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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 วิสัยทัศน์  

วิสัยทัศน์ของบริษัท “เป็นแพล็ตฟอร์มชุมชนที่ได้รับความนิยมจากผู้คนในสังคมด้วยการมีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค์ของเหล่าสมาชิกในการแบ่งปันเรื่องราว โดยมีการให้บริการด้านอีคอมเมิร์ซ  เพื่อตอบสนองความต้องการ
สินค้าของสมาชิก” 

พันธกิจ “สร้างระบบนิเวศทางดิจิทัลที่ขับเคลื่อนให้เหล่าสมาชิกสร้างชุมชนที่มีเคมีตรงกัน พร้อมด้วยระบบการ
จัดส่งสินค้าและบริการทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ที่มีประสิทธิภาพ” 

คุณค่าขององค์กร  
Passion  ความรักและทุ่มเทในงาน  
Integrity  ยึดมั่นในความถูกต้อง มีจริยธรรม โปร่งใส น่าเชื่อถือ   
Synergy  ร่วมมือร่วมใจ ผสมผสานเพื่อความส าเร็จร่วมกัน ท างานเป็นทีม   
Care  ห่วงใยและเอาใจใส่ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และสังคม  
Innovation  พัฒนา ปรับตัว ปรบัปรงุ เปลี่ยนแปลง และริเริ่มอย่างต่อเนื่อง   

เป้าหมายระยะยาวของบริษัท 
 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น าในการผลิตและจัดจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์ ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊กส์และการ์ตูนที่
ผสมผสานระหว่างความรู้และความสนุกสนาน ทั้งในรูปแบบส่ิงพิมพ์และดิจิทัล รวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ด้วยการวางแผนและสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสม ตลอดจนการให้ข้อมูล
และสร้างชุมชนในโลกออนไลน์และออฟไลน์ที่มีคุณภาพ เพื่อน าพากลุ่มบริษัทฯ ให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมที่ดีให้กับประเทศ 

1.2 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 
ประวัติและความเป็นมาของบริษทั 

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (NINE) (“บริษัทฯ”) เป็นหนึ่งในบริษัทย่อยใน
สายธุรกิจเอ็ดดูเทนเมนท์ และต่างประเทศ ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (NMG) ซ่ึงเป็นบริษัทที่จด
ทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 ภายใต้ช่ือ “เนช่ัน ชีพจรวันนี้” ซ่ึง
ต่อมาในปี 2545 ได้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท เนช่ันบุ๊คส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท 
ด าเนินธุรกิจส านักพิมพ์ “เนช่ันบุ๊คส์” ในการผลิตและจ าหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ซ่ึงได้รับลิขสิทธ์ิจากนักเขียนและ
ส านักพิมพ์ช้ันน าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมิได้มีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง  

ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2549 ได้มีมติให้ปรับโครงสร้างสายธุรกิจด้านเอ็ดดูเทนเมนท์และต่างประเทศ เพื่อให้สายธุรกิจดังกล่าวมีการด าเนินงาน
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ที่คล่องตัว ชัดเจน และเกิดการเติบโตของธุรกิจตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะ
รองรับการเติบโตในอนาคต โดยไม่ต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือด้านการเงินจาก NMG  ซ่ึงให้บริษัทฯ เป็นบริษัทแม่ของ
สายธุรกิจด้านเอ็ดดูเทนเมนท์และต่างประเทศ  และถือหุ้นในบริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน จ านวน 2 บริษัท 
คือ 1) บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (NED) และ 2) บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (“NGE”) (เดิมช่ือ
บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (NEE)) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ 98.99 ตามล าดับ อีกทั้งยังรับเป็น
ผู้ด าเนินการแทน NMG ในธุรกิจตัวแทนขายโฆษณาให้แก่ส่ิงพิมพ์ต่างประเทศ ตัวแทนการพิมพ์และจัดจ าหน่าย
หนังสือพิมพ์และนิตยสารในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนบางส่วนให้แก่ส านักพิมพ์ต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจการ
อบรมสัมมนา สอนภาษาต่างประเทศ และทักษะการส่ือสาร โดยในการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 70 ล้านบาท ในปี 2549 โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ NMG ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นเดิม 
และ NMG ได้ขายเงินลงทุนใน NED และ NGE ให้บริษัทฯ ตามมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่เกิดรายการ อย่างไรก็ตาม กลุ่ม
บริษัทฯ ไม่มีการด าเนินธุรกิจการอบรมสัมมนา สอนภาษาต่างประเทศ และทักษะการส่ือสาร (ซ่ึงมีสัดส่วนรายได้ต่ า
กว่าร้อยละ 5 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ) หลังจากไตรมาส 1 ปี 2552 นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังรับโอนธุรกิจ
ส านักพิมพ์ Bizbook จาก NMG ในไตรมาส 3 ปี 2552 เพื่อให้การแบ่งแยกธุรกิจระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และ NMG มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น   

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ได้มีมติให้บริษัทฯ จด
ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนช่ือบริษัทฯ จากบริษัท เนช่ันบุ๊คส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด เป็น             
บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70 ล้านบาท เป็น         
85 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ NMG ครั้งที่ 1/2552 ได้อนุมัติแผนงานการเสนอขาย
หุ้นสามัญของบริษัทฯ และการน าหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซ่ึงการ Spin-off 
ดังกล่าวเป็นหนึ่งในขั้นตอนส าคัญที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าในการลงทุนของ NMG อีกทั้ง NMG สามารถน าเงินที่ได้จาก
การเสนอขายหุ้นเดิมพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาจ่ายคืนเงินกู้ยืม ซ่ึงเป็นการปรับปรุงสถานะทางการเงิน
ของ NMG ให้ดียิ่งขึ้น ซ่ึงถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของ  NMG ในอนาคต ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553            
ที่ประชุมคณะกรรมการของ NMG ครั้งที่ 4/2553 ได้มีมติอนุมัติให้ NMG เสนอขายหุ้นสามัญจ านวน 4,000,000 หุ้น     
ที่ NMG ถืออยู่ในบริษัทฯ พร้อมกับการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรกของบริษัทฯ  

อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของ NMG ในบริษัทฯ ลดลงจากที่
เคยถืออยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว มาเป็นร้อยละ 77.65 จึงท าให้สัดส่วนการควบคุมในบริษัทฯ 
ลดลงไปตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม NMG ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอ
ขายหุ้นสามัญ และบริษัทฯ ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ NMG เช่นเดิม ถึงแม้สัดส่วนการรับรู้รายได้และก าไร 
รวมถึงเงินปันผลของ NMG จากบริษัทฯ ที่ Spin-off ไปแล้วจะลดลงเนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลง แต่โดยทั่วไป
บริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วจะมีการขยายตัวในธุรกิจ ท าให้มีรายได้และผลก าไรที่เติบโตขึ้น ดังนั้น 
หากบริษัทฯ มีก าไรเพิ่มมากขึ้นจากการขยายตัว จะท าให้ส่วนแบ่งก าไรและเงินปันผลจากบริษัทฯ เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นก็
เป็นได้ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น NMG เช่นกัน นอกจากนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบจาก Dilution Effect ที่กล่าว
มาข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงมีมติให้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 9,000,000 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 47.37 ของจ านวนหุ้นในการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ทั้งหมด 19,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น
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เดิมของ NMG ทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นที่มีอยู่ (Pre-emptive right) โดยเป็นการจัดสรรในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการ
เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป ในราคาที่เท่ากัน  

 
การเปลีย่นแปลงและพัฒนาทีส่ าคัญ 

ปี 2555  วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 บริษัทฯ เปิดตัว Canimals (แคนนิมอลส์) ก๊วนกระป๋องจอมซน ตัวการ์ตูนช่ือดังจาก
เกาหลีอย่างเป็นทางการ 

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในบริษัท เนช่ัน คิดส์ จ ากัด (NTK) ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้าน
บาท ประกอบธุรกิจผลิตรายการในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ผ่านส่ือโทรทัศน์ และส่ือรูปแบบใหม่ 

 วันที่ 2 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ เปิดตัวช่อง KidZone อย่างเป็นทางการ 
 วันที่ 14 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ด าเนินการเลิกกิจการและช าระบัญชีของ บริษัท เอ็นคูปอง จ ากัด 

ปี 2556  วันที่ 3 เมษายน 2556 บริษัทฯ จัดแถลงข่าวและเปิดตัวหนังสือชีวประวัติ “ไอน์สไตน์” ฉบับภาษาไทย 
 วันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้ 

- ออกหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 85,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน 
จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่     
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4 บาท 

- ออกหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 85,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ที่จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายครั้งนี้  

- ออกหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 4,250,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP)โดยไม่คิด
มูลค่า มีอัตราการใช้สิทธิคือใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น 

 วันที่ 26 สิงหาคม 2556 จัดตั้งบริษัท ไนน์ บี ไบรท์ จ ากัด โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ บี ไบรท์ 
สัดส่วนการลงทุน 60:40 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการศึกษา 

ปี 2557  วันที่ 3 มีนาคม 2557 บริษัทฯ จัดแถลงข่าวและเปิดตัวหนังสือชีวประวัติ “อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน” ฉบับภาษาไทย 
 เดือนพฤษภาคม 2557 บริษัท เนชั่น คิดส์ จ ากัด หยุดด าเนินพาณิชยกิจ 
 วันที่ 25 กันยายน 2557 บริษัทฯได้รับรางวัล "Investor's Choice Award" จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ส าหรับบริษัทจดทะเบียนที่ท าคะแนนการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจ าปีเต็ม 100%   ต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา 4 ปี 

 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ เข้าซ้ือหุ้น บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด จ านวน 49% จาก     
ผู้ถือหุ้นเดิม ส่งผลให้บริษัทฯ เปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นจากเดิมร้อยละ 49.99 เป็นร้อยละ 98.99 และเปลี่ยน
สถานะจากร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย 

ปี 2558  วันที่ 20 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ ด าเนินการเลิกกิจการและช าระบัญชีของ บริษัท ไนน์ บี ไบร์ท จ ากัด 
 วันที่ 20 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ ด าเนินการช าระบัญชีของ บริษัท ไนน์ บี ไบร์ท จ ากัด เสร็จสิน้แล้ว 
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ปี 2559 
 
 
 
 
 

 

 วันที่ 30 มิถุนายน 2559 การควบรวมกิจการของบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด 
และบริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด ซ่ึงเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเพื่อปรับ
โครงสร้างการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ หลังจากการควบรวมกิจการดังกล่าว บริษัท เนช่ัน โกลบอล        
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 97 ล้านบาท และบริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัดได้    
จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ และได้ด าเนินการช าระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 

 วันที่ 27 ธันวาคม 2559 บริษัท เนช่ัน คิดส์ จ ากัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ และอยู่ระหว่าง
ช าระบัญชี  

ปี 2560  วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ มีมติเพิ่มทุนในบริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด จาก 97 ล้านบาท 
เป็น 200 ล้านบาท ท าให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.74 

 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ด าเนินการเลิกกิจการและเสร็จสิ้นการช าระบัญชีของ บริษัท เนช่ัน คิดส ์จ ากัด 
ปี 2561  วันที่ 2 เมษายน 2561 บริษัทฯ มีมตเิข้าซ้ือหุ้น บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ ากัด (OWM) จ านวน 10 ล้านหุ้นจากผู้ถือ

หุ้นเดิม โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99  
 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ มีมติเพิ่มทุนในบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ ากัด จากจ านวน 10 ล้านบาท เป็น 60 

ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 
 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ 

(Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น 
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงย้ายส านักงานที่ตั้งส านักงานใหญ่และบริษัทย่อย

จาก 1858/121-122, 125-128 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ เป็น 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 
ช้ัน 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และด าเนินการจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว 

 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน จากเดิมจ านวน 
259,250,000 บาท เป็น 390,549,286 บาท และมีทุนช าระแล้วจากเดิมจ านวน 170,049,286 บาท เป็น 
365,549,286 บาท  อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และด าเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว 
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1.3 โครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) โดยมีรายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  ดังนี้ 
ช่ือบริษัทย่อย ประเภทธุรกจิ สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

บริษทั เนชั่น โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ากัด (NGE) 
ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท 

ส่ือส่ิงพิมพ์ 
(หนังสือการ์ตูน) 

99.74 

บริษทั วันเวิลด์ มีเดีย จ ากัด (OWM) 
ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท 

ส่ือส่ิงพิมพ์ 
(หนังสือพิมพ์แจกฟร)ี 

99.99 

 
ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย 
ลักษณะการประกอบธรุกิจของกลุ่มบรษิัทฯ 
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย 

1. ส านักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ ซ่ึงผลิตและจ าหน่ายหนังสือพ๊อคเก็ตบุค๊ส์ ทีไ่ด้ลิขสิทธ์ิจากนักเขียนและส านกัพิมพ์ที่มี
ช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศ 

2. ส านักพิมพ์ส าหรับเยาวชน ซ่ึงผลิตและจ าหน่ายหนังสือการ์ตูนญีปุ่น่ และสหรัฐอเมริกา 
3. ตัวแทนรับจัดการการพิมพ์  จัดจ าหน่าย และขายสมาชิกหัวหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างประเทศ 
4. ผลิตเนื้อหาใหน้ักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศ รวมทัง้จดัประกวดด้านภาษาอังกฤษ 
5. ให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของส่ือออฟไลน์และออนไลน์ ด้วยการผลิตหนังสือพิมพ์แจกฟร ีและการ

ขายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media ต่าง ๆ 
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โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้รับลิขสิทธ์ิในการพิมพ์และจัดจ าหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ตั้งแต่เริ่มด าเนินการจนถึง
ส้ินปี 2561 มาแล้วทั้งส้ิน จ านวนมากกว่า 500 ปก ซ่ึงส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทฯ จะจัดจ าหน่ายผ่านผู้จัดจ าหน่ายหนังสือราย
ใหญ่ในประเทศ โดยมีจุดกระจายหนังสือรวมกันทั้งส้ินมากกว่า 10 ,000 จุด นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังด าเนินธุรกิจ
ผลิต  และจ าหน่ายส่ิงพิมพ์ส าหรับเยาวชนเพื่อการศึกษา บันเทิง และการเสริมทักษะ ซ่ึงรวมถึงการ์ตูน และนิทาน
ประเภทต่างๆ ผ่านบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (NGE) โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 
18 ปี กลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการผลิตและจัดจ าหน่ายหนังสือการ์ตูนยอดนิยมที่ได้รับลิขสิทธ์ิมาจากส านักพิมพ์ช้ันน า
ของประเทศญี่ปุ่น  และประเทศในทวีปเอเชีย อื่น ๆ อาทิ  โดราเอมอน  เครยอนชินจัง ดราก้อนบอล และนารุโตะ นินจา
คาถาโอ้โฮเฮะ เป็นต้น รวมทั้งส่ิงพิมพ์ที่ได้รับลิขสิทธ์ิมาจากกลุ่มประเทศแถบอเมริกา โดย ณ ส้ินปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ 
ได้รับลิขสิทธ์ิในการพิมพ์และจัดจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับเยาวชนมาแล้วทั้งส้ินจ านวนมากกว่า 5 ,500 ปก ซ่ึงส่วน
ใหญ่ กลุ่มบริษัทฯ จะจัดจ าหน่ายผ่านเอเย่นต์หนังสือ และผู้จัดจ าหน่ายหนังสือ โดยมีจุดกระจายหนังสือรวมกันทั้งส้ิน
กว่า 9,000 จุด 

 บริษัทฯ ยังด าเนินธุรกิจรับจัดพิมพ์ เป็นตัวแทนขายสมาชิกจัดจ าหน่าย และขายโฆษณาเพียงผู้เดียวให้กับ
หนังสือพิมพ์  Yomiuri Shimbun จากญี่ปุ่น ส่งผ่านดาวเทียมทุกวัน และเป็นตัวแทนขายสมาชิกผู้เดียวให้กับ Wall Street 
Journal Digital และเป็นตัวแทนขายหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร Financial Times, Time, Fortune, Forbes, The 
Economist, Bloomberg, Businessweek, Business Traveller ฯลฯ รวมทั้งส้ิน 100  หัว โดยมีกลุ่มลูกค้า เช่น นักธุรกิจชาว
ไทย และชาวต่างประเทศ นักท่องเที่ยว นักวิชาการ โดยมีการจัดจ าหน่ายผ่านร้าน และแผงหนังสือทั่วประเทศ รวมทั้ง 
Bulk sale ไปยังกลุ่มโรงแรม และองค์กรต่างๆ 
 
สรุปลักษณะการประกอบธุรกิจของแตล่ะบรษิัท 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
 ด าเนินธุรกิจส านักพิมพ ์โดยผลิตและจัดจ าหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ที่ได้รับลิขสิทธ์ิจากนักเขียนและส านักพิมพ์

ช้ันน าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้อ่านที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมิได้มีโรงพิมพ์เป็นของ
ตนเอง 

 เป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ต่างประเทศและนิตยสารต่างประเทศ ซ่ึงมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นนักธุรกิจทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

 เป็นตัวแทนขายสมาชิกและตัวแทนขายโฆษณาให้กับหนังสือพิมพ์  The Yomiuri Shimbun ที่พิมพ์ในประเทศไทย
และนิตยสารต่างประเทศอีกมากมาย รับจ้างพิมพ์หนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun รวมถึงบริการรับจัดส่ง
หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างประเทศอีกหลายฉบับ (หนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ปรับแผนการตลาด และ
หยุดการให้สิทธิ์การผลิตและจัดจ าหน่ายในรูปแบบส่ิงพิมพ์ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป) 
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บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด 
 ด าเนินธุรกิจส านักพิมพ์ โดยผลิตและจัดจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับเยาวชนเพื่อการศึกษา และบันเทิง ส าหรับกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายหลักที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี โดยมุ่งเน้นหนังสือการ์ตูนยอดนิยมที่ได้รับลิขสิทธ์ิมาจาก
ส านักพิมพ์ช้ันน าของประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย รวมทั้งการ์ตูน
ความรู้และวรรณกรรมเยาวชนต่างๆ โดยมิได้มีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง 

 ด าเนินธุรกิจส านักพิมพ์ โดยผลิต น าเข้า และจัดจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับเยาวชนเพื่อการศึกษา บันเทิง และการ
เสริมทักษะ ส าหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ส่วนใหญ่ได้รับลิขสิทธ์ิมาจากกลุ่ม
ประเทศแถบยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย โดยมิได้มีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง  

 
บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ ากัด  
 ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับใหบ้ริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของสื่อออฟไลน์และออนไลน์ ด้วยการผลิตหนังสือพิมพ์

แจกฟรี หรือ Free sheet ภายใต้ชื่อ Rabbit Today และการขายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media ต่าง ๆ 
 
จุดเด่นในการประกอบธุรกิจ  
1. ธุรกิจส่ิงพิมพ์ 
1.1 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการยอมรับและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเขียนและส านักพิมพ์ที่มีช่ือเสียงทั่วโลก 

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่มการประกอบธุรกิจส่ิงพิมพ์การ์ตูนที่มีการขอลิขสิทธ์ิจากส านักพิมพ์จากต่างประเทศ
อย่างถูกต้องเป็นรายแรกของประเทศไทย ซ่ึงตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้พิสูจน์ให้เจ้าของ
ลิขสิทธ์ิต่างๆ เห็นว่า บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมา และถูกต้องตาม
จริยธรรมการด าเนินธุรกิจที่ดี  

จากการยึดแนวทางการด าเนินการข้างต้น ท าให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการยอมรับและเช่ือมั่นจากส านักพิมพ์ต่างๆ
ทั่วโลก ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ มีโอกาสสูงในการได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากส่ิงพิมพ์ประเภทหนังสือที่ได้รับความนิยม
จากต่างประเทศเพื่อมาด าเนินการผลิตและจัดจ าหน่ายในประเทศให้ได้ตามเป้าหมาย  

 
1.2 กลุ่มบริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการผลิตและจัดจ าหน่ายส่ิงพิมพ์ประเภทหนังสือมาอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มบริษัทฯ มีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับในการผลิตและจัดจ าหน่ายส่ิงพิมพ์ที่ได้รับความนิยม และมียอด
จ าหน่ายประเภทส่ิงพิมพ์สูงติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทยต่อเนื่องมายาวนาน โดยโดดเด่นในหมวดการ์ตูน อาทิ 
หนังสือการ์ตูน One Punch Man โดราเอมอน นารุโตะ เครยอนชินจัง โบรุโตะ Platinum End, Jojolion, Jojonium และ 
Dragon Ball Super  หมวดหนังสือเด็ก ประเภทนิทานและกิจกรรมเสริมทักษะ อาทิ หนังสือกิจกรรมเสริมทักษะดิสนีย์  
ได้แก่ Frozen, Princess, Disney Animation และ Marvel ได้แก่ Spiderman และ Avenger เป็นต้น หนังสือหมวดธุรกิจ 
บริหารและการลงทุน และสุขภาพ เป็นต้น  
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1.3 กลุ่มบริษัทฯ ผลิตและจัดจ าหน่ายส่ิงพิมพ์ประเภทหนังสือหลากหลายประเภท 
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายส่ิงพิมพ์ที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิงหลากหลายประเภท            

ในรูปแบบของหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ส าหรับกลุ่มผู้อ่านที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และส่ิงพิมพ์ส าหรับเยาวชนส าหรับ
กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ดังนั้น ส่ิงพิมพ์ประเภทหนังสือของกลุ่มบริษัทฯ จึงสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้อ่านได้ทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย ซ่ึงเป็นการลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้อ่านกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
 
1.4 กลุ่มบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นที่สามารถช่วยสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้ 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านธุรกิจส่ิงพิมพ์มากว่า 50 ปี รวมทั้งได้รับการยอมรับจากวงการอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์ทั่วโลก ซ่ึงเอื้อต่อการ
ด าเนินกิจการจัดการพิมพ์ และจัดจ าหน่ายของกลุ่มบริษัทฯ  

 
1.5 กลุ่มบริษัทฯ มีทีมบริหารและบรรณาธิการที่มีคุณภาพ 

จากการที่กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกว่าจ้างทีมงานบรรณาธิการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทัศนคติ   
ที่ดีกับสายงาน รวมทั้งมีการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทีมงานบรรณาธิการของกลุ่มบริษัทฯ มีคุณสมบัติ
เพียบพร้อม และสามารถถ่ายทอดงานพิมพ์จากต้นฉบับภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาไทยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และ
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าและบุคคลทั่วไป รวมถึงมีการปรับปรุงด้านการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายและรวดเร็วของลูกค้าในยุคดิจิทัล 
 

 

2. ธุรกิจดิจิทัล  
2.1 บริษัทฯ มีสินค้าและบริการหลากหลายประเภทที่ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภค 

บริษัทฯได้ด าเนินธุรกิจการผลิตและจัดจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ภายใน
เครือของบริษัทฯ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร รวมถึงสินค้าและบริการต่างๆ ในกลุ่ม
สินค้าอุปโภค บริโภค ท าให้ครอบคลุมต่อทุกความต้องการของตลาด โดยไม่จ ากัดอยู่แค่เฉพาะผลิตภัณฑ์ภายในเครือ
ของบริษัทฯ แต่ได้น าสินค้าและบริการของพันธมิตร เข้ามาจัดจ าหน่ายบนเว็บไซต์ และช่องทางการจัดจ าหน่ายของ
ธุรกิจดิจิทัลทั้งหมดอีกด้วย  

 
2.2 การเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดดิจิทัล ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในกลุ่ม Gen Y ที่เกิดในช่วงปีพ.ศ. 
2523-2540 และ Gen Z ที่เกิดพ.ศ. 2540 เป็นต้นไป ต่างเติบโตมาพร้อมกับโลกดิจิทัล ท าให้มีความคุ้นเคยกับส่ือดิจิทัล
ต่างๆ บวกกับความสนใจในส่ือดิจิทัลของผู้คนในปัจจุบัน ที่มีการส่งต่อ (Share) ผ่านส่ือออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผล
ให้ช่องทางของธุรกิจดิจิทัลเติบโตตามไปด้วย  

โดยมูลค่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ในประเทศไทย ในปี 2560 อยู่ที่กว่า 2.8 ล้านล้านบาท และเพิ่มขึ้น
เป็นกว่า 3 ล้านล้านบาทในปี 2561 ส่วนในปี 2562 คาดว่า ตลาดอีคอมเมิร์ซในไทยจะโตขึ้นประมาณร้อยละ 8 มีมูลค่า
ตลาดประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ ปัจจัยที่ท าให้ธุรกิจดิจิทัลเติบโตมาจากความนิยมและความมั่นใจของผู้บริโภคที่มี
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ต่อการซ้ือขายออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น เห็นได้จากความถี่ในการส่ังซ้ือ รวมไปถึงราคาสินค้าที่ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือทาง
ออนไลน์สูงขึ้น (ที่มา: ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA), 2561) 

บริษัทฯ จึงมีการวางแผนพัฒนา และปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทฯ จะมีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้รวดเร็ว และ
สะดวกที่สุด ภายใต้แนวคิด Social Commerce คือ การสร้างเครือข่ายออนไลน์รูปแบบใหม่ ที่มีข้อมูลความสัมพันธ์
ระหว่างกลุม่ลูกค้าเป้าหมายผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ ซ่ึงสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจคล้ายๆ กัน  

 
2.3 เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ส่ือส่ิงพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์ ภายในกลุ่มเครือของบริษัทฯ 

การที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ส่ือส่ิงพิมพ์ ท าให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จัก และมีความน่าเช่ือถือต่อผู้บริโภค ซ่ึง
สร้างความได้เปรียบในด้านการจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการของธุรกิจดิจิทัล อีกทั้ง การขายผ่านช่องทางออนไลน์ 
บริษัทฯ ยังสามารถบริหารและควบคุมต้นทุนสินค้าได้ดีกว่าการขายผ่านตัวแทนจ าหน่าย ซ่ึงจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
ฝากขาย (Commission) ค่อนข้างสูง และมีปัญหาเรื่องปริมาณสินค้าคงคลังที่ต้องกระจายไปอยู่ตามร้านของตัวแทน
จ าหน่าย 

ในส่วนของส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เอง ก็มีต้นทุนการด าเนินงานที่ต่ า เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ประโยชน์
ต่อเนื่องจากการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เล่มกระดาษ ประหยัดวัสดุในการสร้างส่ือ ซ่ึงง่ายและสามารถท าได้รวดเร็ว อีกทั้ง 
บริษัทฯ ยังสามารถประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือในเครือของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งช่องทางหนังสือพิมพ์ โซเชียลมีเดีย โทรทัศน์ 
วิทยุ งานแสดงสินค้า และอื่นๆ โดยการกระจายข้อมูลทางออนไลน์นั้น สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายการ
ประชาสัมพันธ์ที่ต่ า  

 
3. ธุรกิจโฆษณาบนหนังสือพิมพ์แจกฟรี และสื่อออนไลน์  

ด าเนินธุรกิจผ่านบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ ากัด ซ่ึงด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของ
ส่ือออฟไลน์ และออนไลน์ ด้วยการผลิตหนังสือพิมพ์แจกฟรี หรือ Free Sheet ภายใต้ช่ือ Rabbit Today ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตประจ าวันในเมือง ที่มีจุดกระจายหนังสือพิมพ์แจกฟรีตามแนวสถานีรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน 
และจุดที่มีการสัญจรพลุกพล่าน ที่เป็นจุดส าคัญในการกระจายส่ิงพิมพ์และครอบคลุมสถานที่ส าคัญต่างๆ ท าให้เข้าถึง
ผู้อ่านได้ง่าย และทั่วถึง โดยแจกฟรี 5 วันต่อสัปดาห์ และผลิตส่ือโฆษณาบน Social media ต่าง ๆ ทางออนไลน์ ผ่าน
ช่องทาง Website: www.rabbittoday.com, Facebook: RabbitTodayOfficial, Instagram และ Twitter  

 
3.1 ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมส่ือและโฆษณามีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

สมาคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจส่ือแห่งประเทศไทย ได้วิเคราะห์ว่าในปี 2562 ธุรกิจโฆษณาจะมีการเติบโต
ประมาณร้อยละ 4.1 หรือมีมูลค่า 121,286 ล้านบาท โดยส่ือที่เติบโตสูงสุดยังคงเป็นสื่อดิจิทัล ส่วนส่ือที่เติบโตน้อยที่สุด
คือ นิตยสาร สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคติดสมาร์ทโฟน และท่องอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ซ่ึงทิศทางการขยายตัวของส่ือ
ออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมา ท าให้สื่อทุกประเภทปรับตัวเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อตอบสนองรูปแบบการเสพส่ือใน
ยุคนี้  
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3.2 มีการผสมผสานทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคที่พฤติกรรมเสพส่ือหลายช่องทาง  
ส าหรับธุรกิจของ OWM มุ่งเน้นการการให้บริการข้อมูลข่าวสารทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์ เพื่อเจาะกลุ่ม

ตลาดลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ได้กว้างขวางมากขึ้น และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผลิต
หนังสือพิมพ์แจกฟรี เพื่อท าให้ลูกค้ามีความสนใจ และติดตามข่าวสารมากขึ้น ด้วยการสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ที่จูงใจ
ผู้อ่าน โดยมีจุดเด่นของเนื้อหาที่เน้นไลฟ์สไตล์เป็นหลัก และการท าคลิปวีดีโอเพื่อเพิ่มการหมุนเวียนของผู้อ่านผ่านส่ือ
ออนไลน์ของ OWM ซ่ึงที่ผ่านมาส่ือออฟไลน์และออนไลน์ของ OWM ได้รบัการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดี 
 
3.3 น าแบรนด์ Rabbit มาใช้กับ Free Sheet ภายใต้ชื่อ Rabbit Today ท าให้ผู้บริโภคจดจ าได้ง่ายขึ้น 

ทาง OWM ได้ท าสัญญาขอใช้ช่ือและเครื่องหมายของ “Rabbit” กับบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ ากัด 
(BSS) โดยมีระยะเวลาสัญญา 6 ปี เพื่อใชก้ับ Free Sheet ที่แจกฟรีตามสถานที่ต่างๆ ภายใต้ชื่อ “Rabbit Today” เพื่อสร้าง
การรับรู้และจดจ าแบรนด์ (Brand Awareness) รวมถึงท าให้ลูกค้ามั่นใจที่จะตัดสินใจลงโฆษณากับ OWM ได้ รวมถึง
ผู้อ่านมีความสนใจ และติดตามข่าวสารจาก Rabbit Today มากขึ้น  
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
2.1 โครงสร้างรายได้  
 
 บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย มีรำยได้จ ำแนกตำมประเภทธุรกิจ 
ดังนี้ 
                                                                                                                                                                          หน่วย  :  ล้ำนบำท 

รายได้จากกลุ่มธุรกิจ 
ด าเนินการ

โดย 

2561 2560 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ธุรกิจส ำนักพิมพ์  
      

1.1 กำรผลิตและจ ำหน่ำยพ็อคเก็ตบุ๊คส์ NINE 18.13 17.65 22.93 14.49 31.09 17.06 
1.2  กำรผลิตและจ ำหน่ำยสื่อสิ่งพิมพ์ส ำหรับเยำวชน NGE 29.25 28.47 53.43 33.76 58.65 32.19 
2.  ธุรกิจบริกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสิ่งพิมพ์
ต่ำงประเทศและบริกำรที่เกี่ยวข้อง ก 

NINE 27.27 26.55 49.55 31.31 54.72 30.03 

3. ธุรกิจดิจิทัล NINE 1.94 1.89 2.84 1.79 3.63 1.99 

4. ธุรกิจด้ำนกำรศึกษำ        
4.1 สื่อกำรเรียนกำรสอน/รำยกำรผ่ำนสื่อโทรทัศน์และ
สื่อรูปแบบใหม่ 

NINE  1.69 1.65 6.30 3.98 4.57 2.51 

4.2 สื่อสิ่งพิมพ์กำรเรียนกำรสอนและบริกำรที่เกี่ยวข้อง NINE 2.13 2.08 2.23 1.41 8.62 4.73 
5.ธุรกิจโฆษณำ OWM 7.92 7.71 - - - - 
6. รำยได้อื่น ข  14.38 14.00 20.99 13.26 20.93 11.49 

รายได้รวม  102.72 100.00 158.27 100.00 182.21 100.00 
หมำยเหตุ: ก รวมรำยได้จำกค่ำจ้ำงพิมพ์ ค่ำจัดส่ง และค่ำบริกำรจำกกำรเป็นตัวแทนขำยโฆษณำในสิ่งพิมพ์ต่ำงประเทศ 

         ข รำยได้อ่ืนๆ ได้แก่ รำยได้ค่ำบริหำรส่วนกลำง ค่ำบริกำรอ่ืนๆ รวมทั้ง  รำยได้จำกกำรขำยเศษซำก ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ เป็นต้น 
 

2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายธุรกิจ 
1. ธุรกิจส านักพิมพ์ 
1.1 หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ 
1.1.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ ์

ด ำเนินธุรกิจภำยใต้ช่ือส ำนักพิมพ์ “เนช่ันบุ๊คส์” ซ่ึงผลิตและจ ำหน่ำยหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คที่ได้รับควำมไว้วำงใจ 
โดยได้รับลิขสิทธิ์จำกนักเขียนและส ำนักพิมพ์ที่มีช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ให้เป็นผู้จัดพิมพ์และจ ำหน่ำย
ผลงำนที่มีคุณภำพ ครอบคลุมเนื้อหำหลำกหลำยแนว ได้แก่ หมวดบริหำรและกำรจัดกำร ที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรบริหำร
และกำรจัดกำรในหัวข้อต่ำง ๆ รวมถึงเศรษฐศำสตร์ กำรเงิน กำรลงทุน กำรบัญชี กำรตลำด ภำษี และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หมวดภำษำและกำรเรียนรู้ ที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำและกำรทดสอบควำมถนัด
ด้ำนต่ำง ๆ ปรัชญำ ควำมเชื่อ และศำสตร์ด้ำนโหงวเฮ้งและฮวงจุ้ย หมวดทั่วไปที่มีเนื้อหำหลำกหลำย ครอบคลุม รวมถึง
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ควำมสนใจด้ำนต่ำง ๆ ของผู้อ่ำนในวงกว้ำง เช่น ไลฟ์สไตล์ อรรถชีวประวัติ สุขภำพ และหมวดนิยำย วรรณกรรม ที่เป็น
หนังสือแปลจำกต่ำงประเทศ เป็นต้น 

1.1.2 ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย 
ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยหลักคือ ผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ซ่ึงให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำตนเองในแง่มุมต่ำงๆ ไม่

ว่ำกำรพัฒนำทักษะในกำรท ำงำน กำรใส่ใจสุขภำพ กำรพัฒนำควำมคิด และปรัชญำกำรด ำเนินชีวิต ที่มีควำมช่ืนชอบใน
กำรอ่ำนหนังสือเพื่อควำมบันเทิงและสำระควำมรู้  

1.1.3 กำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย  
ปัจจุบัน บริษัทฯ ท ำกำรจัดจ ำหน่ำยหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยประเภทต่ำงๆ ดังนี้ 

1. ร้านหนังสือ เป็นช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่จัด
จ ำหน่ำยผ่ำน บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน ซ่ึงจะจ ำหน่ำยหนังสือในร้ำนหนังสือของตนเองที่มีจ ำนวนสำขำมำกที่สุดเป็น
อันดับ 1 และกระจำยหนังสือสู่ร้ำนค้ำและร้ำนหนังสือช้ันน ำอื่นๆ ต่อไป รวมถึงมีกำรวำงจ ำหน่ำยแบบเปิดหน้ำ
บัญชีเอง คือ กำรจัดจ ำหน่ำยโดยตรงกับร้ำนหนังสืออื่นๆ ที่เป็นช่องว่ำงทำงกำรตลำด อำทิ ร้ำนดับเบิ้ลเอ บุ๊คทำว
เวอร์ ร้ำนบุ๊คสไมล์ ควบคู่ไปกับกำรผลิตและจ ำหน่ำยหนังสือเล่มพิเศษเฉพำะทำงภำยใต้โครงกำร “Only At 7” ซ่ึง
มีร้ำนบุ๊คสไมล์เป็นตลำดหลัก ร้ำนค้ำปลีกเครือข่ำย (Convenient Store) อื่นๆ เป็นตลำดรอง เพื่อมุ่งเน้นกระจำย
หนังสือไปถึงผู้อ่ำนภำยใต้แนวคิด “หนังสือดี รำคำประหยัด” อย่ำงกว้ำงขวำงต่อเนื่องอีกด้วย  

