่าน ผู้ฟัง และผู้ชม
หมวด 4 ภาระผูกพันธ์ที่มีต่อวิชาชีพสื่อมวลชนและองค์กร
หมวด 5 หลักการท�ำข่าวและการปฏิบัติตนต่อแหล่งข่าว
หมวด 6 สิทธิพิเศษและผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
หมวด 7 แนวทางปฏิบัติในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจกรรมชุมชน
หมวด 8 การปฏิบัติต่อฝ่ายโฆษณา ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย
หมวด 9 แนวทางปฏิบัติเรื่องลิขสิทธิ์ในชิ้นงาน และการรับงานนอก
หมวด 10 แนวปฏิบัติส�ำหรับผู้สื่อข่าวด้านต่างๆ
หมวด 11 การแก้ไขข้อผิดพลาด
หมวด 12 การรายงานข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทฯ
หมวด 13 หลักปฎิบัติและจรรยาบรรณ Nation Social Media
บริษทั ฯ มีมาตรการในทางปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันปัญหาการละเมิดและหมิน่ ประมาทจากการน�ำเสนอข่าว โดยการ
อบรมฝ่ายข่าวให้ทราบถึงแนวทางการน�ำเสนอข่าว ข้อความและรูปภาพที่ควรกระท�ำและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
พร้อมก�ำชับพนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2.2 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยค�ำนึงถึงการเจริญเติบโตของ
องค์กรอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะด�ำเนินการอย่างโปร่งใส ยึดมั่นใน
คุณธรรม และอยู่ในกรอบของกฏหมาย กรอบนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และการปฎิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ บริษัทฯ มีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการ
ติดต่อซักถาม ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
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2.3 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าและประชาชน ทีจ่ ะได้รบั ผลิตภัณฑ์
และบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่มของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น
• ลูกค้ากลุ่มผู้ชมรายการโทรทัศน์ของ NINE TV บริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจในรูปแบบ
และเนือ้ หาของการน�ำเสนอรายการ รวมทัง้ มีการสมนาคุณคืนก�ำไรให้ลกู ค้า เช่น การจัดกิจกรรมต่างๆ
ผ่านทางรายการโทรทัศน์ และ Facebook/NINE TV. หรือการจัดกิจกรรม "คลับ Wonder Kids"
ในรายการ Kid Club เพื่อให้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถพิเศษต่างๆ ผ่านสื่อโทรทัศน์ดิจิตอล
ทั้งการส่งคลิปความสามารถมาร่วมสนุก และการคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่นมา
แสดงบนเวทีสตูดิโอสยามดิสคัฟเวอรี่ การเชิญครอบครัวผู้ชมทางบ้านมาร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว
และเสริมสร้างประสบการณ์รว่ มกันในครอบครัวกับพิธกี ร ในรายการ "กระเป๋าเดินทาง" รวมถึงกิจกรรม
ทีส่ ง่ เสริมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว อาทิ “Movie Family” พาแฟนๆ รายการมาชมภาพยนตร์
แบบ exclusive กับพี่ๆ พิธีกร
• ลูกค้ากลุ่มผู้อ่านหนังสือ มีกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปีที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าแต่ละช่วงอายุ โดยจัด
ในสื่อหลากหลายช่องทาง ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การประกวดภาพวาดระบายสีรูปภาพ
เจ้าหญิงลิขสิทธิ์ของบริษัทดิสนีย์ การท�ำกิจกรรมร่วมสนุกตอบค�ำถามเพื่อชิงรางวัลที่หลากหลาย
เป็นประจ�ำทุกสัปดาห์ ผ่านทาง Fanpage เช่น บัตรชมภาพยนตร์การ์ตูนชินจัง, ชิงหนังสือใหม่
ในเครือ การจัดงานเปิดตัวหนังสือ เพื่อให้ผู้อ่านพบปะพูดคุยกับนักเขียนโดยตรง ทั้งในงานมหกรรม
หนังสือระดับชาติ,งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เช่น หนังสือเรื่อง ภารตะหัวใจไทย สาธิต เซกัล, 
คิดอย่างผูน้ ำ� ท�ำอย่าง Google, แจ็คหม่า พญามังกรแห่งอาณาจักรอาลีบาบา, Amazon ร้านออนไลน์
ยอดขายหมืน่ ล้าน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการเชิญกลุม่ ผูอ้ า่ นหนังสือ ชม Movie Preview ภาพยนตร์
ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ หนังสือ เช่น หนังสือกว่าจะเป็นสตีฟ จ็อบส์ กับภาพยนตร์เรื่อง สตีฟ จ็อบส์
ที่โรงภาพยนตร์เอสปานาร์ด พร้อมการพูดคุยเสวนากับแฟนพันธุ์แท้สตีฟ จ็อบส์ อีกทั้งมีกิจกรรม
แจกของรางวัลภายในงาน เป็นต้น ตลอดจนการจัดสัมมนา เรื่อง "เจาะจุดแข็ง ค้นหาและพัฒนา
พรสวรรค์ในตัวคุณและทีมงาน" โดยเชิญลูกค้าเนชั่นบุ๊คส์และเครือเนชั่น ผ่านทางฐานข้อมูล
Email และ Social Media โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวนมาก
ด้ ว ยหนั ง สื อ เจาะจุ ด แข็ ง ซึ่ ง ตี พิ ม พ์ แ ล้ ว กว่ า  100,000 เล่ ม และเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของ
บุคลากรไทยเพื่อรับกั บการเปิดเสรีแรงงานในภูมิภาค นอกจากนั้น หลังจบงานสัมมนา ยังมีการ
แชร์เนือ้ หาทีม่ คี ณ
ุ ค่าจากการพูดคุยแบ่งปันในงานสัมมนา ให้กบั กลุม่ ลูกค้าเนชัน่ ผ่านทาง Newsletter,
Blog และ Facebook
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2.4 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
บริษทั ฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิง่ ทีม่ ีคณ
ุ ค่าทีส่ ุด และเป็นปัจจัยส�ำคัญที่นำ� องค์กรไปสูค่ วามส�ำเร็จ
จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
และสร้างบรรยากาศการท�ำงานที่ดี ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน สนับสนุนให้
มีการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างเพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการสวัสดิการต่างๆ
ตามที่กฎหมายก�ำหนด อีกทั้งเปิดโอกาสและอ�ำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถจัดตั้ง “สหภาพแรงงาน
สื่อสารมวลชนไทย” ตามพรบ. แรงงานสัมพันธ์ 2518 ได้ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการ
จ้างงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับพนักงานได้แก่ กิจกรรมทีผ่ บู้ ริหารและพนักงานท�ำบุญใส่บาตรร่วมกันเดือนละครัง้ การจัดงานปีใหม่ กิจกรรม
ชมรมต่างๆ เช่น ค่ายอาสาฯ ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา เป็นต้น
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การจัดสวัสดิการให้กบั พนักงาน บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรือ่ งของสวัสดิการ
แรงงาน ในการจัดระบบค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม โดยผลตอบแทนในระยะสั้น
บริษัทฯ พิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปี ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน การวางแผน
เติบโตในสายงาน ศักยภาพ ค่าครองชีพ โดยค่าจ้างเริม่ ต้นของพนักงาน สวัสดิการ ยังครอบคลุมถึงการลาหยุด
ในกรณีตา่ งๆ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เงินช่วยเหลือบุตร เงินยืมฉุกเฉิน ค่าเครือ่ งแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล เบีย้ เลีย้ ง
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง รวมถึงการก�ำหนดแนวปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ เพือ่ ให้เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดและมาตรฐานสากล สิทธิการจัดตัง้ คณะกรรมการแรงงานหรือสหภาพแรงงานของพนักงาน รวมถึง
การเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียน ในเรื่องต่างๆ ส่วนผลตอบแทนในระยะยาว
บริษทั ฯ มีการให้สทิ ธิพนักงานซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ในราคาทีก่ ำ� หนด (ESOP-Employee Stock Options)
โดยออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ชนิดระบุชอื่ ผูถ้ อื และเปลีย่ นมือไม่ได้ “ESOP-WA” ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม
2556 จ�ำนวน 4,250,000 หุ้น ซึ่งมีก�ำหนดการใช้สิทธิทุกวันที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายนและเดือนพฤษภาคม
ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี โดยมีก�ำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน
2256 และก�ำหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ด้วยอัตราการใช้สทิ ธิ 1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่ ราคาในการใช้สทิ ธิ 4 บาทต่อหุน้ รวมถึงบริษทั ฯ ได้บนั ทึกรับรูร้ ายการค่าตอบแทนพนักงาน
เมื่อเกษียณอายุแล้วเป็นประจ�ำทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2554 นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในเรื่องการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งยังมีมาตรการช่วยเหลือพนักงานในกรณีการเกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยมีการท�ำ
ประกันชีวิตให้กับพนักงานทุกระดับในบริษัทฯ รวมถึงมีการดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงาน
เป็นประจ�ำ ดังนี้
1. จัดท�ำประกันชีวิต (ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงานทุกระดับ)
2. มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี โดยมีแพทย์ และพยาบาล จากโรงพยาบาล เข้ามาท�ำการตรวจ
3. จัดเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเจ็บป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล
4. จัดเงินช่วยเหลือ กรณี บิดา ภรรยา บุตร หรือตัวพนักงานเองเสียชีวิต
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ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงาน บริษัทได้ให้ความส�ำคัญโดยอบรมและรณรงค์สร้าง
จิตส�ำนึกและความตระหนักต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
ของพนักงานอยู่เสมอ โดยในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ และการลาเจ็บป่วยจากการท�ำงาน
เนือ่ งจากลักษณะการท�ำงานของบริษทั ฯ เป็นการปฏิบตั งิ านในส�ำนักงานเป็นส่วนใหญ่ และทางบริษทั ฯ ได้ให้
ความส�ำคัญกับสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน มีการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงสถานประกอบการ
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ
ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการพัฒนาศักยภาพของพนักงานใน
ทุกระดับ โดยมีการจัดการอบรมให้กับพนักงานทั้งจัดอบรมภายในบริษัท อาทิเช่น การจัดอบรมหลักสูตร
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการท�ำงาน (Code of Conduct) และจัดให้ไปอบรมกับสถาบัน
หรือหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถน�ำความรู้ที่ได้มาพัฒนารูปแบบ
การท�ำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้ โดยการอบรมพนักงานนัน้ บริษทั ฯ ก�ำหนดให้มกี ารอบรมอย่างถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งก�ำหนดให้บริษัทที่มีจ�ำนวนพนักงานมากกว่า 100
คนขึ้นไป ต้องจัดให้พนักงานได้รับการอบรมในอัตราส่วน 50% ของพนักงานทั้งหมด และต้องยื่นเรื่องรับรอง
หลักสูตรการอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ส�ำหรับการจัดฝึกอบรม
ให้กับพนักงานของบริษัทฯ
ในปี 2558 บริษัทฯ จัดการอบรมให้กับพนักงาน คิดเป็นอัตราร้อยละ 50 ของพนักงานทั้งหมด 82 คน
โดยเป็นการจัดส่งไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอกร้อยละ 17 และการจัดอบรมภายในบริษัท
ร้อยละ 83
ในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักการในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการ
ท�ำงาน (Code of Conduct) ว่าจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็น
ปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และพนักงานจะต้องไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม
ไม่ว่าจะทางวาจา หรือการกระท�ำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกาย
และจิตใจ
ในปีที่ผ่านมา ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทและพนักงาน และได้รับความร่วมมือจากสหภาพแรงงาน
ในการช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร
2.5 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการด�ำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า 
โดยพึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการด�ำเนินธุรกิจ
จึงได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้
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1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รับ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอ หรือจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า
2. ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
3. มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบ
แจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า  เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักการของความ
สมเหตุสมผล
5. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
6. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
7. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของ
ลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
8. รักษาความลับของคู่ค้า ไม่น�ำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความสัมพันธ์กับคู่ค้ามาโดยตลอด อาทิ ความร่วมมือกับคู่ค้าในด้านการรับบริการขนส่ง
สิ่งพิมพ์ของคู่ค้ากระจายตามจุดต่างๆ ที่ด�ำเนินงานโดย บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฯ
เป็นการใช้ทรัพยากรของแต่ละฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับคู่ค้า 
ส�ำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า มีดังนี้
1. มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
2. ผลิต หรือจ�ำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
3. ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า
2.6 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า
ในส่วนธุรกิจทีเ่ ป็นการแข่งขัน บริษทั ฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันทีด่ ี และจะยึดถือแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ แี ละ
เป็นธรรม รวมทั้งการสร้างพันธมิตรทางการค้า ดังนี้
1. ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
2. ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวให้ร้ายโดยปราศจากความจริง หลีกเลี่ยง
วิธีการไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่งขัน
3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น
การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
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2.7 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหนี้ทางการค้า  และการปฏิบัติตามพันธะสัญญา
ในการกู้ยืมเงินจากธนาคาร สถาบันการเงิน รวมถึงการช�ำระค่าสินค้าบริการ เงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย ดังนั้น
จึงก�ำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมดังนี้
1. รักษาดูแลและปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีม่ ตี อ่ เจ้าหนีโ้ ดยเคร่งครัด ทัง้ ในแง่การช�ำระคืนการดูแลหลักทรัพย์
ค�้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์
ในข้อตกลงที่ท�ำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน
2. รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่เป็นจริงและถูกต้อง แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์
3. รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า  หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ เจ้าหนี้การค้า และสถาบันการเงิน
2.8 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการสื่อสารภายในบริษัท และส่งเสริมให้พนักงาน
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน, กิจกรรม 5 ส.
พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่บริษัทฯ จัดขึ้น
บริษทั ฯ มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวติ และการบริโภคข่าวสารของคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้ความ
ส�ำคัญอย่างยิง่ ในการเสนอข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีประโยชน์ตอ่ สังคมและส่วนรวม และใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อมใน
ฐานะที่เป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทย รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการสร้างจิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้คนในสังคม ในรอบปี 2558 บริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคม (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อกิจกรรม
เพื่อสังคม หน้า 82”)
ในฐานะที่บริษัทฯ ท�ำธุรกิจด้านสื่อ กิจกรรมทางธุรกิจและสังคมของบริษัทฯ ต้องติดต่อพบปะกับประชาชน
กลุ่มต่างๆ อยู่แล้ว บริษัทฯ จึงมีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางพนักงานที่ติดต่อกับ
ผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ และจากการพบปะของผู้บริหาร กรรมการ ที่ได้มีโอกาสพบปะกับผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีระบบ call center ในการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมประสานแก้ไขปัญหา
ด้านบริการ และประสานงานด้านอื่นๆ ภายในบริษัทฯ เป็นประจ�ำ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการปรับปรุงเรื่องต่างๆ
ตามข้อร้องเรียนนั้นอย่างสม�่ำเสมอ
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การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ และ
จัดให้มีช่องทางการแสดงความเห็น การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงาน
ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน แสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ในช่องทาง E-mail : audit_nine@
nationgroup.com หรือ ส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่บริษัท / ยื่นส่งโดยตรง ที่ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 1858/118-119, 121-122, 124-130 ชั้น 28 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
กระบวนการด�ำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
- ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากข้อร้องเรียนมีมูลความผิด
จะรวบรวมหลักฐานส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน และรายงานผลพร้อมทัง้ มาตรการด�ำเนินการกับผูก้ ระท�ำผิด
เพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรม และปกป้องผูร้ อ้ งเรียน
ผูร้ บั เรือ่ งร้องเรียน ผูถ้ กู ร้องเรียน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทัง้ ต้องเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหาย
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ด์ของบริษัท
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้
กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำเนาให้เลขานุการบริษัทเก็บรักษา เลขานุการบริษัทจะด�ำเนินการให้กรรมการและ
ผูบ้ ริหารรายงานข้อมูลปัจจุบนั ของตนอย่างน้อยปีละครัง้ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพือ่ รวบรวมส่งรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ รายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง
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บริษัทฯ เล็งเห็นความส�ำคัญของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและหรือข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ จึงได้ออก
นโยบาย “การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ” ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่ม
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บริษทั ฯ ต้องรักษาข้อมูลภายในกลุม่ บริษทั ฯ เป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนัน้ เป็นไปเพือ่ ผลประโยชน์
ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ห้าม ขาย ซื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่เป็น
ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือการเข้าท�ำรายการใดๆ ในทางที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม
ในรอบปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ทสี่ ำ� นักงานกลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด
ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยไม่ถูกส�ำนักงาน กลต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ด�ำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด
ในรายงานประจ�ำปี 2558 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร
2. รายชื่อกรรมการ พร้อมประวัติการท�ำงาน การศึกษา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน การถือหุ้นในบริษัทฯ
3. โครงสร้างผู้ถือหุ้น
4. ปัจจัยความเสี่ยง
5. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย
6. ค่าตอบแทนกรรมการและจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมกรรมการ
7. การท�ำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและประวัติการอบรมของกรรมการ
8. การท�ำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
10. ค่าตอบแทนการท�ำหน้าที่กรรมการ และการท�ำหน้าที่อื่นให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย
11. รายงานการด�ำเนินงานประจ�ำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินที่มีเนื้อหาตามที่ก�ำหนด ซึ่งมี
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงนามรับรอง
13. ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผู้บริหาร
14. รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานบัญชี
15. งบการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ในเว็บไซต์ www.nine.co.th
1. บทบาทอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
2. นโยบายรายการระหว่างกัน
3. คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct)
4. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
5. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
6. กฏบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
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7. งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี
8. รายงานประจ�ำปี
9. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
10. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11. การควบคุมภายใน
12. ข้อบังคับบริษัท
13. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์อย่าง
เท่าเทียม และเป็นธรรม ตอบค�ำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ และการด�ำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักลงทุนตามที่
ส่งค�ำถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ
กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน
โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้
ที่อยู่บริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
Email
เว็บไซต์