2. บูธจ าหน่ายหนังสือ เป็นกำรเปิดบูธจ ำหน่ำยหนังสือแก่ผู้อ่ำนโดยตรง โดยมีหนังสือหลำกหลำยประเภท และ
ครบครันด้วยรำคำที่เหมำะสม ผ่ำนรูปแบบงำนตำมสถำนที่และขนำดในกำรจัดงำนแบบต่ำงๆ โดยแบ่งเป็น 
งำนบูธระดับชำต ิโดยได้รับกำรสนับสนุนจำกสมำคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ ำหน่ำยหนังสือแห่งประเทศไทย อำทิ งำน
สัปดำห์หนังสือแห่งชำติ งำนมหกรรมหนังสือระดับชำติ งำนสัปดำห์ครอบครัวหนังสือ และงำนสัปดำห์หนังสือ
อื่นๆ ในส่วนภูมิภำค งำนบูธโมเดิร์นเทรด ทั้งที่จัดขึ้นเอง และจัดร่วมกับห้ำงสรรพสินค้ำต่ำงๆ ภำยในพื้นที่
ห้ำงสรรพสินค้ำนั้นๆ งำนบูธโรงเรียนและมหำวิทยำลัย ทั้งโดยกำรจัดร่วมกับงำนสัปดำห์ห้องสมุด สัปดำห์
วิทยำศำสตร์ สัปดำห์วิชำกำร และงำนวำระพิเศษต่ำงๆ ของโรงเรียนแล้ว ยังมีกำรจัดขึ้นเป็นลักษณะงำนโรดโชว์ 
เพื่อให้ควำมรู้และแนะน ำหนังสือไปในตัวอีกด้วยส่วนหนึ่ง 

3. จ าหน่ายตรงแก่องค์กร เป็นกำรจ ำหน่ำยหนังสือแก่ผู้บริโภคที่เป็นหน่วยงำนภำครัฐ และบริษัทเอกชน 
โรงเรียน มหำวิทยำลัย และหน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ ที่มีควำมต้องกำรหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ของบริษัทฯ 

4. ช่องทางการจ าหน่ายอื่นๆ เช่น  กำรจ ำหน่ำยหนังสือให้แก่บริษัทในเครือเนช่ัน เพื่อใช้เป็นของขวัญปีใหม่หรือ
ของสมนำคุณแก่ลูกค้ำของทำงบริษัทฯ กำรจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงจัดจ ำหน่ำยออนไลน์ ได้แก่ Nstore.net (ของ
บริษัท) ร้ำนค้ำอีคอมเมิร์ซ, 24 Shopping, LINE SHOP, LAZADA และผ่ำน Facebook fanpage ของบริษัทและ
เครือเนช่ัน ซ่ึงให้ส่วนลดเป็นพิเศษแก่ผู้สั่งซ้ือ และเป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำยส ำหรับผู้อ่ำนมำกย่ิงขึ้น  

ในปี 2561 ส ำนักพิมพ์ “เนช่ันบุ๊คส์” ได้จัดจ ำหน่ำยหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยหลัก คือ   
ร้ำนหนังสือ รองลงมำได้แก่กำรจ ำหน่ำยตรงผ่ำนบูธในห้ำงสรรพสินค้ำ สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนรำชกำร 
องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน อำคำรส ำนักงำนต่ำงๆ  และช่องทำงกำรจ ำหน่ำยอื่นๆ เช่น 7-Eleven ตำมล ำดับ รวม
จุดจ ำหน่ำยทั้งสิ้นกว่ำ 10,000 จุด (ที่มำ : บริษัทฯ) 
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1.1.4 กลยุทธ์กำรแข่งขัน 
1) บริษัทฯ จะด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ที่มีคุณภำพและมีควำมหลำกหลำยครอบคลุม

ควำมต้องกำรของนักอ่ำนทุกกลุ่มอำยุ เพศ และอำชีพ โดยพิจำรณำคัดเลือกหนังสือทั้งในแง่ของเนื้อหำ คุณภำพ และ
ควำมเหมำะสม เพื่อให้หนังสือของบริษัทฯ สำมำรถเป็นส่วนหนึ่งในกำรเสริมสร้ำงควำมบันเทิง และควำมรู้ของผู้อ่ำน
ให้ทันต่อยุคสมัย  

2) เนื่องจำกบริษัทฯ มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับนักเขียนและส ำนักพิมพ์ที่มีช่ือเสียงทั้งในและต่ำงประเทศ ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงใช้ข้อได้เปรียบดังกล่ำวในกำรคัดเลือกผลงำนของนักเขียน และส ำนักพิมพ์ที่เป็นที่ช่ืนชอบของนักอ่ำนชำว
ไทย และมีคุณภำพระดับโลกโดยมียอดขำยในอันดับต้นๆ (Best seller) มำน ำเสนอ 

3) ในส่วนของหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ที่เป็นหนังสือแปลจำกภำษำต่ำงประเทศ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นคุณภำพกำรแปล
ให้มีควำมถูกต้องตรงกับต้นฉบับมำกที่สุด โดยไม่ละทิ้งควำมสละสลวยของส ำนวนภำษำในบทแปล เพื่อเสริมสร้ำง
อรรถรสในกำรอ่ำนหนังสือ และเสริมสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้อ่ำนมำกที่สุด  

4) บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรตั้งรำคำจ ำหน่ำยหนังสือที่เหมำะสม และสำมำรถแข่งขันกับส ำนักพิมพ์อื่นในตลำด
ได้ รวมทั้งสร้ำงแรงจูงใจในกำรซ้ือหนังสือ เช่น จัดจ ำหน่ำยหนังสือในรำคำพิเศษ หรือให้ส่วนลดพิเศษส ำหรับหนังสือ
บำงหมวด เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยท ำกำรตลำดด้วยรำคำต่ ำกว่ำคู่แข่ง (Price War) 

5) บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรขำยอย่ำงต่อเนื่องในรูปแบบต่ำงๆ เช่น 
กำรเข้ำร่วมงำนมหกรรมหนังสือต่ำงๆ กำรเปิดตัวหนังสือ กำรพบปะนักเขียน กำรจัดส่งหนังสือให้แก่ส่ือต่ำงๆ รวมถึง     
นักวิจำรณ์ เป็นต้น 

6) บริษัทฯ ได้ท ำกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ช่ือของส ำนักพิมพ์ “เนช่ันบุ๊คส์” และหนังสือให้เป็นที่รู้จักใน
กลุ่มนักอ่ำนผ่ำนส่ือต่ำงๆ หลำกหลำยรูปแบบให้ครบถ้วน เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และส่ือออนไลน์ เป็นต้น 
 
1.2 สิ่งพิมพ์ส าหรับเยาวชน 
1.2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์  

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิต น ำเข้ำ และจัดจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ส ำหรับเยำวชนเพื่อกำรศึกษำ บันเทิง และกำร
เสริมทักษะ โดยด ำเนินธุรกิจผ่ำนบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

ก) ส่ิงพิมพ์ส ำหรับเยำวชนจำกประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย 
ด ำเนินธุรกิจผ่ำน NGE โดยเป็นผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำยส่ือส่ิงพิมพ์ส ำหรับเยำวชนเพื่อกำรศึกษำและบันเทิง 

ส ำหรับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลักที่เป็นเยำวชนอำยุไม่เกิน 18 ปี โดยมุ่งเน้นหนังสือกำร์ตูนยอดนิยมและฉบับนิยำยที่
ได้รับลิขสิทธิ์มำจำกส ำนักพิมพ์ช้ันน ำทั้งภำยในประเทศและประเทศญี่ปุ่น เช่น Shueisha, Shogakukan เป็นต้น จนถึงปี 
2561 ได้รับลิขสิทธ์ิในกำรพิมพ์และจัดจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ส ำหรับเยำวชน ทั้งส้ินจ ำนวนมำกกว่ำ 400 เรื่อง หรือมำกกว่ำ 
4,000 ปก เช่น นำรุโตะ นินจำคำถำโอ้โฮเฮะ โดรำเอมอน เครยอนชินจัง และ One Punch Man เป็นต้น  

ข) ส่ิงพิมพ์ส ำหรับเยำวชนจำกกลุ่มประเทศในแถบอเมริกำ  
ด ำเนินธุรกิจผ่ำน NGE โดยเป็นผู้ผลิต น ำเข้ำ และจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ส ำหรับเยำวชนที่ได้รับลิขสิทธิ์จำกส ำนักพิมพ์

ช้ันน ำจำกประเทศอเมริกำ ส ำหรับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลักที่เป็นเยำวชนอำยุไม่เกิน 18 ปี โดยส่วนใหญ่ผลิตเป็น 2 ภำษำ 
ซ่ึงมีทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษในเล่มเดียวกัน เช่น หนังสือนิทำนภำพ และหนังสือกิจกรรมเสริมทักษะ 
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1.2.2 ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย 
ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ  
 กลุ่มเด็กเล็ก (4 -8 ปี) 
 กลุ่มก่อนวัยรุ่น (9-12 ปี) และวัยรุ่น (13-18 ปี)  

โดยหนังสือของกลุ่มบริษัทฯ นั้น มีควำมหลำกหลำย สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยใน
พิสัยที่ต่ำงกันดังนี้ 
 หนังสือกำร์ตูนและนิตยสำรกำร์ตูน มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลักเป็นกลุ่มก่อนวัยรุ่น และวัยรุ่น และอำจรวมไปถึ ง

ผู้ใหญ่ที่มีควำมช่ืนชอบในกำรอ่ำนหนังสือกำร์ตูน เนื่องจำกเป็นควำมบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่มีต้นทุนต่ ำ 
 นิทำน หนังสือภำพ และหนังสือกิจกรรมเสริมทักษะ มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลักเป็นกลุ่มเด็กเล็ก 
 วรรณกรรมเยำวชนมีลักษณะเนื้อหำแตกต่ำงกันตำมควำมเหมำะสมและอำยุ จึงมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยครอบคลุม

กลุ่มเด็กเล็ก ก่อนวัยรุ่น และวัยรุ่น  
 หนังสือสำระควำมรู้มีควำมละเอียดของเนื้อหำแตกต่ำงกันตำมควำมเหมำะสมและอำยุ ครอบคลุมลูกค้ำเป้ำหมำย

ตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็ก ก่อนวัยรุ่น และวัยรุ่น 
 หนังสือสำรำนุกรม มีควำมละเอียดของเนื้อหำแตกต่ำงกันตำมควำมเหมำะสมและอำยุ ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ำ      

เด็กเล็ก ก่อนวัยรุ่น และวัยรุ่น 
 หนังสือคู่มือข้อสอบส ำหรับเยำวชน กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลักเป็นกลุ่มเด็กช้ันประถมศึกษำ 

 
1.2.3 กำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย  
ก) ส่ิงพิมพ์ส ำหรับเยำวชนจำกประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย 

NGE เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ส ำหรับเยำวชนจำกประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในทวีป
เอเชีย โดยจัดจ ำหน่ำยให้กับเอเย่นต์ที่จัดจ ำหน่ำยกำร์ตูน และผู้จัดจ ำหน่ำยหนังสือรำยใหญ่ที่มีร้ำนหนังสือหลำยสำขำ 
ซ่ึงเป็นกำรขำยที่อำจมีกำรรับคืนได้ในภำยหลัง โดยเอเย่นต์เหล่ำนี้จะกระจำยสินค้ำต่อไปยังร้ำนหนังสือค้ำปลีกรำยย่อย
ซ่ึงจะจ ำหน่ำยต่อให้แก่ผู้อ่ำนอีกต่อหนึ่ง   

ในปี 2561 NGE จัดจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ส ำหรับเยำวชนจำกประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในทวีป
เอเชียส่วนใหญ่ผ่ำนเอเย่นต์กำร์ตูน รองลงมำได้แก่ ร้ำนหนังสือ ร้ำนค้ำโมเดิร์นเทรด ร้ำนสะดวกซ้ือ และร้ำนค้ำที่ไม่ได้
จ ำหน่ำยหนังสือเป็นหลัก รวมทั้งช่องทำงกำรจ ำหน่ำยอ่ืนๆ ได้แก่ จ ำหน่ำยตรงผ่ำนบูธ งำน event ตำมล ำดับ 

 
ข) ส่ิงพิมพ์ส ำหรับเยำวชนจำกกลุ่มประเทศในแถบอเมริกำ  

NGE เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ส ำหรับเยำวชนจำกกลุ่มประเทศอเมริกำ โดยจัดจ ำหน่ำยผ่ำนผู้จัดจ ำหน่ำย
หนังสือรำยใหญ่ที่มีร้ำนหนังสือหลำยสำขำ และร้ำนค้ำโมเดิร์นเทรด ซ่ึงมีเงื่อนไขกำรขำยที่อำจมีกำรรับคืนได้ใน
ภำยหลัง โดยร้ำนค้ำเหล่ำนี้จะจ ำหน่ำยต่อให้แก่ผู้อ่ำนอีกทอดหนึ่ง นอกจำกนั้น NGE ยังมีกำรจัดจ ำหน่ำยโดยตรงแก่
สถำบันกำรศึกษำด้วยเช่นกัน 

ในปี  2561 NGE จัดจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ส ำหรับเยำวชนจำกกลุ่มประเทศในแถบอเมริกำ ส่วนใหญ่ผ่ำนร้ำนหนังสือ 
รองลงมำได้แก่ ร้ำนค้ำโมเดิร์นเทรด ร้ำนสะดวกซ้ือ และร้ำนค้ำอื่นๆ ที่ไม่ได้จ ำหน่ำยหนังสือเป็นหลัก รวมทั้งจ ำหน่ำย
ตรงผ่ำนบูธ โรงเรียน และองค์กรต่ำงๆ และช่องทำงกำรจ ำหน่ำยอ่ืนๆ เช่น ร้ำนค้ำออนไลน์  
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1.2.4 กลยุทธ์กำรแข่งขัน 
1) คัดเลือก สร้ำงสรรค์ พัฒนำส่ือที่มีคุณภำพ  

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ส ำหรับเยำวชนที่มีคุณภำพ ควำมเหมำะสม และตอบสนอง
ควำมต้องกำรของกลุ่มเด็กและเยำวชน รวมทั้งส่งเสริมควำมรู้ด้ำนต่ำงๆโดยเฉพำะควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษ ซ่ึงส่ิงพิมพ์
หลำยประเภทของกลุ่มบริษัทฯ มีภำษำไทยควบคู่กับภำษำอังกฤษ 
2) คัดเลือก สร้ำงสรรค์ ส่ิงพิมพ์ที่ทันสมัยและได้รับควำมนิยมระดับนำนำชำติ  

กลุ่มบริษัทฯ จะใช้ข้อได้เปรียบส ำนักพิมพ์อื่นๆ จำกกำรมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับส ำนักพิมพ์ที่มีช่ือเสียงใน
ต่ำงประเทศ ในกำรพิจำรณำคัดเลือกส่ิงพิมพ์ที่ได้รับควำมนิยมสูงจำกต่ำงประเทศ และมีแนวโน้มที่จะได้รับควำมนิยม
ในประเทศมำท ำกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยได้ตำมเป้ำหมำย  
3) พัฒนำส่ิงพิมพ์ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดอย่ำงรวดเร็ว 

กลุ่มบริษัทฯ มีกำรติดตำมข่ำวสำรควำมนิยมของหนังสือในต่ำงประเทศและในประเทศอย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อ
คัดเลือกเรื่องที่ได้รับควำมนิยมสูง มำจัดพิมพ์วำงจ ำหน่ำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้อ่ำน นอกจำกนี้กลุ่มบริษัทฯ 
มีนโยบำยในกำรตั้งรำคำจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ส ำหรับเยำวชนที่เหมำะสมและสำมำรถแข่งขันกับส ำนักพิมพ์อื่นๆ ในตลำดได้ 
นอกจำกนั้น กลุ่มบริษัทฯยังมีกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรซ้ือหนังสือ เช่น จัดจ ำหน่ำยหนังสือเป็นชุดในรำคำพิเศษ หรือให้
ส่วนลดพิเศษพร้อมของสมนำคุณ เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบำยท ำกำรตลำดด้วยรำคำต่ ำกว่ำคู่แข่ง 
(Price War) 
4) พัฒนำช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยเพื่อเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยทุกกลุ่ม 

กลุ่มบริษัทมีกำรขำยผ่ำน e-commerce ในนำม Nstore.net ที่จัดส่งโดยตรงสู่ผู้ส่ังผ่ำนไปรษณีย์ และรถขนส่งของ
บริษัท NMG นอกเหนือจำก e-commerce อื่นๆ เช่น Lazada, Line shop และ Facebook ทั้งนี้ในเดือนมีนำคม 2562 เป็น
ต้นไป กลุ่มบริษัทฯ จะเปลี่ยนกำรขำยผ่ำน e-commerce ในนำม nejavu.com แทน Nstore.net ซ่ึงจะเป็นรูปแบบของ 
Social Commerce ที่จะมีทั้งชุมชนออนไลน์ที่มีเนื้อหำและข้อมูลที่มีประโยชน์แก่กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย และ  e-commerce 
อยู่ภำยในเว็บไซต์เดียวกัน รวมทั้งกำรให้ข้อมูลผ่ำน Facebook, Instragram และ Twitter ควบคู่กันไปด้วย 

 
1.3 การจัดหาส่ือสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ 
1.3.1 กำรผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทหนังสือ 

กลุ่มบริษัทฯ จะท ำกำรพิจำรณำแนวโน้มอุตสำหกรรมส่ิงพิมพ์ เพื่อวำงแผนก ำหนดประเภทส่ิงพิมพ์และรูปแบบ
เนื้อหำที่จะด ำเนินกำรผลิตในแต่ละปี หลังจำกนั้น กลุ่มบริษัทฯ จะด ำเนินกำรจัดหำและผลิตส่ิงพิมพ์ โดยมีขั้นตอนหลัก 
ในกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 

1) กำรคัดสรรส่ือส่ิงพิมพ์   
กลุ่มบริษัทฯ ไดส้ ำรวจตลำดเพื่อสอบถำมหรือหำข้อมูลของประเภทหรือรำยช่ือส่ิงพิมพ์ที่เป็นที่ต้องกำรของกลุ่ม

ผู้อ่ำนเป้ำหมำยโดยตรง ในบำงกรณีนักเขียนหรือส ำนักพิมพ์ผู้เป็นเจ้ำของลิขสิทธ์ิอำจท ำกำรติดต่อขอจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิ
ในกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยแก่กลุ่มบริษัทฯ โดยตรง เนื่องจำกช่ือเสียงของกลุ่มบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับในอุตสำหกรรม 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ในแนวธุรกิจและกำรจัดกำร และกำรพัฒนำตนเองของกลุ่มบริษัทฯ 

หลังจำกนั้น คณะท ำงำนเพื่อคัดเลือกหนังสือของกลุ่มบริษัทฯ  ซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหำร บรรณำธิกำร ฝ่ำยขำย 
และฝ่ำยกำรตลำด จะท ำกำรคัดเลือกส่ิงพิมพ์ที่เหมำะสมในกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยซ่ึงมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ 
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1.1) มีรูปแบบและเนื้อหำที่คำดว่ำน่ำจะตรงกับควำมต้องกำรและได้รับควำมสนใจอย่ำงต่อเนื่องจำกกลุ่มผู้อ่ำน
เป้ำหมำย ซ่ึงเป็นกลุ่มที่มีขนำดที่เหมำะสมในกำรจัดพิมพ์ส่ิงพิมพ์นั้นๆ  

1.2) ไม่มีเนื้อหำที่แสดงควำมรุนแรงและยั่วยุทำงเพศ 
1.3) มีต้นทุนในกำรซ้ือลิขสิทธิ์ที่เหมำะสม และสำมำรถขำยได้ในรำคำที่กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถท ำก ำไรจำกกำรผลิต

และจัดจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์นั้นได้ 

2) ติดต่อ เจรจำ และท ำสัญญำซ้ือลิขสิทธิ์  
หลังจำกที่ได้รำยช่ือส่ิงพิมพ์ที่เหมำะสมแล้ว กลุ่มบริษัทฯ จะด ำเนินกำรติดต่อเจรจำรำคำ และเงื่อนไขในกำรซ้ือ

ลิขสิทธ์ิกับนักเขียน หรือส ำนักพิมพ์ผู้เป็นเจ้ำของลิขสิทธ์ิ ส ำหรับหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ในหมวดทั่วไปบำงเล่ม         
กลุ่มบริษัทฯ อำจด ำเนินกำรติดต่อนักเขียนที่คำดว่ำจะเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้อ่ำนมำ  เพื่อเขียนหนังสือให้แก่กลุ่มบริษัทฯ  
จำกนั้นจึงท ำสัญญำกับนักเขียน หรือส ำนักพิมพ์ผู้เป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ 

3) กำรจัดเตรียมต้นฉบับภำษำไทย 
3.1) กำรแปล ในกรณีที่เป็นส่ิงพิมพ์ภำษำต่ำงประเทศ กลุ่มบริษัทฯ  จะติดต่อผู้แปลที่มีควำมเหมำะสมกับ

ประเภทหนังสือเพื่อด ำเนินกำรแปลเป็นภำษำไทย และติดต่อผู้ที่มีควำมเหมำะสมกับประเภทหนังสือดังกล่ำว  เพื่อท ำ
หน้ำที่บรรณำธิกำรเล่มตรวจสอบควำมถูกต้องของส ำนวนแปล ซ่ึงภำยหลังจำกที่ผู้แปลท ำกำรลงนำมในสัญญำและ
ได้รับต้นฉบับส่ิงพิมพ์ภำษำต่ำงประเทศจำกกลุ่มบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ก็จะด ำเนินกำรแปล โดยระยะเวลำในกำรแปล
นั้นขึ้นอยู่กับประเภทสิ่งพิมพ์ ควำมยำกง่ำยของเนื้อหำ และจ ำนวนหน้ำ ซ่ึงส่วนใหญ่มีระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน จำกนั้น
ผู้แปลจะด ำเนินกำรส่งผลงำนแปลฉบับสมบูรณ์ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ  แล้วส่งต่อให้แก่บรรณำธิกำรเล่มเพื่อด ำเนินกำร
ตรวจทำนและปรับแก้ หลังจำกบรรณำธิกำรตรวจและปรับแก้บทแปลเสร็จส้ินสมบูรณ์แล้ว ก็จะส่งให้แก่กลุ่มบริษัทฯ 
เพื่อด ำเนินกำรในขั้นตอนกำรจัดรูปเล่มและจัดพิมพ์ต่อไป ในกรณีส่ิงพิมพ์เป็นหนังสือกำร์ตูน กลุ่มบริษัทฯ จะต้องน ำ
ต้นฉบับหนังสือกำร์ตูนภำษำต่ำงประเทศมำสแกน เพื่อน ำค ำแปลลงประกอบภำพกำร์ตูน 

3.2) กำรจัดรูปเล่ม ภำยหลังจำกที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับต้นฉบับส่ิงพิมพ์ภำษำไทยฉบับสมบูรณ์ก็จะน ำมำ
ด ำเนินกำรจัดเรียงภำพ เนื้อหำ และจัดรูปเล่มให้เหมำะสม ในบำงกรณีที่เป็นส่ิงพิมพ์จำกต่ำงประเทศ อำจถูกจ ำกัดให้
จัดเรียงและจัดท ำรูปแบบให้เหมือนต้นฉบับภำษำต่ำงประเทศ นอกจำกนั้น กลุ่มบริษัทฯ จะท ำกำรออกแบบปกหนังสือ 
และจัดท ำปกขึ้นมำเองในกรณีที่เจ้ำของลิขสิทธ์ิมิได้บังคับให้ใช้ปกหนังสือของต้นฉบับ หรือในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ  
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำปกเดิมไม่เหมำะสมกับกลยุทธ์กำรขำยในประเทศไทย 

4) กำรจัดเตรียมกำรพิมพ ์
4.1) กำรเตรียมกระดำษ กลุ่มบริษัทฯ จะด ำเนินกำรติดต่อผู้ค้ำกระดำษ เพื่อด ำเนินกำรส่ังจองกระดำษที่ใช้ในกำร

จัดพิมพ์ ในระหว่ำงกำรจัดเตรียมต้นฉบับ โดยปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ซ้ือกระดำษเพื่อใช้ผลิตส่ิงพิมพ์จำกบริษัทในเครือ
เนช่ัน และผู้จัดจ ำหน่ำยกระดำษภำยในประเทศในรำคำตลำด 

4.2) กำรจัดหำโรงพิมพ์ ในระหว่ำงกำรจัดเตรียมต้นฉบับ กลุ่มบริษัทฯ จะด ำเนินกำรติดต่อโรงพิมพ์เพื่อก ำหนด
รูปแบบกำรพิมพ์ ค่ำจ้ำงพิมพ์ และวันก ำหนดส่งของ โดยมีกำรเปรียบเทียบและเจรจำต่อรองเพื่อให้ค่ำจ้ำงพิมพ์ต่ ำที่สุด
ภำยใต้รูปแบบส่ิงพิมพ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องกำร โดยปัจจุบันบริษัทฯ ใช้บริกำรโรงพิมพ์จ ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บจก. ดับบลิวพี
เอส (ประเทศไทย) บจก. เอช-เอ็น กรุ๊ป และบจก. พริ้นต์โพร  
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4.3) กำรพิมพ์ทดสอบ จำกนั้นกลุ่มบริษัทฯ จะด ำเนินกำรส่งพิมพ์ทดสอบ (Proof Printing) และตรวจดูควำม
เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง ในบำงกรณี กลุ่มบริษัทฯ ต้องจัดส่งต้นแบบของส่ิงพิมพ์ให้แก่เจ้ำของลิขสิทธ์ิเพื่อขออนุมัติก่อน
ด ำเนินกำรจัดพิมพ์หรือจัดจ ำหน่ำย 

5) กำรพิมพ์และจัดส่ง 
กลุ่มบริษัทฯ จะจัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับส่ิงพิมพ์ให้แก่โรงพิมพ์เพื่อด ำเนินกำรพิมพ์  เมื่อโรงพิมพ์

ด ำเนินกำรพิมพ์เรียบร้อยแล้ว โรงพิมพ์จะจัดส่งหนังสือที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วมำที่คลังสินค้ำของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อ
ตรวจรับมอบควำมถูกต้องต่อไป 

 
สรุปสำระส ำคัญของสัญญำลิขสิทธ์ส่ิงพิมพ์ประเภทหนังสือ 

ในกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ประเภทหนังสือ กลุ่มบริษัทฯ จะซ้ือลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพ์มำจำกเจ้ำของลิขสิทธ์ิ 
ซ่ึงเป็นนักเขียนหรือส ำนักพิมพ์ทั้งในและต่ำงประเทศจ ำนวนหลำยรำย เพื่อน ำมำผลิตและจัดจ ำหน่ ำยเพียงรำยเดียว 
(Exclusive) ในประเทศไทย ซ่ึงส่วนใหญ่มีระยะเวลำ 3-7 ปี และมีสิทธิต่ออำยุสัญญำได้ในรำคำและเงื่อนไขเดิม ส่วน
ใหญ่มีกำรก ำหนดจ ำนวนขั้นต่ ำในกำรผลิตส่ิงพิมพ์ครั้งแรก ทั้งนี้  เจ้ำของลิขสิทธ์ิสำมำรถยกเลิกสัญญำได้                 
หำกกลุ่มบริษัทฯท ำผิดสัญญำ และ/หรือมีปัญหำด้ำนกำรเงิน และ/หรืออยู่ในสถำนะล้มละลำย เป็นต้น โดยมีค่ำลิขสิทธ์ิ
ที่สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้ 

1) ค่ำลิขสิทธิ์ขั้นต้นซึ่งเป็นจ ำนวนคงที่ (Minimum Guarantee) ก ำหนดจำกยอดพิมพ์เริ่มต้นขั้นต่ ำ หรือประมำณ
กำรยอดขำย ช ำระ ณ วันที่ลงนำมในสัญญำ หรือภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ 

2) ค่ำลิขสิทธ์ิแปรผันที่ค ำนวณจำกยอดจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์หรือยอดพิมพ์ ซ่ึงส่วนใหญ่มีกำรช ำระทุกครึ่งปี หรือ
หนึ่งปี   

ทั้งนี้ ประเภทของค่ำลิขสิทธิ์ รวมทั้งจ ำนวน และก ำหนดเวลำกำรช ำระค่ำลิขสิทธ์ิของแต่ละสัญญำนั้น ขึ้นอยู่กับ
กำรต่อรองระหว่ำงกลุ่มบริษัทฯ และเจ้ำของลิขสิทธิ์  

 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจสิ่งพิมพ์ 
ภำพรวมอุตสำหกรรมธุรกิจส ำนักพิมพ ์

ปี 2561 นับเป็นอีกปีที่ธุรกิจอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์มีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการที่
นิตยสารหลายฉบับได้ทยอยปิดตัวลง โดยการเปลี่ยนแปลงของส่ือในยุคออนไลน์เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้พฤติกรรม 
“ผู้อ่าน” ส่ิงพิมพ์และโฆษณาลดลง แต่ปัจจัยเร่งที่ส าคัญซ่ึงส่งผลกระทบทางตรงกับอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์ คือ ระบบจัด
จ าหน่าย ตัวแทนจ าหน่าย โรงพิมพ์ และกระดาษ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเป็นลูกโซ่  ส่งผล
ให้อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์อยู่ในช่วงขาลง โดยสถานการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ทั่วทั้งโลกก็
ประสบปัญหาดังกล่าวเช่นเดียวกัน  

จากผลกระทบดังกล่าว ส่งผลให้ร้านขายหนังสือรายย่อยได้ทยอยปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะร้ านขาย
หนังสือการ์ตูน ท าให้ผู้อ่านหาซ้ือหนังสือการ์ตูนล าบากขึ้น ถึงแม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูง เนื่องจากราคา
ต่อเล่มไม่สูง ผู้อ่านสามารถตัดสินใจซ้ือได้ง่าย นอกจากนี้ ร้านค้าออนไลน์ก็ยังไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ 
เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา ท าให้รายได้ของหนังสือการ์ตูนลดลงอย่างมาก 
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ในส่วนของหนังสือส าหรับผู้ใหญ่ เช่น หนังสือแนวธุรกิจและการลงทุน หนังสือสุขภาพ หนังสือแปลที่มี
ช่ือเสียงจากต่างประเทศยังเป็นหมวดที่ลูกค้าให้ความสนใจอย่างสม่ าเสมอ โดยหากมีการเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาดี 
น่าเช่ือถือ อยู่ในกระแสที่เป็นความสนใจ หรือเจาะกลุ่มผู้อ่านที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จะสามารถท าให้กลุ่มลูกค้าสามารถ
ตัดสินใจซ้ือได้ง่ายขึ้น  

ส าหรับหนังสือเด็กเล็ก เช่น หนังสือกิจกรรมระบายสี เสริมสร้างทักษะ หนังสือสอนภาษาอังกฤษ ยอดขายยัง
ทรงตัว และส าหรับธุรกิจหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ มีการเติบโตมากกว่าเดิม แต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนรายได้ที่ลดลงของ
หนังสือกระดาษได้  

จากสถานการณ์ที่กล่าวข้างต้น ปี 2561 บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตและผลก าไรที่ยั่งยืน โดย
พัฒนาการคัดเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของผู้อ่าน การควบคุมยอดพิมพ์ให้สอดคล้องกับยอดขาย 
การเพิ่มสินค้าคู่ไปกับหนังสือส าหรับหนังสือเด็กเล็กเพื่อเป็นการจูงใจในการเลือกซ้ือ การเพิ่มช่องทางการขายไปยัง
แหล่งใหม่ เช่น เพิ่มจ านวนร้านค้าออนไลน์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยใช้ส่ือต่างๆ กลุ่มของบริษัทฯให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ Social Media รวมถึงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ 
 
2.  ธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ และบริการที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริกำร 

ด ำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์จำกต่ำงประเทศช้ันน ำและบริกำรที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่  31 สิงหำคม 
2561 ส่ิงพิมพ์ที่บริษัทฯ ให้บริกำรมีทั้งหมด 231 ฉบับ ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ภำษำต่ำงประเทศ และสมำชิก
ออนไลน์ต่ำงประเทศ ซ่ึงธุรกิจดังกล่ำวรวมถึงกำรเป็นตัวแทนขำยสมำชิกและเป็นตัวแทนขำยโฆษณำให้กับ
หนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ฉบับที่พิมพ์ในประเทศไทย กำรรับจ้ำงพิมพ์โดยไม่มีลิขสิทธ์ิในส่ิงพิมพ์ คือ 
หนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun รวมถึง กำรให้บริกำรจัดส่งกับหนังสือพิมพ์และนิตยสำรอีกหลำยฉบับ 

 
2.2 ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย 

ในกรณีหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ซ่ึงเป็นหนังสือพิมพ์ภำษำญี่ปุ่นนั้น กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยคือ ชำว
ญี่ปุ่นและครอบครัวที่มำพ ำนักและท ำงำนในประเทศไทยทั้งช่ัวครำวและเป็นระยะเวลำนำน รวมทั้งนักท่องเที่ยวชำว
ญี่ปุ่น ในส่วนหนังสือพิมพ์ Financial Times กลุ่มเป้ำหมำยคือ นักธุรกิจชำวต่ำงชำติ  นักธุรกิจและผู้บริหำรระดับสูงชำว
ไทยที่ต้องกำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลอัพเดทในภูมิภำคเอเชีย และทั่วโลก บริษัทฯ ยังคงเดินหน้ำเจำะกลุ่มเป้ำหมำยไปยัง
กลุ่มที่มีควำมสนใจนิตยสำรต่ำงประเทศเพิ่มมำกขึ้น เพื่อให้สำมำรถบริกำรลูกค้ำได้ตรงกลุ่มมำกขึ้น บริษัทฯ ได้แบ่ง
สินค้ำออกเป็น 16 หมวด ดังนี้ 
Automotive & Motorcycle กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยส่วนใหญ่ เป็นเจ้ำของร้ำนขำยรถยนต์ ผู้ที่ช่ืนชอบกำรขับรถ และผู้ที่
ติดตำมกำรออกรถรุ่นใหม่ๆ   
Business & Finance มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลักเป็นนักธุรกิจ และนักบัญชีกำรเงิน ทั้งชำวไทยและต่ำงประเทศที่อยู่ใน
ประเทศไทย แต่ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยำยกลุ่มเป้ำหมำยไปยังกลุ่มนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำด้ำนธุรกิจ ซ่ึงปัจจุบันมีควำม
สนใจในนิตยสำรภำษำต่ำงประเทศเพิ่มมำกขึ้น  
Computer & Electronics มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลักเป็นผู้ประกอบกำรด้ำนคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ 
รวมถึงคนท ำงำนด้ำน IT นักศึกษำ บุคคลทั่วๆไปที่สนใจในด้ำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และกำรส่ือสำรทุกชนิด  
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Entertainment มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลัก เป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยท ำงำนที่ช่ืนชอบกำรติดตำมข่ำวของดำรำ ภำพยนตร์ 
และข่ำวบันเทิงทั่วไป 
Health & Fitness มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลัก เป็นสถำนประกอบกำรด้ำนสุขภำพ เช่น ร้ำนสปำ ร้ำนอำหำร โรงพยำบำล
สถำนที่ออกก ำลังกำย และรวมถึงบุคคลทั่วไปที่รักสุขภำพ  
Home & Garden มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลัก เป็นพ่อบ้ำน แม่บ้ำน และคนท ำงำนที่สนใจในกำรตกแต่งบ้ำนและสวน
ของตนเอง และผู้ประกอบธุรกิจบ้ำนและสวน เพื่อดูแนวโน้มควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
Kids & Teens มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลักเป็นเยำวชน อำยุ 7-19 ปี 
Men มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลักเป็นผู้ชำย ที่ชอบติดตำมดำรำคนโปรดของตนเอง ผ่ำนภำพและเนื้อข่ำวที่น่ำสนใจ 
News & Current Affairs มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลักเป็นนักธุรกิจ นักวิชำกำร กลุ่มนักศึกษำ ที่ช่ืนชอบกำรติดตำมข่ำว
และสนใจในกำรวิเครำะห์ข่ำวในเชิงลึก   
Science & Nature มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลักเป็นนักวิชำกำร นักธรรมชำตินิยม นักศึกษำที่สนใจวิทยำศำสตร์ และ
ธรรมชำต ิ
Sports & Recreation มีกลุ่มลูกค้ำ คือ บุคคลทุกเพศ ทุกวัยที่รักในกีฬำที่ตนเองช่ืนชอบ เช่น ฟุตบอล กอล์ฟ 
บำสเกตบอล รวมถึงนักเดินทำงที่สนใจสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ 
Women มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลัก เป็นบุคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องแฟช่ัน ดำรำ ข่ำวบันเทิงต่ำงๆ ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง 
Cooking & Food มีกลุ่มเป้ำหมำยหลัก เป็นแม่บ้ำน และคนท ำงำนที่มีควำมสนใจท ำอำหำร ต้องกำรหำควำมรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับเมนูอำหำร และสำระน่ำรู้ของอำหำรต่ำงๆ 
Travel & Vacation มีกลุ่มเป้ำหมำยหลักเป็นนักธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่ต้องกำรข้อมูลแนะน ำกำรท่องเที่ยว 
Jewelry & Watch มีกลุ่มเป้ำหมำยหลักเป็นบริษัท ร้ำนค้ำที่ด ำเนินธุรกิจสินค้ำเครื่องประดับ  
General Interest มีกลุ่มเป้ำหมำยหลักเป็นบุคคลทั่วไปที่ใฝ่หำควำมรู้ และข้อมูลเพื่อให้ตนเองมีควำมรู้รอบด้ำน 

ปัจจุบันบริษัทได้ขยำยผลิตภัณฑ์ไปยังข้อมูลประเภทดิจิทัล โดยเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสมำชิกออนไลน์ให้กับ The 
Wall Street Journal Asia ซ่ึงเป็นแบรนด์ที่ได้รับควำมเช่ือถือมำยำวนำน โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นนักธุรกิจระดับสูงที่
ต้องกำรข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ 

 
2.3 กำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

กำรจัดจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ต่ำงประเทศของบริษัทฯ จะมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่แตกต่ำงกันไปตำมที่ส ำนักพิมพ์
เจ้ำของลิขสิทธิ์ให้สิทธิไว้ในสัญญำกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยของแต่ละส่ิงพิมพ์ โดยสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท 
ดังนี้ 

ก) ร้ำนหนังสือ และแผงหนังสือ (Newsstand): บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยกระจำยส่ิงพิมพ์ไปที่ร้ำนหนังสือ 
และแผงหนังสือให้กับหนังสือพิมพ์ Yomiuri ฉบับที่ผลิตในประเทศไทย ซ่ึงร้ำนค้ำหรือแผงหนังสือน ำไปจ ำหน่ำยต่อ
ให้กับผู้อ่ำนโดยตรง  

ข) สมำชิก: บริษัทฯ เป็นตัวแทนในกำรบอกรับสมำชิกส่ิงพิมพ์ต่ำงประเทศ ซ่ึงระยะเวลำกำรเป็นสมำชิกนั้นมี
ควำมหลำกหลำยขึ้นกับประเภทหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสำร เช่น รำย 1 เดือน รำย 1 ปี รำย 2 ปี เป็นต้น โดยส่ิงพิมพ์ส่วน
ใหญ่ในปัจจุบันจะขำยสมำชิกควบคู่ทั้งส่ิงพิมพ์และออนไลน์ โดยมี The Wall Street Journal Asia ที่ขำยออนไลน์เพียง
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อย่ำงเดียว ส่ิงพิมพ์ดังกล่ำวจะถูกจัดส่งถึงสถำนที่ที่ผู้เป็นสมำชิกระบุไว้ โดยผู้จัดส่งที่บริษัทฯ หรือผู้ผลิตส่ิงพิมพ์เป็น     
ผู้จ้ำง  

ค) Bulk:  ในช่องทำงนี้ บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ต่ำงประเทศ หัวละหลำยเล่มให้แก่ผู้ซ้ือเพียงรำย
เดียว เช่น โรงแรม สำยกำรบิน และองค์กรต่ำงๆ เป็นต้น โดยส ำนักพิมพ์เจ้ำของส่ิงพิมพ์ต่ำงประเทศนั้นๆ จะมีกำร
ก ำหนดลักษณะกำรจ ำหน่ำยและจ ำนวนเล่มที่จ ำหน่ำยในแบบ Bulk ที่แตกต่ำงกันไป  
 
2.4 กลยุทธ์กำรแข่งขัน 

ส ำหรับธุรกิจนี้ บริษัทฯ มีนโยบำยมุ่งเน้นกำรเพิ่มยอดจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ต่ำงประเทศที่บริษัทฯ เป็นตัวแทน
จ ำหน่ำยอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยกำรขยำยช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยไปยังช่องทำงใหม่ๆ  เช่น กำรจ ำหน่ำยแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนเว็บไซต์ซ่ึงเป็นกำรจัดจ ำหน่ำยที่มีต้นทุนต่ ำและเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้รวดเร็ว และกำรจ ำหน่ำยผ่ำน
ศูนย์บริกำรกำรขำยสมำชิก Nstore.net ซ่ึงบริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นโดยรวบรวมส่ิงพิมพ์ของบริษัทฯ เองและพันธมิตรทั้ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้อ่ำน เป็นต้น  

บริษัทได้แบ่งกำรขำยส่ิงพิมพ์ออกเป็น 2 ประเภทคือหนังสือพิมพ์และนิตยสำร โดยในส่วนของนิตยสำรได้แบ่ง
สินค้ำออกเป็น 16 กลุ่ม ดังนั้นพนักงำนของบริษัทสำมำรถเจำะตลำดตำมลูกค้ำให้ตรงกลุ่มเป้ำหมำยได้ โดยบริษัทฯ มี
กลยุทธ์เฉพำะในแต่ละช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยดังนี้ 

ก) ร้ำนหนังสือ และแผงหนังสือ (Newsstands)  บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรบริหำรกำรส่ง และรับคืนหนังสือให้มี
ประสิทธิภำพ  

ข) สมำชิกแก่บุคคลทั่วไป (Subscription) บริษัทฯ มีกำรจัดกิจกรรมกำรตลำดโดยจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ต่ำงประเทศ
อื่นๆ ให้แก่สมำชิกในรำคำที่ต่ ำกว่ำรำคำหน้ำปก หรือต่ ำกว่ำรำคำที่จ ำหน่ำย ณ แผงหนังสือ รวมถึงมีกำรมอบของ
สมนำคุณในกรณีสมัครเป็นสมำชิกส่ิงพิมพ์กับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำรชักชวนให้ผู้อ่ำนสมัครสมำชิกกับบริษัทฯ 
โดยผ่ำนช่องทำงหลักคือ กำรชักชวนทำงโทรศัพท์ กำรออกร้ำนในงำนสัปดำห์หนังสือ กำรโปรโมทผ่ำนเว็บไซต์ และ
กำรส่งอีเมลและเอกสำรไปยังผู้อ่ำนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยโดยตรง เป็นต้น 

ค) สมำชิกโรงแรม โรงพยำบำล และองค์กรทั่วไป (Bulk) บริษัทฯ มีทีมกำรขำยที่ติดต่อกับสำยกำรบิน โรงแรม 
โรงพยำบำล สถำบันกำรศึกษำ และองค์กรอื่นๆ โดยตรงเพื่อชักชวนให้องค์กรเหล่ำนั้นซ้ือส่ิงพิมพ์ต่ำงประเทศแบบ 
Bulk จำกบริษัทฯ 
 
2.5 บริกำรจัดพิมพ์ จัดส่งและกระจำยสินค้ำ 

ปัจจุบัน ส ำนักพิมพ์เจ้ำของหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ได้ว่ำจ้ำงบริษัทฯ ให้ด ำเนินกำรจัดพิมพ์
หนังสือพิมพ์ โดยบริษัทฯ ได้ใช้บริกำรโรงพิมพ์ในเครือเนช่ัน ได้แก่ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด ในกำร
จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ดังกล่ำว  หลังจำกนั้นส ำนักพิมพ์เจ้ำของส่ิงพิมพ์  ได้ว่ำจ้ำงบริษัทฯ กระจำยหนังสือพิมพ์ตำม
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยต่ำงๆ โดยบริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำงบริษัทในเครือเนช่ัน ได้แก่ บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ำ กัด เป็นผู้กระจำย
หนังสือ ในส่วนของนิตยสำรต่ำงประเทศนั้น ส ำนักพิมพ์เจ้ำของส่ิงพิมพ์จะผลิตในต่ำงประเทศ และจัดส่งให้แก่ลูกค้ำ
โดยว่ำจ้ำงบริษัทฯ หรือผู้จัดส่งรำยอื่น   
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สรุปสำระส ำคัญของสัญญำตัวแทนจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ต่ำงประเทศ 
ในกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ต่ำงประเทศ บริษัทฯ จะท ำสัญญำเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยกับเจ้ำของส่ิงพิมพ์ซ่ึง

เป็นส ำนักพิมพ์ต่ำงประเทศจ ำนวนหลำยรำย โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลำ 1 ปี ส ำหรับสัญญำตัวแทนจ ำหน่ำยนิตยสำร และ
มีสิทธิต่ออำยุสัญญำได้ ส ำหรับสัญญำตัวแทนจ ำหน่ำยหนังสือพิมพ์จะหมดอำยุเมื่อมีกำรยกเลิกสัญญำ  ทั้งนี้ เจ้ำของ
ส่ิงพิมพ์สำมำรถยกเลิกสัญญำได้ หำกกลุ่มบริษัทฯท ำผิดสัญญำ และ/หรือมีปัญหำด้ำนกำรเงิน และ/หรืออยู่ในสถำนะ
ล้มละลำย และ/หรือเมื่อมีกำรแจ้งอีกฝ่ำยล่วงหน้ำ เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะได้รับค่ำตอบแทนเป็นสัดส่วนของปริมำณที่
จ ำหน่ำย และค่ำนำยหน้ำจำกกำรขำยสมำชิก  

ทั้งนี้ เนื่องจำกหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ได้ปรับแผนกำรตลำดจำกส่ิงพิมพ์เป็นดิจิทัล และหยุดกำร
ให้สิทธ์ิกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยในรูปแบบส่ิงพิมพ์ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2561 เป็นต้นไป รวมทั้งส่ิงพิมพ์จำก
ต่ำงประเทศ จึงส่งผลให้หน่วยธุรกิจ (Business Unit) ที่รับผิดชอบ และหน่วยงำนสนับสนุนในงำนดังกล่ำว จ ำเป็นต้อง
ปิดกำรด ำเนินงำนนับแต่วันที่ 1 กันยำยน 2561 ด้วยเช่นกัน 

 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ 

ยอดการจ าหน่ายส่ิงพิมพ์จากต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับการเติบโตของกลุ่มลูกค้าของส่ิงพิมพ์ต่างประเทศ 
ซ่ึงสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

ก) กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาพักในโรงแรมต่างๆ ทั่วประเทศไทย ถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่ส าคัญใน
การจ าหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างประเทศของบริษัทฯ  

ข) กลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย เป็นชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยเป็นเวลา 1 เดือนขึ้นไป ถือ
เป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่สนใจอ่านนิตยสารและหนังสือพิมพ์จากต่างประเทศ  

ค) กลุ่มคนไทยที่สนใจส่ิงพิมพ์จากต่างประเทศ  เป็นคนไทยกลุ่มวัยท างานและนักธุรกิจ ซ่ึงเป็นกลุ่มที่มีก าลังซ้ือ
สูง และนักศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปที่ให้ความสนใจข่าวสารต่างประเทศ ถือเป็นกลุ่มลูกค้าส าคัญที่สนใจอ่าน
นิตยสารและหนังสือพิมพ์จากต่างประเทศ  

ง) กลุ่มสถาบันการศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไปเริ่มแบ่งงบประมาณเพื่อซ้ือส่ิงพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น  จ านวนสถาบันทั้งในสังกัดรัฐและเอกชนมีทั้งสิ้น 197 แห่ง  

 
ในส่วนสภาวะการแข่งขันของธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจ าหน่ายส่ิงพิมพ์จากต่างประเทศประเภทสมาชิกนั้น 

นับว่ามีคู่แข่งน้อยราย โดยมีคู่แข่งหลักจ านวน 2 ราย ได้แก่ บจก.  แมกกาซีน อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) บมจ. 
โพสต์ พับลิชช่ิง ส่วนตัวแทนจ าหน่ายส่ิงพิมพ์ประเภทแผงหนังสือหรือร้านค้า มีคู่แข่งจ านวนหลายราย ซ่ึงประกอบด้วย
คู่แข่งที่เป็นร้านหนังสือขนาดใหญ่ที่มีจ านวนหลายสาขา เช่น บจก. เอเซียบุ๊คส์ และคู่แข่งรายย่อยอื่นๆ เป็นต้น 
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3. สายธุรกิจดิจิทัล   
3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ ์ 

ด ำเนินธุรกิจ ผลิตและจัดจ ำหน่ำยส่ือส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบเล่ม หลำกหลำยแนวที่สอดคล้องกับ
รสนิยมกำรอ่ำนในแต่ละไลฟ์สไตล์ทั้งสินค้ำของกลุ่มบริษัทฯเอง และสินค้ำฝำกขำย ได้แก่ แนวกำรบริหำร กำรจัดกำร 
ศำสนำ จิตวิทยำ ปรัชญำ ภำษำ นิยำย วรรณกรรม นิทำน กำร์ตูน และอื่น ๆ ทั้งที่เป็นหนังสือพิมพ์ พ็อกเก็ตบุ๊ค นิตยสำร 
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค หลำกหลำยประเภท ครอบคลุมผู้บริโภค ทุก
เพศ ทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์ เช่น สินค้ำ IT ของใช้ในบ้ำน ของเล่นของใช้ส ำหรับเด็ก สินค้ำเพื่อสุขภำพและควำมงำม 
สินค้ำกีฬำ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เกม ดีวีดี และอื่น ๆ ผ่ำนทำงช่องทำง Website Nstore.net (เปลี่ยนเป็น 
www.Nejavu.com นับตั้งแต่เดือนมีนำคม 2562 เป็นต้นไป) แอพพลิเคช่ันของพันธมิตร บน iOS และ android Social 
media ต่ำง ๆ Line account อีเมล์ โทรศัพท์ และ Affiliate Program ดังนี้ 
การบริหารและการจัดการ (Business and Management)   

หนังสือเล่มกระดำษ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหำเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและกำรจัดกำร  รวมถึง
เศรษฐศำสตร์ กำรเงิน วิเครำะห์หุ้น กำรบัญชี กำรตลำด ภำษี และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  
ภาษา (Language)  

หนังสือเล่มกระดำษ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหำเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำต่ำงๆ เกำหลี 
จีน ญี่ปุ่น ไทย เยอรมัน อังกฤษ และภำษำอ่ืนๆ 
คู่มือประกอบการเรียน (Educational) 

หนังสือเล่มกระดำษ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์คู่มือเรียนช้ันประถม มัธยมต้น มัธยมปลำย  สอบเข้ำ คู่มือครู 
แนะแนวกำรศึกษำ อ่ำนนอกเวลำ พจนำนุกรม สำรำนุกรม สำรคดีเชิงวิชำกำร 
ศาสนาและปรัชญา (Religion and Philosophy)  

หนังสือเล่มกระดำษ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหำเกี่ยวข้องกับควำมเช่ือ ธรรมะประยุกต์  พระเครื่อง 
วัตถุมงคล ค ำสอนทำงศำสนำ และปรัชญำ 
นวนิยาย และวรรณกรรม (Fiction & Literature)  

หนังสือเล่มกระดำษ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แนวนวนิยำยและวรรณกรรมของนักเขียนไทย และนักเขียน
ต่ำงประเทศที่แปลเป็นภำษำไทย บทกวี และกวีนิพนธ์ 
การ์ตูน (Comics & Manga)  

หนังสือเล่มกระดำษ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แนวกำร์ตูนทั่วไป และกำร์ตูนญี่ปุ่น ที่ให้ควำมบันเทิง ควำม
เพลิดเพลินในกำรอ่ำนส ำหรับเด็กและเยำวชน  
นิทาน (Story Book)  

หนังสือเล่มกระดำษ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แนวนิทำนที่ให้ควำมบันเทิง ควำมเพลิดเพลินในกำรอ่ำน
ส ำหรับเด็กและเยำวชน 
หมวดท่ัวไป (General Interest)   

หนังสือเล่มกระดำษ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหำหลำกหลำย ครอบคลุมควำมสนใจด้ำนต่ำงๆ อำทิ 
สุขภำพและควำมงำม อำหำร กำรพัฒนำตนเอง ไลฟ์สไตล์ ท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ บ้ำนและสวน จิตวิทยำ เกษตรกรรม 
กีฬำ แผนที่ พยำกรณ์ศำสตร์ พระรำชนิพนธ์ ศิลปกรรม สัตว์เลี้ยง สันทนำกำร สำรคดี อัตชีวประวัติ และชีวิตคนดัง 
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หนังสือพิมพ์ (Newspaper) 
จัดจ ำหน่ำยหนังสือพิมพ์เล่ม และหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ รำยปี รำยเดือน หมวดหมู่ข่ำวทั่วไป ธุรกิจ 

หนังสือพิมพ์ต่ำงประเทศ อ่ืนๆ 
นิตยสาร (Magazines) 

จัดจ ำหน่ำยนิตยสำรเล่ม และหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ รำยปี รำยเดือน ทั้งนิตยสำรไทย และต่ำงประเทศ 
 

ด ำเนินธุรกิจจัดจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค หลำกหลำยประเภท ครอบคลุมผู้บริโภค ทุกเพศ ทุกวัย ทุกไลฟ์
สไตล์ ดังนี้ 

- Mobile & Tablets   - Computers & Laptops 
 - Consumer Electronics  - Camera 

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

 
3.2 ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลักคือผู้ที่มีอำยุ 15-35 ปี เป็นผู้รักกำรอ่ำนหนังสือในแนวต่ำงๆ เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์
สไตล์ชอบกำรอ่ำนหนังสือ และกำรอ่ำนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และซ้ือสินค้ำอุปโภค  บริโภคทั่วไปผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์   

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยรองคือผู้ที่มีอำยุ 35 ปีขึ้นไป เป็นผู้รักกำรอ่ำนหนังสือ และเริ่มอ่ำนหนังสือในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และซ้ือสินค้ำอุปโภค บริโภคทั่วไปผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์   
 
3.3 กำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

ปัจจุบันบริษัทฯ ท ำกำรจัดจ ำหน่ำยส่ือส่ิงพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสินค้ำอุปโภค บริโภคทั่วไป ที่เป็น
สินค้ำของบริษัทฯทั้งหมด และสินค้ำของพันธมิตร คู่ค้ำ ร้ำนค้ำ และส ำนักพิมพ์อื่น ผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยประเภท
ต่ำงๆ ดังนี้ 

แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ - เป็นช่องทำงจัดจ ำหน่ำยผ่ำนระบบปฏิบัติกำรของ iOS และ Android  
แอพพลิเคชั่นของพันธมิตร - เป็นช่องทำงจัดจ ำหน่ำยผ่ำนระบบปฏิบัติกำรของ  iOS และ Android  
เว็บไซต์ - เป็นช่องทำงจัดจ ำหน่ำยผ่ำนเว็บไซต์ www.Nstore.net (เปลี่ยนเป็น www.Nejavu.com นับตั้งแต่เดือน

มีนำคม 2562 เป็นต้นไป) และเว็บไซต์ของของพันธมิตร  
              -                                         facebook fanpage ข   Nstore, NED club, 

nationbooks                                      LINE account: Nstore.net (เปลี่ยนเป็น www.Nejavu.com 
นับตั้งแต่เดือนมีนำคม 2562 เป็นต้นไป) 
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บูธจ าหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ - เป็นกำรจัดบูธจ ำหน่ำยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้อ่ำนโดยตรงในงำนต่ำงๆ 
ที่ส ำคัญ เช่น งำนสัปดำห์หนังสือแห่งชำติ และงำนมหกรรมหนังสือระดับชำต ิเป็นต้น  

Affiliate Program - ช่องทำงจัดจ ำหน่ำยและประชำสัมพันธ์สินค้ำของบริษัทฯ ผ่ำนส่ือออนไลน์ต่ำงๆ โดย
ตัวแทนจ ำหน่ำยทั่วไปที่สมัครโปรแกรมของเว็บไซต์ www.Nstore.net (เปลี่ยนเป็น www.Nejavu.com นับตั้งแต่เดือน
มีนำคม 2562 เป็นต้นไป) 
 
3.4 กลยุทธ์กำรแข่งขัน 
1) พัฒนำ คัดเลือกส่ิงพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สินค้ำอุปโภค บริโภค ที่มีคุณภำพ ทันต่อกระแสปัจจุบัน โดยให้มี
ควำมหลำกหลำย สอดคล้องกับควำมต้องกำรและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค 
2) ด ำเนินกำรท ำรำยกำรส่งเสริมกำรขำยอย่ำงต่อเนื่อง และท ำกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยร่วมกับพันธมิตร 
3) ด ำเนินกำรท ำกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ส่ิงพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สินค้ำอุปโภค บริโภค ผ่ำนส่ือต่ำงๆ ทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่อง 
4) ด ำเนินกำรท ำกิจกรรมกำรตลำดเพื่อส่ือสำรไปถึงลูกค้ำในกำรสร้ำงกำรรับรู้  และกำรจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ สินค้ำอุปโภค บริโภค ผ่ำนธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 
5) พัฒนำระบบปฏิบัติกำร กำรจัดส่ง กำรช ำระเงิน ระบบคืนสินค้ำ  บริกำรหลังกำรขำย และหน้ำเ ว็บไซต ์
www.Nstore.net (เปลี่ยนเป็น www.Nejavu.com นับตั้งแต่เดือนมีนำคม 2562 เป็นต้นไป) เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก ควำม
น่ำเชื่อถือ เชื่อมั่นในระบบ เพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือสินค้ำผ่ำนช่องทำงอีคอมเมิร์ซมำกขึ้น  
 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกิจดิจิทัล 
  กำรเข้ำถึงสื่อดิจิทัลในประเทศไทยก ำลังเติบโตอย่ำงรวดเร็ว โทรศัพท์มือถือ หรือสมำร์ทโฟนกลำยเป็นช่องทำง
หลักในกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทย รวมทั้งเข้ำสู่ยุคของพฤติกรรมในกำรใช้หลำยอุปกรณ์ไปพร้อมๆ กัน 
(Multiscreen) ซ่ึงส่งผลให้ธุรกิจต้องพัฒนำแคมเปญในทุกช่องทำง นอกจำกนี้ โลกดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีเพื่อ
กำรใช้งำนเท่ำนั้น หำกแต่ยังเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงประสบกำรณ์และควำมรู้อีกด้วย 
 อุตสำหกรรมส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยอยู่ในช่วงก ำลังพัฒนำทั้งแบรนด์ค้ำปลีก ส ำนักพิมพ์ และ
บริษัทพัฒนำแอพพลิเคช่ันได้ลงทุนพัฒนำ และเปิดตัวระบบจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำนแอพพลิเคช่ัน 
และเว็บไซต์หลำยรำย รวมถึงสถำบันกำรศึกษำ และองค์กรต่ำงๆ ให้ควำมสนใจในกำรท ำระบบ  E-Library เพิ่มมำกขึ้น 
เพื่อเป็นกำรรองรับกับเทรนด์ดิจิทัลดังกล่ำว บริษัทได้ขยำยและลงทุนเพิ่มในธุรกิจอีคอมเมิร์ซเพื่อท ำกำรจัดจ ำหน่ำยส่ือ
ส่ิงพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสินค้ำอุปโภค บริโภคทั่วไป ที่เป็นสินค้ำของบริษัทฯทั้งหมด และสินค้ำของ
พันธมิตร คู่ค้ำ ร้ำนค้ำ และส ำนักพิมพ์อื่น ผ่ำนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ Nstore.net (Nejavu.com)  และยังกระจำยเข้ำไปยัง 
LINE SHOP และช่องทำงออนไลน์อื่นๆ ตลอดจนมีกำรจัดท ำกำรตลำดที่เข้มข้นขึ้นผ่ำนส่ือ Social Network, Google 
Search Engine, Affiliate Program, Dynamic Retargeting ด้วยส่ือผสมผสำนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อโปรโมท
สินค้ำใน Nstore (Nejavu) ซ่ึงมีทั้งในและนอกเครือทีห่ลำกหลำย มีกำรขยำยไปจ ำหน่ำยสินค้ำของบริษัทคู่ค้ำเพิ่มมำกขึ้น 
ตลอดจนพยำยำมสร้ำงวัฒนธรรมกำรให้บริกำรเพื่อมุ่งหวังสร้ำงควำมรู้สึกประทับใจ อบอุ่นใจให้กับลูกค้ำให้ได้ใช้
บริกำรแล้วเกิดควำมเชื่อมั่นในสินค้ำที่มีคุณภำพ และงำนบริกำรหลังกำรขำย ทั้งในด้ำนกำรจัดส่งสินค้ำ กำรรับประกัน
คืนสินค้ำได้ภำยใน 30 วัน ระบบกำรช ำระเงินที่ครอบคลมุทุกช่องทำงและปลอดภัย รวมถึงระบบอื่นๆในอนำคต เพื่อให้
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ผู้บริโภคจดจ ำ (Brand Awareness) และกลับมำซ้ือซ้ ำอีก นอกจำกนั้น ยังมีโครงกำรจ ำหน่ำย E-book ส ำหรับ e-Library 
เพิ่มมำกขึ้นอีกด้วย 
 
ธุรกิจอื่น 
4. การศึกษาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
4.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ ์
1) NJ Digital 

ส่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ทนัสมัย สนุกเข้าใจง่าย และเข้ากับพฤติกรรมการใช้ส่ือของกลุ่มเป้าหมาย 
โดยใช้ช่องทางส่ือดิจิทัลทุกรูปแบบ รวมไปถึงสื่อโทรทัศน์ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ส่ือที่มีความทันต่อเหตุการณ์ 
ข่าวสาร และเทคโนโลยีปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการรับรู้ และสร้างการเรียนรู้ส่ิงใหม่อย่างไม่หยุดนิ่งให้แก่
เยาวชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในด้านการมุ่งเน้นและยกระดับมาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษของเยาวชน 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งต่อส่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศหรือเทียบเท่า เพื่อน าไปใช้เป็น
ส่ือการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ฟรีผ่านทาง www. njdigital.net โดยมีการอัพเดตเนื้อรายสัปดาห์ ได้แก่ คลิปฝึกการสนทนา
ภาษาอังกฤษ ข้อสอบและแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อม รูปภาพที่มีเสียงเพื่อเรียนรู้ทักษะการฟังและออกเสียง และ
ค าศัพท์พร้อมความหมาย 

2) Hello English 
รายการภาษาอังกฤษที่มุ่งสอนการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้กันในชีวิตประจ าวันส าหรับคนทุกวัย น าเสนอในรูปแบบ

ที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย และสามารถน าไปใช้ได้จริง โดยออกอากาศ 4 วัน/สัปดาห์ทาง YouTube 

3) NJ Special Admission 
บริษัทฯ ได้จัดท าคู่มือส าหรับทบทวนความรู้เตรียมสอบแอดมิชชัน ซ่ึงจัดท าเป็นฉบับพิเศษขึ้นคือ NJ Special 

Admission 2018 ประกอบด้วย ชุดหนังสือจ านวน 2 เล่ม โดยรวบรวมเนื้อหาบทเรียนและข้อสอบ ด าเนินการสอนโดย
คณาจารย์ช้ันน า การทบทวนจะครอบคลุมความรู้เพื่อใช้สอบ GAT/PAT O-NET และ 7 วิชาสามัญ คู่มือฉบับนี้ใช้เป็น
ส่ือประกอบโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย กับสหพัฒน์ ครั้งที่ 21 ซ่ึงได้จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาค ทั่วประเทศ 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 และถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศมากกว่า 500 
โรงเรียน นอกจากนี้ยังสามารถทบทวนความรู้ผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอดปี 
 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกจิส่ือการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  

ปัจจุบันส่ือส่ิงพิมพ์อยู่ในภาวะชะลอตัว เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคส่ือเทคโนโลยีมือถือและการส่ือสารที่มี
ทั้งความรวดเร็ว ความสะดวก ราคาที่ถูกลง ท าให้เยาวชนรุ่นใหม่ๆ นิยมรับข้อมูลข่าวสารทาง New Media เป็นหลัก ไม่
เพียงแต่เนื้อหาด้านความบันเทงิเท่านั้น ผู้ผลิตเนื้อหาสาระด้านการศกึษาก็ต้องปรบัตัวใหส้อดคล้องกับโลกในยุคปัจจบุนั
ที่เปลี่ยนไป แม้ว่าส่ือส่ิงพิมพ์ยังคงเป็นส่ือหลักด้านการศึกษา อาทิ ต าราเรียน คู่มือทบทวนความรู้ พ็อคเก็ตบุ๊ค และอื่นๆ 
แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาวะอุตสาหกรรมส่ือส่ิงพิมพ์จะหยุดนิ่ง ผู้ผลิตส่ือต้องพัฒนามิติใหม่ๆให้กับผู้อ่าน ให้มีความ
หยั่งรู้ ความค้นคว้า และเปิดโลกทัศน์ผ่านส่ือออนไลน์ควบคู่ไปด้วยเสมอ 
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นอกจากนี้ ทางด้านการพัฒนาเนื้อหาข้อมูลข่าวสารรอบด้านที่กองบรรณาธิการ ถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งของกลุ่ม
บริษัทฯ ที่ไม่เป็นรองเรื่องการน าเสนอข่าวสารสาระที่มีประโยชน์แล้ว บริษัทฯ มีพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ใน
ฐานะผู้ผลิตส่ือการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรมืออาชีพ  
 

5. ธุรกิจโฆษณาบนหนังสือพิมพ์แจกฟรี และสื่อออนไลน์ 
5.1 ลักษณะของผลิตภณัฑ ์

ด ำเนินธุรกิจผ่ำนบจก. วันเวิลด์ มีเดีย ที่เป็นผู้ผลิตหนังสือพิมพ์แจกฟรีภำยใต้ช่ือ “Rabbit Today” ที่มีเนื้อหำ
เกี่ยวกับกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันในเมือง โดยแจกฟรีทุกวันท ำงำน ทำงสถำนีรถไฟฟ้ำ รถไฟฟ้ำใต้ดิน และอำคำร
ส ำนักงำนที่ส ำคัญต่ำงๆ รวมถึงผลิตส่ือโฆษณำบน Social media ต่ำง ๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram และ 
YouTube โดยมีรำยได้หลักจำก 2 ส่วน คือ (1) รำยได้จำกกำรขำยโฆษณำบนหนังสือพิมพ์แจกฟรี (Free Sheet) ภำยใต้
ช่ือ Rabbit Today ควบคู่กับกำรขำยโฆษณำบนสื่อออนไลน์ ได้แก่ Website and Facebook รวมถึงกำรผลิตคอนเทนต์ให้
ลูกค้ำส ำหรับกำรลงโฆษณำดังกล่ำว (Content Production) (2) รำยได้จำกกำรรับจ้ำงและให้บริกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรตลำด ส่งเสริมงำนขำยและงำนบริกำรตัวแทน (Selling Agent) อำทิ ตัวแทนประกันภัย และ/หรือบริษัทประกันภัย 
ผ่ำนช่องทำงส่ือส่ิงพิมพ์ เผยแพร่ผ่ำน Website หรือช่องทำง Social media 
 
5.2 ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย 

กลุ่มเป้ำหมำยหลัก คือ บริษัทและร้ำนค้ำต่ำงๆ ที่ตั้งกลุ่มผู้อ่ำนเป้ำหมำยที่มีรำยได้ปำนกลำงค่อนข้ำงสูง นัก
เดินทำง และพนักงำนบริษัทในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลักของกลุ่มลูกค้ำที่ซ้ือพื้นที่
โฆษณำ โดยแบ่งวิธีกำรเข้ำถึงผู้อ่ำนเป็นสองส่วน ประกอบด้วย กำรแจก Free Sheet ผ่ำนทำงสถำนีรถไฟฟ้ำ รถไฟฟ้ำใต้
ดิน และอำคำรส ำนักงำนที่ส ำคัญต่ำงๆ และกำรโฆษณำบนสื่อออนไลน์ผ่ำน platform ต่ำงๆ ของบริษัท  
 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจโฆษณาบนหนังสือพิมพ์แจกฟรี และสื่อออนไลน์ 

ในช่วงปี 2561 อุตสำหกรรมส่ือโฆษณำมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น จำกข้อมูลของบจก. นีสเส็น มีเดีย รีเสิร์ช 
(ประเทศไทย) พบว่ำงบโฆษณำรวมในประเทศไทยในไตรมำสที่  2 ปี 2561 มีมูลค่ำรวมทั้งหมด 27,243 ล้ำนบำท ซ่ึง
ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.61 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่ำรวมทั้งหมด 26,042 ล้ำนบำท แสดงให้เห็นว่ำ
ธุรกิจส่ือและโฆษณำมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น นอกจำกนี้ พบว่ำข้อมูลงบโฆษณำตลอดทั้งปี 2560 มีมูลค่ำรวม 101,445 
ล้ำนบำท ซ่ึงเป็นงบโฆษณำหนังสือพิมพ์จ ำนวนประมำณ 7,706 ล้ำนบำท โดยหำกพิจำรณำจำกส่วนแบ่งกำรตลำดของ
งบโฆษณำหนังสือพิมพ์ในปี 2560 อ้ำงอิงจำกงบประมำณของบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับธุรกิจของ  OWM ซ่ึง
บริษัทดังกล่ำวมีส่วนแบ่งงบโฆษณำหนังสือพิมพ์ในสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ5 หรือคิดเป็นรำยได้ต่อปีประมำณ 
385.30 ล้ำนบำท ขณะเดียวกันจำกข้อมูลของบจก. นีสเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และสมำคมมีเดียเอเยนซ่ีและ
ธุรกิจส่ือแห่งประเทศไทย พบว่ำงบประมำณกำรโฆษณำผ่ำนทำงส่ือดิจิทัลของประเทศไทยในช่วงปี 2561 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 12.00 ของงบโฆษณำทั้งหมด หรือ คิดเป็นงบประมำณส ำหรับกำรโฆษณำผ่ำนทำงส่ือดิจิทัลประมำณถึง 
12,173.40 ล้ำนบำทต่อปี ประกอบกับแนวโน้มกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง  

 



  
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 27 

จำกรำยงำนผลกำรส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี  2560 ของส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่ำ คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมำกขึ้นเกือบทุกปี โดย 
ส่วนใหญ่ใช้เวลำในกำรเล่น Social media มำกที่สุด ถึงร้อยละ 86.90 โดย Social media ที่มีผู้ใช้งำนมำกที่สุด ได้แก่ 
Youtube, Facebook และ Line ซ่ึง Social media เหล่ำนี้ ต่ำงก็เป็นช่องทำงหลักของ OWM  

จำกข้อมูลต่ำงๆ ข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำอุตสำหกรรมส่ือโฆษณำมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัท
เองได้มีกำรปรับตัวด้ำนกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและเพื่อให้แข่งขันกับ
คู่แข่งทำงกำรตลำด รวมถึงเทคโนโลยีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วได้ 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยงหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยความเส่ียงจาก

ปัจจัยภายนอก และความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ 
 
1. ปัจจยัเส่ียงของธุรกจิส ำนักพมิพ์ 
1.1 ควำมเส่ียงจำกภำวะอุตสำหกรรมส่ือและส่ิงพมิพ์ 

ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ที่อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง อันเกิดจากสภาวะถดถอยของ
อุตสาหกรรมตลาดส่ือและส่ิงพิมพ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน  เนื่องด้วยเกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการ
บริโภคส่ือและส่ิงพิมพ์อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์หลายรายประสบปัญหา
ขาดทุน ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ อาจต้องเผชิญความเส่ียงและการแข่งขันในธุรกิจ ท าให้ผลประกอบการไม่อาจเป็นไป
ตามที่คาดหวัง  

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้พยายามก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบในทางลบให้
ได้มากที่สุด โดยคัดเลือกหัวหนังสือที่น่าสนใจ และควบคุมการผลิตหนังสือให้สอดคล้องกับประมาณการยอดขาย 
รวมถึงมีการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยมีการลงทุนในบริษัทย่อย ซ่ึงด าเนินการธุรกิจให้บริการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรี (Free sheet) การท าคอนเทนต์บนเว็บไซต์ และส่ือสังคมออนไลน์อื่นๆ มาก
ขึ้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มบริษัทฯ มองว่าการลงทุนครั้งนี้ถือ
เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ และเตรียมความพร้อมเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
1.2 ควำมเส่ียงจำกกำรไม่ได้ต่อสัญญำอนุญำตให้ใช้สิทธิ (License Agreement) 

ในปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการต่ออายุสัญญา The Walt Disney เนื่องจาก The Walt Disney 
ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในองค์กร โดย The Walt Disney ได้เปลี่ยนผู้บริหารสัญญาจากเดิม คือ The Walt 
Disney Company (Southeast  Asia) Pte Limited มาเป็น The Walt Disney Thailand Ltd. ท าให้ขั้นตอนการขยายอายุ
สัญญาเป็นไปอย่างล่าช้า รวมถึงคู่ค้าที่ท ากับ The Walt Disney Thailand Limited รายอื่นก็ล่าช้าด้วยเช่นกัน อย่างไรก็
ตาม กลุ่มบริษัทฯ ก็ได้มีการลงนามในสัญญาต่ออายุส าหรับปี 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
1.3 ควำมเส่ียงจำกคู่ค้ำต่ำงประเทศ 
 จากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งผลให้ทางบริษัท  โยมิอูริ -เนช่ัน อินฟอร์มเมช่ัน 
เซอร์วิส จ ากัด ซ่ึงเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ได้ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ส่ือที่เป็นส่ิงพิมพ์ มาเป็น
ระบบดิจิทัลแทน และหยุดการให้สิทธ์ิการผลิตและจัดจ าหน่ายในรูปแบบส่ิงพิมพ์ทั่วโลก ท าให้บริษัทฯ ได้รับ
ผลกระทบทางลบจากปัจจัยความเส่ียงดังกล่าว เป็นสาเหตุให้หน่วยธุรกิจ (Business Unit) ที่รับผิดชอบ และ
หน่วยงานสนับสนุนในงานดังกล่าว จ าเป็นต้องปิดการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561  
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1.4 ควำมเส่ียงจำกกำรเปลีย่นแปลงเทคโนโลยแีละคู่แข่งทีใ่ห้บริกำรเนือ้หำสำระรูปแบบเดยีวกนั  
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในปัจจุบัน ท าให้มีความรวดเร็วในการใช้งานมากขึ้น 

ประกอบกับอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ก็มีราคาถูกลง ท าให้ผู้บริโภค
หันไปใช้เวลากับอุปกรณ์ดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะการอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นที่ผู้ติดตามส่วนมากจะเป็นเด็กและ
เยาวชนเป็นหลัก ต่างหันไปอ่านการ์ตูนละเมิดลิขสิทธ์ิที่เผยแพร่ตามเว็บไซต์ต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งผลให้
ยอดขายของหนังสือการ์ตูนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเส่ียงด้านดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ได้เจรจาเพื่อขอรับลิขสิทธ์ิดิจิทัลของหนังสือ
การ์ตูนญี่ปุ่น ซ่ึงนอกจากจะเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแล้ว ยังเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ส่ือดิจิทัลที่มีแนวโน้มการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงคาดว่ารายได้จากการขายส่ือดิจิทัลจะสามารถทดแทน
รายได้จากการขายส่ือส่ิงพิมพ์และหนังสือการ์ตูนที่มีแนวโน้มหดตัวลงได้ โดยกลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับลิขสิทธ์ิ
ดังกล่าวภายในไตรมาสแรกของปี 2562   
 
1.5 ควำมเส่ียงจำกช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 

บริษัทฯ จ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถซ้ือสินค้าได้สะดวก และ
สอดคล้องกับพฤติกรรมการซ้ือในแต่ละไลฟ์สไตล์  

ช่องทางการจัดจ าหน่ายโมเดิร์นเทรด เป็นช่องทางที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า เนื่องจากรูปแบบและ
พื้นที่การจัดวางสินค้า มีการแบ่งตามประเภทสินค้าอย่างชัดเจน ตั้งแต่ปี 2559 ผู้รับจัดจ าหน่ายปรับเปลี่ยนนโยบาย
ด้วยการลดการกระจายหนังสือไปยังหน้าร้าน และใช้วิธีการคัดสรรยอดกระจายสินค้าจากสถิติการขายในแต่ละ
หมวดหนังสือลงในแต่ละสาขา และแนวโน้มนี้ยังคงด าเนินต่อเนื่องมาจนถึงปีปัจจุบัน  ดังนั้นหนังสือที่พิมพ์ออกมา
จะถูกจ ากัดพื้นที่การวางที่หน้าร้านเพียงบางสาขา ส่งผลให้ผู้บริโภคหาซ้ือหนังสือได้ยากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งการจัด
โปรโมชั่นหน้าร้านลดน้อยลง เนื่องจากคู่ค้ามีนโยบายเลือกหนังสือที่มีสถิติการขายที่ดีอยู่แล้วมาจัดรายการ ในขณะ
ที่หนังสือที่มียอดขายอยู่ในระดับปานกลางไม่ได้รับความสนใจน ามาจัดรายการส่งเสริมการขาย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ยอดขายในภาพรวม   

ช่องทางการจ าหน่ายเอเย่นต์ เป็นช่องทางที่เน้นการจ าหน่ายหนังสือการ์ตูน พื้นที่การจัดวางสินค้ามีความ
จ ากัด ไม่มีพื้นที่มากพอส าหรับการตกแต่งดิสเพลย์หนังสือ ท าให้มีความเส่ียงเนื่องจากหนังสือไม่อยู่ในต าแหน่งที่
โดดเด่น อาจจะท าให้เสียโอกาสในการขาย และความเส่ียงเนื่องจากการคืนหนังสือในจ านวนมาก และการ
ด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นธุรกิจครอบครัวแบบเล็ก ๆ ที่ท ามาเป็นเวลานาน ไม่มีระบบบันทึกการขายที่แน่นอน  ท าให้
ยากต่อการที่จะติดตามผลการขายที่ชัดเจน อีกทั้งสัดส่วนทางการตลาดเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภค
เปลี่ยนไปเดินซ้ือหนังสือในห้างสรรพสินค้ามากขึ้น หรือซ้ือผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ 

ช่องทางการจัดจ าหน่ายอีคอมเมิร์ซ เป็นช่องทางที่มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น สร้างความสะดวกให้ลูกค้า
โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางในการซ้ือสินค้า และจะเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายที่จะช่วยลดปัจจัยเส่ียงจากช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายโมเดิร์นเทรดและเอเย่นต์ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ จ าหน่ายหนังสือในช่องทางนี้ผ่านร้านค้าออนไลน์ 
Nstore.net และอีคอมเมิร์ซ อื่นๆ เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบอีคอมเมิร์ซ อย่างต่อเนื่อง โดยประมาณ
เดือนมีนาคม 2562 บริษัทฯ จะด าเนินการขายผ่าน www.nejavu.com และปรับรูปแบบของเว็บไซต์ใหม่ เป็นรูปแบบ 
Social Commerce แทน เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
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1.6 ควำมเส่ียงจำกกำรขำดแคลนกระดำษ 
กระดาษที่ใช้ในการผลิตส่ิงพิมพ์จัดเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Product) ซ่ึงเป็นสินค้าที่ถูกก าหนด

โดยอุปสงค์และอุปทานของตลาด (Demand & Supply)  ดังนั้น ความผันผวนของราคากระดาษซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักที่
ส าคัญในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ ย่อมส่งผลต่อต้นทุนโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯอย่างมีนัยส าคัญ แต่
เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการควบคุมและก าหนดแผนในการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขาย ท าให้ช่วยลดความ
เสี่ยงจากการผันผวนของราคากระดาษ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ สามารถใช้นโยบายปรับราคาตามสภาพต้นทุนที่แท้จริงได้ 
ซ่ึงท าให้ผลกระทบจากเหตุดังกล่าวมีไม่มากนัก 

จากการปฎิบัติตามมาตรการต่างๆ ในข้างต้น รวมถึงประสบการณ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการบริหารและ
จัดการการผลิตและการขาย เป็นผลให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลน
วัตถุดิบที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ แต่อย่างใด อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังเช่ือมั่นว่า
แนวทางการจัดการดังกล่าว จะสามารถควบคุมความเส่ียงที่อาจเกิดจากการขาดแคลนวัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ต่อไปในอนาคต รวมทั้งการเพิ่มรูปแบบของส่ิงพิมพ์ดิจิทัล เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคใน
ปัจจุบัน จะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่น่าจะได้รับผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ขาดแคลนกระดาษ 
 
1.7 ควำมเส่ียงด้ำนกำรจดัหำลขิสิทธ์ิส่ิงพมิพ์   

ในการประกอบธุรกิจส่ิงพิมพ์ กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพ์ ส่วนใหญ่ที่ผลิตและจัด
จ าหน่าย เป็นการจัดซื้อลิขสิทธิ์ส่ิงพิมพ์มาจากเจ้าของลิขสิทธ์ิซ่ึงเป็นนักเขียนหรือส านักพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ
จ านวนหลายราย เพื่อน ามาผลิตและจัดจ าหน่ายเพียงรายเดียว (Exclusive) ในประเทศไทย ซ่ึงส่วนใหญ่มีระยะเวลา 3 
ถึง 7 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้ในราคาและเงื่อนไขเดิม ทั้งนี้ เจ้าของลิขสิทธ์ิสามารถยกเลิกสัญญาได้ หากกลุ่ม
บริษัทฯ ท าผิดสัญญา และ/หรือมีปัญหาด้านการเงิน และ/หรืออยู่ในสถานะล้มละลาย เป็นต้น ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ 
จึงอาจมีความเส่ียงที่ไม่สามารถจัดหาลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพ์ที่ต้องการมาผลิตและจัดจ าหน่ายได้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ 
อาจมีความเส่ียงจากการที่เจ้าของลิขสิทธ์ิไม่ต่ออายุสัญญา หรือยกเลิกสัญญา ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต  

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯไม่เคยประสบปัญหาด้านการจัดหาลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพ์จากเจ้าของลิขสิทธ์ิทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดสิ่งพิมพ์มีขนาดใหญ่และมีลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพ์ประเภทต่างๆ ให้
เลือกซ้ือเป็นจ านวนมาก รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเขียนและส านักพิมพ์ที่มีช่ือเสียงหลายราย 
และประสบความส าเร็จในการผลิตและจัดจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทหนังสือมาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทฯ จึง
สามารถเลือกซ้ือลิขสิทธิ์ส่ิงพิมพ์ที่ต้องการและได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของลิขสิทธ์ิในการให้ลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพ์ที่มี
แนวโน้มที่จะได้รับความนิยมสูงมาผลิตและจัดจ าหน่าย  นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด 
จึงไม่มีปัญหาเรื่องการไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  

กลุ่มบริษัทฯ ยังได้วางแผนการผลิตหนังสือที่มีความหลากหลาย ทั้งเนื้อหาเจ้าของลิขสิทธ์ิ และประเทศ 
เพื่อลดการพึ่งพิงเนื้อหาเจ้าของลิขสิทธิ์ และประเทศใดประเทศหนึ่งมากจนเกินไป อีกทั้งยังผลิตหนังสือต้นฉบับโดย
นักเขียนไทยเพิ่มขึ้น อันเป็นการกระจายความเสี่ยงแบบหนึ่ง  ซ่ึงกลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพในการ
ผลิตเนื้อหา หรือหาผู้สร้างสรรค์เนื้อหาจากในประเทศเองควบคู่กันอีกด้วย 
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1.8 ควำมเส่ียงจำกกำรประเมนิมูลค่ำของสินค้ำคงเหลอื  
ปัจจุบัน ส่ิงพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ มีการขายผ่านตัวแทนจ าหน่ายเป็นส่วนใหญ่ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะรับคืน

ส่ิงพิมพ์ที่ไม่สามารถจ าหน่ายได้จากตัวแทนจ าหน่าย ซ่ึงอาจเป็นผลให้มีส่ิงพิมพ์เป็นสินค้าคงเหลือเป็นจ านวนมาก
ได้ สินค้าคงเหลือดังกล่าวมีโอกาสเส่ือมคุณภาพ เสียหาย และล้าสมัยเมื่อเวลาผ่านไป ประกอบกับยอดขายในปี
ปัจจุบัน มีสัดส่วนการเติบโตของยอดขายลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน  

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของผู้บริโภค จากการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายส่ิงพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ 
โดยตั้งส ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และมุ่งเน้นการผลิตและจ าหน่าย
ส่ิงพิมพ์เฉพาะที่ท าก าไรให้แก่กลุ่มบริษัทฯ  ซ่ึงผลจากการด าเนินการดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการพิจารณา และ
รับรู้ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ซ่ึงเดิมค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงพิจารณาจากสินค้าในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไปและผลิตครบชุดแล้ว และของสินค้าคงเหลือที่มีอายุ
มากกว่า 3 ปีขึ้นไป แต่ยังผลิตไม่ครบชุด โดยในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
ลดลงส าหรับสินค้าที่เสื่อมสภาพ ล้าสมัยและค้างนาน โดยสินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 12 เดือน จะมีการพิจารณา
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากการประมาณราคาที่จะขายได้ร้อยละ 50 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ส าหรับสินค้าคงเหลือที่มี
อายุมากกว่า 18 เดือน จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากการประมาณราคาที่จะขายได้แบบการขายเหมาลด
ราคา และส าหรับสินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 24 เดือนขึ้นไป จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากการ
ประมาณราคาที่จะขายได้แบบการขายเหมาช่ังกิโล  

นอกจากนั้น เพื่อลดปริมาณสินค้าคงเหลือ กลุ่มบริษัทฯ จะน าหนังสือที่มีอยู่ออกมาจ าหน่ายเป็นระยะๆ 
โดยการลดราคาพิเศษและมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการขายในงานนิทรรศการต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุก
ปี ส าหรับหนังสือการ์ตูนที่มีเล่มต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทฯ จะด าเนินการน าเล่มที่ออกใหม่จ าหน่ายควบคู่ไปกับเล่มที่ได้
เคยวางจ าหน่ายไปแล้ว ซ่ึงรวมถึงการน าการ์ตูนที่มีการออกจ าหน่ายครบทุกเล่มแล้วมาจัดจ าหน่ายรวมเป็นชุดเพื่อ
กระตุ้นการจ าหน่ายด้วย  นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้เพิ่มความระมัดระวังในการผลิตหนังสือใหม่และควบคุม
ปริมาณยอดพิมพ์ให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาด และแนวโน้มการบริโภคในอนาคตส าหรับรูปแบบส่ิงพิมพ์ 
เพื่อมิให้มีสินค้าคงเหลือมากกว่าขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารคลังสินค้า  โดยการก าหนดจ านวน
สินค้าไม่ให้มีปริมาณคงเหลือมากกว่าปีก่อน  

ทั้งนี้ การผลิตหนังสือในรูปแบบดิจิทัล ซ่ึงมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ  จะไม่มีสินค้า
คงเหลือต่างจากการผลิตหนังสือในรูปแบบส่ิงพิมพ์ เนื่องจากสินค้าอยู่ในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการค านวนรายได้
และค่าใช้จ่าย เมื่อมีการซ้ือขายเกิดขึ้นเท่านั้น  
 
2. ปัจจยัเส่ียงของธุรกจิกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยหนังสือพมิพ์และนิตยสำรต่ำงประเทศ 
2.1 ควำมเส่ียงจำกกำรต่อสัญญำ 

ในการประกอบธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจ าหน่ายส่ิงพิมพ์ต่างประเทศ บริษัทฯ จะท าสัญญาเป็นตัวแทน
จ าหน่ายกับเจ้าของส่ิงพิมพ์จ านวนหลายราย โดยสัญญาตัวแทนจ าหน่ายนิตยสาร ส่วนใหญ่มีระยะเวลา 1 ปี และมี
สิทธิต่ออายุสัญญาได้ ส าหรับสัญญาตัวแทนจ าหน่ายหนังสือพิมพ์จะหมดอายุเมื่อมีการยกเลิกสัญญา ทั้งนี้เจ้าของ
ส่ิงพิมพ์สามารถยกเลิกสัญญาได้  หากบริษัทฯ ท าผิดสัญญา และ/หรือมีปัญหาด้านการเงิน และ/หรืออยู่ในสถานะ
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ล้มละลาย และ/หรือเมื่อมีการแจ้งอีกฝ่ายล่วงหน้า เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการที่เจ้าของสิ่งพิมพ์
ไม่ต่ออายุสัญญา หรือยกเลิกสัญญา ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ในอนาคต   

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กับเจ้าของส่ิงพิมพ์มีการท าธุรกิจและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นระยะเวลา
ยาวนาน โดยผู้บริหารและทีมงานของบริษัทฯ เป็นกลุ่มที่ท าธุรกิจนี้กับเจ้าของส่ิงพิมพ์มาตั้งแต่เริ่มต้น รวมทั้ง  
บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีปัญหาเรื่องการไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญาตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา 

 
2.2 ควำมเส่ียงจำกควำมนิยมในกำรอ่ำนออนไลน์  
 ในปัจจุบัน การอ่านผ่านทางออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้น ท าให้มีผลกระทบต่อการจัดจ าหน่าย
หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างประเทศที่เป็นเล่มจริง  
 อย่างไรก็ตาม หน่วยธุรกิจที่ท าหน้าที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายดังกล่าวได้หยุดประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2561 เนื่องจากบริษัท โยมิอูริ-เนช่ัน อินฟอร์มเมช่ัน เซอร์วิส จ ากัด ซ่ึงเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ The 
Yomiuri Shimbun ได้หยุดให้สิทธ์ิการผลิตและจัดจ าหน่ายในรูปแบบส่ิงพิมพ์ทั่วโลก และด าเนินการในรูปแบบ
ดิจิทัลด้วยตนเอง 
 
3. ปัจจยัเส่ียงของธุรกจิดจิทิลั 
3.1 ควำมเส่ียงจำกกำรลกัลอบท ำซ ้ำเนือ้หำ 

มีเว็บไซต์ที่ลักลอบน าเสนอส่ือ เช่น การ์ตูน โดยผิดกฎหมายอยู่พอสมควร ท าให้ลูกค้าบางส่วนบริโภคส่ือ
ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าดังกล่าวแบบถูกกฎหมาย ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องคัดเลือก
เนื้อหาที่ดี โดดเด่นและแตกต่าง พร้อมๆ กับการใช้เทคโนโลยีที่ดี มีความปลอดภัยสูง และการให้บริการที่เป็นเลิศ 
ซ่ึงกลุ่มบริษัทฯ ได้แสวงหาเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเอกลักษณ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนหาวิธีการ
น าเสนอที่เหนือกว่าเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายเหล่านั้น และตลอดจนน าเสนอขายในราคาที่น่าสนใจ  ซ่ึงปัจจุบันกลุ่ม
บริษัทฯ ได้มีการติดต่อและเจรจากับผู้พัฒนาโปรแกรมช้ันน าและได้รับการยอมรับของประเทศ  เพื่อน าเนื้อหาของ
หนังสือและการ์ตูนเพื่อผลิตและจ าหน่ายในรูปแบบส่ือดิจิทัล 

 
3.2 ควำมน่ำเช่ือถือของเวบ็ไซต์ ถูกกระทบได้ง่ำย 
 ปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนต่อความคิด การตัดสินใจ การรับรู้
ข่าวสารต่างๆ ผ่านส่ือออนไลน์ ทั้งโซเชียลมีเดีย บล็อค กระทู้  และอื่นๆ ซ่ึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน นิยม
ค้นหาข้อมูลของสินค้าและบริการ ก่อนท าการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการต่างๆ ซ่ึงข้อมูลเหล่านั้น เป็นปัจจัย
ภายนอกที่ควบคุมได้ยาก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในสินค้าและบริการของผู้บริโภคเป็นหลัก ดังนั้น จึงจ าเป็นที่
จะต้องควบคุมและรักษามาตรฐานของงานบริการทั้งระบบ ที่มีความจ าเป็นและส าคัญอย่างมากต่อธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 
ที่มีหัวใจหลัก คือ ความรวดเร็วและถูกต้อง เช่น ระบบของเว็บไซด์ ระบบโลจิสติกส์ การตรวจสอบคุณภาพของ
สินค้า ระบบการช าระเงิน ระบบคืนสินค้า งานบริการหลังการขาย ช่องทางการติดต่อที่สะดวกรวดเร็ว  รวมทั้งการ
ส่ือสารการตลาดที่จะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ  
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 ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงระบบหลังบ้าน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น พร้อมกับการออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้ดูทันสมัยและน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยคาดว่าการปรับปรุงดังกล่าวจะ
สามารถเริ่มให้บริการได้ภายในเดือนมีนาคม 2562 ภายใต้ช่ือ www.nejavu.com ซ่ึงบริษัทฯ มั่นใจว่าการปรับปรุง
ระบบหลังบ้านและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ดังกล่าว จะท าให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจต่อการซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น 
 
4. ควำมเส่ียงจำกกำรแข่งขันของส่ือดจิทิลัซ่ึงท ำให้กลุ่มเป้ำหมำยมทีำงเลอืกทีห่ลำกหลำย 

ในปัจจุบัน การน าเสนอเนื้อหาผ่านส่ือดิจิทัลมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและปริมาณ ท าให้การแข่งขัน
ระหว่างผู้ผลิตสื่อสูงมาก เพื่อให้สื่อของ NJ Digital สามารถเป็นสื่อที่เข้าถึงและถูกเลือกโดยกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนา
เนื้อหา และรูปแบบการน าเสนอจ าเป็นต้องท าอย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ อีกทั้ง ยังต้องมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
สร้างเสริม Brand Loyalty กับกลุ่มเป้าหมายด้วย 

บริษัทฯ ท ากิจกรรมการตลาดเพื่อสร้าง Customer Relationship โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาความรู้
ภาษาอังกฤษ ด้วยบริษัทฯ มีช่ือเสียงด้านการผลิตส่ือภาษาอังกฤษในระดับต้นของประเทศ รวมถึงมีส่ือมัลติมีเดียที่
สามารถหลอมรวมส่ือได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท าให้กิจกรรมสามารถสร้างประโยชน์ต่อลูกค้าโดยตรง รวมถึง
สร้างคุณค่าและพัฒนาสังคมและการศึกษา (CSR) ซ่ึงมีผู้สนับสนุนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
5. ปัจจยัเส่ียงของธุรกจิให้บริกำรโฆษณำและประชำสัมพนัธ์ 
5.1 ควำมเส่ียงทีผ่ลตอบแทนจำกส่ือโฆษณำของ บริษัทฯ อำจจะไม่เป็นไปตำมทีป่ระมำณกำรไว้  
 บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในธุรกิจให้บริการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ภายใต้บริษัทย่อย คือ บริษัท วันเวิลด์ 
มีเดีย จ ากัด โดยผ่านช่องทางออฟไลน์ควบคู่ออนไลน์ ซ่ึงหากส่ือโฆษณาดังกล่าวไม่สามารถสร้างผลตอบแทนตามที่
ประมาณการไว้ หรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุน หรือมีเหตุการณ์ใดๆ มากระทบจนเป็น
สาเหตุให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการส่ือโฆษณาดังกล่าวได้ อาจส่งผลให้ต้องมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อจากการ
ด้อยค่าในสินทรัพย์ดังกล่าว ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้  
 ตามที่บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ ากัด  เริ่มด าเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 ซ่ึงเป็นช่วงเริ่มต้นท าให้ยังไม่
เป็นที่รับรู้และจดจ าแก่ผู้บริโภค ส่งผลให้ผลการด าเนินงานในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการด าเนินงาน
อยู่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อจากการด้อยค่าในเงินลงทุนของธุรกิจให้บริการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ จ านวนทั้งส้ิน 13.6 ล้านบาท และหนี้สงสัยจะสูญประเภทเงินให้กู้ยืม จ านวนทั้งส้ิน 33 
ล้านบาท 
  
5.2 ควำมเส่ียงจำกกำรพึง่พงิบริษัทเอเจนซ่ีรำยใหญ่  
 ในธุรกิจส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยทั่วไปส่วนใหญ่เอเจนซ่ีจะท าหน้าที่ติดต่อกับบริษัท เพื่อลง
โฆษณาโดยตรง เนื่องจากเจ้าของสินค้าและบริการจะใช้เอเจนซี่ในการวางแผนกลยุทธ์ในการใช้ส่ือในรูปแบบต่างๆ 
การก าหนดแผนการใช้งบโฆษณา และตัดสินใจเลือกใช้ส่ือโฆษณาประเภทต่างๆ โดยเอเจนซ่ีจะไม่ท าสัญญาระยะ
ยาวกับบริษัทผู้ขายส่ือโฆษณา แต่จะพิจารณาแผนการใช้ส่ือโฆษณาตามแผนการตลาด และการโฆษณาของเจ้าของ
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สินค้า และบริการแต่ละรายตามความเหมาะสม ดังนั้น เอเจนซ่ีจึงมีส่วนส าคัญในธุรกิจส่ือโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ ์
 ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลักคือ 1) กลุ่มลูกค้าเอเจนซ่ี และ 2) กลุ่มลูกค้า
ที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการ โดยกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเส่ียงหากเอเจนซ่ีไม่แนะน าให้เจ้าของสินค้าและบริการ
ใช้เครือข่ายส่ือโฆษณาของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อรายได้ และผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมี
นัยส าคัญ ซ่ึงกลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาและน าเสนออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการส่ือโฆษณาเป็นที่น่าสนใจ รวมถึงมีการ
ผลิตคอนเทนต์ให้ลูกค้าส าหรับการลงโฆษณา กรณีที่ลูกค้าไม่มีคอนเทนต์ของตัวเอง (Advertorial Ads.)  
 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ เช่ือมั่นว่า สามารถบริหารความเส่ียงดังกล่าว  ได้จากความสัมพันธ์อันดีกับเอเจนซ่ี 
เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร่วมกับเอเจนซ่ีต่างๆ อีกทั้งการ
ออกแบบ และการบริการของกลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นที่ยอมรับจากเอเจนซ่ี และลูกค้าที่เป็นเจ้าของสินค้าว่าได้คุณภาพ
มาตรฐานที่สูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ด้วยช่ือเสียงของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีมายาวนาน รวมทั้งการมี
สัมพันธภาพที่ดีกับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย จะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถน าเสนอขายสินค้าและบริการได้โดยตรง
อีกด้วย 
 
5.3 ควำมเส่ียงจำกกำรชะลอตวัของภำวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศและเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมอืง  
 ธุรกิจส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุตสาหกรรมโฆษณาและภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ โดยหากเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอยู่ในภาวะที่ดี งบประมาณการใช้ส่ือโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ของเจ้าของสินค้า และบริการจะอยู่ในระดับสูงตามการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซ่ึงจะส่งผลให้รายได้ของ
ผู้ให้บริการส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเป็นล าดับ ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในช่วง
ภาวะชะลอตัวหรือหดตัว หรือมีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย ซ่ึงส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ความเชื่อมั่นหรือก าลังซ้ือของผู้บริโภคอาจท าให้เจ้าของสินค้าและบริการปรับลดงบประมาณการท าส่ือโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ในส่ือโฆษณาต่างๆ ซ่ึงอาจส่งผลให้ยอดใช้จ่ายโฆษณาลดลง  
 อย่างไรก็ดี จุดเด่นของส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นการผสมผสานระหว่างช่องทาง
ออฟไลน์และออนไลน์ ท าให้มีความน่าสนใจกว่าการโฆษณาเพียงช่องทางเดียว โดยการโฆษณาผ่านช่องทาง
ออฟไลน์เป็นการกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และจดจ าจากผู้บริโภค ซ่ึงส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือพื้นที่โฆษณาของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ อีกทั้ง การโฆษณาผ่านช่องทางออน์ไลน์มีต้นทุนอยู่ในระดับต่ า เมื่อ
เปรียบเทียบกับส่ือโฆษณาประเภทอื่นๆ แต่สร้างผลกระทบต่อการรับรู้ของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี   
 
6. ปัจจยัเส่ียงของกลุ่มธุรกจิ 
6.1 ควำมเส่ียงจำกกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่มอีทิธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยและบริหำรจดักำรกลุ่มบริษัทฯ 
 ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด ท าให้กลุ่ม Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 53.48 ของทุน
ช าระแล้ว และบมจ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 33.04 ของทุนช าระแล้ว จึงท าให้สามารถควบคุมคะแนน
เสียงในการลงมติที่ส าคัญในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงมติพิเศษที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ 
ก าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ท าให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่สามารถ



  
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 35 

รวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงหลักการคุ้มครองผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยเคร่งครัดอยู่แล้ว และมีการก าหนด
มาตรการการท ารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่  ผู้มีอ านาจควบคุมกิจการ รวมถึงบุคคลที่มีความขัดแยง้ 
ซ่ึงบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธ์ิในการอนุมัติรายการนั้นๆ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส่
 อย่างไรก็ตาม เพื่อถ่วงดุลการบริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็น
บุคคลภายนอกจ านวน  3   ท่าน เพื่อท าหน้าที่ในการตรวจสอบการด าเนินงานของผู้บริหารและดูแลผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นรายย่อย    
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 อุปกรณ์  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 
      หน่วย : ล้านบาท 

ประเภททรัพย์สิน 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 
2559 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2559 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2561 

ส่วนปรับปรงุสินทรัพย์เช่า เจ้าของ - - 7.00 ไม่มี ไม่ม ี ไม่ม ี
เครื่องตกแต่ง ติดตัง้และ
อุปกรณ์ส านักงาน 

เจ้าของ 0.35 0.10 5.79 ไม่มี ไม่ม ี ไม่ม ี

ยานพาหนะ เจ้าของ 0.86 0.62 0.67 ไม่มี ไม่มี ไม่ม ี
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 
และติดตั้ง 

เจ้าของ - 0.40 0.01 ไม่มี ไม่ม ี ไม่ม ี

รวม  1.21 1.12 13.47    
 

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯคือ ค่าลิขสิทธ์ิในการผลิตและจัดจ าหน่ายส่ือ

ส่ิงพิมพ์ประเภทต่างๆ  และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
หน่วย : ล้านบาท 

ประเภททรัพย์สิน 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
ค่าลิขสิทธิ์หนงัสือ 4.05 2.72   2.29 
โปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 0.15 9.19 16.55 
ค่าลิขสิทธิ์รายการ - 0.71  0.34 
เครื่องหมายการค้า - - 24.11 
ซอฟต์แวร์ระหว่างการพัฒนา - -  5.95 

รวม 4.20 12.62 49.24 
 
กลุ่มบริษัทฯมีนโยบายการตัดจ าหน่ายค่าลิขสิทธ์ิโดยพิจารณาจากจ านวนเงินตัดจ าหน่ายที่สูงกว่าระหว่างวิธี

เส้นตรงภายในระยะเวลา 3 - 7 ปี ซ่ึงเป็นค่าเฉลี่ยอายุสัญญาลิขสิทธ์ิของกลุ่มบริษัทฯ และการค านวณตามจ านวนเล่มของ
หนังสือที่พิมพ์หรือจ าหน่ายได้ภายใต้สัญญาลิขสิทธ์ินั้นๆ โดยเริ่มตัดจ าหน่ายเมื่อผลิตส่ิงพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าลิขสิทธิ์รายการ กลุ่มบริษัทฯ ตัดจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี และ2 ปี ตามล าดับ 
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และเครื่องหมายการค้า กลุ่มบริษัทฯ ตัดจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงวิธีการตัดจ าหน่าย ระยะเวลาที่คาด
ว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกส้ินรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 
4.3 สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว 

กลุ่มบริษัทฯได้ท าสัญญาเช่าพื้นที่อาคารส านักงานและคลังสินค้าเพื่อใช้ในการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 สัญญาเช่าส าหรับเป็นส านักงาน ที่อาคารเล้าเป้งง้วน เลขที่ 333 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ระยะเวลาการ
เช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 สัญญาเช่าส าหรับเป็นคลังสินค้า อาคารเลขที่ 167/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 29.5  ต าบลบางบ่อ อ าเภอ
บางบ่อ สมุทรปราการ กับบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้ 
 

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 และ 2561 บรษิัทฯ มีเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนในบรษิัทย่อย โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี ้
หน่วย : ล้านบาท 

ชื่อ 
ความ 
สัมพันธ ์

ทุนช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) มูลค่าเงินลงทุนวิธีราคาทุน  

31 ธ.ค. 
2559 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2559 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2559 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2561 

บริษัท เนชั่น โกลบอล  
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด  

บริษัท
ย่อย 

97.00 200.00 200.00 99.47 99.74 99.74 60.41 163.41 163.41 

บริษัท เนชั่น คิดส์ จ ากัด 
(เลิกกจิการและเสร็จสิ้นการช าระบัญชีเมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2560) 

บริษัท
ย่อย 

1.00 - - 
 

99.99 
 
- 

 
- 

 
1.00 

 
- 

 
- 
 

บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ ากัด 
บริษัท 
ย่อย 

- - 60.00 
 
- 

 
- 

 
99.99 

 
- 

 
- 

 
60.00 

รวม 61.41 163.41 223.41 

 
4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย  

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักๆ เช่น  
1) มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้แก่กลุ่มบริษัทฯได ้ 
2) ผลตอบแทนจากการลงทุน  
3) สถานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่จะลงทุน  
4) ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 
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อย่างไรก็ตาม โครงการลงทุนของบริษัทฯ ต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามขอบเขตอ านาจการอนุมัติที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ และตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งตัวแทนของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมบริหารงานและดูแลการด าเนินธุรกิจ ตามที่คณะกรรมการของ
บริษัทฯ ได้มอบหมาย โดยบุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งในทางธุรกิจกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
การร่วมค้านั้นๆ 
 
4.6 นโยบายในการบริหารลูกหนี้การค้า 

ในการจัดจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์ โดยปกติกลุ่มบริษัทฯมีการให้สินเช่ือแก่ลูกค้าโดยเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 15 วัน       
ถึง 90 วัน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 และ 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯมียอดลูกหนี้การค้าสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญและค่าเผื่อสินค้ารับคืนจ านวน 50.34 ล้านบาท และ 62.42 ล้านบาท และ 12.79  ล้านบาท ตามล าดับ โดยมีค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ จ านวน 6.31 ล้านบาท และ 3.91 ล้านบาท และ 34.97 ล้านบาท ตามล าดับ และมีหนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญในปีดังกล่าว จ านวน 1.02 ล้านบาท และ 0.14 ล้านบาท และ 43.51 ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึงในการพิจารณาตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กลุ่มบริษัทฯมีนโยบายพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้โดยมีการวิเคราะห์จากลูกหนี้ที่มี
อายุหนี้เกินก าหนดช าระมากกว่า 180 วัน จะพิจารณาและท าการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 50 และลูกหนี้ที่มีอายุ
หนี้เกินก าหนดช าระมากกว่า 365 วัน จะพิจารณาและท าการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 100 และลูกหนี้ที่คาดว่าจะ
มีปัญหาในการเรียกเก็บเงินในอนาคตจะท าการวิเคราะห์ประวัติการช าระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช าระหนี้ใน
อนาคตของลูกหนี้เพื่อตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามการคาดการณ์ รวมทั้งลูกหนี้จะถูกตัดจ าหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่า
เป็นหนี้สูญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯมีการตั้งค่าเผื่อสินค้ารับคืนในการขายพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับเยาวชน และ
หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 และ 2561 มีจ านวน 3.48 ล้านบาท และ 
2.46 ล้านบาท และ 1.08 ล้านบาท ตามล าดับ นโยบายของกลุ่มบริษัทฯคือ จะตั้งค่าเผื่อสินค้ารับคืนโดยใช้สัดส่วนร้อย
ละของสินค้ารับคืนต่อสินค้าที่ขายโดยเฉลี่ย 12 เดือนย้อนหลัง โดยลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นลูกหนี้
การค้าประเภทตัวแทนขาย หรือร้านหนังสือขนาดใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมานาน และมีการค้าขายอย่างสม่ าเสมอ และ
กรณีที่เป็นลูกค้าใหม่ บริษัทฯ ต้องให้ตัวแทนจ าหน่ายดังกล่าววางเงินประกันค่าสินค้าตามนโยบายบริษัทฯ 

 
4.7 นโยบายในการบริหารสินค้าคงเหลือ 
               สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษทัฯคือ ส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทต่าง  ๆณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559 และ 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ
มีสินค้าคงเหลือสุทธิจากค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงจ านวน 24.34 ล้านบาท และ 18.65 ล้านบาท และ 12.48 ล้านบาท 
ตามล าดับ โดยมีค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงจ านวน 220.25 ล้านบาท และ 27.35 ล้านบาท และ 18.70 ล้านบาท ตามล าดับ 
ซ่ึงในการพิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง ซ่ึงเดิมกลุ่มบริษัทฯมีนโยบายในการประเมินเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
มูลค่าสินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไปและผลิตครบชุดแล้ว และสัดส่วนร้อยละ 100 ของสินค้าคงเหลือที่มีอายุ
มากกว่า 3 ปีขึ้นไป แต่ยังผลิตไม่ครบชุด แต่อย่างไรก็ตามในปี 2559  ทางกลุ่มบริษัทฯได้มีการพิจารณาการปรับ
โครงสร้างธุรกิจผลิตและจ าหน่ายส่ิงพิมพ์ เนื่องจากแนวโน้มของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปซ่ึงบริษัทฯ ได้พิจารณา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการตั้งส ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบันและมุ่งเน้นการผลิตและจ าหน่ายส่ิงพิมพ์เฉพาะที่ท าก าไรให้แก่กลุ่มบริษัทฯ  ซ่ึงผลจากการด าเนินการดังกล่าว
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กลุ่มบริษัทฯได้มีการพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจ านวน 193 .48 ล้านบาท ในปี 
2559 โดยในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง ส าหรับสินค้าที่เส่ือมสภาพ 
ล้าสมัยและค้างนาน ส าหรับสินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 12 เดือน จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากการ
ประมาณราคาที่จะขายได้ร้อยละ 50 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ส าหรับสินค้าคงหลือที่มีอายุมากกว่า 18 เดือน จะมีการ
พิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากการประมาณราคาที่จะขายได้แบบการขายเหมาลดราคา และส าหรับสินค้าคงเหลือที่มี
อายุมากกว่า 24 เดือนขึ้นไป จะพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากการประมาณราคาที่จะขายได้แบบการขายเหมาช่ังกิโล 
ซ่ึงการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงนี้จะถูกพิจารณาจากผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งทุกส้ินเดือน   
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
บริษัทหรือบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัท

หรือบริษัทย่อยที่มีจ านวนสูงเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมทั้งไม่มีคดีที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ และไม่มีคดีความในธุรกิจอื่นที่ไม่ได้เป็น
ธุรกิจโดยปกติของบริษัทและบริษัทย่อย  
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอืน่ 
6.1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ช่ือบริษัท : บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : - ธุรกิจส ำนักพิมพ์โดยผลิตและจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ประเภทพ็อคเกต็บุค๊ส์  
     และส่ิงพิมพ์ส ำหรับเยำวชน  

- ธุรกิจดิจทิัล ใหบ้ริกำรเนื้อหำต่ำงๆ บนเว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
   และอุปกรณ์ดิจิทัลอื่นๆ   
- ธุรกิจเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยและให้บริกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  กับส่ิงพิมพ์จำกต่ำงประเทศ 
- ธุรกิจด้ำนกำรศึกษำ 