:
:
:
:
:

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

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ ตลท. และ กลต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขัน้ ตอน คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ นางสาว
ปุณณภา ทองทวีพรรณ เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประธาน
กรรมการ ในการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษทั ฯ
ทุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องก�ำหนดไว้
ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจ
ของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพือ่ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พจิ ารณา
เรื่องต่างๆ ที่น�ำเสนออย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเยี่ยง
วิญญูชนทีป่ ระกอบธุรกิจนัน้ พึงกระท�ำในสถานการณ์เดียวกัน อีกทัง้ มีหน้าทีใ่ นการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงาน
การมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ซึ่งเลขานุการบริษัท
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วนแล้ว
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ คณะกรรมการ มีความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท
จึงประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วยทักษะด้านธุรกิจ ด้านบัญชี
การเงิน ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านกฎหมาย
คณะกรรมการได้ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม รวมทัง้ มีกระบวนการในการติดตามและก�ำกับดูแลให้การ
ด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและอยู่บนจริยธรรมทางธุรกิจที่คณะกรรมการก�ำหนด
คณะกรรมการเป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ใิ ห้ความเห็นชอบในเรือ่ งทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ได้แก่
แผนธุรกิจ งบประมาณการด�ำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
เป็นผู้น�ำเสนอ รวมทั้งติดตามดูแลให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่ก�ำหนดไว้
ตลอดจนทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ควบคุม ดูแล จัดสรรเวลาในแต่ละวาระ ส�ำหรับให้
กรรมการทีจ่ ะอภิปรายแสดงความเห็นในประเด็นทีส่ ำ� คัญอย่างเพียงพอ และเป็นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณี
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน และรับผิดชอบในฐานะ
ผูน้ ำ� ของคณะกรรมการในการวางกรอบ และ ติดตามดูแลการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการขององค์กร
และเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัท
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ในปี 2558 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 7 คน เป็นกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจ�ำนวน 1 คน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
จ�ำนวน 3 คน บริษัทฯ มีคณะกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ท�ำให้เกิดการถ่วงดุลและการ
สอบทาน
กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คนนีม้ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ซึง่ ได้ผา่ นความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการแล้ว และเป็นไปตามข้อก�ำหนดในปี 2551 ของส�ำนักงาน กลต. กรรมการอิสระจ�ำนวน
1 ใน 3 คน ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบจ� ำนวน
2 คน
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การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระทุกปี บริษัทฯ สามารถ
แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้ โดยบริษัทฯ
มิได้มีข้อก�ำหนดเรื่องจ�ำนวนวาระที่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการไว้ตามข้อก�ำหนดของ
ส�ำนักงาน กลต. และมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัททุกคน ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการของบริษัทฯ จะไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งหรือ
มีผลประโยชน์ขัดแย้งทางธุรกิจกับบริษัทฯ และเปิดเผยรายชื่อ ประเภทธุรกิจและต�ำแหน่งที่กรรมการของ
บริษัทฯ ไปด�ำรงต�ำแหน่งไว้ในทะเบียนประวัติกรรมการ ในปี 2558 ไม่มีกรรมการของบริษัทฯ ท่านใดด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นยกเว้นบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และ
ให้รายงานการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน 56-1
หน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)
บริษัทฯ มีหน่วยงานต่างๆ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และข้อบังคับของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการบริษัทดูแล ติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ ตลท.และ ก.ล.ต. และ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายกฏหมายดูแล ติดตามให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ และฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดยก�ำหนดคุณสมบัติ
และขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย คือ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบอยู่ในข้อ 2 คณะกรรมการชุดย่อย
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ได้เห็นความส�ำคัญในเรื่องนี้จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ห้ามกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับบริษทั ฯ หลีกเลีย่ งการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกับ
ตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หากมีความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการดังกล่าว
คณะกรรมการจะดูแลให้การท�ำรายการนัน้ มีความโปร่งใส เทีย่ งธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ
เสมือนกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ทัง้ นีก้ รรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียในรายการนัน้
จะไม่มสี ว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ รวมทัง้ จัดให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด
ส�ำหรับรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม ในปี 2558 ได้เสนอให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และบริษัทฯ ได้เปิดเผย
รายละเอียดของรายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจ�ำเป็น ไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบ 56-1 แล้ว
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การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั จะก�ำหนดไว้ลว่ งหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และมีการประชุม
พิเศษเพิ่มตามความจ�ำเป็นโดยมีการก�ำหนดวาระการประชุมชัดเจน ล่วงหน้า  และมีวาระการติดตามผลการ
ด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมตามวาระที่ผ่านการพิจารณาร่วมกัน
ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการ
ทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน
เข้าร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดต้องการเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมหรือประสงค์ให้ฝ่ายบริหาร
รายงานความคืบหน้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ประธานกรรมการ
หรือเลขานุการบริษัท
โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการ
ทุกท่านสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพือ่ ป้องกันข้อมูล
ทางการเงินของบริษัทฯ รั่วไหลโดยไม่มีเจตนา จึงให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในการ
ประชุม เดือนใดทีไ่ ม่มกี ารประชุมก็ไม่ตอ้ งรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหารได้มกี ารพบปะ
หรือติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในการบริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วย
เป็นประจ�ำในทุกไตรมาส หากมีประเด็นทีเ่ ป็นข้อสังเกตห่วงใย ก็จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนัน้ ต่อฝ่ายจัดการ
เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด�ำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อให้น�ำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารประเมินผลคณะกรรมการบริษทั ใน 2 รูปแบบ คือ การประเมิน
รายบุคคล (โดยตนเอง) และการประเมินคณะกรรมการทัง้ คณะ ซึง่ อ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) นอกจากนี้ ยังจัดให้มกี ารประเมินของ
คณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ซึ่งผลคะแนนการประเมินแบ่ง
ออกเป็น 4 = เห็นด้วยอย่างมาก, 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก, 2 = เห็นด้วย, 1 = ไม่เห็นด้วย, 0 = ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
กระบวนการประเมินเริม่ ขึน้ ในเดือน พฤศจิกายน 2558 โดยเลขานุการบริษทั น�ำแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยส่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาทบทวนแบบประเมินให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท จากนั้นจะจัดส่งแบบประเมินให้กับคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�ำการประเมิน โดยก�ำหนดให้ส่งแบบประเมินคืนภายใน 15 มกราคม 2559
เพือ่ น�ำมาสรุปผลคะแนนและแจ้งผลให้คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุม
ครั้งที่ 1/2559 เดือนกุมภาพันธ์