    - ธุรกิจโฆษณำบนหนังสือพิมพ์แจกฟรี และส่ือออนไลน์ 
  
ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ ่ : เลขที่ 333 อำคำรเล้ำเป้งง้วน 1 ช้ัน 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล  
   เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 
 
เลขทะเบียนบรษิัท : 0107551000312 
 
โทรศัพท ์ : (66) 2091-5900 
โทรสำร : (66) 2091-5928 
เลขำนุกำรบรษิัท : (66) 2091-5911 
Home Page  : www.nine.co.th 
 
ทุนจดทะเบียน  : 390,549,286 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ จ ำนวน 390,549,286 หุ้น  

มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 
 

ทุนช ำระแล้ว  : ณ 31 ธันวำคม 2561 ทุนช ำระแล้วของบรษิัทเท่ำกับ 365,549,286 บำท 
ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ จ ำนวน 365,549,286 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ละ 1 บำท 
 

นิติบคุคลที่บรษิัทถือหุ้น : รำยละเอียดตำมหัวข้อโครงสร้ำงกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และบริษทัย่อย 
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นิตบุิคคลทีบ่ริษัทถอืหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป (ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561) 
 

ช่ือนิตบุิคคล / ทีอ่ยู่ ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วนการถอืหุ้น  

(%) 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ทุนช าระแล้ว 

(บาท) 

บริษัทย่อย 
บริษทั เนชั่น โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกัด  
333 อำคำรเล้ำเปง้ง้วน 1 ช้ัน 24 ซอยเฉยพ่วง 
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 

ส่ือส่ิงพิมพ์ 
(การ์ตูน) 

99.74 200,000,000 200,000,000 

บริษทั วันเวิดล์ มีเดีย จ ำกัด 
333 อำคำรเล้ำเปง้ง้วน 1 ช้ัน 24 ซอยเฉยพ่วง 
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 

ส่ือส่ิงพิมพ์ 
(หนังสือพิมพ์แจกฟร)ี 

99.99 60,000,000 60,000,000 

 
 

2. บุคคลอ้ำงอิงอื่น ๆ  
นำยทะเบียนหลักทรพัย ์ : บริษัท ศูนยร์ับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ที่ตั้ง  : 93 ช้ัน1 ตลำดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  Tower B  
   ถ.รัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท ์  : (66) 2009-9999 
โทรสำร  : (66) 2009-9991 
 
ผู้สอบบัญช ี  : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกัด  

1. นำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5752 หรือ 
   2. นำงศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 8802 หรือ 
   3. นำยธนิต โอสถำเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5155 
ที่ตั้ง  : 1 อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์ ช้ัน 50 ถ.สำทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์  : (66) 2677-2000 
โทรสำร  : (66) 2677-2222 
 
ที่ปรึกษำกฎหมำย  : บริษัท เภำ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิช จ ำกัด 
ที่ตั้ง   : 140/40 A อำคำร ไอทีเอฟ ช้ัน 19 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก  

กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท ์  : (66) 2634-4995-7 
โทรสำร   : (66) 2238-2574, (66) 2634-4998 
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ที่ปรึกษำกฎหมำย*  : บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
ที่ตั้ง   : 1 อำคำรคิวเฮำส์ลุมพินี ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร  

กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์  : (66) 2645-8800 
โทรสำร   : (66) 2645-8880 
 
ทีป่รึกษำทำงกำรเงนิ* : บริษัท โอไรออ้น แอ๊ดไวเซอรี่ จ ำกัด 
ที่ตั้ง   : 1077/29 ถ.พหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท   

กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท ์  : (66) 2077-9068 
โทรสำร   : (66) 2077-9068 
 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงนิอิสระ* : บริษัท อวำนกำร์ด แคปปิตอล จ ำกัด 
ที่ตั้ง   : 62 อำคำรมิลเลนเนียม ทำวเวอร์ ช้ัน 19  ถ.หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน   

กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์  : (66) 2651-8787 
โทรสำร   : (66) 2651-8788 
 
หมายเหตุ : *บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาส าหรับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
และเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องท าค า
เสนอซ้ือหลักทรัพย์ (Tender Offer) 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรพัย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 หลักทรัพยข์องบริษัทฯ  

(1) หุ้นสามัญ 
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนแก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 220,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท ได้เสนอขายให้แก่ 
Silom Road Limited จ านวน 175,950,000 หุ้น นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จ านวน 19,550,000 หุ้น นางเตือนใจ                  
ปุรินทราภิบาล จ านวน 25,000,000 หุ้น ปรากฎว่า เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 Silom Road Limited และ นายวิโรจน์ 
ตั้งเจตนาพร ได้ใช้สิทธิครบตามจ านวนที่บริษัทเสนอขาย ส่วนนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ได้ขอสละสิทธิการจองซ้ือ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 25,000,000 หุ้น เนื่องจากได้รับโอกาสในการลงทุนอื่นซ่ึงคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่า  
และบริษัทได้รับช าระเงินเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจ านวน 273,700,000 บาท และ
ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนจดทะเบียนจ านวน 390,549,286  บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 390,549,286 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และทุนที่เรียกช าระแล้ว จ านวน 365,549,286 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
365,549,286 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท   

 
7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน  28 ธันวาคม 2561  
ล าดับ กลุ่มผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ 

1. Silom Road Limited  175,950,000  48.133 
2. บริษทั เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  120,808,387  33.048 
3. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร  19,550,000  5.348 
4. นายสมบัติ พานิชชีวะ  6,000,000  1.641 
5. นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม  3,997,200  1.093 
6. นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ  1,264,000  0.346 
7. นายจีระ โสภี  1,083,400  0.296 
8. น.ส. บุศรา พุ่มกระจ่าง  1,054,300  0.288 
9. นายมาณพ สุพักตร์มนตรี  850,000  0.233 
10. นายมารุต ศิริโก  800,000  0.219 

 อื่นๆ 34,191,999 9.355 
รวม 365,549,286 100.00 

ที่มา : บริษทั ศนูย์รับฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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 ประเภทผู้ถือหุน้ – การกระจายหุ้นตามสัญชาติ 

 

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสญัชาต ิ จ านวนราย จ านวนหุ้น ร้อยละ 

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 1,356 189,474,508 51.83 
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 8 176,074,778 48.17 

รวมทั้งสิ้น 1,364 365,549,286 100.00 

* ข้อบงัคบับรษิัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ก าหนดว่า  “ห้ามมิให้บคุคลที่
ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบรษิัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมด”  

 
 ประเภทผู้ถือหุน้ - การกระจายหุ้นตามประเภทผู้ถือหุ้น 

 

ผู้ถือหุ้นแบ่งตาม
สัญชาต ิ

จ านวน
ราย 

นิติบุคคล 
จ านวนหุ้น 

ร้อยละ จ านวนราย บุคคลธรรมดา 
จ านวนหุ้น 

ร้อยละ 

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 10 121,679,826 33.29 1,346 67,794,682 18.54 
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 6 176,004,478 48.15      2 70,300 0.02 

รวมทั้งสิ้น 16 297,684,304 81.44 1,348 67,864,982 18.56 
 

 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตกิารณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการอย่างมีนัยส าคัญ       
- กลุ่มผู้ถือหุ้นที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันและออกเสียงไปในทางเดียวกันได้แก่  Silom Road Limited  

และ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
 

 ช่ือผู้ถือหุ้นทีเ่ปดิเผยมิได้แสดงสถานะที่แทจ้ริง  
- ไม่มี - 

 
7.3 การออกหลักทรพัยอ์ื่น  
 (1) ใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษทัประจ าปี 2556 ได้มีมติ ดังนี้ 
- อนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบรษิัทฯ จ านวนไม่เกิน 85,000,000 

หน่วย แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ทีจ่องซ้ือหุน้สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น RO ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิโดยไม่คดิมูลค่า ราคาใช้
สิทธิเท่ากับ 4 บาทต่อหุ้น ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 
โดยใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 15 ของเดอืนธันวาคมและมิถุนายนของแตล่ะปี โดยวันก าหนดใช้สิทธิครัง้แรกใน
วันที่ 13 ธันวาคม 2556 และวันก าหนดใช้สิทธิครัง้สุดท้ายตรงกับวันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี 
ซ่ึงตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รบัใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซ้ือหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน ตัง้แต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 
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ในระหว่างปี 2561 มีผู้มาใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯ (Warrant) 
จ านวน 900 หุ้น ยอดคงเหลือของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซ้ือหุน้สามัญที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ณ 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 จ านวน 84,957,714 หน่วย และสิทธิดังกล่าวได้ครบก าหนดอายุแล้ว 

 
- อนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 4,250,000 

หน่วย แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยไม่คิดมูลค่า และ
ราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นตามใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP เท่ากับ 4 บาทต่อหุ้น ในอัตราส่วน 1 ใบส าคัญแสดง
สิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ       
โดยใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายนและพฤษภาคมของแต่ละปี โดยวันก าหนดใช้สิทธิครั้ง
แรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และวันก าหนดใว้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิมี
อายุครบ 5 ปี  

ในระหว่างปี 2561 ไม่มีผู้มาใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP)  
ยอดคงเหลือของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ณ วันที่ 14 สิงหาคม 
2561 จ านวน 4,243,000 หน่วย และสิทธิดังกล่าวได้ครบก าหนดอายุแล้ว  

 
7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ในกรณีปกติที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีความจ าเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการและมีกระแสเงินสด
เพียงพอ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลส าหรับบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ (ตามงบการเงิน
เฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอื่นๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้อง
ถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมี
อ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 

วันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2553 -2560 ดังนี้   

รายละเอียด 2559-2560 2558 2557 2556 2555 2554 2553 

อัตราก าไรต่อหุ้น - 0.028 0.09 0.16 0.12 0.24 0.26 

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น - 0.022 0.07 0.10 0.15 0.15 0.15 
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิหลัง
หักส ารองตามกฎหมาย (%) 

- 86.18 82.30 89.99 115.70 63.56 68.22 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ส ำนกัตรวจสอบภำยใน 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

บรรณำธิกำร 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงิน ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนปฎิบตัิกำร 

กำรตลำดและกำรขำย นิวมีเดีย ส ำนกักรรมกำร บญัชีและกำรเงิน เทคโนโลยีสำรสนเทศ บริหำรงำนบคุคลและธุรกำร คลงัสนิค้ำ 
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โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท ฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมรีายละเอียดดังนี้ 
 

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร     

ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ และอื่นๆ       
ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัททั้งหมด 7 ท่าน และสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า      
1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ดังนี้ 

 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง วันที่ด ารงต ำแหน่ง/1  

1 นายพนา จันทรวิโรจน ์ ประธานกรรมการ 25 เม.ย. 59 

2 นายวรพจน ์ จรรย์โกมล กรรมการ 25 เม.ย. 60/1 

3 นายสมชาย  มีเสน กรรมการ 25 เม.ย. 59/2 

4 นายวิโรจน์  ตั้งเจตนาพร กรรมการ 30 เม.ย. 61/3,4 

5 นางศุภรานันท ์ ตันวิรัช กรรมการอิสระ 25 เม.ย. 60/2,5 

6 นายพันธ์วริศ  มาตย์เมือง กรรมการอิสระ 30 เม.ย. 61/1,3 

7 นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี ่ กรรมการอิสระ 30 เม.ย. 61/1,3 

หมายเหตุ :- 
1. /1 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งนายพันธ์วริศ มาตย์เมือง และนายสตีเฟ่น โจเซฟ แคม       

มิแลรี่ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายตุลสถิตย์ ทับทิมและ นายอุทัย เบญจฤทธิ์  ที่ลาออก และ
แต่งตั้งนายวรพจน์ จรรย์โกมล เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนนายสุพจน์ เพียรศิริ ที่ลาออก 

2. /2 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 แต่งตั้งนายสมชาย มีเสน เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนนางสาว
ณัฐวรา แสงวารินทร์ ที่ลาออก และแต่งตั้งนายบัณฑิต จิรานภาพันธุ์ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
แทนนางสาวเขมกร วชิรวราการ ที่ลาออก 

3. /3 วันที่ด ารงต าแหน่งของกรรมการทั้งคณะตามวาระที่ก าหนดตามข้อบังคับบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2561 มีมติให้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระ ได้แก่ นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง และนายสตีเฟ่น โจเซฟ แคม มิแลรี่ เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งนาย คา หมิง แจ๊คกี้ แลม เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

4. /4 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 แต่งตั้งนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนนายคา หมิง แจ๊คกี้ แลม ที่ลาออก 

5. /5 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 แต่งตั้งนางศุภรานันท์ ตันวิรัช เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายบัณฑิต จิรานภาพันธุ์ ที่ลาออก 

 
 
 
 



  
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 49 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ 
1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ  
2. ท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ      

กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งก ากับ ควบคุมดูแล  (Monitoring and 
Supervision) ให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and 
Shareholders’ Wealth) 

3. จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว พร้อม
ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 

4.  ส่งเสริมให้จัดท าจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐาน
ด้านจริยธรรม ที่บริษัทฯ ใช้ในการด าเนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมดังกล่าวอย่างจริงจัง 

5.  พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ พิจารณาการท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
โดยมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ ส าหรับผู้มีส่วนได้เสีย
จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการและ
การเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส  

6. จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย 
และจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุม
ดังกล่าว และมีการทบทวนระบบต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

7. ก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็น  
ผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ า จัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสิทธิภาพของการจัดการความเส่ียงอย่างสม่ าเสมอ และในทุกๆ  ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเส่ียงมีการ
เปลี่ยนแปลงภายในทิศทางที่ก าหนด ตลอดจนให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติต่างๆ 

8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใด เพื่อท าหน้าที่ช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ในเรื่องที่
เป็นสาระส าคัญภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนด
ค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว หรือมอบอ านาจเพื่อให้คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมี
อ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษัทฯ อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ ได้ 
ทั้งนี้การมอบอ านาจแก่คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอ านาจที่ท าให้
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว หรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว สามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่
จะท าขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งก าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการท ารายการที่
เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทฯ  เพื่อให้สอดคล้องตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่การด าเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศส านักงาน กลต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ) มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้ง
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ทางผลประโยชน์ กรรมการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออ านาจอนุมัติการด าเนินการใน
เรื่องดังกล่าว 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณามอบอ านาจให้แก่คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นในการ
ท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้มีการก าหนดขอบเขตและวงเงิน
ในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ไม่มีการมอบอ านาจในลักษณะไม่จ ากัดวงเงินแต่อย่างใด 

9. จัดท ารายงานคณะกรรมการประจ าปี และรับผิดชอบต่อการจัดท าและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อน าเสนอต่อผู้ถือหุ้น 

 
8.2 ผู้บริหาร 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร /1 ตามนิยามของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประกอบด้วยผู้บริหารจ านวน 5 ท่าน ดังนี้ 

 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายพนา จันทรวิโรจน ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

2 นายวรพจน ์ จรรย์โกมล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงนิ 

3 นางสาวฐิตกานต์  ธนาโอฬาร ผู้อ านวยการ - พัฒนาธุรกิจ 

4 นางเธียรธารา   เดชจ าเริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ- ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

5 นางสาวณัชานันท์   เจริญภัทรเกียรติ ผู้จัดการอาวุโส- ฝ่ายการตลาดและการขาย 

หมายเหต:ุ-  
1. /1 “ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา (ผู้ด ารง

ต าแหน่งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายที่ส่ีทุกรายและให้หมายความรวมถึงผู้
ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

2. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งนายวรพจน์ จรรย์โกมล เข้าด ารงต าแหน่งประธาน
เจ้าหน้าทีส่ายงานการเงิน 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
1. ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวันของบริษัทฯ 
2. ด าเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการด าเนินงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 
3. เป็นผู้รับมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ 

ข้อก าหนด ค าส่ัง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุก
ประการ 

4. มีอ านาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะท างานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดี และโปร่งใส และให้
มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ านาจช่วง 
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และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจ และ/หรือให้เป็นไป
ตามระเบียบอ านาจอนุมัติและส่ังการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติแล้ว 

5. ก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการส่ังการและก ากับดูแลการด าเนินงานโดยรวม 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงาน การบริหาร
จัดการ ความคืบหน้าในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ แต่ละรายการ ที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
อ านาจอนุมัติและส่ังการที่คณะกรรมการของบริษัทฯอนุมัติแล้ว 

8. พิจารณาอนุมัติการเข้าท าสัญญาเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยแต่ละรายการที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
อ านาจอนุมัติและส่ังการที่คณะกรรมการของบริษัทฯอนุมัติแล้ว 

9. มีอ านาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจาก
การเป็นพนักงาน ก าหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานของบริษัทฯ ตามกรอบ
นโยบายที่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด 

10. มีอ านาจ ออกค าส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การท างานภายในองค์กร 

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป 
ทั้งนี้  การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น  จะไม่มีลักษณะเป็นการ

มอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้อ านวยการ  สามารถ
อนุมัตริายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามของหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย  เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการ
ก าหนดขอบเขตชัดเจน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯ อาจได้รับการแต่งตั้งหรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
 

อ านาจอนุมัติวงเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ก าหนดวงเงิน โครงการ ผู้ได้รับมอบอ านาจ 

ไม่จ ากัดวงเงิน ทุกโครงการ คณะกรรมการบริษัท 
ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี ทุกโครงการ เสียงข้างมากของคณะกรรมการบริหาร 
ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อธุรกรรม หรือ 
รวมกันแล้วไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี 

ทุกโครงการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สาย
งานการเงิน อนุมัติร่วมกัน 

ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อธุรกรรม หรือ 
รวมกันแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี 

ทุกโครงการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่สาย
งานการเงิน 
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8.3 เลขานุการบริษัท 
 เลขานุการบริษัทคือ ผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อท าหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ และช่วยให้
คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท 
ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2555 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ. ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และท าหน้าที่สรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ และข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง
สรุปสาระส าคัญของกฎหมายที่เพิ่งตราขึ้นใหม่ ที่คณะกรรมการต้องทราบในการท าหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ให้
คณะกรรมการรับทราบ เป็นผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ 
ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ  

โดยคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 
  
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

หลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯได้พิจารณาความเหมาะสมและ
ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และสอดคล้อง
เปรียบเทียบได้กับบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ท าหน้าที่ประธาน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระที่ท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็น
รายปีโดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น   

ส าหรับปี 2561 ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  อนึ่ง ค่าตอบแทนกรรมการ 
ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปี 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจ าทุกปี เพื่อน าไปใช้ในการ
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามเกณฑ์ที่เป็น
รูปธรรม ซ่ึงรวมถึงผลการปฏิบัติงานทางการเงิน ผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาวและการพัฒนา
ผู้บริหาร  

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด ภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจาก    
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว บริษัทฯ จะพิจารณาให้
สอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน 
 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

-  ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการจะจัดให้มี เอกสารและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน การแนะน าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯให้แก่กรรมการ และ
ผู้บริหารระดับสูงใหม่ 

-  คณะกรรมการจะส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ในระบบการก ากับดูแลกิจการ และการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
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-  คณะกรรมการจะส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนการพัฒนาผู้บริหารและแผนการสืบทอดงาน  และให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารรายงานต่อคณะกรรมการเป็นประจ า 
 
8.4.1 ค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับปี 2561 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯที่เป็นตัวเงิน 
 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส โดยไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น  

กรรมการบริษัทฯมีจ านวนทั้งส้ิน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่มีฐานะเป็นพนักงานบริษัทและบริษัทในเครือ 2 ท่าน กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร2 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการบริษัทใน
อัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับกรรมการที่
ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และก าหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยแยกการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้  

 
(หน่วย : บาท) 

กรรมการ 

 
2561 2560 

ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
1. นายพนา  จันทรวิโรจน์ 400,000.- - - - 
2. นายวรพจน์ จรรย์โกมล  200,000.- - - - 
3. นายสมชาย มีเสน  200,000.- - - - 
4. นายคา หมิง แจ๊กก้ี แลม 150,000.- - - - 
5. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 50,000.- - - - 
6. นายบัณฑิต จิรานภาพันธ์ุ 300,000.- - - - 
7. นางศุภรานันท์ ตันวิรัช - - - - 
8. นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง 300,000.- - - - 
9. นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่ 300,000.- - - - 
10. นางสาวเขมกร วชิรวราการ - - 400,000 - 
11. นายตุลสถิตย์ ทับทิม - - 300,000 - 
12. นายอุทัย เบญจฤทธิ์ - - 150,000 - 

รวม 1,900,000 - 850,000 - 
หมายเหตุ 

1. ปี 2560 กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยได้รับยกเว้นไม่รับค่าตอบแทน 
2. ประชุมสามัญประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 มีมติให้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระ ได้แก่ นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง และนาย  

สตีเฟ่น โจเซฟ แคม มิแลรี ่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งนาย คา หมิง แจ๊คกี้ แลม เข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 

3. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 แต่งตั้งนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนนายคา หมิง แจ๊คกี้ แลม ที่ลาออก 

4. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 แต่งตั้งนางศุภรานันท์ ตันวิรัช เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายบัณฑิต จิรานภาพันธุ์ ที่ลาออก 
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(ข) ค่าตอบแทนอื่น ๆ  
   - ไม่มี - 

 
8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ส าหรับ ปี 2561 
(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัสและค่าพาหนะแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

 กรรมการในฐานะพนักงานบริษัทและผู้บริหารระดับสูงจ านวนรวม 5 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนโบนัส 
และค่าพาหนะ ในปี 2561 เป็นจ านวน 13.51 ล้านบาท   
 

 (ข) ค่าตอบแทนอื่น ๆ 
 - บริษัทฯให้เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของกรรมการที่อยู่ในฐานะเป็นพนักงานของบริษัทและผู้บริหาร
ระดับสูงรวม 5 ท่าน ในปี 2561 รวม 0.83 ล้านบาท 
 - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ได้อนุมัติให้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ
ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) จ านวน 4,250,000 หน่วย เพื่อให้รางวัลและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย  ตลอดจนเป็นแรงจูงใจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังาน มีความตั้งใจในการท างานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาวโดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้ 

1. บริษัทฯ จะด าเนินการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP จ านวน 4,250,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ  และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP โดยไม่มี
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานรายใดได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอ
ขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานในครั้งนี้ และบริษัทฯ จะไม่น าใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP ซ่ึงกรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานที่ลาออกหรือพ้นจากต าแหน่งมาจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานรายอื่นใน
อนาคต ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขส าหรับการใช้สิทธิ 

2. ผู้ที่ได้รับการจัดสรรต้องมีสถานภาพเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัท
ย่อย ณ วันที่ท าการจัดสรร 

3. จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 
ได้รับในแต่ละรายไม่จ าเป็นต้องมีจ านวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับต าแหน่ง และศักยภาพที่จะท าประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ 
และ/หรือบริษัทย่อย 

4. ใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่ ที่จะเสนอขายต่อกรรมการและผู้บริหารจะมีราคาเสนอขายรวมทั้งข้อก าหนด 
และเงื่อนไขที่ไม่ดีไปกว่าใบส าคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะเสนอขายต่อพนักงาน 
 ทั้งนี้ ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญดังกล่าวมีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบส าคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญของ
บริษทั และมีราคาการใช้สิทธิซ้ือหุ้น 4 บาท โดยผู้บรหิารของบริษทัจ านวน 3 ราย ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะ
ซ้ือหุ้นบรษิัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.53 เมื่อเทียบกับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นบริษทัของทั้งโครงการและใบส าคัญ
แสดงสิทธดิังกล่าวได้ครบก าหนดหมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561  
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8.5 บุคลากร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งหมด 117 คน (รวมผู้บริหารระดับสูงจ านวน 5 คน)  

 

ชื่อบริษัท 
จ านวนพนักงาน 

(คน) 
เงินเดือนและโบนัส

(ล้านบาท) 
เงินสมทบกองทุน       

ส ารองเลี้ยงชีพ (ล้านบาท) 

บมจ. เนช่ัน อินเตอรเ์นช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์ 42 36.79 1.65 

บจก. เนช่ัน โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์ 29 16.03 0.61 

บจก. วันเวิล์ด มีเดีย 46 24.56 - 

รวมทั้งส้ิน 117 77.38 2.26 

โดยมีผลตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯในปี 2561 ซ่ึงแบ่งเป็นเงินเดือน โบนัสและอื่นๆ เท่ากับ 77.38 ล้านบาท 
ในส่วนของเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของบริษัทเท่ากับ 2.26 ล้านบาท   

บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา  
 
นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล  

1. การจ้างงานและบรรจุพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายจ้างงานและบรรจุพนักงานตามความจ าเป็นและความเหมาะสม
ของงาน โดยพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างและบรรจุต้องมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
และมีคุณสมบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ กรณีที่ต าแหน่งงานว่าง บริษัทฯจะให้โอกาส และพิจารณาคัดเลือก
พนักงานของบริษัทฯ ที่มีอยู่ให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างนั้นเสียก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทฯ ได้แล้ว 
จึงจะด าเนินการกระบวนการสรรหาและว่าจ้างบรรจุบุคคลภายนอก  

2. โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน บริษัทฯ ก าหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการแบ่ง
ส่วนงานของบริษัทฯ โดยมีขอบข่ายความรับผิดชอบของส่วนงาน และต าแหน่งงานอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับประเภท
หรือลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

3. การบริหารค่าตอบแทน  
3.1 เงินเดือนและค่าจ้าง บริษัทฯ บริหารเงินเดือนและค่าจ้างให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ ระดับ ต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนของบริษัทอื่นๆที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับบริษัทฯ  อัตราค่าจ้างแรงงานของตลาดในประเทศ และสถานการณ์ความจ าเป็นของบริษัทฯ  

3.2 ค่าตอบแทนอื่น บริษัทฯจะให้เงินตอบแทนพิเศษส าหรับการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากการท างานปกติ เช่น       
ค่าล่วงเวลา ค่าท างานวันหยุด เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามกะ เงินช่วยเหลือปฏิบัติงานเข้าเวร เข้าเวรกรณีฉุกเฉิน         
ตามความเหมาะสมกับกรณี รวมทั้งเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตงานประจ าทั้ง       
ในประเทศและต่างประเทศ ในรูปเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง และค่าที่พัก  

4. สวัสดิการ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดูแลให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บริษัทฯได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานโดยจัดให้มีสวัสดิการรักษาพยาบาลส าหรับพนักงาน 
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และครอบครัวพนักงานบางส่วน รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ทั้งนี้สวัสดิการที่พนักงานได้รับ บริษัท ฯจะเทียบเคียงกับ
อุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือตามที่กฎหมายก าหนด       

นอกจากนี้บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามที่กฎหมายก าหนด ซ่ึงเป็นลักษณะ    
แนวทางการปฏิบัติของกลุ่มบริษัท เช่น กรรมการกองทุนสวัสดิการและเงินกู้ซ่ึงแบ่งตามหน่วยงาน การจัดตั้งสหกรณ์ออม
ทรัพย์ เนช่ันมัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด การจัดตั้งชมรมกีฬา และสันทนาการด้านต่างๆ การมีคณะกรรมการลูกจ้าง ซ่ึงจะเป็น
ตัวแทนของพนักงานเข้ามาช่วยกลั่นกรองความต้องการและข้อแนะน าของพนักงาน ในเรื่องการจัดสวัสดิการ และสถาน
ประกอบการ และน าเข้าหารือในที่ประชุมกับผู้บริหารของบริษัทฯเป็นประจ า รวมถึงการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
ส่ือสารมวลชนไทย ตาม พรบ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน 

5. สภาพแวดล้อมในการท างาน บริษัทฯมีนโยบายให้พนักงานท างานในบริษัทฯอย่างมีความสุข ปลอดภัย ดังนั้น    
จึงได้จัดสถานที่ท างาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้  เครื่องแบบในการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน อีกทั้งจัดหา  
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่พนักงาน เช่น ที่จอดรถ ห้องพยาบาล  

6. การพัฒนาพนักงาน บริษัทฯมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติเกี่ยวกับงาน เป็นไป
ตามความสามารถที่ต าแหน่งงานนั้นๆ ต้องการ โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่ ส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มพูน
ความรู้ให้ตัวเองโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากภายนอก
องค์กร การฝึกอบรมจากผู้มีประสบการณ์ในองค์กร การสอนงานโดยหัวหน้างาน (Coaching) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
จริง (On the Job Training) การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และ
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานตามแนวทาง Learning Organization  

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พยายามปรับกระบวนการท างานของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การท างานมีความคล่องตัว              
มีประสิทธิภาพ  และจัดสรรพนักงานให้มีโอกาสปฏิบัติงานในส่วนงานที่พนักงานมีความรู้  ความช านาญในงานนั้น ๆ      
เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแผนการสืบทอดงานในทุกส่วนงาน 
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9. การก ากับดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) เช่ือมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ และ
การก ากับดูแลกิจการที่ดี จะท าให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความ
เชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยกระดับการด าเนินงานอย่างยั่งยืน และ
เป็นหัวใจส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ส าคัญที่สุดของบริษัทฯ ได้แก่ การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัท จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ที่สอดคล้องตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(Code of Best Practices) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก าหนดและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่
ระบุไว้อย่างเคร่งครัด และจะติดตามปรับปรุงให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ สอดคล้องกับประโยชน์และความ
คาดหวังของผู้ถือหุ้นอยู่ตลอดเวลา และให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างดี 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประกาศใช้ครั้งแรก          
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และได้ด าเนินการทบทวนปรับปรุงเนื้อหาเป็นประจ า ให้เหมาะสมและสอดคล้องเป็นไปตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยฉบับที่ใช้ล่าสุดได้
ทบทวนเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 

การสื่อสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการตระหนักดีว่า การด าเนินการเรื่องการก ากับดูแลกิจการนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนการด าเนินงานคือพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จึงได้
ประกาศแจ้งพนักงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ส่ือสารภายในองค์กร รวมถึงฝ่ายบริหารได้ติดตามก ากับให้มี
การด าเนินงานตามนโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ได้
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุน
รับทราบด้วย และหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับนโยบายดังกล่าวเป็นเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท โดย
ใช้แบบฟอร์มขอรับเอกสารที่ส่งพร้อมรายงานประจ าปี ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ   
 

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปี 2553 และจากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงเรื่องธรรมาภิบาลของ

บริษัทอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประกาศใช้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 
2549  โดยผลการประเมินที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีดังนี้ 

 ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2561 ซ่ึงจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
สมาคมบริษัทจดทะเบียน และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้
คะแนน 93 เต็ม 100 คะแนน  
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 ผลการประเมินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้รับมอบ
ใบรับรองเป็นสมาชิกจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)      
อันเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าบริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริต    
คอร์รัปชันและพร้อมที่จะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส  ซ่ึงใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2560  ส้ินสุดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  

 
การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2561 ของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่  

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

 
1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท า
หน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของบริษัทฯ โดยก าหนดไว้ในนโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ        
อย่างเพียงพอและทันเวลา ได้ให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิที่กฎหมายก าหนด จึงจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
(Investor Relation) ท าหน้าที่รับผิดชอบดูแล ให้ข้อมูล ตอบค าถามต่างๆ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ  
ของบริษัทฯ ไว้ที่เว็บไซต์ www.nine.co.th  เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงได้แก่ ข้อมูลส าคัญล่าสุด จดหมายแจ้งข่าวสารถึงผู้ลงทุน เป็นต้น 
 
 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

การจัดประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2561  
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ และร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัทฯ รวมทั้งซักถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการ
บริหารงานและกิจกรรมของบริษัทจากคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในปี 2561 ที่ผ่าน
มา บริษัทไม่เพียงแต่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน แต่ยังมุ่งเน้นให้การ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเต็มที่โดยยึดถือปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือ AGM 
Checklist ซ่ึงจัดท าขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับก าหนดวัน เวลา และ
สถานที่จัดการประชุมล่วงหน้า พร้อมระบุแผนที่ชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม  และได้น าเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด 
(Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลมติที่ประชุม 
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ในปี 2561 บริษัทฯ ไดจ้ัดประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง ดังนี้ 
1. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ช้ัน 7 อาคารมหาวิทยาลัย 

เนช่ัน ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยมีกรรมการ
เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวน 34 ราย รวมจ านวนหุ้น 126,932,151 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 74.64 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจ านวน 170,048,386 หุ้น 

2. จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมช้ัน 9B อาคารอินเตอร์ลิงค์ 
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ เวลา 14.00 น. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยมีกรรมการเข้า
ร่วมประชุม 7 ท่าน มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวน 55 ราย รวมจ านวนหุ้น 120,898,208  หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 71.10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจ านวน 170,049,286 หุ้น  

ซ่ึงการด าเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีและตามที่กฎหมายก าหนดดังนี้   

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯได้น าข้อมูลหนังสือเชิญประชุมฯ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้า  

30 วัน โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ 
เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระ
การประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนและเพียงพอส าหรับการ
พิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น พร้อมจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน รายงานประจ าปี เอกสารประกอบการ
พิจารณาแต่ละวาระ ค าช้ีแจงวิธีการต่างๆ ข้อมูลกรรมการอิสระ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับ
การประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด โดยจัดส่งให้แก่  
ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน รวมถึงได้ประกาศลงโฆษณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมและระเบียบวาระ
ที่เสนอในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้า   

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการ และส่งค าถามเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th หรือ www.nine.co.th ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในช่วงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการ และเสนอวาระเพิ่มเติม  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานผลการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท และสิทธิการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2561  

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งค าถามล่วงหน้าผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทางโทรสาร 02-338-3904 ตั้งแต่วันที่  30 มีนาคม 2561 ถึงวันที่  5 เมษายน 2561 เพื่อให้
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมข้อมูลเพื่อช้ีแจงต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอค าถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด   
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วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ในการพิจารณาก าหนดวัน เวลาการประชุม และสถานที่จัดประชุม บริษัทฯ ค านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นใน

การเดินทางมาเข้าร่วมประชุมเป็นอันดับแรก โดยบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง รวมทั้งวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท            
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิช จ ากัด เข้าร่วม
ประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และในการประชุม           
ผู้ถือหุ้นทุกครั้งประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้เชิญที่ปรึกษา
กฎหมายเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น 

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ จะช้ีแจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับ
คะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ให้ที่ประชุมรับทราบโดยละเอียด โดยประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและ
แสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม พร้อมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารบางท่าน เป็น         
ผู้ชี้แจงตอบค าถามของผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการจดบันทึกสาระส าคัญของค าถาม ค าตอบ และข้อสรุปเรื่องนั้นๆ ในรายงาน
การประชุมแล้ว  

บริษัทฯ ได้น าระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับคะแนนเสียง  และการ
แสดงผลการลงมติในการประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล และได้บันทึกวิธีลงคะแนน วิธีนับคะแนน มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะด าเนินการลงมติเป็นรายคน 
ส่วนในการลงมติในแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง พร้อมทั้งได้บันทึกรายงาน
การประชุมและบันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างละเอียด 

บริษัทฯ ได้น าเสนอวาระพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติเป็นประจ าทุกปีโดยน าเสนอข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น 

ส าหรบัผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอทางเลือกในการมอบฉันทะให้แก่กรรมการ
อิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน ซ่ึงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องพิจารณา เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซ่ึงเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถ
ก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมหนังสือนัดเชิญประชุม 
 

หลังวันประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 

1/2561 ให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ โดยส่งผ่านระบบ Set Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยในทันทีภายหลังการประชุมหรือไม่เกิน 9.00 น. ของวันท าการถัดไปนับจากวันที่จัดประชุม ซ่ึงเป็นไปโดยถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
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2. การปฏบิัติต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการก ากับดูแลกิจการเป็นประจ าเพื่อให้สามารถสร้าง     

ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
หรือการด าเนินการใดๆ ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อน หรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จ าเป็น โดยในการจัดประชุมผู้ถือ
หุ้นในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ค านึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และยึดถือด าเนินการตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบข้อมูลที่มีนัยส าคัญ และมีสิทธิในกระบวนการตัดสินใจและได้รับทราบถึงผล
ของการตัดสินใจของบริษัทฯ ส าหรับเหตุการณ์ที่ส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ด าเนินการไปในทางที่อาจกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย 
และไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้า รวมถึงไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ  

 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง
เท่ากัน และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะ
ให้กับกรรมการอิสระ ซ่ึงไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ
ให้กับผู้ถือหุ้น และอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได ้

 ไม่มีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทที่อาจท าให้เกิดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นสาระส าคัญ  

   
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม นอกจากเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่เรื่องที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นหน้าที่     
ที่ควรท าต่อสังคมส่วนรวมด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับการดูแลปฏิบัตจิากบริษทัตามสิทธิที่พึงมีและเป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ 

ผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญของบริษัทมีหลายกลุ่ม ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน  คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง
ทางการค้า สังคม ภาครัฐ ชุมชุนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
กลุ่ม โดยค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการเสริมสร้างผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิดเผย
ข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อเวลา โดยคณะกรรมการได้
ก าหนดเป็นจริยธรรมขององค์กรในด้านต่างๆ และได้พิจารณาทบทวนอยู่เป็นประจ า โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 
มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โดยได้จัดท านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและปรับปรุงแนวปฎิบัติในการ
แจ้งข้อร้องเรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (สามารถค้นหารายละเอียดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ได้ที่ www.nine.co.th)  

 

http://www.nine.co.th/
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จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบด้วย 
1. จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

1.1 แนวทางการด าเนินธุรกิจ   
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจส านักพิมพ์ โดยผลิตและจ าหน่าย

ส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ส่ิงพิมพ์ส าหรับเยาวชน และส่ือส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  เป็นตัวแทนจ าหน่ายและให้บริการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่ิงพิมพ์ต่างประเทศ โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้า เนื้อหา และบริการที่มีคุณภาพเพื่อประชาชน ด้วย
ประสบการณ์ความช านาญและความทุ่มเทของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน  

1.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่   

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท างาน    
(Code of Conduct) บริษัทฯ จึงได้จัดท า “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น ซ่ึงผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้ 

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง
หรือทางอ้อม ได้แก่ การรับส่ิงของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่นใด 
ให้แก่ตนเอง และครอบครัว จากบุคคลที่ท าธุรกิจกับบริษัทฯ 

2. ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และก าหนดให้มี
การประเมินความเส่ียงต่อการเกิดคอร์รัปช่ันทั่วทั้งองค์กรเป็นประจ าทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการ
ปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และข้อก าหนดของกฎหมาย 

3. การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ รวมทั้งระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทาง
การปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะก าหนดขึ้นต่อไป 

4. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเส่ียงสูงกับการเกิดคอร์รัปช่ัน กรรมการ ผู้บริหาร 
พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้ 
4.1 การเลี้ยงรับรอง ของก านัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

การให้ มอบ หรือรับ ของก านัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ 
4.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน 

การให้ หรือรับ เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และต้องถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้าง
ในการติดสินบน 

4.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง 
ห้ามให้หรือรับสินบนในการด าเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่คา้ คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่

ด าเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ต้องด าเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซ่ือสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและก าหนดไว้ 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่

สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปช่ันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญ
กับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และข้อก าหนดของกฎหมาย 

4. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่า เป็นไป
อย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อก าหนดของ
หน่วยงานก ากับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงด้าน
คอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
แนวทางปฏิบัติ  
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน และคู่มือ

จริยธรรมธุรกิจฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปช่ัน โดยให้คณะกรรมการบริหารและ

ผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันระบุปัจจัยเส่ียงจากการคอร์รัปช่ัน ผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น 
มาตรการที่ต้องปฏิบัติเพื่อลดความเส่ียงที่ประเมินได้  รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการติดตาม สอบทานการ
ปฏิบัติงาน และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ 

3. พนักงานของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายคอร์รัปช่ันที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไว้ 

4. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปช่ันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 
โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปช่ัน ตามที่บริษัทฯ 
ก าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ข้อ 4 การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

5. ผู้ที่กระท าการคอร์รัปช่ัน เป็นการกระท าผิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ ซ่ึงจะต้องได้รับการพิจารณา
โทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิด
กฎหมาย 

6. บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษทัฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
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7. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีจิตส านึกที่ดี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม
และประเทศชาติ พร้อมทั้งรักษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดมั่นว่า “คอร์รัปช่ัน” เป็นส่ิงที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการ
ท าธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน 

 
การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น  
บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ได้รับทราบทั้ง

ทางระบบ Intranet, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ Website ของบริษัทฯ (www.nine.co.th) โดยในรอบปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีกรณีการกระท าผิด อันเนื่องมาจากการทุจริต 
 

1.3 นโยบายการไม่ละเมิดทรพัย์สินทางปัญญาหรอืลขิสิทธิ์      

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ซ่ึงนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงเรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ  ทั้งนี้พนักงาน
ทุกคนจะต้องลงนามในหนังสือยอมรับเงื่อนไขของนโยบายดังกล่าว รวมถึงบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบการท างานของ
ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการ
ท างาน โดยนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ มีดังนี้ 

1. ห้ามติดตั้งโปรแกรมใดๆ ทั้งที่เป็นโปรแกรมละเมิดลิขสิทธ์ิ โปรแกรมประเภท Freeware และ Shareware      
ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท และหากจ าเป็นต้องใช้งานโปรแกรมนอกเหนือไปจากที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ให้ท าการติดต่อขออนุญาตใช้โปรแกรมและให้พนักงานผู้ดูแลระบบเป็นผู้ติดตั้งหรือควบคุมดูแล
การติดตั้ง 

2. ไม่คัดลอก ลอกเลียนหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในลักษณะอันเป็นการละเมิดต่อกฏหมายลิขสิทธ์ิ  สัญญา
สิทธิบัตร หรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงการที่น าผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของ
บุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะน ามาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น 

 
2. จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

2.1 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพสื่อสารมวลชน (Nation Way “ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา”) 

ตั้งแต่บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นมา ได้ยึดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพของส่ือมวลชน เป็นประเพณีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
ซ่ึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้ส่ือและผู้ปฏิบัติงานของส่ือต่างๆ ในเครือฯ ได้รับความเช่ือถือและศรัทธาจากสังคมมาอย่าง
ต่อเนื่อง แม้ในยามคับขันหรือในช่วงที่มีแรงกดดันทางการเมือง เราก็สามารถท าหน้าที่ของส่ืออย่างแน่วแน่โดยไม่ละทิ้ง
หลักการ 

หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนช่ัน (Nation Way) จัดท าขึ้นมาเพื่อก าหนดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้เป็นแนว
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกันส าหรับพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งจรรยาบรรณเบื้องต้น ตลอดจนการวางตัว
ในสังคมและความประพฤติทั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลางาน 
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พนักงานของบริษัทฯ ทุกส่ือในเครือฯ ต้องยึดหลักปฏิบัติต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อที่เราจะได้
ช่วยกันธ ารงไว้ซ่ึงความน่าเชื่อถือและศรัทธาที่สังคมมีต่อส่ือในเครือเนช่ันฯ ต่อไป 

หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนช่ัน (Nation Way) แบ่งออกเป็น 13 หมวด ดังนี้ 
หมวด 1 ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชน 
หมวด 2 จริยธรรมของสื่อในเครือเนช่ัน 
หมวด 3 ความรับผิดชอบต่อผู้อ่าน ผู้ฟัง และผู้ชม  
หมวด 4 ภาระผูกพันธ์ที่มีต่อวิชาชีพส่ือมวลชนและองค์กร 
หมวด 5 หลักการท าข่าวและการปฏิบัติตนต่อแหล่งข่าว 
หมวด 6 สิทธิพิเศษและผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
หมวด 7 แนวทางปฏิบัติในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจกรรมชุมชน 
หมวด 8 การปฏิบัติต่อฝ่ายโฆษณา ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย 
หมวด 9 แนวทางปฏิบัติเรื่องลิขสิทธ์ิในช้ินงาน และการรับงานนอก 
หมวด 10 แนวปฏิบัติส าหรับผู้สื่อข่าวด้านต่างๆ 
หมวด 11 การแก้ไขข้อผิดพลาด 
หมวด 12 การรายงานข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทฯ 
หมวด 13 หลักปฎิบัติและจรรยาบรรณ Nation Social Media 

 บริษัทฯ มีมาตรการ ในทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดและหมิ่นประมาทจากการน าเสนอข่าว โดยการ
อบรมฝ่ายข่าว ให้ทราบถึงแนวทางการน าเสนอข่าว ข้อความและรูปภาพที่ควรกระท า และส่ิงที่ควรหลีกเลี่ยง  พร้อมก าชับ
พนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

 
2.2 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ  และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของ
องค์กรอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะด าเนินการอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม และ
อยู่ในกรอบของกฏหมาย  กรอบนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  มี
ระบบบัญชีที่เช่ือถือได้  บริษัทฯ มีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อซักถาม ช้ีแจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือ
หุ้นและนักลงทุนทั่วไป   

 
2.3 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า  

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์
และบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  รวมทั้งรักษา
สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน  

บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่มของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้ากลุ่มผู้อ่านหนังสือ มี
กิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปีที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าแต่ละช่วงอายุ โดยจัดในส่ือหลากหลายช่องทาง ทั้งออนไลน์และออฟไลน์   
เช่น การจัดกิจกรรมร่วมสนุกตอบค าถาม เพื่อแจกหนังสือ เช่น Ketogenic Diet, ปฎิทิน 2018 และการจัดโซนกิจกรรมวาด
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ภาพระบายสีส าหรับเด็กในงานออกบูธต่างๆ และมีกิจกรรมบนเวทีให้น้องๆ ได้ฝึกความกล้าแสดงออกพร้อมรับของที่ระลึก  
การจัดงานเปิดตัวหนังสือ คนเล็กเวทียักษ์, Ketogenic Diet  มหัศจรรย์ไขมันยิ่งกินยิ่งผอม, เส้นทางแห่งผู้น า, ไม่คิดว่าพวกผม
จะรักการว่ิงขนาดนี้, หาจุดรับ จับจุดต้านด้วยเทคนิคง่ายๆ สไตส์นั่งเทียน  การจัดให้มีการพบปะพูดคุยกันระหว่างนักเขียน
และนักอ่าน รวมถึงการแชร์ข่าวสารให้กับกลุ่มลูกค้าเนชั่นทราบผ่านทาง Newsletter, Blog และ Facebook  

 
2.4 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน  

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นส่ิงที่มีคุณค่าที่สุด และเป็นปัจจัยส าคัญที่น าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ  จึง
มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และสร้าง
บรรยากาศการท างานที่ดี ส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งกรรมการ
ลูกจ้างเพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด อีกทั้งเปิด
โอกาสและอ านวยความสะดวกให้พนักงานสามารถจัดตั้ง “สหภาพแรงงานส่ือสารมวลชนไทย” ตามพรบ. แรงงานสัมพันธ์ 
2518 ได้ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและ
ระหว่างลูกจ้างด้วยกัน  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้แก่ กิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานท าบุญใส่บาตรร่วมกันเดือน
ละครั้ง กิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน (ในโอกาสส าคัญ)  การจัดงานปีใหม่ กิจกรรมชมรมต่างๆ 
เช่น ค่ายอาสาฯ ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา เป็นต้น 

การจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน  บริษัทฯ  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรื่องของ
สวัสดิการแรงงาน ในการจัดระบบค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม โดยผลตอบแทนในระยะส้ัน
บริษัทฯ พิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปี ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน การวางแผนเติบโตในสายงาน 

ศักยภาพ ค่าครองชีพ โดยค่าจ้างเริ่มต้นของพนักงาน สวัสดิการต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเจ็บป่วย เสียชีวิต การ
สูญเสียบิดา มารดา คู่ชีวิต หรือ บุตร เงินของขวัญการสมรส มีบุตรและช่วยเหลือการศึกษาบุตร ยังครอบคลุมถึงการลาหยุด
ในกรณีต่างๆ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เงินยืมฉุกเฉิน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี การประกัน
อุบัติเหตุและประกันชีวิตหมู่ เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงการก าหนดแนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดและมาตรฐานสากล  สิทธิการจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานหรือสหภาพแรงงานของ
พนักงาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ส่วนผลตอบแทนในระยะยาว
บริษัทฯ มีการให้สิทธิพนักงานซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทในราคาที่ก าหนด  (ESOP-Employee Stock Options) โดยออกและ
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) ชนิดระบุช่ือผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้ “ESOP-WA” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 จ านวน 4,250,000 หุ้น 
ซ่ึงมีก าหนดการใช้สิทธิทุกวันที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายนและเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 5 ปี โดยมีก าหนดการใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 14 
สิงหาคม 2561 ด้วยอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบส าคัญแสดงสิทธ:ิ 1 หุ้นสามัญใหม ่ราคาในการใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น 

ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท างาน บริษัทได้ให้ความส าคัญโดยอบรมและรณรงค์สร้าง
จิตส านึกและความตระหนักต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงานอยู่เสมอ โดยในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ และการลาเจ็บป่วยจากการท างาน เนื่องจากลักษณะ
การท างานของบริษัทฯ เป็นการปฏิบัติงานในส านักงานเป็นส่วนใหญ่ และทางบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อม
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ในการท างาน มีการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงสถานประกอบการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความ
ปลอดภัยอยู่เสมอ  

ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุก
ระดับ โดยมีการจัดการอบรมให้กับพนักงานทั้งจัดอบรมภายในบริษัท และจัดให้ไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนารูปแบบการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการอบรมพนักงานนั้น บริษัทฯ ก าหนดให้มีการอบรมอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซ่ึงก าหนดให้บริษัทที่มีจ านวนพนักงานมากกว่า 100 คนขึ้นไป ต้องจัดให้พนักงานได้รับการอบรม
ในอัตราส่วนร้อยละ 50 ของพนักงานทั้งหมด และต้องยื่นเรื่องรับรองหลักสูตรการอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซ่ึง
บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ส าหรับการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัทฯ  

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานจ านวน 29 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 58 ของพนักงานทั้งหมด 50 
คน (จ านวนพนักงานเฉลี่ย 12 เดือน) จ านวนชั่วโมงฝึกอบรมทั้งปี 191 ช่ัวโมง คิดเป็นช่ัวโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมพนักงาน 
3.82 ช่ัวโมง / คน / ปี โดยเป็นการจัดส่งไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอกร้อยละ 21 และการจัดอบรมภายใน
บริษัท ร้อยละ 79 

ในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน  บริษัทฯ ได้ก าหนดหลักการในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการ
ท างาน (Code of Conduct) ว่าจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และพนักงานจะต้องไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะทางวาจา หรือการ
กระท าต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเช้ือชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ 

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทและพนักงาน  และได้รับความร่วมมือจากสหภาพแรงงานใน
การช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร 

 

2.5 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า 

บริษัทฯ ค านึงถึงความเสมอภาค และความซ่ือสัตย์ในการด าเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยพึง
ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการด าเนินธุรกิจ  จึงได้ก าหนดแนวทางปฏบิัติไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รับ  หรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอ  หรือจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า 

2. ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด   
3. มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า 
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้ 

คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักการของความสมเหตุสมผล 
5. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง 
6. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
7. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
8. รักษาความลับของคู่ค้า ไม่น าข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 
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บริษัทฯ  ค านึงถึงความสัมพันธ์กับคู่ค้ามาโดยตลอด อาทิ ความร่วมมือกับคู่ค้าในด้านการรับบริการขนส่งส่ิงพิมพ์
ของคู่ค้ากระจายตามจุดต่างๆ ที่ด าเนินงานโดย บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด  ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือฯ เป็นการใช้ทรัพยากรของ
แต่ละฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด     

โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับคู่ค้า    

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

 
2.6 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า 

ในส่วนธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และจะยึดถือแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็น
ธรรม รวมทั้งการสร้างพันธมิตรทางการค้า ดังนี้ 

1. ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ซ่ึงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน 
2. ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวให้ร้ายโดยปราศจากความจริง หลีกเลี่ยงวิธีการไม่

สุจริตเพื่อท าลายคู่แข่งขัน                                 
3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่ เหมาะสม เช่น การ

จ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น  

โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ คู่แข่งทางการค้า 
  

2.7 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้  

บริษัทฯ ค านึงถึงความเสมอภาค และความซ่ือสัตย์ต่อเจ้าหนี้ทางการค้า และการปฏิบัติตามพันธะสัญญาในการ
กู้ยืมเงินจากธนาคาร สถาบันการเงิน รวมถึงการช าระค่าสินค้าบริการ เงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย  ดังนั้นจึงก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมดังนี้ 

1. รักษาดูแลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การช าระคืนการดูแลหลักทรัพย์       
ค้ าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ใน
ข้อตกลงที่ท ากับผู้ให้กู้ยืมเงิน  

2. รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่เป็นจริงและถูกต้อง แก่เจ้าหนี้ด้วยความซ่ือสัตย์                            
3. รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว 

โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ เจ้าหนี้การค้า และสถาบันการเงิน 
 

2.8 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตส านึกเกี่ยวกับการรักษาส่ิงแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการส่ือสารภายในบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม ใน

http://www.pttplc.com/th/ptt_core.asp?page=ir_go_et_03
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กิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน, กิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้งสนับสนุนให้
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่บริษัทฯ 
จัดขึ้น     

บริษัทฯ มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้
ความส าคัญอย่างยิ่งในการเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม และใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมในฐานะที่
เป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทย รวมทั้งเป็นส่ือกลางในการสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้คนใน
สังคม ในรอบปี 2561 บริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคม (รายละเอียดอยู่ในรายงานประจ าปีหัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคม)    

ในฐานะที่บริษัทฯ ท าธุรกิจด้านสื่อ กิจกรรมทางธุรกิจและสังคมของบริษัทฯ ต้องติดต่อพบปะกับประชาชนกลุ่ม
ต่างๆ อยู่แล้ว บรษิัทฯ จึงมีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางพนักงานที่ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ 
และจากการพบปะของผู้บริหาร กรรมการ ที่ได้มีโอกาสพบปะกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ มี
ระบบ Call center ในการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมประสานแก้ไขปัญหาด้านบริการ และประสานงานด้านอื่นๆ ภายในบริษัทฯ  
เป็นประจ า บริษัทฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงเรื่องต่างๆ ตามข้อร้องเรียนนั้นอย่างสม่ าเสมอ  

 
การแจ้งขอ้ร้องเรียน และข้อเสนอแนะ  
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และ

สามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ และจัดให้มีช่องทาง
การแสดงความเห็น การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน แสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ในช่องทาง E-mail : audit_nine@nine.co.th หรือ ส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่บริษัท / ยื่นส่ง
โดยตรง ที่ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ช้ัน 24 ซอยเฉย
พ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน  

- ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากข้อร้องเรียนมีมูลความผิด           
จะรวบรวมหลักฐานส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีฝ่ายทรัพยากร
บุคคลเป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน และรายงานผลพร้อมทั้งมาตรการด าเนินการกับผู้กระท าผิด เพื่อเสนอต่อประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

- มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรม  และปกป้องผู้ร้องเรียน 
ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่

ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น 

บริษัทฯ ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้กรรมการ
และผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   และ
ส าเนาให้เลขานุการบริษัทเก็บรักษา เลขานุการบริษัทจะด าเนินการให้กรรมการและผู้บริหารรายงานข้อมูลปัจจุบันของตน
อย่างน้อยปีละครั้ง ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อรวบรวมส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ รายงานต่อคณะกรรมการ
อย่างน้อยปีละครั้ง   

บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคัญของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและหรือข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ จึงได้ออก
นโยบาย “การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ” ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ต้อง
รักษาข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ เป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ห้าม ขาย ซ้ือ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่ม
บริษัทฯ และ/หรือการเข้าท ารายการใดๆ ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม  

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานกลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯก าหนดผ่านช่อง
ทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยไม่ถูกส านักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ด าเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก าหนด  

ในรายงานประจ าปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร 
2. รายช่ือกรรมการ พร้อมประวัติการท างาน การศึกษา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร การด ารง

ต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน การถือหุ้นในบริษัทฯ  
3. โครงสร้างผู้ถือหุ้น  
4. ปัจจัยความเสี่ยง  
5. นโยบายการก ากับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย 
6. ค่าตอบแทนกรรมการและจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมกรรมการ 
7. การท าหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและประวัติการอบรมของกรรมการ  
8. การท าหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ 
9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
10. ค่าตอบแทนการท าหน้าที่กรรมการ และการท าหน้าที่อื่นให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย  
11. รายงานการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ  
12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินที่มีเนื้อหาตามที่ก าหนด ซ่ึงมีประธาน

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงนามรับรอง 
13. ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผู้บริหาร  
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14. รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานบัญชี 
15. งบการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ในเว็บไซต์ www.nine.co.th 
1. บทบาทอ านาจหน้าที่ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นโยบายรายการระหว่างกัน  
3. คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท างาน (Code of Conduct) 
4. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
5. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
6. กฏบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
7. งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  
8. รายงานประจ าปี 
9. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
10. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
11. การควบคุมภายใน  
12. ข้อบังคับบริษัท 
13. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
 

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท าหน้าที่ติดต่อส่ือสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียม 

และเป็นธรรม ตอบค าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ และการด าเนินงานของบริษัทฯ แก่นักลงทุนตามที่ส่งค าถามผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ หรือโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป 
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้ 

 
ที่อยู่บรษิัท : 333 อาคารเล้าเปง้ง้วน 1 ช้ัน 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์ : 02-091-5900 
โทรสาร : 02-091-5928 
Email : investor@nine.co.th 
เว็บไซต์ : http://www.nine.co.th 

 
ฝ่ายเลขานุการบริษัท 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กลต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวปุณณภา 
ทองทวีพรรณ เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ซ่ึงมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประธานกรรมการ ในการก ากับ
ดูแลให้การด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัททุกท่าน   เป็นไปตามกรอบของ

http://www.nine.co.th/
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บทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม 
ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่น าเสนออย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริตและมี
ความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชนที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระท าในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้ง มีหน้าที่ในการ
เก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น 
รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ซ่ึงเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามกรอบอย่างครบถ้วนแล้ว  
 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการ                     

มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าทีต่่อผู้ถือหุน้และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงประกอบไป
ด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วยทักษะด้านธุรกิจ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ        
ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านกฎหมาย 

คณะกรรมการได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและก ากับดูแลให้การด าเนินกิจการของบริษัทฯ 
เป็นไปตามกฎหมายและอยู่บนจริยธรรมทางธุรกิจที่คณะกรรมการก าหนด  

คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ 
แผนธุรกิจ งบประมาณการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้น าเสนอ 
รวมทั้งติดตามดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่ก าหนดไว้ ตลอดจนทบทวนวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของบริษัทเป็นประจ าทุกปี  

 
 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ควบคุม ดูแล จัดสรรเวลาในแต่ละวาระ ส าหรับให้

กรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นในประเด็นที่ส าคัญอย่างเพียงพอ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน และรับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการใน
การวางกรอบ และ ติดตามดูแลการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการขององค์กร และเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ าปีของบริษัท 
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การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
ในปี 2561 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 7 คน เป็นกรรมการอิสระ 

จ านวน 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จ านวน 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ านวน 2 คน 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ท าให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน   

กรรมการอิสระจ านวน 3 คนนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซ่ึงได้ผ่าน              
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว และเป็นไปตามข้อก าหนดในปี 2551 ของส านักงาน กลต. กรรมการอิสระจ านวน 1 
ใน 3 คน ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 2  คน    

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทุกปี บริษัทฯ สามารถแต่งตั้ง

กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้ โดยบริษัทฯ มิได้มีข้อก าหนดเรื่อง
จ านวนวาระที่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการไว้ตามข้อก าหนดของส านักงาน กลต. และมีนโยบายให้
คณะกรรมการบริษัททุกคน ด ารงต าแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท และกรรมการอิสระมี
วาระการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 9 ปี กรรมการของบริษัทฯ จะไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้ง
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และเปิดเผยรายช่ือ ประเภทธุรกิจและต าแหน่งที่กรรมการของบริษัทฯ ไปด ารงต าแหน่งไว้ในทะเบียน
ประวัติกรรมการ ในปี 2561 ไม่มีกรรมการของบริษัทฯ ท่านใดด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท  

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงไปด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นยกเว้นบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กัน และให้รายงานการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน 56-1  

 

หน่วยงานก ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)   
บริษัทฯ มีหน่วยงานต่างๆ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และข้อบังคับของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ดูแล ติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. และ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  ฝ่ายกฏหมาย ดูแล ติดตามให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 
และฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

    
คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดยก าหนดคุณสมบัติและ

ขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหาร(ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น) โดยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอยู่ใน
ข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทฯ ได้เห็นความส าคัญในเรื่องนี้จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ห้ามกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หากมีความจ าเป็นต้องท ารายการดังกล่าว คณะกรรมการจะดูแลให้การ
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ท ารายการนั้นมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือนกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก 
ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งจัดให้มี
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด ส าหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ
บริษัทร่วม ในปี 2561 ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 และบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการ คู่สัญญา เหตุผล /ความจ าเป็น ไว้ในรายงานประจ าปี และ
แบบ 56-1 แล้ว 
 

การประชุมคณะกรรมการ 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท จะก าหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและมีการประชุม

พิเศษเพิ่มตามความจ าเป็นโดยมีการก าหนดวาระการประชุมชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระการติดตามผลการด าเนินงานเป็น
ประจ า  ซ่ึงเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมตามวาระที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันของประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
เป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดต้องการเสนอ
เรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมหรือประสงค์ให้ฝ่ายบริหารรายงานความคืบหน้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ก็สามารถแจ้ง
ความประสงค์ได้ที่ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท  

โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 2-3 ช่ัวโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่าน
สามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อป้องกันข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ 
รั่วไหลโดยไม่มีเจตนา  จึงให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในการประชุม เดือนใดที่ไม่มีการประชุมก็ไม่
ต้องรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการพบปะหรือติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาต่างๆ ในการบริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยูด่้วยเป็นประจ าในทุกไตรมาส หากมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตห่วงใย  ก็
จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนั้นต่อฝ่ายจัดการเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมหารือประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ
ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทุกครั้ง 
  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด

ย่อย (บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยเพียงชุดเดียว คือคณะกรรมการตรวจสอบ) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ
ได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อให้น ามาปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 
  โดยในปี 2561  คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทใน 2 รูปแบบ คือ การประเมิน
รายบุคคล (โดยตนเอง) และการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงผลคะแนนการประเมินแบ่งออกเป็นดังนี้ 4 = เห็นด้วยอย่างมาก, 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก, 2 = 
เห็นด้วย, 1 = ไม่เห็นด้วย, 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง    
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 กระบวนการประเมินเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยเลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินให้กับ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าการประเมิน โดยก าหนดให้ส่งแบบประเมินคืนภายในวันที่ 15 มกราคม 2562  เพื่อน ามา
สรุปผลคะแนนและแจ้งผลให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เดือนกุมภาพันธ ์2562 

หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน และสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้ 
 การประเมินรายบุคคล แบ่งตามห้วข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมของ

คณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สรุปผลการประเมินมีคะแนนส่วน
ใหญ่ อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก และเห็นด้วยอย่างมาก รวม 100%    

 การประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ แบ่งตามหัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  การประชุมคณะกรรมการ การท าหน้าที่ของ
กรรมการ  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร สรุปผลการ
ประเมิน มีคะแนนส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก และเห็นด้วยอย่างมาก รวม 99.05% 

 การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ   เป็นการประเมินในด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ การประชุม และบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  สรุปผล
การประเมินมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก และเห็นด้วยอย่างมาก รวม 100% 

 การประเมินผลงานประจ าปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO)  คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลการประเมิน โดยใช้แบบ
ประเมินผลงานของ CEO ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อน าผลประเมินมาเปรียบเทียบ
และพัฒนาศักยภาพของ CEO 

 
ค่าตอบแทนกรรมการ    
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ

อุตสาหกรรมเดียวกันโดยสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ซ่ึงกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
กับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น     

ส าหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการด าเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเป็น     
ผู้ประเมินตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับการด าเนินงานของบริษัทฯ และผลการ
ปฏิบัติงาน พร้อมกับพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
 

จ านวนค่าตอบแทนในปี 2561 และ 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้  

กรรมการ / ต าแหน่ง ค่าตอบแทนปี  2561 ค่าตอบแทนปี 2560 
 ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม อื่นๆ รวม ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม อื่นๆ รวม 
ประธานกรรมการ: 
- นายพนา จันทรวิโรจน์ 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร: 
- นายคาหมิง แจ๊คกี้ แลม 
 

 
150,000.- 

 
- 

 
- 

 
150,000.- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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กรรมการ / ต าแหน่ง ค่าตอบแทนปี  2561 ค่าตอบแทนปี 2560 
 ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม อื่นๆ รวม ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม อื่นๆ รวม 
ประธานกรรมการตรวจสอบ: 
- นางสาวเขมกร วชิรวราการ 
- นายบัณฑิต จิรานภาพันธุ ์
- นางศุภรานันท์ ตันวิรัช  

 
- 

300,000.- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 

300,000.- 
- 

 
400,000.- 

- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
400,000.- 

- 
- 

กรรมการตรวจสอบ 
- นายตุลสถิตย์ ทับทิม 
- นายอุทัย เบญจฤทธิ์ 
- นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง 
- นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่ 

 
- 
- 

300,000.- 
300,000.- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 

300,000.- 
300,000.- 

 
300,000.- 
150,000.- 

- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
300,000.- 
150,000.- 

- 
- 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร : 
-  นายวรพจน์ จรรย์โกมล 
- นายสมชาย มีเสน 
- นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 

 
200,000.- 
200,000.- 
50,000.- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
200,000.- 
200,000.- 
50,000.- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

รวม 1,900,000.- - - 1,900,000.- 850,000.- - - 850,000.- 

หมายเหตุ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2561 อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
โดยแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส จ านวน 2 ล้านบาท และส าหรับค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการ
อิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร(ในส่วนกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯซึ่งด ารง
ต าแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ) 

 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

ประวัติและความเป็นมาของบริษัทฯ ที่ตั้งส านักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับค าช้ีแจงจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการก ากับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายในพร้อม
เอกสารประกอบ 

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ เข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
พัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการทุก
คนมีการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการน าความรู้ต่างๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และน าความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป ซ่ึงในปี 2561 ได้สนับสนุนกรรมการ
เข้าร่วมอมรม ดังนี้ 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรที่อบรมปี 2561 
1. นายบัณฑิต จิรานภาพันธ์ุ กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

KPMG 
- Cyber Security-Advances to the more complex 
level 
- GDPR-Implications to your company: risks and 
legal compliance, data privacy and protection 

2. นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

KPMG 
- Cyber Security-Advances to the more complex 
level 
- GDPR-Implications to your company: risks and 
legal compliance, data privacy and protection 
- TFRS 15 - Ready for the Challenges 

3. นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่
  

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

KPMG 
- Cyber Security-Advances to the more complex 
level 
- GDPR-Implications to your company: risks and 
legal compliance, data privacy and protection 

 
แผนการสืบทอดงาน 
คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจากพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ความเจริญเติบโตที่

ยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับการสร้างบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อส่งต่อภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง รวมถึง
วัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น จึงได้มอบนโยบายให้ฝ่ายบริหารให้ความส าคัญกับการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร 
 บริษัทฯ มีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งงานบริหารที่ส าคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การเมือง มีความเข้าใจในวัฒนธรรม และจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจส่ือของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการก าหนด
แผนสืบทอดงาน ดังนี้ 
 

1. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
เมื่อต าแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในต าแหน่งจนกว่าจะมีการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์  ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อน าเสนอประธาน
กรรมการเป็นผู้เสนอรายช่ือบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการต่อที่ประชุมกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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2. ผู้อ านวยการ 
เมื่อต าแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อ านวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่งได้ บริษัทฯ มีการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งดังนี้  
1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ด้านกลยุทธ์ นโยบาย  แผนลงทุน  แผนการขยายตัว 
2. ประเมินความพร้อมของก าลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
3. ก าหนดแผนสร้างความพร้อมของก าลังคน โดยพัฒนาพนักงานหรือสรรหา เพื่อเตรียมทดแทนคนที่ลาออก 
4. สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือลาออกก่อนเวลา 
5. ก าหนดความสามารถ ซ่ึงหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานใน

ต าแหน่งนั้นๆ และจัดท าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล 
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
7. ใช้เครื่องมือ KPI ในการทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน 

 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยทั้งส้ิน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร และไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น   
สามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ รวมถึงกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ต้องมีความรู้ความช านาญทางการบัญชี
หรือการจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องตามข้อก าหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สามารถอ่านและเข้าใจพื้นฐานของงบการเงิน  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้       

 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง คุณสมบัต ิ
1 นางศุภรานันท ์ ตันวิรัช ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน 
2 นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
3   นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี ่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ :  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 แต่งตั้งนางศุภรานันท์        
ตันวิรัช เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายบัณฑิต จิรานภาพันธุ์ ที่ลาออก 

 
บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจ าปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ
บริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 
โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเส่ียง การบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
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4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการด าเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน  
และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระส าคัญ รวมทั้งเข้าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าท า
รายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท 

7. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของ
กิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

8. จัดท ารายงานผลการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของ
บริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
 ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารความเส่ียงของบริษัท     
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
 ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ
คณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 

 

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committees) 

คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการ
บริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท  เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ 
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รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด โดยคณะกรรมการ
บริหาร ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้    

 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 นายพนา  จันทรวิโรจน ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2 นายวรพจน ์ จรรย์โกมล กรรมการบริหาร 
3 นายสมชาย มีเสน กรรมการบริหาร 
4 นายวิโรจน ์ ตั้งเจตนาพร กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ :  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 แต่งตั้งนายพนา จันทรวิโรจน์ เป็น
ประธานกรรมการบริหาร แทนนายเทพชัย แซ่หย่อง ที่ลาออก และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2561 แต่งตั้งนายพนา จันทรวิโรจน์, นายวรพจน์ จรรย์โกมล และนายสมชาย มีเสน เป็นกรรมการบริหารของ
บริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 แต่งตั้งเพิ่มนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 
เข้าเป็นกรรมการบริหาร 

 
บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ควบคุมดูแลกิจการ และก าหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ด าเนินการตามนโยบายและเป้าหมาย
ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งน าเสนอนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ ทิศทางในการด าเนินธุรกิจและ
แผนงานให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

2. พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอ านาจก าหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของบริษัท รวมถึงการ
คัดเลือก การฝึกอบรม การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การก าหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงาน
ระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
เป็นผู้มีอ านาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน 

3. พิจารณาอนุมัติการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อสินค้า  การจัดซ้ือลิขสิทธ์ิ 
การลงทุนในสินทรัพย์ การท าธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิดบัญชี การให้
กู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเช่ือ จ าน า จ านอง ค้ าประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซ้ือ ขายและจด
ทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการด าเนินงานตามปกติธุรกิจภายในวงเงินส าหรับแต่ละรายการ เป็นไปตาม
ระเบียบอ านาจอนุมัติและส่ังการที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติแล้ว 

4. ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลักในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และให้มีอ านาจควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ  
แผนธุรกิจ  และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้วซ่ึงอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข 
กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท 

5. มีอ านาจด าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามธุรกิจ ซ่ึงอยู่ภายใต้
กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร อาจมีความ
ขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย  ซ่ึงจะกระท าได้ต่อเมื่อ
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ได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าประชุมด้วยเท่านั้น ส่วนรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ กลต. ก าหนด 

6. พิจารณาผลก าไรขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจ าปี เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การได้รับมอบหมายอ านาจดังกล่าว
ข้างต้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดตามที่ทาง กลต. ก าหนด กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการ
อนุมัติรายการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้   

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

ทั้งนี้ กรรมการบริหารของบริษัท อาจได้รับการแต่งตั้ง หรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 
อ านาจอนุมัติวงเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ก าหนดวงเงิน โครงการ ผู้ได้รับมอบอ านาจ 
ไม่จ ากัดวงเงิน ทุกโครงการ คณะกรรมการบริษัท 
ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี ทุกโครงการ เสียงข้างมากของคณะกรรมการบริหาร 
ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อธุรกรรม หรือ 
รวมกันแล้วไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี 

ทุกโครงการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สาย
งานการเงิน อนุมัติร่วมกัน 

ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อธุรกรรม หรือ 
รวมกันแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี 

ทุกโครงการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่สาย
งานการเงิน 

 
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 9.3.1 กรรมการอิสระ (Independent Director)  

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีความเป็นอิสระจาก
ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อก าหนดขั้นต่ าของส านักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ 
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คุณสมบัติกรรมการอิสระ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาด้านอื่นใดที่ได้รับ
ผลตอบแทนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท 

3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พ่ี น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม 
หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ท าการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ถือหุ้นใดซ่ึงเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัท 

6. กรรมการอิสระจะต้องท าหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ ผู้บริหารหรือ   
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ 

7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของนิติบุคคลที่เป็นส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม           
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซ่ึงได้รับค่าบริการ เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่     
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึง การเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่
ได้รับการแต่งตั้ง 
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9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนั กงาน            
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น 
ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ การ
ด าเนินงานของบริษัท 

ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น 

 
9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

บริษัทฯ ตระหนักว่า ธุรกิจส่ือของบริษัท มีความส าคัญต่อการช้ีน าความคิดของสังคม ดังนั้นบุคคลที่จะเป็น
ผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นส่ือที่มีจริยธรรมและยึดมั่นใน
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  และจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อสามารถวางแนวนโยบายในการน าเสนอเนื้อหาอย่างเป็นกลาง  
สร้างสรรค์ ไม่บิดเบือน จึงเห็นว่าการคัดสรรบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นเรื่อง
ส าคัญ จึงควรเป็นหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการทั้งคณะ  

การสรรหากรรมการบริษัท 

บริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ท าหน้าที่สรรหากรรมการ โดยจะเป็นผู้ท าหน้าที่เสนอช่ือ และเป็น  
ผู้พิจารณาคัดเลือก  ซ่ึงโครงสร้างของคณะกรรมการจะประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งทางด้านทักษะ
วิชาชีพ  ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  เพศ  อายุ เป็นต้น โดยจะสรรหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะฐานข้อมูลกรรมการ 
(Director Pool) ตามเกณฑ์ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมาย หรืออาจจะกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ    

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ซ่ึงถือหุ้นของบริษัทฯ เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอช่ือกรรมการ พร้อมเอกสารรับรองการถือครองหลักทรัพย์จากบริษัทฯ  
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอช่ือผ่านประธานกรรมการล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมใหญ่
สามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท จะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้  

(ก)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง  
(ข)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
(ค) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ    

ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด  

ในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท  
ทั้งหมด ต้องออกจากต าแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งก่อน อย่างไรก็
ตาม กรรมการที่ออกจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าด ารงต าแหน่งอีกก็ได้ 
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การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด 

ส าหรับการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

 
9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

บริษัทฯ มีนโยบายการท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยก าหนดการปฏิบัติในการท ารายการ      
ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการค้าปกติซ่ึงเกิดกับบุคคลภายนอกและกระท าอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด  ในกรณีที่ไม่
สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง  2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาเพื่อก าหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่
เหมาะสมต่อไป โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความ
เหมาะสมทางด้านราคา 

ในปี  2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการท ารายการระหว่างกันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีเงื่อนไขตาม
ราคาตลาด และส าหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการท ารายการจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปี  

 
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  

9.5.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ต าแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองในทาง
ที่มิชอบ ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 
241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้ 

1.  ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ไปเปิดเผยข้อมูลภายใน
แก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  

2. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงานทางการเงิน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อื่น ระมัดระวังเกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน  และหากมีการซ้ือ
ขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัททันที 

 
9.5.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการของบริษทั บริษัทย่อย และผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย
ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 และ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 โดยก าหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารรายงานส่วนได้เสียของ
ตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซ่ึงบริษัทได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ดังนี้ 

1. ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง จัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคล
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ที่มีความเกี่ยวข้อง พร้อมส าหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่าง
บริษัท กับกรรมการ และหรือ ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะสรุป
รายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทรอบส้ินปี  

2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย ให้กรรมการและผู้บริหาร ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของ
ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทภายใน 7 วันนับจากที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

ในปี 2561 มีการรายงาน 1 ครั้ง และมิได้มีการท ารายการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ 
 

9.5.3 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ 
บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการและคณะผู้บริหารทราบ ถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครอง

หลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยต้องจัดส่งรายงานต่อ ก.ล.ต. ทุกครั้งที่มีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์
ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และเลขานุการบริษัทจะสรุปรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์เสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทรอบส้ินปี 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ ์2562 

ทั้งนี้ในระหว่างปี 2561 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์โดยเปรียบเทียบ การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างวันที่        
31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้  

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล 

จ านวนหุน้ (หุ้น) สัดส่วนการถือ
ครองหุน้ของ
บริษทั (%)  
ณ 31 ธ.ค. 61 

หมายเหต ุ
ณ 31 ธ.ค.  