65

ANNUAL REPORT 2015

หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน และสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
• การประเมินรายบุคคล แบ่งตามห้วข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ การประชุม
ของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สรุปผลการประเมินมีคะแนน
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก และเห็นด้วยอย่างมาก รวม 96.10%
• การประเมิ น ของคณะกรรมการทั้ ง คณะ แบ่ ง ตามหั ว ข้ อ ได้ แ ก่ โครงสร้ า งและคุ ณ สมบั ติ ข อง
คณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท�ำ
หน้าทีข่ องกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร สรุปผล
การประเมินมีคะแนนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก และเห็นด้วยอย่างมาก รวม 97.38%
• การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการประเมินในด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ การประชุม และบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการ
ประเมินมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมาก รวม 80.95%
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมเดียวกันโดยสูงเพียงพอทีจ่ ะดึงดูดและรักษากรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีต่ อ้ งการ และได้ขออนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น จะได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น
ส�ำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการด�ำเนินงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร คณะกรรมการบริษทั จะเป็น
ผูป้ ระเมินตามหลักการและนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด ซึง่ เชือ่ มโยงกับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
และผลการปฏิบัติงาน พร้อมกับพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม
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จำ�นวนค่าตอบแทนในปี 2558 และ 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้
กรรมการ / ตำ�แหน่ง

ค่าตอบแทนปี 2558
ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม อื่นๆ

ค่าตอบแทนปี 2557
รวม

ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม อื่นๆ

รวม

ประธานกรรมการ:
- นางสาวดวงกมล โชตะนา

400,000.-

-

-

400,000.-

-

-

-

-

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร:
- นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
- นายเสริมสิน สมะลาภา
- นางเกษรี กาญจนะวณิชย์
- นายเทพชัย แซ่หย่อง

200,000.200,000.-

-

-

200,000.200,000.-

400,000.200,000.50,000.50,000.-

-

-

400,000.200,000.50,000.50,000.-

ประธานกรรมการตรวจสอบ:
- นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร

400,000.-

-

-

400,000.- 400,000.-

-

-

400,000.-

กรรมการตรวจสอบ
- นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร
- ดร.ศันธยา กิตติโกวิท

300,000.300,000.-

-

-

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

-

-

300,000.300,000.-

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร :
- นายพนา จันทรวิโรจน์
- นายต่อบุญ พ่วงมหา

200,000.-

-

-

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

-

-

200,000.100,000.-

รวม

2,000,000.-

-

- 2,000,000.- 2,000,000.-

-

- 2,000,000.-

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 แต่งตั้งนางสาวดวงกมล โชตะนา เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ แทนนาย
เทพชัย แซ่หย่องและแต่งตัง้ นางสาวดวงกมล โชตะนา เข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษทั และแต่งตัง้ นายพนา จันทรวิโรจน์ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว จ่ายให้ตามช่วงที่กรรมการด�ำรงต�ำแหน่ง
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการเข้าใหม่ทกุ คนจะได้รบั การปฐมนิเทศเบือ้ งต้นจากประธานกรรมการ เกีย่ วกับลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ
ประวัตแิ ละความเป็นมาของบริษทั ฯ ทีต่ งั้ ส�ำนักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับค�ำชีแ้ จงจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ระบบการ
ควบคุมภายในพร้อมเอกสารประกอบ
คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ บริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ เข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
สถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการ
บริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การน�ำความรู้ต่างๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และน�ำ
ความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งในปี 2558 ได้สนับสนุนกรรมการเข้าร่วมอมรม ดังนี้
ลำ�ดับ
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กรรมการ

ตำ�แหน่ง

หลักสูตรที่อบรมปี 2558

1

นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

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

2

นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

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

3

ดร.ศันธยา กิตติโกวิท

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

KPMG
• Transfer pricing act:
Considerations for Audit
Committees

4

นายพนา จันทรวิโรจน์

กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• SEC for CEO Forum” ครั้ง
ที่ 1 ประจ�ำปี 2558 เรื่อง
“บทบาทผู ้ บ ริ ห ารบริ ษั ท
จดทะเบี ย นกั บ การพั ฒ นา
ตลาดทุนไทย”
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แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจากพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ความเจริญเติบโต
ที่ยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับการสร้างบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อส่งต่อภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์
ของผู้ก่อตั้ง รวมถึงวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น จึงได้มอบนโยบายให้ฝ่ายบริหารให้ความ
ส�ำคัญกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร
บริษัทฯ มีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�ำแหน่งงานบริหารที่ส�ำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเมือง มีความเข้าใจในวัฒนธรรม และจรรยาบรรณการด�ำเนินธุรกิจสื่อของบริษัทเป็นอย่างดี
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการก�ำหนดแผนสืบทอดงาน ดังนี้
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เมื่อต�ำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในต�ำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน
ต�ำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในต�ำแหน่ง
จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด และต้องเป็นผู้ที่มี
วิสยั ทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของ
คณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อน�ำเสนอประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ผู้อ�ำนวยการ
เมื่อต�ำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อ�ำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในต�ำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน
ต�ำแหน่งได้ บริษัทฯ มีการวางแผนการสืบทอดต�ำแหน่งดังนี้
1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนลงทุน แผนการ
ขยายตัว
2. ประเมินความพร้อมของก�ำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. ก�ำหนดแผนสร้างความพร้อมของก�ำลังคน โดยพัฒนาพนักงานหรือสรรหา เพื่อเตรียมทดแทนคน
ที่ลาออก
4. สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมไว้ล่วงหน้า  ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือลาออก
ก่อนเวลา
5. ก�ำหนดความสามารถ ซึง่ หมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติทพี่ งึ ปรารถนาของพนักงาน
ในต�ำแหน่งนั้นๆ และจัดท�ำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครื่องมือ KPI ในการทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือ
ผู้ถือหุ้น สามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ รวมถึงกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ต้องมีความรู้ความ
ช�ำนาญทางการบัญชีหรือการจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องตามข้อก�ำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สามารถอ่าน
และเข้าใจพื้นฐานของงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้
ลำ�ดับ
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รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

คุณสมบัติ

1

นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

2

นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

3

ดร.ศันธยา กิตติโกวิท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และ
มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจ�ำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง
แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระส�ำคัญ รวมทั้ง
เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง
และครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าท�ำ
รายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริษัท
7. จัดท�ำรายงานผลการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี
ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
• ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎบัตร
• รายการอื่นที่เ ห็นว่าผู้ถื อ หุ ้ นและผู ้ ล งทุ นทั่ วไปควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยตรง และ
คณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
2.2 คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committee)
คณะกรรมการบริหารมีอำ� นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรือ่ งเกีย่ วกับการด�ำเนินงาน
ตามปกติธรุ ะและงานบริหารของบริษทั ก�ำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และ
อ�ำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และแนว
นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา
และอนุมตั แิ ละ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั ตาม
นโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด โดยคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 5 ท่าน ดังนี้
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ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1