2561 
ณ 31 ธ.ค. 

2560 
จ านวนหุน้เพิ่ม
(ลด) ระหว่างปี 

(หุ้น) 
1 นายพนา   จันทรวิโรจน ์ - - - - - 
2 นางศุภรานันท์  ตันวิรัช - - - - - 
3 นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง - - - - - 
4 นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี ่ - - - - - 
5 นายวรพจน์  จรรย์โกมล - - - - - 
6 นายสมชาย มีเสน - - - - - 
7 นายวิโรจน ์ ตั้งเจตนาพร 19,550,000 - 19,550,000 5.35 - 
8 นางสาวฐิตกานต ์ ธนาโอฬาร - - - - - 
9 นางสาวพิมพิมล   คงเกรียงไกร - - - - - 
10 นางเธียรธารา เดชจ าเริญ 500 500 - - - 

หมายเหตุ : 1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  มีหุ้นที่เรียกช าระแล้ว จ านวน 365,549,286 หุ้น    
  2. จ านวนหุ้นกรรมการที่แสดง รวมคู่สมรส (ถ้ามี) แล้ว 
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
9.6.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
มีจ านวนเงินรวม 2,000,000  บาท  

 

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)  

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 

หมายเหตุ : บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้รวมถึง  
(ก) คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี 
(ข) กิจการที่มีอ านาจควบคุมส านักงานสอบบัญชี กิจการที่ถูกควบคุมโดยส านักงานสอบบัญชีและกิจการที่อยู่

ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส านักงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
(ค) กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญของส านักงานสอบบัญชี 
(ง) หุ้นส่วนหรือเทียบเท่าของส านักงานสอบบัญชี 
(จ) คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตาม (ง) 
(ฉ) กิจการที่ผู้สอบบัญชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญ ไม่ว่าจะ

เป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 

9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องอื่นๆ 
9.7.1 การเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯก าหนดองค์ประชุมขั้นต่ า ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติต้องมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด และในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมผู้ถือหุ้นมี
รายละเอียด ดังนี้  

 

 

 จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ านวนครั้งที่ประชมุ 

กรรมการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผู้ถือหุน้ วิสามัญผู้ถือหุน้ 
1. นายพนา จันทรวิโรจน ์
(แต่งตั้งวันที่ 18 มกราคม 2561) 

11/11 - 1/1 1/1 

2. นายวรพจน์ จรรย์โกมล 
(แต่งตั้งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561) 

10/10 - 1/1 1/1 

3. นายบัณฑิต จิรานภาพันธุ ์
(แต่งตั้งวันที่ 15 มีนาคม 2561) 
 

10/10 4/4 1/1 1/1 

4. นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง 
(แต่งตั้งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561) 

10/10 4/4 1/1 1/1 
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 จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ านวนครั้งที่ประชมุ 

กรรมการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผู้ถือหุน้ วิสามัญผู้ถือหุน้ 
5. นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี ่
(แต่งตั้งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561) 

10/10 4/4 1/1 1/1 

6. นายสมชาย มีเสน 
(แต่งตั้งวันที่ 15 มีนาคม 2561) 

10/10 - 1/1 1/1 

7. นายคาหมิง แจค๊กี้ แลม 
(แต่งตั้งวันที่ 30 เมษายน 2561) 

9/9 - 1/1 1/1 

8. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 
(แต่งตั้งวันที่ 28 พฤศจกิายน 2561) 

2/2 - - - 

 

หมายเหตุ : การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี  2561  มีทั้งหมด 10 ครั้ง ,คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 4 
ครั้ง  โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561  มีมติแต่งตั้งกรรมการ 1 ท่านแทน
กรรมการที่ลาออก คือ ล าดับที่ 1 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติแต่งตั้ง
กรรมการ 3 ท่านแทนกรรมการที่ลาออก คือล าดับที่ 2, 4-5 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่  15 
มีนาคม 2561 มีมติแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่านแทนกรรมการที่ลาออก คือล าดับที่ 3, 6 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 มีมติแต่งตั้งกรรมการ 1 ท่านแทนกรรมการที่ลาออก คือล าดับที่ 7 ดังนั้นการเข้าร่วมประชุม
จึงเริ่มจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 มีมติ
แต่งตั้งกรรมการล าดับที่ 8 แทนกรรมการที่ลาออกล าดับที่ 7 

 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญ

อย่างครบถ้วน จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้ 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 
10.1 นโยบายภาพรวม 

  คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัทในฐานะส่ือคุณภาพ ให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืน และยืนหยัดอยู่บนหลักการของการเปน็สื่อที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อองค์กร สังคม และส่ิงแวดล้อม 
ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยค านึงถึงหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และหลักบรรษัทภิบาล ยึดถือ
เรื่องความโปร่งใส (Corporate Governance: CG) ในการบริหารธุรกิจ และค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stake Holder) 
เพราะตระหนักดีว่า ธุรกิจส่ือนั้น เกี่ยวข้องกับสังคมอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการน าเสนอเนื้อหาต่างๆ ของส่ือส่ิงพิมพ์ 
ทีวี และโซเชียล มีเดีย ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความคิดของประชาชน  
 บริษัทฯ ได้น าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งยังสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น คู่ค้า 
พนักงาน ลูกค้า ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม) เกิดการพัฒนารอบด้านและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน  
 ทั้งนี้ นโยบายความรับผิดชอบตอ่สังคมของบริษทัฯ ได้ยึดตามคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฎบิัติในการ
ท างาน (Code of Conduct) ของบริษทัฯ และแนวทางการปฏิบตัิของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ใน 8 หัวข้อ ดังนี้ 

 
1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือที่ครบวงจร (Multimedia) โดยยึดมั่นการด าเนินธุรกิจอย่าง
เป็นธรรม และซ่ือสัตย์สุจริต ยึดมั่นในการปฎิบัติตามสัญญาที่มีต่อลูกค้า ภายใต้กรอบ กติกา ในการด าเนินธุรกิจ
อย่างยุติธรรมตามที่กฎหมายก าหนด มุ่งเน้นการให้ความส าคัญในเรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง   
การท าสัญญาทางธุรกิจการค้าอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยยึดหลักปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท างาน (Code of Conduct) ที่บริษัทฯได้ก าหนดไว้ สรุปได้ดังนี้ 

1.1 ความเป็นธรรมต่อคู่ค้า (ประกอบด้วย ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า)  
ด้านคู่ค้า 
 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รับ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอ หรือจ่าย

ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า  
 ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด  
 มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า  
 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้จะรีบแจ้ง

ให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา  โดยใช้หลักการของความ
สมเหตุสมผล และให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง  

 สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
 สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของ

ลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
 รักษาความลับของคู่ค้า ไม่น าข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 
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              ด้านคู่แข่งทางการค้า 
 ประพฤติปฏิบัตติามกรอบกติกาของการแข่งขนัที่ด ีซ่ึงเป็นที่ยอมรบัโดยทั่วกัน   
 ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวให้ร้ายโดยปราศจากความจรงิ หลีกเลี่ยงวิธีการ

ไม่สุจริตเพื่อท าลายคู่แข่งขัน 
 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เชน่ 

การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แขง่ เปน็ต้น 
ด้านเจ้าหนี ้
 รักษาดูแลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การช าระคืน การดูแล

หลักทรัพย์ค้ าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงนิทุนที่ไดจ้ากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขดักับ
วัตถุประสงค์ในข้อตกลงทีท่ ากับผู้ให้กู้ยืมเงิน 

 รายงานฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ ที่เป็นจริงและถูกต้อง แก่เจา้หนี้ด้วยความซ่ือสัตย์ 
 รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว 
 

1.2 ความเป็นธรรมต่อพนักงาน  (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 4 เรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม)  
1.3 ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น  (ระบุรายละเอียดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน 

(Code of Conduct) และนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี) : 
 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม รวมทั้ง

การตัดสินใจในการด าเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อการเติบโตของบริษัท 
อย่างยั่งยืน 

 เปิดเผยข้อมูล : รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
สม่ าเสมอ ตามความเป็นจริง เช่น งานประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น งาน Opportunity Day ซ่ึงจัดขึ้น
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ 

 ความเป็นธรรมต่อประชาชนทั่วไป : ในการน าเสนอเนื้อหา บริษัทฯ ได้ตั้งปณิธานที่จะเป็นส่ือซ่ึงให้
ความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ ความบันเทิงอัน เป็นสาระประโยชน์ และมีคุณภาพ เพื่อที่
ประชาชนและเยาวชนสามารถน าไปปรับใช้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองได้ 

 
นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังเน้นการท าหน้าที่ ส่ือสารมวลชนที่มีจริยธรรม การน าเสนอเนื้อหาที่

ตรงไปตรงมา เป็นกลาง ไม่บิดเบือนความจริง ให้ความเป็นธรรมและค านึงถึงหลักมนุษยธรรมกับผู้ ที่ได้รับ
ผลกระทบ 
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2.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่า การทุจริตและคอร์รัปช่ันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม 
และความมั่นคงของประเทศ  ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันไว้เป็น
ส่วนหนึ่งใน “นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี” และ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฎิบัติในการท างาน (Code of 
Conduct) ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยเฉพาะคู่มือจริยธรรมของคนข่าวของเครือเนช่ันกรุ๊ป หรือที่
เรียกกว่า  “Nation Way” เช่น ข้อก าหนด การห้ามรับของรางวัลที่มีมูลค่า และการรับสินบน เงินพิเศษใดๆ เพื่อจ้าง
ให้น าเสนอข่าว และห้ามมิให้พนักงานเรียกหรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ ที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจท าให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม เป็นต้น รวมทั้งให้พนักงาน
ละเว้นการเสนอ หรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระท า หรือละเว้นการ
กระท าใดที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน เป็นต้น 
 นอกจากนี้  บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน จึงเข้าร่วมลงนาม
ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) และในฐานะส่ือสารมวลชน บริษัทฯ ได้เป็นส่ือกลางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์รณรงค์การต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นจิตส านึกให้องค์กรทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย 
 ทั้งนี้ บริษัทได้รับมอบใบรับรองเป็นสมาชิกจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (CAC)  อันเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าบริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการวางระบบ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและพร้อมที่จะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส  ซ่ึงใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2560  ส้ินสุดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยแบ่งเป็นภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ดังนี้ 
ภายในองค์กร : ได้ก าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฎิบัติในการท างาน (Code of Conduct) ว่าด้วยความ
รับผิดชอบต่อพนักงานที่จะต้องปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยบริษัทฯ จะ
ไม่ท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิหรือคุกคามไม่ว่าทางกาย วาจา หรือการกระท าต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเช้ือชาติ 
ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ หรือกดขี่ข่มเหงในทุกรูปแบบ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้
พนกังานมีโอกาสแสดงศักยภาพและคุณค่าแห่งตนในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนร่วมกัน  
ภายนอกองค์กร  : ไม่น าเสนอเนื้อหาที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมุนษย์ของบุคคล และให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ
การคุ้มครองและเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส ตามคู่มือหลักจริยธรรมของคนข่าว 
Nation Way ที่ให้พนักงานของบริษัท ฯ และเครือเนช่ันกรุ๊ปถือปฏิบัติ 
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4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม   
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นส่ิงที่มีคุณค่าที่สุด และเป็นปัจจัยส าคัญที่น าองค์กรไปสู่

ความส าเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ และสร้างบรรยากาศการท างานที่ดี ส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน สนับสนุน
และให้ความส าคัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรื่องของสวัสดิการแรงงาน ในการจัดระบบค่าจ้างและ
สวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม และยังครอบคลุมถึงการลาหยุดในกรณีต่างๆ  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
เงินช่วยเหลือบุตร เงินยืมฉุกเฉิน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงการ
ก าหนดแนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ  เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดและมาตรฐานสากลโดย
รายละเอียดเกี่ยวกับการให้สวัสดิการ และการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของพนักงาน สามารถดูรายละเอียดได้
จากหัวข้อรายงานการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ จริยธรรมว่าดว้ยความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

 
5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
            บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับ
ข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม ดังที่ได้ก าหนดในจริยธรรมว่า
ด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน (Code of Conduct) ของบริษัท ฯ 
 
6.  การดูแลและรักษาส่ิงแวดล้อม 
 บริษัทฯ มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย จึงให้ความส าคัญอย่างยิ่งใน
เรื่องการน าเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยได้ปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับการรักษา
ส่ิงแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน (Code of 
Conduct) ของบริษัทฯ อาทิเช่น 
 - การส่งเสริมและเป็นส่ือกลาง เผยแผ่ให้ประชาชนให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์รักษาส่ิงแวดล้อมของ
ประเทศและของโลก ผ่านส่ือต่าง ๆของกลุ่มบริษัทฯ อาทิเช่น หนังสือส าหรับเยาวชน เกี่ยวกับการรักษาส่ิงแวดล้อม, 
การอนุรักษ์แหล่งน้ า  เป็นต้น 
 - รณรงค์ให้พนักงานภายในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านการส่ือสารภายใน
องค์กรและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน และดูแลส่ิงแวดล้อมให้น่าอยู่ โดย
ผ่านกิจกรรม อาทิ  
1. การลดการใช้กระดาษ ส่งเสริมให้พนักงานจัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลทางธุรกิจในรูปแบบของส่ืออิเล็กทรอนิกส์   
 และก่อให้เกิดความสะดวกในการสืบค้น, น ากระดาษเหลือใช้มาใช้ซ้ าเพื่อลดต้นทุนการใช้กระดาษ ถือเป็นการ
 ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทฯ  และเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง  
2. รณรงค์เรื่องการใช้น้ าและไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น ปิดไฟในช่วงเวลาพักเที่ยง หรือปิดหน้า  จอคอมพิวเตอร์
 ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน  
3. บริษัทฯ จัดกิจกรรม 5 ส. โดยจัดเก็บโต๊ะท างาน และสถานที่ ให้สะอาด เป็นระเบียบ ทุกเดือน 
4. สนับสนุนให้พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลส่ิงแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 และพลังงานที่บริษัทฯ และองค์กรอ่ืนๆ จัดขึ้น 
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7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 
 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการช่วยเหลือและร่วมกันดูแลพัฒนาสังคม โดยได้ด าเนินโครงการกิจกรรมเพื่อ
สังคม ที่สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กรอย่างต่อเนื่องมาตลอด อาทิ เช่น  
 

 มอบหนงัสือให้กบัสถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่างๆ ดังนี ้
1. สถานสงเคราะหเ์ด็กพัทยา จ.ชลบุรี 18 มีนาคม 2561 
2. มูลนิธิ คุณพ่อเรย์ จ.ชลบุรี 28 เมษายน 2561 
3. สถานสงเคราะหเ์ด็กชาย บ้านมหาเมฆ จ.กรุงเทพฯ 24 มิถุนายน 2561 
4. ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด จ.ชลบุรี 2 กันยายน 2561 

 
 NJ Spelling Bee 2018 กิจกรรมแข่งขนัสะกดค าภาษาอังกฤษชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20  

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษนอกจากจะเพิ่มวิสัยทัศน์และพัฒนาของเด็กไทยให้ก้าวไกลแล้ว ยังมี
ความส าคัญยิ่ง ในยุคเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน Nation Junior ในเครือบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล               
เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) ได้จัดการแข่งขันการสะกดค าภาษาอังกฤษชิงแชมป์แห่งประเทศไทย หรือเป็นที่รู้จัก
กันดีในนามว่า NJ Spelling Bee มาตั้งแต่ปี 2541 โดยมีรางวัลเกียรติยศเป็นถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ส าหรับแชมป์
ประจ าภาคและอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับทุนการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 

ในระยะเวลา 20 ปี NJ Spelling Bee ได้จัดท าขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จัก และเป็นกิจกรรมการแข่งขัน
สะกดค าภาษาอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศและภูมิภาคอาเซียน จนถึงปัจจุบันมีผู้ร่วมโครงการกว่า 20,000 คน 
ในแต่ละปี เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้ความสามารถของตนที่มีอยู่ในด้านทักษะภาษาอังกฤษได้มีเวทีแสดงออก 
รวมถึงใช้ความสามารถน าไปสู่การได้เปิดโลกทัศน์ในการไปเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ และยังรวมถึงการ
กระชับความสัมพันธ์ระหวา่งคุณครูกับลูกศิษย์ให้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ 

 
 The 13rd Junior Dublin Literary Awards for Thailand 2018 กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความ

ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ( Junior Dublin Literary Awards for Thailand) 
NJ Digital ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจ าประเทศไทย จัดกิจกรรมประกวด

เรียงความภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ส าหรับเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในปี 2561 โดยในปีนี้เป็นปีที่ 13 
แล้ว ภายใต้หัวข้อ “A Journey” ชิงรางวัลศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ด้วยกิจกรรมนี้ เป็นหนทางหนึ่งใน
การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย และเปิดโอกาสให้เยาวชนกล้าแสดงออกในการใช้
ภาษาอังกฤษ บริษัทฯได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร อาทิ นิตยสารซิตี้ไลฟ์เชียงใหม่ เป็นผู้ร่วมจัดในระดับ
ภาคเหนือ และหนังสือพิมพ์ภูเก็ตกาเซตต์เป็นผู้ร่วมจัดในระดับภาคใต้ จึงท าให้มีนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 1,000 ผลงานทั่วประเทศ 
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 Workshop ส าหรับอาจารย์ “Introduction to Creative Writing” 
ทาง NJ Digital ได้ตระหนักถึงความส าคัญของอาจารย์ในการมีส่วนช่วยเสริมสร้างจินตนาการและพัฒนา

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน จึงได้จัดให้อาจารย์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ที่มุ่งพัฒนาการเขียนในเชิงสร้างสรรค์ บรรยายโดย อาจารย์อิงทิพย์ รัตตะรังสี อาจารย์ประจ าสถาบันภาษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 1 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมสัมมนา 

 
8. การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานทีม่คีวามรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย 
 จากความเป็นธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์ มีความมุ่งมั่น และพัฒนาด้านส่ือ ให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่
ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาธุรกิจขององค์กร และพัฒนาสังคมให้ก้าวทันนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยบริษัทฯ ได้น า
นวัตกรรมใหม่มาใช้ เช่น  
- ธุรกิจการจัดพิมพ์หนังสือที่ด าเนินการและจ าหน่ายนั้น บริษัทได้ให้ความส าคัญในการใช้กระดาษถนอมสายตา 
(Green Read) ซ่ึงเป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสายตาของกลุ่มลูกค้า ด้วยเนื้อกระดาษที่มีสีเหลืองนวล และพื้นผิวที่
ออกแบบพิเศษท าให้ช่วยลดแสงสะท้อนเข้าสู่ดวงตา ท าให้รู้สึกสบายตาช่วยให้อ่านหนังสือได้นานยิ่งขึ้น 
นอกจากนั้น หนังสือของบริษัทในปัจจุบันพิมพ์ด้วยหมึก vegetable ink ที่สกัดมาจากวัตถุดิบตามธรรมชาติ เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีประเภทโซลเว็นท์หรือเบนซีน หรือสารตกค้าง ประเภทสารตะกั่ว สาร
ปรอท หรือสารหนู ซ่ึงเป็นสารเคมีอันตรายก่อให้เกิดโรคร้าย 
 
ช่องทางการแจ้งเร่ืองร้องเรียนและข้อเสนอแนะ   

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ และจัดให้มี
ช่องทางการแสดงความเห็น การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานบริษัท และผู้
มีส่วนได้เสียทุกกลุม่ สามารถร้องเรียน แสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ โดยส่งถึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ในช่องทาง E-mail : audit_nine@nine.co.th หรือส่งไปรษณีย์มายัง
ที่อยู่บริษัทฯ / ย่ืนส่งโดยตรงที่ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 333 อาคารเล้า
เป้งง้วน 1 ช้ัน 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  จึงจัดให้มีระบบการควบคุม

ภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การด าเนินการให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ได้จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สินของ
บริษัทฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และ
เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลและก ากับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
ให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง

สามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่าย
บริหารและกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน ตามหลักการ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ที่
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก .ล.ต.)  โดยอาศัยข้อมูลจากรายงานการ
ตรวจสอบภายในและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซ่ึงสรุปได้ว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอเหมาะสมแล้ว จากการประเมินหลักการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ โดยสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม   
บริษัทฯ มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการทบทวนพิจารณาถึงความเป็นไป

ได้ของเป้าหมายที่ก าหนดไว้เปน็ระยะๆ มีการก าหนดค่าตอบแทนให้กับพนักงานตามผลการปฏิบตัิงานของพนักงานในแต่
ละปีอย่างสมเหตุสมผล  การจัดโครงสร้างองค์กรได้มีการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ตามสายงานอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดให้มี
คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน(Code of Conduct) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็น
แนวทางในการท างานด้วยความซ่ือสัตย์และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องการดูแล
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการปฏิบัติตามกฏหมาย โดยทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

2. การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ มีการประเมินความเส่ียงที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน โดยการประชุมของฝ่ายบริหาร

ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส และผู้อ านวยการฝ่ายในสายงานที่
เกี่ยวข้อง มีการประเมินวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการก าหนดแผนด าเนินการและติดตามผล
การปฏิบัติงาน  

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 
บริษัทฯ มีการจัดท านโยบายและระเบียบปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงการท าธุรกรรมด้านการเงิน จัดซ้ือ จัด

จ้าง และการบริหารทั่วไป มีการก าหนดอ านาจหน้าที่และก าหนดวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
และเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ  การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
ออกจากกัน  และในการอนุมัติท าธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคล
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ดังกล่าว บริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส าคัญ และพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับ
บุคคลภายนอก 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล  
บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม 

เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และมีข้อมูลที่ส าคัญในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ
ส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ 

5. ระบบการติดตาม 
บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ าเสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน

ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละส่วนงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้บริหาร โดยหากการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ จะต้องรายงานเพื่อพิจารณาส่ังการแก้ไข
ภายในระยะเวลาอันสมควร 

 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
นายยุทธพล เจริญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดย

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท างานด้านการตรวจสอบ และเข้าใจใน
กิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้กรณีที่มีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
งานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกนั 

12.1 มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการควบคุมการท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  กับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
จ าเป็น  ในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ลักษณะการด าเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถ
เปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง  2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณา เพื่อก าหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสม
ต่อไป  ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะจัดเตรียมข้อมูลการท ารายการระหว่างกัน ซ่ึงมีรายละเอียดของรายการ มูลค่า และ
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าจากช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเอกสารที่แสดงราคาตลาดให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใช้ใน
การพิจารณาความเหมาะสมของการท ารายการเหล่านั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เช่ียวชาญอิสระหรือ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซ่ึงผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี ส่วนได้ส่วน
เสียในการท ารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันดังกล่าว  

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปของ
สินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนถึงมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

12.2 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคตของบรษิัทฯ และบริษทัย่อย  

บริษัทฯ และบริษัทย่อย  อาจมีการเข้าท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
อนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทฯในเครือบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  เช่น 
การจ้างพิมพ์ การจ้างจัดส่งสินค้า การซ้ือกระดาษ การซ้ือโฆษณาในส่ือต่างๆ และการเรียกเก็บค่าบริการระหว่างกัน เป็น
ต้น บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในการท ารายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ  เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการค้า
ปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคา
กับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง  2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณา เพื่อก าหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป  ซ่ึงเป็นไป
ตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด  พร้อมทั้งก าหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ  ให้
ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์  
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ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าท ารายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคา   และเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม ส านัก
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง ซ่ึงแยกอย่างชัดเจนจากส านักตรวจสอบภายในของบริษัทในเครือเนช่ัน จะท าหน้าที่
ตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา  
และความสมเหตุสมผลของการท ารายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาส ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติซ่ึงไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะด าเนินการตามมาตรการตามขั้นตอน
ในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น ก่อนการท ารายการ 

 

12.3 สรุปความเหน็ของคณะกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง            
ในปี 2560 และปี 2561 แล้ว มีความเห็นสรุปได้ว่าสมเหตุสมผลและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ    
เงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นถูกก าหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติ   และค านึงถึงราคา
ตลาดหรือต้นทุนบวกก าไรที่เหมาะสม (Cost Plus) ในส่วนมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน 
นโยบายการท ารายการระหว่างกัน และมาตรการการควบคุมรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯมีความเพียงพอและ
เหมาะสมแล้วในสภาพปัจจุบัน  
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รายการระหว่างกันที่มีสาระส าคัญ (ตามงบการเงินรวม) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน  ในปี 2561 และปี 2560 (หน่วย:ล้านบาท) 

บริษทัหรือบุคคล/ 
 ประกอบธุรกจิ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลอื 

ค าอธิบาย 
 ปี 2561 

 
 ปี 2560  

 
บริษัท เนชั่น มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) (NMG) 
: ด าเนินธุรกิจด้านข่าว  
 ซึ่งรวมถึงผลิตและจ าหน่าย  
 หนังสือพิมพ์และสิง่พิมพ์  
 ประเภทต่างๆ  
 
 
 
 

เป็นบริษัททีถ่ือหุ้นใหญ่ในบริษัท    
ร้อยละ 33.05  และมีกรรมการ
ร่วมกัน 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ 

NMG เพื่อไปใช้ในกิจการ  
- บ ริ ษั ท ฯ  จ า ห น่ า ย สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ จ า ก
ต่างประเทศและนิตยสาร NJ ให้กับ NMG 
เพ่ือน าไปจัดจ าหน่ายต่อ รวมทั้งรายได้ค่า
โฆษณา  
 

3.51 
25.14 

10.88 
27.96 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ NMG เพ่ือใช้เป็นของสมนาคุณใน
การส่งเสริมการขายสมาชิกหนังสือพิมพ์ในเครือ และส าหรับเป็นของขวัญแก่
ลูกค้าในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 
- บริษัทฯ จ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศให้ NMG เพ่ือน าไปจัดจ าหน่าย

ต่อผ่านช่องทางเอเย่นต์และแผงหนังสือทั่วประเทศ เนื่องจาก NMG มีความ
ช านาญในการจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางนี้ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทาง
การค้าปกติ 

ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
รายได้อ่ืน 
ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
-บริษัทฯ เรียกเก็บเงินที่  NMG รับเงินแทน
ก่อน เช่น งานออกบูธร่วมกัน ค่าใช้จ่ายที่จ่าย
แทนกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.24 
0.33 

14.65 
 
 
 

 

- 
2.17 
8.74 

 
 

 

- บริษัทฯได้ขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้  NMG โดยใช้ราคาตามบัญชีบวก
ส่วนเพิ่ม 

- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน  
- บริษัทฯ ขายสื่อสิ่งพิมพ์ต่างประเทศในจ านวนมาก (Bulk) ให้แก่ลูกค้าขนาด

ใหญ่ร่วมกับสื่อสิ่งพิมพ์ของ NMG โดยให้ลูกค้าท าสัญญาซื้อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด
กับ NMG ซึ่งบริษัทฯ เรียกเก็บเงินที่ NMG โดย NMG รับแทนก่อนในราคาที่
เรียกเก็บจากลูกค้า    
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บริษทัหรือบุคคล/ 
 ประกอบธุรกจิ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลอื 

ค าอธิบาย 
 ปี 2561 

 
 ปี 2560  

 
บริษัท เนชั่น มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) (NMG) 

เป็นบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท
ร้อยละ 33.05  และมีกรรมการ
ร่วมกัน 

ต้นทุนการผลิต  
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
- บริษัทฯ ซื้อกระดาษม้วนจาก NMG เพ่ือใช้
ในการผลิตสิ่งพิมพ์ 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 

      5.07 
          - 

 
 

0.05 

      8.88 
1.22 

 
 

0.11 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มซื้อกระดาษม้วนจาก NMG เนื่องจาก NMG มี
ความช านาญในการจัดซื้อกระดาษจ านวนมาก ซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ือ
ใช้ในการผลิตหนังสือพิมพ์ นิตยสารการ์ตูน และหนังสือการ์ตูน ในราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

 

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้จ่าย
ส่วนกลางจากการใช้บริการแผนกต่างๆ 
ของ NMG  

- ซื้อรถยนต์ 
   

7.49 
1.32 

 
 

0.31 

5.72 
1.68 

 
 

  - 
 
 
 
 

       

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มซื้อโฆษณาจากสื่อในเครือของ NMG เพ่ือใช้ใน
การประชาสัมพันธ์สินค้าและงานของบริษัทฯ  
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการแผนกต่างๆ ของ 

NMG เช่น แผนกจัดซื้อ แผนกบุคคล แผนก IT เป็นต้น ซึ่งบุคคลากรมีความ
ช านาญ และความสามารถในการท างานด้านนี้ และเพ่ือให้บริษัทในกลุ่ม
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล และบริหารงานด้านทรัพยากร
บุคคลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิผล และช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้กับบริษัท
ในกลุ่ม โดยไม่ต้องก่อตั้งหน่วยงานนี้อีก และลดการท างานที่ซ้ าซ้อนกัน ใน
ราคาต้นทุนบวกก าไรร้อยละ 5 ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม (Cost Plus) 
 

มหาวิทยาลัยเนชั่น (NTU)* 
: ด าเนินธุรกิจด้านการศึกษา 
 

เป็นมหาวิทยาลัยที่บริษัท เนชั่น ยู 
จ ากัด รับโอนใบอนุญาต 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
 
รายได้อ่ืน 
 
ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

          - 
 

0.004 
 

          - 

0.002 
 

0.003 
 

0.002 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายสินค้าและให้บริการ ในราคาตลาดและมี
เงื่อนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน  
 
 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ ์วิชั่น 
จ ากัด   (NBC NEXT 
VISSION) 
: ด าเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์  
  และผลิตรายการโทรทัศน์ 

เป็นบริษทัที่บริษัท เนชั่น บรอดแค
สติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด(มหาชน) ถือ
หุ้นร้อยละ 99.99  และมีกรรมการ
ร่วมกัน 
 
 

รายได้อ่ืน 
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ต้นทุนการผลิต  
 
 
 
 

0.11 
          - 

0.16 
           

 

0.15 
0.08 
  - 
 

- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน  
 
- Airtime Cost 
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บริษทัหรือบุคคล/ 
 ประกอบธุรกจิ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลอื 

ค าอธิบาย 
 ปี 2561 

 
 ปี 2560  

 
บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดู 
เทนเมนท์ จ ากัด (NGE) (เดิม
ชื่อ บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ 
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด) 
: ด าเนินธุรกิจส านักพิมพ์ 

ในปี 2557 เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือ
หุ้น ร้อยละ 99.74 และมีกรรมการ
ร่วมกัน  
 

ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
- เป็นรายการขายสินค้าระหว่าง NGE และ 

NED 

0.12 0.72 -  NINE ขายหนังสือให้ NGE เพ่ือจัดจ าหน่ายในช่องทางต่างๆ ร่วมกัน  ใน
ราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

  รายได้อ่ืน 
ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
- บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่
ออกแทน เช่น ค่าเช่าส านักงาน ค่าบริหาร 
เป็นต้น 

- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
- รายได้จากการลงทุน 

 

6.00 
39.00 

 
 

          3.00 
          0.01 

7.09 
39.73 

 
 

          - 
0.99 

- บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าส านักงานในอัตราเท่ากับที่
ถูกเรียกเก็บและค่าบริการส่วนกลาง เช่น ค่าบริหารในอัตราที่ตกลงกัน 

- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน  
 
- บริษัทฯได้ให้ NGE กู้ยืมเงินโดยคิดอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ

สถาบันการเงิน 

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้จ่าย
ส่วนกลางจากการใช้บริการแผนกต่างๆ 
ของ NGE  

0.88 
0.36 

1.25 
0.64 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลางจากการใช้บริการแผนก
ต่างๆ ของ NGE เช่น การจัดการการผลิต การบริหารคลังสินค้า  ในราคา
ต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม  
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บริษทัหรือบุคคล/ 
 ประกอบธุรกจิ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลอื 

ค าอธิบาย 
 ปี 2561 

 
 ปี 2560  

 
บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ก 
จ ากัด (NNN) 
: ด าเนินธุรกิจด้านข่าว ซึ่ง 
 รวมถึงผลิตและจ าหน่าย 
 หนังสือพิมพ์และสิง่พิมพ์ 
 
 
 

เป็นบริษัทที่บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย 
กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และมีกรรมการร่วมกัน 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
-บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่
ออกแทนไปก่อน เช่น  การออกบูธงาน
สัปดาห์หนังสือร่วมกัน เป็นต้น 
รายได้อ่ืน 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ซื้อคอมพิวเตอร ์
 
 

          - 
          - 

0.01 
 
 
 

0.11 
0.04 

          - 
          - 

0.02 

0.05 
0.32 
1.51 

 
 
 

0.51 
0.01 
0.13 
0.01 

          - 
 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ NNN เพ่ือใช้เป็นของขวัญแก่ลูกค้า
ในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 
 

 
 
 
 

- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน  
 

 
 
 
 
 
 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส 
บรอดแคสติ้ง จ ากัด (BBB)      
: ด าเนินธุรผลิตรายการ   
โทรทัศน์และให้บริการ
โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ 

 

เป็นบริษัทที่บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย 
กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
99.93 และมีกรรมการร่วมกัน  

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
รายได้อ่ืน 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ต้นทุนการผลิต 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

          - 
0.07 
9.76 
0.15 

          - 
          - 

 

          - 
0.08 

11.82 
0.11 
0.50 
0.09 

 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ BBB เพ่ือใช้เป็นของขวัญแก่ลูกค้า
ในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน  
 
- บริษัทฯ ได้มีการเช่าเวลาออกอากาศในทีวีดิจิตอล NOW ช่อง 26 โดยบริษัท 

BBB เรียกเก็บในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 
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บริษทัหรือบุคคล/ 
 ประกอบธุรกจิ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลอื 