นางสาวดวงกมล โชตะนา

ประธานกรรมการบริหาร

2

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

3

นายเสริมสิน สมะลาภา

กรรมการบริหาร

4

นายพนา จันทรวิโรจน์

กรรมการบริหาร

5

นายเทพชัย แซ่หย่อง

กรรมการบริหาร

หมายเหตุ นายเทพชัย แซ่หย่อง ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2558 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อ
วันที่ 6 มีนาคม 2558 ได้แต่งตั้งนางสาวดวงกมล โชตะนา เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ควบคุมดูแลกิจการ และก�ำหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ดำ� เนินการตามนโยบายและ
เป้าหมายของคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ น�ำเสนอนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ ทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจ
และแผนงานให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอ�ำนาจก�ำหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของบริษัท รวมถึง
การคัดเลือก การฝึกอบรม การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การก�ำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส
พนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของบริษัทเป็นผู้มีอ�ำนาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
3. พิจารณาอนุมัติการด�ำเนินงานที่เป็นธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อสินค้า  การจัด
ซือ้ ลิขสิทธิ์ การลงทุนในสินทรัพย์ การท�ำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน ในเรือ่ งการเปิดบัญชี
การให้กยู้ มื เงิน การกูย้ มื เงิน การจัดหาวงเงินสินเชือ่ จ�ำน�ำ จ�ำนอง ค�ำ้ ประกัน และอืน่ ๆ รวมถึงการซือ้ ขายและ
จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการด�ำเนินงานตามปกติธุรกิจภายในวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการเป็นไป
ตามระเบียบอ�ำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติแล้ว
4. ก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลักในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้มีอ�ำนาจควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตาม
นโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้วซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย
เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
5. มีอ�ำนาจด�ำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามธุรกิจ ซึ่งอยู่
ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหารอาจมี
ความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งจะกระท�ำได้
ต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าประชุมด้วยเท่านั้น ส่วนรายการที่
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เกีย่ วโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติตามที่
ตลาดหลักทรัพย์ และ กลต. ก�ำหนด
6. พิจารณาผลก�ำไรขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจ�ำปี
เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การได้รับมอบหมายอ�ำนาจ
ดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมการบริหาร หรือ
ผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วน
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดตามทีท่ าง กลต. ก�ำหนด กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ยกเว้น
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
อย่างไรก็ดี การอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้องด�ำเนินการตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือส�ำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการ
เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
ทัง้ นี้ กรรมการบริหารของบริษทั อาจได้รบั การแต่งตัง้ หรือถอดถอนโดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ หรือทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
3.1 กรรมการอิสระ (Independent Director)
กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีความเป็นอิสระ
จากผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และผูบ้ ริหารของบริษทั ไม่มคี วามสัมพันธ์อนั อาจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ
ของตน
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของส�ำนักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาด้านอื่นใด
ที่ได้รับผลตอบแทนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า  2 ปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั
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3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า  ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือ
ผลประโยชน์อนื่ ๆ ในการบริหารจัดการ ทัง้ ในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลักษณะ
ทีเ่ ป็นบิดา มารดา คูส่ มรส พี่ น้องและบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร กับผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ท�ำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัท
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ใดซึง่ เป็นผูเ้ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่คนใดหรือกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ใดของบริษทั
6. กรรมการอิสระจะต้องท�ำหน้าทีแ่ ละใช้วจิ ารณญาณของตน โดยไม่ได้รบั อิทธิพลจากกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั รวมทัง้ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องหรือญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็น ผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ผูจ้ ดั การของนิตบิ คุ คลทีเ่ ป็นส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น
ทีป่ รึกษากฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงิน หรือผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ ซึง่ ได้รบั ค่าบริการ เกินกว่า  2 ล้านบาท
ต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้
ในกรณีที่ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึง การเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 
2 ปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ
บริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่
ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินงานของบริษทั
ทัง้ นี้ กรรมการอิสระต้องเป็นผูท้ ผี่ า่ นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้
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3.2 การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
บริษัทฯ ตระหนักว่า  ธุรกิจสื่อของบริษัท มีความส�ำคัญต่อการชี้น�ำความคิดของสังคม ดังนั้นบุคคลที่จะเป็น
ผูบ้ ริหารหรือกรรมการของบริษทั ต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามเข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องการเป็นสือ่ ทีม่ จี ริยธรรมและยึดมัน่
ในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และจริยธรรมทางธุรกิจ เพือ่ สามารถวางแนวนโยบายในการน�ำเสนอเนือ้ หาอย่าง
เป็นกลาง สร้างสรรค์ ไม่บิดเบือน จึงเห็นว่าการคัดสรรบุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษทั เป็นเรือ่ งส�ำคัญ จึงควรเป็นหน้าทีโ่ ดยตรงของคณะกรรมการทัง้ คณะ
การสรรหากรรมการบริษัท
บริษัทฯ ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ท�ำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยจะเป็นผู้ท�ำหน้าที่เสนอชื่อ และ
เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ซึ่งโครงสร้างของคณะกรรมการจะประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย
ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ อายุ เป็นต้น โดยจะสรรหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
โดยเฉพาะฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ตามเกณฑ์ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมาย หรืออาจจะ
กระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
นอกจากนี้ บริษทั ยังเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อย รายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ซึง่ ถือหุน้ ของบริษทั ฯ เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า  1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อกรรมการ พร้อมเอกสารรับรองการถือครองหลักทรัพย์
จากบริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านประธานกรรมการล่วงหน้า  3
เดือนก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้
ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
การแต่งตัง้ กรรมการบริษทั จะต้องผ่านการพิจารณาจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ ทัง้ นีข้ อ้ บังคับของบริษทั ฯ ก�ำหนดให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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ในการประชุมสามัญประจําปีผถู้ อื หุน้ ทุกครัง้ ให้กรรมการจํานวนหนึง่ ในสามของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมด
ต้องออกจากตําแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน อย่างไรก็ตาม
กรรมการที่ออกจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกก็ได้
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ส�ำหรับการสรรหาผูม้ าด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ จิ ารณาสรรหา
และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความ
สามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
อนุมัติ

4. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโยบายการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยก�ำหนดการปฏิบัติในการ
ท�ำรายการให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติซงึ่ เกิดกับบุคคลภายนอกและกระท�ำอย่างยุตธิ รรมตาม
ราคาตลาด ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาเพื่อ
ก�ำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคา
ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการท�ำรายการระหว่างกันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีเงื่อนไข
ตามราคาตลาด และส�ำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการ
ท�ำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
5.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ต�ำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองใน
ทางที่มิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ดังนี้
1. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ไปเปิดเผย
ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
2. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำรายงานทางการเงิน หรือ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ระมัดระวังเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน
และหากมีการซื้อขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัททันที
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5.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูล
ส่วนได้เสียของตนและผูท้ มี่ คี วามเกีย่ วข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2551 เพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดให้กรรมการและ
ผูบ้ ริหารจะต้องรายงาน การเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ฯ
และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มี การซื้อขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีการซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. อีกทั้งก�ำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารรายงานข้อมูลแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย
ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ดังนี้
1. ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร จะต้องจัดท�ำรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเองและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
เป็นประจ�ำทุกปี และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของ กรรมการ ผู้บริหารและ
ผูเ้ กีย่ วข้อง และดูแลให้ขอ้ มูลนัน้ เป็นปัจจุบนั เสมอ พร้อมส�ำหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมือ่ คณะกรรมการ
ต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ และหรือ ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงทันที และส่งรายงานภายใน 7 วัน
นับแต่มีการเปลี่ยนแปลง
3. ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
ในปี 2558 มีการรายงาน 1 ครั้ง และมิได้มีการท�ำรายการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท
5.3 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ส�ำหรับการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้
ทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้ง
จัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมการได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
ทั้งนี้ในระหว่างปี 2558 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์โดยเปรียบเทียบ การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างวันที่
31 ธันวาคม 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
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จำ�นวนหุ้น (หุ้น)
ลำ�ดับ

ชื่อ-นามสกุล
ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2557

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นางสาวดวงกมล โชตะนา 
นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
นายเสริมสิน สมะลาภา
นายพนา จันทร์วิโรจน์
นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร
ดร.ศันธยา กิตติโกวิท
ดร.วงศ์สิริ มิยาจิ
นายแสงชัย ลีลานวลิขิต
นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร
นางสาวบุญพา แซ่เบ้

52,714
3,000
1,000
-

วนการถือครอง
จำ�นวนหุ้นเพิ่ม(ลด) สัหุด้นส่ของบริ
ษัท (%) หมายเหตุ
ระหว่างปี (หุ้น)
ณ 31 ธ.ค. 58

52,714
1,566,636 (1,566,636)
3,000
1,000
-

0.03
-

รวมการ
ถือหุน้ ของ
คู่สมรส

หมายเหตุ 1. ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 มีหุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว จ�ำนวน 170,048,386 หุ้น
2. จ�ำนวนหุ้นกรรมการที่แสดง รวมคู่สมรส (ถ้ามี) แล้ว

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
6.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด ในรอบปีบัญชี
ที่ผ่านมา มีจ�ำนวนเงินรวม 1,640,000 บาท ประกอบด้วย
บริษัท
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย
รวมทั้งสิ้น
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ค่าสอบบัญชี (บาท)
980,000
660,000
1,640,000

Nation International Edutainment Public Company Limited

6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
หมายเหตุ : บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้
รวมถึง
1. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี
2. กิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมส�ำนักงานสอบบัญชี กิจการที่ถูกควบคุมโดยส�ำนักงานสอบบัญชีและกิจการ
ที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส�ำนักงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญของส�ำนักงานสอบบัญชี
4. หุ้นส่วนหรือเทียบเท่าของส�ำนักงานสอบบัญชี
5. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตาม (4)
6. กิจการที่ผู้สอบบัญชี บุคคลตาม (1) (4) หรือ (5) มีอ�ำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม

7. การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
7.1 การเข้าร่วมประชุม
ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมผู้ถือหุ้นมีรายละเอียด
ดังนี้
ลำ�ดับ

กรรมการ

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำ�นวนครั้งที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

1
2
3
4
5
6
7

นางสาวดวงกมล โชตะนา
นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
นายเสริมสิน สมะลาภา
นายพนา จันทร์วิโรจน์
นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร
ดร.ศันธยา กิตติโกวิท

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

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

ประชุมผู้ถือหุ้น

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นสาระ
ส�ำคัญอย่างครบถ้วน จัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมให้กรรมการ
และผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ได้จดั ให้มกี ลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้อง
รักษาและดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามที่ระเบียบก�ำหนด รวมทั้งมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อดูแลและก�ำกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการสอบทาน
งบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทัง้ ผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ คณะกรรมการบริษทั
เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ สามารถให้ความมั่นใจ
อย่างมีเหตุผลต่อความเชือ่ ถือได้ของงบการเงิน มีการดูแลป้องกันทรัพย์สนิ มิให้ผบู้ ริหารและพนักงานน�ำไปใช้
โดยมิชอบ รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติงาน
เป็ น ไปตามขั้ น ตอนที่ ก� ำ หนด มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ รั ด กุ ม เพี ย งพอและเหมาะสมในด้ า นต่ า งๆ
5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยสรุปสาระส�ำคัญดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
บริษัทฯ มีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการทบทวนพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ของเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้เป็นระยะๆ มีการก�ำหนดค่าตอบแทนให้กบั พนักงานตามผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานในแต่ละปีอย่างสมเหตุสมผล การจัดโครงสร้างองค์กรได้มีการแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าที่ตาม
สายงานอย่างชัดเจน รวมทัง้ จัดให้มคี มู่ อื จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการท�ำงาน (Code of Conduct)
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการท�ำงานด้วยความซื่อสัตย์และเป็นไปอย่าง
มีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย โดยทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

2. การบริหารความเสี่ยง
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บริษทั ฯ มีการประเมินความเสีย่ งทีจ่ ะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน โดยการประชุมของฝ่ายบริหารประกอบด้วย
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายอาวุโส และผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายในสายงานทีเ่ กีย่ วข้อง มีการประเมิน
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วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการก�ำหนดแผนด�ำเนินการและติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ มีการจัดท�ำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงการท�ำธุรกรรมด้านการเงิน จัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารทัว่ ไป มีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละก�ำหนดวงเงินอนุมัตขิ องฝ่ายบริหารแต่ละระดับ
ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
การดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ ออกจากกัน และในการอนุมตั ทิ ำ� ธุรกรรมของบริษทั ฯ กับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ
และพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม
เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และมีข้อมูลที่ส�ำคัญในเรื่องต่างๆ
อย่างเพียงพอส�ำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ

5. ระบบการติดตาม
บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่ำเสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายในท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละส่วนงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ ริหาร โดยหากการตรวจสอบพบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ จะต้องรายงาน
เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นางสาวสาวิตรี งามข�ำ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนือ่ งจากเป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท�ำงานด้าน
การตรวจสอบ และเข้าใจในกิจกรรมและการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้กรณีที่มีการแต่งตั้ง
ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รบั การเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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กรรมเพื่อ่ สังงคมและสิ
คมและสิง่ ่งแวดล้
แวดล้ออมประจ�ำปี
มประจำ�ปี2558
2557
กิจกรรมเพื
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะของ
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษาและบันเทิงหลายประเภท ตระหนักถึง
การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีการท�ำกิจกรรม
เพือ่ สังคม โดยมีจดุ มุง่ หมายคือการส่งเสริมการเรียนรูข้ องเยาวชน ผ่านโครงการ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

โครงการ Smile Library ปี 2

82

มอบหนังสือ มอบความรู้ สู่โรงเรียน เป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้จัดท�ำร่วมกับพันธมิตร
ทั้งบุคคลธรรมดา และบริษัทเอกชน รวมมากกว่า  30 องค์กร ส่งมอบความรู้และสื่อ
การศึกษาไปยังเยาวชนที่อยู่ในชนบท เพื่อเปิดโลกใบเล็กของเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้มี
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการมากยิ่งขึ้น โดยปี 2558 พันธมิตรและ
บริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดส่งหนังสือไปยังโรงเรียนรวมถึง 100 โรงเรียนทั่วประเทศ เป็น
จ�ำนวนหนังสือมากกว่าหนึ่งแสนเล่ม ผู้ที่ร่วมโครงการเช่น บริษัท ซีอียูแอล จ�ำกัด,
บริษทั แอสเซทไบร์ท จ�ำกัด, บริษทั น�ำ้ ตาครบุรี จ�ำกัด (มหาชน), บริษทั น�ำ้ ตาลขอนแก่น
จ�ำกัด, ธนาคาร HSBC, โรงพยาบาลพญาไท 2 เป็นต้น
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กิจกรรม
เพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
ประจำ�ปี 2558
Smile Lobrary

โครงการ 1 ปัน 1 อ่าน กับเล่มนี้ให้น้อง ปี 2
ร่ ว มสานต่ อ พระราชปณิ ธ านด้ า นการพั ฒ นาการศึ ก ษาด้ ว ยการปลู ก ฝั ง
ค่านิยมรักการอ่าน ทุกการสัง่ ซือ้ หนังสือบน NSTORE.net 1 เล่ม โดยในปี 2558
ได้รวบรวมหนังสือเพื่อมอบให้กับ โครงการต่างๆ มากมาย เช่น สมาคมเด็ก
และเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน และ
โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ เป็นจ�ำนวนหนังสือมากกว่าหนึ่งแสนเล่ม
มอบหนังสือให้กบั มูลนิธแิ ละสถานสงเคราะห์ตา่ งๆ และ ร่วมกับทางชมรมดนตรี
เนชัน่ กรุป๊ ทีไ่ ปเลีย้ งอาหารกลางวันเด็ก โดยการมอบหนังสือการ์ตนู และหนังสือ
ส�ำหรับเด็ก
1. บ้านครูนอ้ ย จ.กรุงเทพฯ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
2. สถานสงเคราะห์เด็กพัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 25 เมษายน 2558
3. สถานสงเคราะห์เด็กหญิง จ. สระบุรี วันที่ 28 มิถนุ ายน 2558
4. บ้านครูมยุ้ จ. สมุทรปราการ วันที่ 22 สิงหาคม 2558
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กิจกรรม
เพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
ประจำ�ปี 2558
NJ Spelling Bee 2015

กิจกรรมแข่งขันสะกดค�ำภาษาอังกฤษชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 18 (NJ Spelling Bee 2015)
NJ Magazine นิตยสารภาษาอังกฤษส�ำหรับเยาวชนในเครือบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้จดั การแข่งขันการสะกดค�ำภาษาอังกฤษชิงแชมป์แห่ง
ประเทศไทย หรือเป็นทีร่ จู้ กั กันดีในนามว่า NJ Spelling Bee มาตัง้ แต่ปี 2541 โดยมีรางวัล
เกียรติยศเป็นถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมทัง้ ทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ณ Eltham College
เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ส�ำหรับแชมป์ประจ�ำภาคและอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับทุน
การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
ในระยะเวลา 18 ปี NJ Spelling Bee ได้จดั ท�ำขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจนเป็นทีร่ จู้ กั และเป็นกิจกรรม
การแข่งขันสะกดค�ำภาษาอังกฤษทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศและภูมภิ าคอาเซียน จนถึงปัจจุบนั
มีผรู้ ว่ มโครงการกว่า 20,000 คน ในแต่ละปี เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้ความสามารถของตน
ทีม่ อี ยูใ่ นด้านทักษะภาษาอังกฤษได้มเี วทีแสดงออก รวมถึงใช้ความสามารถน�ำไปสูก่ ารได้เปิด
โลกทัศน์ในการไปเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ และยังรวมถึงการกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างคุณครูกบั ลูกศิษย์ให้ได้มกี ารแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์
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กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์
ชิงชนะเลิศแห่งประ เทศไทย (Junior Dublin Literary Awards
for Thailand)
นิตยสาร NJ Magazine ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจ�ำ
ประเทศไทย จัดกิจกรรมประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ เชิงสร้างสรรค์สำ� หรับ
เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในปี 2558 ทีผ่ า่ นมาครบรอบเป็นปีที่ 10 แล้ว
ภายใต้หวั ข้อ “Two Worlds” ชิงรางวัลศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ด้วย
กิจกรรมนี้ เป็นหนทางหนึง่ ในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย
และเปิดโอกาสให้เยาวชนกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ เตรียมความพร้อม
เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน บริษทั ฯได้รบั ความร่วมมือกับพันธมิตร อาทิ นิตยสารซิตี้
ไลฟ์เชียงใหม่ เป็นผูร้ ว่ มจัดในระดับภูมภิ าคเหนือ และหนังสือพิมพ์ภเู ก็ตกาเซตต์เป็น
ผูร้ ว่ มจัดในระดับภูมภิ าคใต้ จึงท�ำให้มนี กั เรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายร่วม
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 1,000 ผลงานทัว่ ประเทศ

กิจกรรม
เพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
ประจำ�ปี 2558
Junior Dublin Literary Awards
for Thailand
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กิจกรรม
เพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
ประจำ�ปี 2558
โครงการ เล่มนี้ ให้น้อง ปี 2

โครงการ เล่มนี้ให้น้อง ปี 2
“การให้ทยี่ งั่ ยืน” คือ การให้เพือ่ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ต่อยอด และเติมเต็มศักยภาพให้
แก่เด็กและเยาวชนไทย บริษทั ฯร่วมกับ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) จึงไม่
หยุดยั้งที่จะสานต่อโครงการ “เล่มนี้...ให้น้อง” เป็นปีที่ 2 พร้อมทั้งขยายพื้นที่การ
กระจายความรู้ ผ่านการสนับสนุนสือ่ การเรียนการสอนในทุกมิติ
การศึกษาถือเป็นอีกหนึง่ นโยบายส�ำคัญทางด้าน CSR ทีไ่ ทยเบฟให้การสนับสนุนมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง เป็นปีที่ 2 ส�ำหรับโครงการ “เล่มนี.้ ..ให้นอ้ ง ปี2” นี้ เพือ่ ตอกย�ำ้ ความ ส�ำเร็จ
ของโครงการในปีทผี่ า่ นมาและร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เจ้าฟ้านักอ่าน) ในวาระเฉลิมพระเกียรติมหามงคล
ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558
โครงการมีวตั ถุประสงค์เพือ่ มุง่ ทีจ่ ะสนับสนุนและจัดหาสือ่ การเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ทีจ่ ะช่วยพัฒนาศักยภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยในพืน้ ทีโ่ รงเรียนทุรกันดาร
สังกัดโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนทัว่ ประเทศ เพราะเราเชือ่ ว่าการศึกษา มีบทบาท
และความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะโลกยุคใหม่ทตี่ อ้ งอาศัยทรัพยากร
บุคคลทีม่ คี วามรู้ และความสามารถ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และ
การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อย่างยั่งยืนในการสร้างสรรค์โครงการที่ยั่งยืน
พัฒนาคน ชุมชน และสังคม ในถิน่ ทุรกันดาร ให้มชี วี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ตี ามแนวคิดโครงการ
ชุมชนดีมรี อยยิม้
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รางวัลที่บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ได้รับในปี 2558 ดังนี้

รางวัลจาก สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจ�ำหน่ายแห่งประเทศไทย
วั น ที่ 21 ตุ ล าคม 2558 บริ ษั ท ฯได้ รั บ มอบโล่ ห ์ เ กี ย รติ คุ ณ จากสมาคมผู ้ จั ด พิ ม พ์
และผู้จ�ำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือด้านการ
การโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมหนังสือทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริม
การอ่านของคนไทยให้แพร่หลาย สร้างสังคมความรู้ที่ยั่งยืน อันเป็นพื้นฐานส�ำคัญ
ในการพัฒนาประเทศ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำ�ปี 2558
เรียน ผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสุธีร์
จินตนานฤมิตร และนางสาวศันธยา กิตติโกวิท เป็นกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครัง้ แต่ละครัง้ ใช้เวลาประชุม 2 ชัว่ โมง เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าที่
ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูบ้ ริหารระดับสูงในวาระทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้
• การจัดท�ำงบการเงิน คณะกรรมการได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2558
ร่วมกับผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย ได้จดั ท�ำขึน้ อย่าง
ถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน
เชือ่ ถือได้ นอกจากนีไ้ ด้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ใิ นรายการระหว่างกันของบริษทั บริษทั ย่อย
และบริษทั ร่วม รวมทัง้ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ได้ดำ� เนินการตามเงือ่ นไขทางธุรกิจปกติและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ ำ� นักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
• การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เพือ่ ให้เกิดความเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ าน พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2558 ตามปัจจัย
ความเสีย่ งทีค่ าดว่าจะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษทั พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ และการปรับแผนงานการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มีการติดตามการด�ำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ ในประเด็น
ที่มีนัยส�ำคัญกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2558 ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั ทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ
• การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการเห็นว่าระบบการบริหารความเสีย่ งของบริษทั มีความเหมาะสมและ
เพียงพอ โดยฝ่ายจัดการได้มกี ารติดตามการเปลีย่ นแปลงและปัจจัยเสีย่ งต่างๆ อย่างใกล้ชดิ และมีการรายงาน
สถานการณ์ รวมถึงแผนรองรับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม�ำ่ เสมอ
• การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับ
เลขานุการบริษทั มีความเห็นว่าบริษทั ได้ปฏิบตั อิ ยูใ่ นกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจอย่างถูกต้อง
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• ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2558 นางสาว
ปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมมีความเป็นอิสระ
มีความรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบบัญชีมาเป็นเวลายาวนาน ส�ำหรับการพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทประจ�ำปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 หรือนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือนายวีระชัย รัตนจรัสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษทั ประจ�ำปี 2559
• รายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายการระหว่างกันของบริษทั ฯ กับบริษทั ในกลุม่
ซึง่ อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั โดยพิจารณาถึงความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการ
และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงือ่ นไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนิน
การค้าปกติในราคาตลาด ซึง่ สามารถเปรียบเทียบได้กบั ราคาทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลภายนอก (หากท�ำได้) และ
ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลในการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นรายการ
ทางการค้าจริงอันเป็นธุรกิจตามปกติทั่วไป และเป็นรายการสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ทีม่ คี วามโปร่งใส ซึง่ บริษทั ได้ถอื ปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
จากการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัท
ให้ความส�ำคัญกับการบริหารงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่งใส สุจริตและมี
จริยธรรม ก่อให้เกิดความเชือ่ มัน่ แก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย มีผลให้ระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทั มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม ไม่มขี อ้ บกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันที่
อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นเป็นรายการจริงทางการค้า  อันเป็นธุรกิจโดยปกติทั่วไป
เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่พบรายการผิดปกติที่เป็นสาระส�ำคัญ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ทางราชการทีเ่ กีย่ วข้องเป็นไปโดยถูกต้อง ส�ำหรับงบการเงินสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่มเี หตุการณ์
แสดงถึงปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยส�ำคัญ ได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้องตาม
ทีค่ วร ในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

(นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนฯ ใน
การก�ำกับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษทั ฯ ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ มีขอ้ มูลทางบัญชีทถี่ กู ต้องครบถ้วนในสาระส�ำคัญ
โปร่งใส เปิดเผยอย่างเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ป้องกันการทุจริตและการด�ำเนินการ
ทีผ่ ดิ ปกติ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันซึง่ อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นรายการทางการค้าอันเป็น
ธุรกิจปกติทั่วไป รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ประโยชน์สูงสุด การปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ความรอบคอบระมัดระวังในการจัดท�ำงบการเงินและงบการเงินรวมของ
บริษทั ฯ บริษทั ย่อย และกิจการควบคุมร่วมกัน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำ
ปีของบริษัทฯ
ดังนัน้ เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียเกิดความเชือ่ มัน่ ต่อรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ท�ำหน้าทีส่ อบทานให้
บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน และการด�ำเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วน รวม
ทัง้ ให้มคี วามเพียงพอของระบบบริหารความเสีย่ งการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการก�ำกับดูแล
ของบริษทั ฯ ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการ
ติดตามการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความ
เห็นเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯโดยรวม อยูใ่ นระดับทีน่ า่ พึงพอใจ
สามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท
และ บริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงความเห็นว่างบการเงิน
ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่าง
สม�่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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สรุปผลการดำ�เนินงานรวมของบริษัท
งบการเงินรวมของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีผลประกอบการเป็นผลขาดทุนจ�ำนวน 18.35 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของ ปี 2557 ซึ่งมีผลก�ำไรจ�ำนวน 1.73 ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1,161 ทั้งนี้
บริษัทขอชี้แจง ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. รายได้จากการขายและบริการส�ำหรับปี 2558 ลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2557 เหตุผลหลักมาจาก
• รายได้ จ ากการจ� ำ หน่ า ยสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ล ดลงร้ อ ยละ 2 โดยมี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากรายได้ จ ากการ
จ�ำหน่ายพ๊อคเก็ตบุ๊คลดลงร้อยละ 28 และรายได้จากการจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศลดลง
ร้อยละ 17 ในขณะที่รายได้จากการจ�ำหน่ายหนังสือเด็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 88
• รายได้จากการให้บริการลดลงร้อยละ 24 เนือ่ งจากรายได้จากการรับจ้างผลิต จ�ำหน่าย และบริการอืน่
จากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างประเทศลดลงร้อยละ 8 นอกจากนี้ รายได้จากการขายโฆษณาและรับจ้างผลิต
รายการในทีวีดิจิตอลลดลงร้อยละ 52
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายส�ำหรับปี 2558 ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปี 2557
เหตุผลหลักมาจาก
• ต้นทุนขายลดลงร้อยละ 11 เนื่องจากกลุ่มบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
• ต้นทุนบริการลดลงร้อยละ 17 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการให้บริการที่ลดลง โดยกลุ่มบริษัท
สามารถบริหารจัดการควบคุมต้นทุนการผลิตรายการในทีวีดิจิตอล
• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การขายและการตลาดเพิ่มขึ้น

กล่าวโดยสรุป
ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุม่ บริษทั รายงานผลประกอบการ
แสดงเป็นผลขาดทุนจ�ำนวน 18.35 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557
ซึ่งมีผลก�ำไรจ�ำนวน 1.73 ล้านบาท
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ก) เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชี สําหรับการรวมธุ รกิ จตามวิธีซ้ื อ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นในกรณี ที่
เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุ ม หมายถึ งอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงิ น และการดําเนิ น งานของกิ จการเพื่ อให้ได้ม าซึ่ ง
ประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม กลุ่มบริ ษทั ต้องนําสิ ทธิในการออกเสี ยง
ที่เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา วันที่ซ้ื อกิจการคือวันที่อาํ นาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ้ื อ การกําหนด
วันที่ซ้ื อกิ จการและการระบุเกี่ ยวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่ งไปยังอี กฝ่ ายหนึ่ งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามา
เกี่ยวข้อง
กําไรจากการต่อรองราคาซื้ อถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งรวมถึง
การรับรู ้จาํ นวนส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที่ระบุ
ได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือ
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้ สินที่กลุ่มบริ ษทั ก่ อขึ้นเพื่อจ่ายชําระ
ให้แก่เจ้าของเดิม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั
หนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้นของบริ ษทั ที่ถูกซื้ อที่รับมาจากการรวมธุ รกิ จ รับรู ้เป็ นหนี้ สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม ตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผูถ้ ูกซื้อ
ต้น ทุ น ที่ เกี่ ยวข้อ งกับการซื้ อของกลุ่ มบริ ษ ทั ที่ เกิ ดขึ้ นซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิ จ เช่ น ค่าที่ ปรึ กษาและอื่ น ๆ
ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับกิ จการนั้นและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิจการนั้นทําให้
เกิ ดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม
นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การสูญเสี ยการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
รวมถึงส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมและส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กําไร
หรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิม
ที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชี ระหว่างกิ จการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ ใช้ในการ
ดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั
(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท
เผื่อเรี ยก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่ งจะต้องชําระคืนเมื่อทวงถามถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
(ง)

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อ หนี้ สงสัยจะสู ญ ประเมิ น โดยการวิเคราะห์ ประวัติก ารชําระหนี้ และการคาดการณ์ เกี่ ยวกับ การชําระหนี้
ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
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บุคคลอ้างอิงอืน่ ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ) :
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ชั้น 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Tower B ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ :
(66) 2009-9999
โทรสาร :
(66) 2009-9991

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

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

ส�ำนักงานสอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ :
(66) 2677-2000
โทรสาร :
(66) 2677-2222

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษทั บริษทั ย่อยและกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี 2558 เป็นจ�ำนวนเงิน
รวม 1,640,000 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่น (non-audit fee) –ไม่มี-
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ที่ปรึกษากฎหมาย
1. บริษัท ส�ำนักงานกฎหมายและภาษี เอส.เอ.ที แอสโซซิเอท จ�ำกัด
ห้อง 702 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแชงกรี-ลา)
เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

(66) 2630-7636-8
(66) 2630-7639

2. บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิช จ�ำกัด
140/40 A อาคาร ไอทีเอฟ ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ :
(66) 2634-4995-7
โทรสาร :
(66) 2238-2574, (66) 2634-4998

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
1858/123-124 ชั้น 29 อาคารทีซีไอเอฟ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ :
(66) 2338-3292
โทรสาร :
(66) 2338-3904
Email
:
investor@nine.co.th
Website :
http://www.nine.co.th
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