ค าอธิบาย 
 ปี 2561 

 
 ปี 2560  

 
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อิน
ฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส จ ากัด 
(YNIS)  
: ด าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนขาย 
  โฆษณาในหนังสือพิมพ์ 

เป็นบริษัทที่บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย 
กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
45.00 และมีกรรมการร่วมกัน 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
รายได้อ่ืน 
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
- บริษัทฯ รับจ้างขายโฆษณาและโฆษณา
แทรกในหนังสือพิมพ์ The Yomiuri 
Shimbun  

ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่
ออกแทนไปก่อน เช่น ค่าเช่าส านักงาน เป็น
ต้น 
เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

1.10 
2.08 

          - 
 
 

      
 

     - 
 
 

        0.18 

1.77 
2.73 
0.17 

 
 
 
 

0.34 
 
 

          - 
          

 

- บริษัทฯ รับจ้างขายโฆษณาและโฆษณาแทรกในหนังสือพิมพ์ The Yomiuri 
Shimbun โดยได้รับค่านายหน้าตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา  ซึ่งเป็นราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 
 
 
 
 
- บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าส านักงาน ในอัตราเท่ากับที่

ถูกเรียกเก็บและค่าบริการส่วนกลาง เช่น ค่าบริหาร ในอัตราที่ตกลงกัน 
- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน  

 

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 
จ ากัด (KTM) 
: ด าเนินธุรกิจด้านข่าว           
  ซึ่งรวมถงึผลิตและจ าหน่าย  
  หนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ / 
  ธุรกจิด้านการศึกษา 

 

 

เป็นบริษัทที่บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย 
กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และมีกรรมการร่วมกัน 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่
ออกแทนไปก่อน เช่น  งานออกบูธงาน
สัปดาห์หนังสือร่วมกัน เป็นต้น 
รายได้อ่ืน 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

2.20 
0.09 
0.72 

 
 
 

0.93 
0.007 

          - 
0.02 

 
 

       0.28 
0.71 
1.52 

 
 
 

0.45 
          - 

0.02 
0.04 
           

 
 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ KTM เพ่ือใช้เป็นของขวัญแก่ลูกค้า
ในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

 
 
 
 
- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน  
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บริษทัหรือบุคคล/ 
 ประกอบธุรกจิ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลอื 

ค าอธิบาย 
 ปี 2561 

 
 ปี 2560  

 
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  (มหาชน) 
(NBC) 
: ด าเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์  
  และผลิตรายการโทรทัศน์ 

เป็นบริษัทที่บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย 
กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)ถือหุ้นร้อยละ 
71.45  และมกีรรมการร่วมกัน 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
รายได้อ่ืน 
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

0.003 
0.32 

          - 
0.001 

          - 
 
 

0.091 
0.13 

0.069 
0.002 
0.06 

 
 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ NBC เพ่ือใช้เป็นของขวัญแก่ลูกค้า
ในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน  
 
 
 

 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด 
(NML)* 
: ด าเนินธุรกิจให้บริการรับ 
  จัดสง่สินค้า 

เป็นบริษัทที่บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย 
กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และมีกรรมการร่วมกัน 

รายได้อ่ืน 
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ต้นทุนการผลิต 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
  

0.05 
         - 

          3.18 
0.59 

          - 
 
 

0.04 
       0.04 

5.31 
1.55 
0.77 

 
 
 

- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน  
 
- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มจ้าง NML ที่มีความช านาญ ส่งสินค้าให้ลูกค้าทุก

ประเภท เช่น ลูกค้าสมาชิกหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ลูกค้าเอเย่นต์และแผง
หนังสือ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขการบริการปกติ 

บริษัท คมชัดลกึ มีเดีย จ ากัด 
(KMM) 
: ด าเนินธุรกิจด้านข่าว  
 ซึ่งรวมถึงผลิตและจ าหน่าย  
 หนังสือพิมพ์และสิง่พิมพ์ 
 
 

เป็นบริษัทที่บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย 
กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และมีกรรมการร่วมกัน 

รายได้อ่ืน 
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

        0.15 
          - 

0.02 
          - 

           
 

0.11 
0.18 
0.39 
0.06 

 

- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน  
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บริษทัหรือบุคคล/ 
 ประกอบธุรกจิ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลอื 

ค าอธิบาย 
 ปี 2561 

 
 ปี 2560  

 
บริษัท ดับบลิวพีเอส 
(ประเทศไทย) จ ากัด (WPS)* 
: ด าเนินธุรกิจรับจ้างพิมพ์ 
  สิ่งพิมพ์ 

 

 

 

เป็นบริษัทที่บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย 
กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)ถือหุ้นร้อยละ 
84.50 และมีกรรมการร่วมกัน 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
รายได้อ่ืน 
ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
ต้นทุนการผลิต 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ้าง WPS พิมพ์
หนังสือพิมพ์ นิตยสารและหนังสือการ์ตูน 

          - 
0.07 

          - 
 

35.19 
0.34 

          - 
          - 
          - 

 

0.35 
0.08 
0.03 

 
19.19 
0.69 
2.54 
0.09 
0.54 

 
 
 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ WPS เพ่ือใช้เป็นของขวัญแก่ลูกค้า
ในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ และบริษัทฯมี
การรับจ้างด าเนินการผลิตหนังสือ จากการที่ WPS รับจ้างพิมพ์งานให้กับ
ลูกค้าภายนอก ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน  
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ้าง WPS ที่มีความช านาญ พิมพ์หนังสือพิมพ์ 

นิตยสารการ์ตูน และหนังสือการ์ตูน ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้า
ปกต ิ

 
 
 
 
 

บริษัท วันเวิล์ด มีเดีย จ ากัด 
(OWM)  
: ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารใน
รูปแบบของสื่อออฟไลน์และ
ออนไลน์ 

เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 
99.99  และมกีรรมการร่วมกัน  
 
 
 

รายได้อ่ืน 0.95 
 

          - 
 

 - บริษัทฯ เรียกเก็บค่าบริการพ้ืนที่ส านักงานและค่าสาธารณูปโภคในอัตราเท่ากับ
ที่ถูกเรียกเก็บบวกส่วนเพิ่ม 

ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
- บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่
ออกแทน เช่น ค่าเช่าส านักงาน ค่าบริหาร 
เป็นต้น 

-เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
- รายได้จากการลงทุน 

1.40 
 
 

33.00 
0.43 

 

          - 
 
 

          - 
            - 

 

 
 
 
-บริษัทฯได้ให้ OWM  กู้ยืมเงินโดยคิดอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ
สถาบันการเงิน 

*บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) ได้จ าหน่าย บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด , บริษัท เนชัน่ ยู จ ากัด และบริษัท ดับพลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ในระหว่างปี 2561 
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ส่วนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนนิงาน 

13. ข้อมูลที่ส าคัญทางการเงิน 

13.1 งบการเงิน  

13.1.1 ช่ือผู้สอบบัญชี 

- ปี  2559 : นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9832 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

- ปี  2560 : นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9832 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

- ปี  2561 : นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5752 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

 

13.1.2 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชี ได้แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ 

- ปี  2559 : แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข มีวรรคความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ 

               ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเนื่อง 

- ปี  2560 : แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข  

- ปี  2561 : แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข  

13.1.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

 ค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้ 

- ปี  2559 : ค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน จ านวนเงินรวม 1.46 ล้านบาท 

- ปี  2560 : ค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน จ านวนเงินรวม 1.41 ล้านบาท 

- ปี  2561 : ค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน จ านวนเงินรวม 2.00 ล้านบาท 

 

 ค่าตอบแทนอื่น 

- ไม่มี – 

ส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย  / 

ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  
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13.1.4 ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบการเงินดังต่อไปนี้ เป็นงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  

 

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559-2561 
หน่วย : ล้านบาท 

สินทรัพย ์ 2561  2560  2559 

สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 338.75  92.22            20.83 

เงินลงทุนช่ัวคราว 0.10          103.02          243.52 

ลูกหนี้การค้า 12.79           62.42            50.34 

รายได้ค้างรับ 0.93              3.56              6.05 

ลูกหนี้อื่น 10.81              14.73              6.56 

สินค้าคงเหลือ 12.48  18.65  24.33 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6.18  0.67  1.62 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 382.04  295.27  353.25 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน      

เงินฝากที่มขี้อจ ากัดในการใช ้                  -  0.40  0.40 
ส่วนปรับปรงุสินทรัพย์เช่าและอปุกรณ์ 
 

13.48  1.12  1.21 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 49.24  12.62  4.20 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 1.72  11.33  15.43 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1.79  0.50  2.00 

รวมสินทรัพย์ไมห่มุนเวียน 66.23  25.97  23.24 

รวมสินทรัพย ์ 448.27  321.24  376.49 
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  บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559-2561 

หน่วย : ล้านบาท 

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2561  2560  2559 

หนี้สินหมุนเวียน      
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร                  -                   -                   - 

เจ้าหนี้การค้า 4.54  13.17  75.57 
เจ้าหนี้อื่น 41.06  3.94  6.12 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 13.39  10.53  10.46 

ภาษีเงินไดค้้างจ่าย                  -                   -  0.01 
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 4.01  4.65  3.90 

หนี้สินหมนุเวียนอื่น 2.10  0.94  1.04 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 65.10  33.23  97.10 

หนี้สินไม่หมนุเวียน      
ประมาณการหนี้สินไม่หมนุเวียน      
   ส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 8.60  12.72  11.35 

หนี้สินไม่หมนุเวียนอื่น 0.81  0.85  0.90 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 9.41  13.57  12.25 

รวมหนี้สิน 74.51  46.80  109.35 

      
ส่วนของผูถ้ือหุ้น      
ทุนจดทะเบียน 390.55  259.25  259.25 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว 
 

365.55  170.05  170.05 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
 

342.64  272.71  272.71 
ใบส าคัญแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุ้น                  -  4.21  4.08 

ก าไรสะสมจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 10.65  10.65  10.65 
ก าไร (ขาดทุน) สะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร (345.00)  (183.14)  (189.70) 
รวมส่วนของบริษัทใหญ ่ 373.84  274.48  267.79 

ส่วนได้เสียที่ไมม่ีอ านาจควบคุม (0.08)  (0.04)  (0.65) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 373.76  274.44  267.14 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 448.27  321.24  376.49 
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559-2561 
                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 

 2561  2560  2559 

รายได ้      

รายได้จากการขายและการให้บรกิาร 88.33  137.28  161.28 

รายได้อื่น 14.39  20.99  20.93 

รวมรายได ้ 102.72  158.27  182.21 

 

 

 

 

 

 ค่าใช้จ่าย   

ต้นทุนขายและการใหบ้ริการ 118.86  73.04  99.80 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 143.01  73.17  79.13 

ผลขาดทนุจากการปรบัโครงสร้างการประกอบธุรกิจ                -                 -              204.45       

รวมคา่ใช้จ่าย 261.87  146.21  383.38 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ (159.15)  12.06  (201.17) 

ต้นทุนทางการเงนิ 0.71  0.78  0.87 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้ 9.09  4.10  11.82 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับป ี (168.95)  7.18  (213.86) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

 

 

 

 

 

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน   

   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
 

  

ผลก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทนุเผื่อขาย 
 

        -  2.19          - 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ 
 

     

   เงินลงทุนเผื่อขายที่โอนไปก าไรหรือขาดทุน         -  (2.19)          - 

รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน      

  ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง         -                 -          - 
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (ต่อ) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559-2561 
                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน      

   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง      
ผลขาดทนุจากการวัดมูลค่าใหม่ของ 
 

     

   ผลประโยชน์พนักงานที่ก าหนดไว้ 2.79                 -         (3.23) 

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม ่      

   ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง        (0.56)                 -         0.65 

รวมรายการท่ีจะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ใน      

   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 2.23                 -  (2.58) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับป ี      

   -สุทธิจากภาษีเงินได ้ 2.23                 -         (2.58) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับป ี (168.95)  7.18 
0.04 

        (216.44) 
(1.25) 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลด (0.90)  0.04  (1.25) 
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 

                                                                ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559-2561 
                               หน่วย : ล้านบาท 

 2561  2560  2559 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 
 

     
ก าไร ( ขาดทุน ) ส าหรับป ี (168.95)  7.18  (213.86) 
ปรับรายการที่กระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรบั (จ่าย)      
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได ้ 9.09  4.10  11.82 
ต้นทุนทางการเงนิ 0.71  0.79  0.87 
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตัดบัญช ี 16.27  6.06  11.87 
ผลขาดทนุจากการด้อยค่า 5.61              -              - 
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรบั 
   ผลประโยชน์พนักงาน 
 
ผลประโยชน์พนักงาน 

 
(1.87) 

  
0.45 

  
0.43 

ขาดทนุจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น 0.43              -              - 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเปน็เกณฑ์ 0.60  0.13  0.29 
ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี ้ (2.07)  (1.81)  (0.24) 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี ้             -  (0.67)  (0.06) 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 50.55  0.14  1.02 
กลับรายการค่าเผื่อสินค้ารบัคนื (1.38)  (1.02)  (2.03) 
ขาดทนุจากการปรับมูลค่าสินค้า  1.80  2.07  197.07 
ก าไรจากการจ าหน่ายส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ (0.04)  (0.38)  (0.11) 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (0.05)              -              - 
ขาดทนุจากการตัดจ าหน่ายสินทรพัย์ไม่มีตัวตน             -              -  12.35 
ขาดทนุจากการตัดจ าหน่ายภาษีเงนิได้หัก ณ ที่จ่าย 0.05  0.08              - 
ดอกเบี้ยรบั (3.70)  (6.03)  (8.90) 
 (92.95)  11.09  10.52 
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ตอ่) 

                                                                ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559-2561 
                               หน่วย : ล้านบาท 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน      
ลูกหนี้การค้า 7.51  (11.20)  (2.10) 
รายได้ค้างรับ 2.62  2.50  0.50 
ลูกหนี้อื่น 4.65  (7.55)  (1.42) 
สินค้าคงเหลือ 4.36  3.61  2.16 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (5.32)  0.88  0.01 
เงินฝากที่มขี้อจ ากัดในการใช ้ 0.40              -  0.40 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (1.14)  0.44  0.33 
เจ้าหนี้การค้า (8.63)  (62.41)  (47.25) 
เจ้าหนี้อื่น 4.61  (0.67)  (1.87) 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1.30  0.07  (4.93) 
หนี้สินหมนุเวียนอื่น (0.14)  0.64  (0.48) 
ประมาณการหนี้สินไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (0.02)              -  (0.77) 
หนี้สินไม่หมนุเวียนอื่น (0.03)  (0.05)  0.05 
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการด าเนินงาน (82.78)  (62.65)  (44.85) 
ภาษีเงินไดจ้่ายออก (0.63)  (0.47)  (0.72) 
ภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่่ายรับคนื 0.46  1.50  1.85 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนนิงาน (82.95)  (61.62)  (43.72) 
      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือบริษทัย่อยสุทธจิากเงินสดที่ได้มา (1.56)              -              - 
เงินลงทุนช่ัวคราว (0.04)  140.20  105.43 
เงินสดรบัจากการขายตราสารหนีใ้นกองทนุส่วนบุคคล 104.87              -              - 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือตราสารหนี้ในกองทุนส่วนบคุคล             -  (101.27)              - 
เงินสดรบัจากการขายตราสารหนีข้องกิจการอื่น 133.16  416.05  137.05 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือตราสารหนี้ของกิจการอื่น (133.00)  (312.00)  (235.00) 
เงินสดรบัจากการขายส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ 0.04  0.38  0.11 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ (12.40)              -  (0.05) 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (27.06)  (15.90)  (7.27) 
ดอกเบี้ยรบั 3.27  6.02  10.08 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 67.28  133.48  10.35 
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ตอ่) 

                                                                ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559-2561 
                               หน่วย : ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร             -              -  (9.92) 
เงินสดรบัจากการออกหุ้นทุน 273.70              -              - 
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ทนุ (8.26)              -              - 
เงินสดจ่ายเพื่อช าระเงินกู้ยืม (2.88)              -              - 
เงินปนัผลจ่ายใหผู้้ถือหุ้นของบรษิัท             -              -  (3.74) 
ดอกเบี้ยจ่าย (0.36)  (0.47)  (0.55) 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 262.20  (0.47)  (14.21) 
      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขิ้น (ลดลง) สุทธ ิ 246.53               71.39             (47.58) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 1 มกราคม 92.22  20.83  68.41 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 338.75  92.22  20.83 
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13.2 ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
 

รายการ   2561 2560 2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.87 8.89 3.64 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 5.40 7.76 3.24 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (1.69) (0.95) (0.34) 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.35 2.43 3.31 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 153 148 109 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลอื (เท่า) 7.64 3.40 0.81 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 47 106 445 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ (เท่า) 13.43 1.65 1.01 

ระยะเวลาช าระหนี ้ (วัน) 27 219 357 

Cash Cycle (วัน) 174 35 197 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profit) 
 ( (Profitability Ratio) อัตราก าไรขั้นต้น (%) (34.56) 46.79 38.12 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (%) (196.45) (6.50) (137.71) 

อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 47.81 690.65 19.68 

อัตราก าไรสุทธิ (%) (164.48) 4.54 (117.37) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (52.13) 2.66 (56.71) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการด าเนินงาน  

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (43.91) 2.06 (41.29) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) (2,298.62) 658.76 (9,799) 

อัตราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.27 0.45 0.35 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงนิ  

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า) 0.20 0.17 0.41 

อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (เท่า) (103.63) (72.16) (35.66) 

อัตราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพัน (เท่า) (1.96) (3.88) (3.95) 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)                  -                  - (1.75) 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝา่ยจัดการ 

14.1 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานทีผ่่านมา  

การประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือ  
1.  ธุรกิจส านักพิมพ ์แบ่งเป็น 

1.1 การผลิตและจ าหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์   
1.2 การผลิตและจ าหน่ายส่ิงพิมพ์ส าหรับเยาวชน  

2. ธุรกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่ายส่ิงพิมพ์ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง  
3. ธุรกิจดิจิทัล  
4. ธุรกิจด้านการศึกษา แบ่งเป็น 
 4.1 ส่ือการเรียนการสอน/รายการผ่านส่ือโทรทัศน์ และส่ือรูปแบบใหม่ 
 4.2 ส่ือส่ิงพิมพ์การเรียนการสอนและบริการที่เกี่ยวข้อง  

            5. ธุรกิจโฆษณาบนหนังสือพิมพ์แจกฟรี และส่ือออนไลน์ 

ซ่ึงแต่ละธุรกิจข้างต้นสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.12 ร้อยละ 26.55 ร้อยละ 1.89 ร้อย
ละ 3.73 และร้อยละ 7.71 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2561 ตามล าดับ 

 งบการเงินรวมของบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยส าหรับปี 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  มีผลขาดทุนจ านวน 168.95 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ซ่ึงมีผลก าไร
จ านวน 7.18 ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 2,453.06 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. รายได้จากการขายและการให้บริการส าหรับปี 2561 ลดลงร้อยละ 35.10 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 

2560 เหตุผลหลักมาจากสถานการณ์ตลาดและสภาวะอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมี

รายละเอียด ดังนี้  

 รายได้จากการจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์ลดลงร้อยละ 40.02 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการจ าหน่าย

หนังสือการ์ตูนลดลงร้อยละ 50.52 รายได้จากการจ าหน่ายส่ิงพิมพ์ต่างประเทศลดลงร้อยละ 37.97 และ

รายได้จากการจ าหน่ายพ๊อคเก็ตบุ๊คลดลงร้อยละ 14.70 

 รายได้จากการให้บริการลดลงร้อยละ 28.77 เนื่องจากรายได้จากการรับจ้างผลิต จ าหน่าย และบริการ

อื่นจากส่ือส่ิงพิมพ์ต่างประเทศลดลงร้อยละ 41.89 นอกจากนี้ รายได้จากการขายโฆษณาและรับจ้าง

ผลิตรายการในทีวีดิจิทัลลดลงร้อยละ 73.11 

2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายส าหรับปี 2561  เพิ่มขึ้นร้อยละ 78.64  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปี 2560  สาเหตุ

หลักมาจาก  

 ต้นทุนขายลดลงร้อยละ 4.61 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับยอดขายที่มีการปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก สาเหตุจาก
การจ่ายเงินชดเชยบุคลากร เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 
48.68 
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 ต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 139.43 ในขณะที่รายได้จากการให้บริการจะลดลงร้อยละ 28.77 เนื่องจาก
บริษัทย่อย (OWM) ซ่ึงอยู่ในช่วงเริ่มด าเนินการ ท าให้ยังไม่เป็นที่รับรู้และจดจ าของลูกค้า ท าให้รายได้
ยังไม่สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ  

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.91 เนื่องจากมีการรับรู้การด้อยค่าของสินทรัพย์ และ
ตั้งส ารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ จ านวน 56.16 ล้านบาท 

 กลุ่มบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ จ านวน 168.95 ล้านบาท ซ่ึงลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่
มีผลก าไรสุทธิ 7.18 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในบริษัทย่อยเมื่อเดือน
เมษายน ซ่ึงรายได้ของบริษัทย่อยดังกล่าวยังไม่ได้ตามเป้าหมาย รวมถึงไม่สามารถชดเชยต้นทุนการ
ให้บริการและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทย่อยได้  อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินชดเชยให้แก่บุคลากรในโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน เนื่องจากการปรับ
โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างธุรกิจ รวมถึงการด้อยค่าสินทรัพย์และการตั้งส ารองหนี้สูญและหนี้
สงสัยจะสูญดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทขาดทุนเพิ่มขึ้น 

กล่าวโดยสรุป  

ผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561   มีผลประกอบการเป็นผลขาดทุนจ านวน 168.95 ล้านบาท  
ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ซ่ึงมีผลก าไรจ านวน 7.18 ล้านบาท                       
 

ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในแต่ละสายธุรกิจ 

ก. รายได ้

รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ได้ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       หน่วย  :  ล้านบาท 

รายได้จากกลุ่มธุรกิจ 
ด าเนิน 
การโดย 

2561 2560 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ธุรกจิส านักพิมพ์  
      

1.1 การผลิตและจ าหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส ์ NINE 18.13 17.65 22.93 14.49 31.09 17.06 
1.2  การผลิตและจ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับเยาวชน NGE 29.25 28.47 53.43 33.76 58.65 32.19 
2.  ธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจ าหน่ายสิ่งพิมพ์
ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง ก 

NINE 27.27 26.55 49.55 31.31 54.72 30.03 

3. ธุรกจิดิจิทลั NINE 1.94 1.89 2.84 1.79 3.63 1.99 

4. ธุรกจิด้านการศึกษา        
4.1  สื่อการเรียนการสอน/รายการผ่านสื่อโทรทัศน์

และสื่อรูปแบบใหม ่
NINE  1.70 1.65 6.30 3.98 4.57 2.51 

4.2  สื่อสิง่พิมพ์การเรียนการสอนและบริการที่
เกี่ยวข้อง 

NINE 2.13 2.08 2.23 1.41 8.62 4.73 

5. ธุรกจิโฆษณา OWM 7.92 7.71 - - - - 
6. รายได้อ่ืน ข  14.38 14.00 20.99 13.26 20.93 11.49 

รายได้รวม  102.72 100.00 158.27 100.00 182.21 100.00 
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หมายเหตุ:   ก รวมรายได้จากค่าจา้งพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าบริการจากการเป็นตัวแทนขายโฆษณาในส่ิงพิมพ์ต่างประเทศ 
  ข รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้ค่าบรหิารส่วนกลาง ค่าบริการอื่นๆ รวมทั้ง รายได้จากการขายเศษซาก ดอกเบี้ย 
  รับ และอื่นๆ เป็นตน้ 

 

1. รายได้จากธุรกิจส านักพมิพ ์

1.1 รายได้จากการผลิตและจ าหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์ 

ในช่วงปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจ านวน 31.09 ล้านบาท ลดลง 1.48 ล้านบาท จากรายได้ในปี 
2558 จ านวน 32.57 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 4.54 เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดย
ภาพรวมตลาดหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการปิดตัวลงของส านักพิมพ์และนิตยสารหลาย
ฉบับ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการคัดเลือกหนังสือในการจัดพิมพ์มากขึ้นโดยเลือกผลิตเฉพาะหนังสือที่มีแนวโน้มขายดี
และเป็นที่นิยม จึงท าให้จ านวนปกหนังสือลดลงจากปีก่อนเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นผลิตและจ าหน่าย
หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโหราศาสตร์ สุขภาพ และประวัติบุคคลส าคัญ เช่น แย็บบ่อยๆ สอยด้วยฮุคขวา 
เคล็ดลับโซเชียลมีเดีย เทคนิคจับเท็จ เคล็ดลับจับโกหก Liespotting, ก้าวขึ้นมาแกร่ง Rising Strong, หายป่วยด้วย
สมุนไพรคู่ครัว, ปรับสมองเปลี่ยนชีวิตพิชิตเป้าหมาย,  หาท าเลร้าน ท ารวย, ถนอมตับ ยับยั้งสารพัดโรค, เซียนหุ้นมือ
ทอง (ฉบับปรับปรุง), เพาะเห็ดกินได้ ท าขายรวย,  หยุดป่วยด้วยแพทย์ทางเลือก, 95% รักษามะเร็งผิดวิธี, หวังเจียนหลิน 
มังกรหมายเลข 1 แห่งโลกอสังหา, เคล็ดลับเซียนหุ้นพันธ์ุแท้ (ฉบับปรับปรุง), มหัศจรรย์ผลตอบแทน, หุ้นลิ่งดาวอังคาร, 
เก็งก าไรแบบมือโปร สไตล์ Three-Pass Action , วิถีสตาร์ทอัพ ฝัน กล้า บ้า ลุย, Trend Line ง่ายจัง, ปฏิทินฤกษ์มงคล 
Joey Yap, ยืดกล้ามเนื้อวันละ 6 นาทีหุ่นฟิต ซิกซ์แพ็ก, บันทึกตามรอย ๙๙ ค าพ่อสอน ซ่ึงได้รับความนิยมอย่างสูงใน
ตลาด  โดยหนังสืออ่ืนๆ ที่ได้รับความนิยมในปี 2559 ได้แก่ เจาะจุดแข็ง, มหัศจรรย์ผลตอบแทน,  เคล็ดลับเซียนหุ้นพันธ์ุ
แท้ (ฉบับปรับปรุง), น าให้ชนะ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน เป็นต้น 

ในช่วงปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจ านวน 22.93 ล้านบาท  ลดลง 8.16 ล้านบาท จากรายได้ใน
ปี 2559 จ านวน 31.09 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 26.25 ซ่ึงได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
ยังคงเปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยภาพรวมตลาดหนังสือและส่ือส่ิงพิมพ์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยส านักพิมพแ์ละนิตยสารหลายฉบับต่างทยอยปิดตัวมากขึ้นจากปี 2559 จากสถานการณ์ดังกล่าว ท าให้บริษัทฯ เพิ่ม
ความระมัดระวังในการคัดเลือกหนังสือที่จัดพิมพ์มากขึ้นโดยเลือกผลิตเฉพาะหนังสือที่มีแนวโน้มขายดีและเป็นที่นิยม
ตามกระแส ท าให้จ านวนปกหนังสือลดลงจากปีก่อนเป็นจ านวนมาก โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นผลิตและจ าหน่ายหนังสือพ็อค
เก็ตบุ๊คส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโหราศาสตร์ สุขภาพ และประวัติบุคคลส าคัญ  เช่น หยุดท าร้ายชีวิต ด้วยการไม่ยอมคิด
เป้าหมาย, หายปวดแค่กดง่ายๆ ใน 8 วินาที, ศิลปะแห่งการส่ือสาร, 10 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่เติบโตตลอดไป, กล้าเลือก กล้า
ท า, ลิขิตแห่งมนตรา, สร้างไอเดียไหน ก็ได้ใจลูกค้าใน 5 วัน,  Marketing 4.0, ชนะอย่างเต่า, ต้านมะเร็งลดพิษคีโมด้วย
แพทย์แผนจีน, คัมภีร์ไฝ The Book of Moles, ปฏิทินฤกษ์มงคล Joey Yap 2018 ซ่ึงได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาด 
และพิมพ์ซ้ าหนังสือที่ยังเป็นที่นิยมและหนังสือขายดีอื่นๆ โดยหนังสือที่ได้รับความนิยมในปี 2560 ได้แก่ เจาะจุดแข็ง, 
Marketing 4.0, ชนะอย่างเต่า, กลยุทธ์น่านน้ าสีคราม, มหัศจรรย์ผลตอบแทน, วิถีสตาร์ทอัพ ฝัน กล้า บ้า ลุย เป็นต้น 

ในช่วงปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจ านวน 18.13 ล้านบาท ลดลง 4.80 ล้านบาท  จากรายได้ใน
ปี 2560 จ านวน 22.93 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 20.93 เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอ่าน
หนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) มากขึ้น และอ่านหนังสือในรูปแบบรูปเล่มน้อยลง สอดคล้องกับการ
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เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทุกอุตสาหกรรม (Technology Disruption) โดยเฉพาะส่ือ
ส่ิงพิมพ์ แต่อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของอุตสาหกรรมส่ือส่ิงพิมพ์ยังคงมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา 
บริษัทฯ ยังคงกลยุทธ์การด าเนินงานโดยคัดเลือกผลิตเฉพาะหนังสือที่มีแนวโน้มขายดีและเป็นที่นิยม จึงท าให้จ านวน
ปกหนังสือที่ออกจ าหน่ายมีไม่มากนัก โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นผลิตและจ าหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
โหราศาสตร์ สุขภาพ การลงทุนและการบริหารจัดการ เช่น เปลี่ยนเกมธุรกิจ พลิกเป็นผู้ชนะ Game Changer, มหัศจรรย์
ไขมัน ยิ่งกินยิ่งผอม Ketogenic diet, คลื่นลูกที่สามแห่งยุคอินเทอร์เน็ต, วิถีสู่น่านน้ าสีคราม Blue ocean shift, เส้นทาง
แห่งผู้น า, หาจุดรับ จับจุดต้าน ด้วยเทคนิคง่ายๆ สไตล์นั่งเทียน , ฮวงจุ้ยภายนอกบ้าน, ฮวงจุ้ยภายในบ้าน, เบญจลักษณ์
บนใบหน้า, ไม่คิดว่า "พวกผม" จะรักการว่ิงขนาดนี้, ปฏิทินฤกษ์มงคลปี 2019, เพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืน ซ่ึงได้รับความ
นิยมอย่างสูงในตลาด (Bestseller) 

 

1.2 รายได้จากการผลิตและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ส าหรบัเยาวชน 

ในช่วงปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจ านวน 58.65  ล้านบาท ลดลง 24.19 ล้านบาท          
จากรายได้ในปี 2558 จ านวน 82.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 29.20 โดยในภาพรวมของตลาดหนังสือ
ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป กลุ่มบริษัทฯ จึงมีนโยบายในการผลิตสินค้าให้
เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น และพยายามผลักดันยอดขายสินค้าเข้างานมหกรรมหนังสือ และงาน
สัปดาห์หนังสือแห่งชาติเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเร่งการขายสินค้าผ่านงานบูธต่างๆ  ซ่ึงก็สอดคล้องกับผลส ารวจของสมาคม
ผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยได้มีการส ารวจพฤติกรรมของผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคจะไม่นิยมซ้ือ
สินค้าจากร้านค้าในระหว่างปี เนื่องจากผู้บริโภคสามารถหาแหล่งข้อมูลหรือติดตามข่าวสารจากการแชร์จาก Facebook, 
twitter จึงท าให้นิยมซ้ือสินค้าในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติมากขึ้น เพราะมีทั้งส่วนลดและของแถม  รวมทั้งสามารถ
หาหนังสือได้ทุกส านักพิมพ์ นอกจากนี้ ในปัจจุบันช่องทางการจัดจ าหนา่ย Modern trade และเอเย่นต์ เริ่มมีการปิดตัวใน
บางสาขาหรือบางเอเย่นต์ที่ยอดขายไม่ดีอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ยอดขายผ่านช่องทางการจัดจ าหนา่ยเหล่านี้ลดลง ทั้งนี้ ใน
ปี 2559 ยอดขายหนังสือการ์ตูนจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมในตลาดสูงสุด ได้แก่ หนังสือนารุโตะ นินจาคาถา 
โอ้โฮเฮะ ซ่ึงเป็นเล่มจบในปี 2558 โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการออกหนังสือระหว่างปีได้แก่ One Punch Man,  Bleach  เทพ
มรณะ, โดราเอมอนบิ๊กบุ๊ค, นินจาคาถา เปิดต านานลับ, New Prince of Tennis, World Trigger, โจโจ้ล่าข้ามศตวรรษ, 
เดธโน๊ต Pocket Edition, บารากะมอน เกาะมีฮา,  Blue Exorcist, อสูรกินคน, คุโรงาเนะ เคนโด้ ดวล ดาบ เดือด, คุโรโกะ 
นายจืดพลิกสังเวียนบาส, ร็อคลี ต านานนินจา พลังวัยรุ่นเต็มพิกัด เป็นต้น หนังสือขายดีได้แก่  One Punch Man,  นินจา
คาถา เปิดต านานลับ,โจโจ้ล่าข้ามศตวรรษ, เดธโน๊ต Pocket Edition, ร็อคลี ต านานนินจา พลังวัยรุ่นเต็มพิกัด รวมถึงมี
การออกหนังสือใหม่ส าหรับเยาวชนเพื่อจัดจ าหน่ายมากขึ้น โดยในปีนี้หนังสือนิทานและกิจกรรมเสริมทักษะยั งคง
ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ฤดูแสนสนุกของโซเฟีย Fun Pack, ปกแข็ง, นิทานคลาสสิกของดิสนีย์สโนไวท์, 
เกมระบายสีกับโซเฟีย+กระเป๋า, Sofia รวมนิทานแสนรักเจ้าหญิงโซเฟียที่หนึ่ง ปกแข็ง, FROZEN Storybook Collection 
Box Set, Frozen ระบายสีราชินีหิมะ+แต่งตัวตุ๊กตา+กระเป๋า และหนังสือชุดเจ้าหญิง เช่น Princess Color & Play, ระบาย
สีหรรษากับราพันเซล+กระเป๋าสตางค์ ซ่ึงเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมและมียอดจ าหน่ายสูงมาก นอกจากนี้ มีหนังสือที่
ได้รับความนิยมอื่นๆ เช่น หนังสือกิจกรรมเสริมทักษะ Disney, นิทานปกแข็ง Frozen ผจญภัยแดนค าสาปราชินีหิมะ, 
Frozen ระบายสีราชินีหิมะ+แต่งตัวตุ๊กตา+กระเป๋า เป็นต้น รวมทั้งเพิ่มการจัดจ าหน่ายผ่านช่องทาง Modern Trade มาก
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ขึ้น เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น, ร้านนายอินทร์ และโลตัส เอ็กเพรส เป็นต้น โดยจัดโปรโมช่ันแถมสินค้าพรีเมียมที่น่าสนใจ
เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้า รวมถึงจัดกิจกรรมออกบูธตามสถานที่ต่างๆ ให้มากขึ้น  

ในช่วงปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจ านวน 53.43 ล้านบาท ลดลง 5.22 ล้านบาท จากรายได้
ในปี 2559 จ านวน 58.65 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 8.90 โดยภาพรวมของตลาดหนังสือยังคงลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ตามพฤติกรรมของผู้บริโภค ซ่ึงยอดที่ลดลงไม่ได้ลดลงจากปีก่อนมากนัก บริษัทฯ จึงยังคงนโยบายในการผลิต
สินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค และพยายามเพิ่มยอดจ าหน่ายโดยน าสินค้าเข้างานมหกรรมหนังสือ และ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ การขายสินค้าผ่านงานบูธต่างๆ รวมถึงการจัดจ าหน่ายผ่านช่องทาง Modern Trade เช่น 
เซเว่นอีเลฟเว่น, ร้านนายอินทร์ และโลตัส เอ็กเพรส เป็นต้น พร้อมจัดโปรโมชั่นแถมสินค้าพรีเมียมที่น่าสนใจเพื่อดึงดูด
กลุ่มลูกค้า ในปี 2560 ยอดขายหนังสือการ์ตูนจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมในตลาดสูงสุดในปี ได้แก่ หนังสือนารุ
โตะ นินจาคาถา โอ้โฮเฮะ ซ่ึงเป็นเล่มจบในป ี2558 แต่เนื่องจากหนังสือการ์ตูนเล่มดังกล่าวยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ 
ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงพิมพ์หนังสือเล่มดังกล่าวซ้ า (Reprint) เพื่อสนองความต้องการของตลาด ปัจจุบันทางกลุ่มบริษัท
ฯ มีการออกหนังสือระหว่างปี ได้แก่  One Punch Man, New Prince of Tennis ภาค 2, เดธโน๊ต Pocket Edition, JO JO 
Lion ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 8, MASTER KEATON, นินจาคาถา เปิดต านานลับซากุระฝากใจไปกับสายลมใบไม้ผลิ, Blue 
Exorcist เล่ม 17, เทพมรณะ 074 จบ, BORUTO -Naruto Next Generation, คุโรโกะ นายจืดพลิกสังเวียนบาส Extra 
Game เป็นต้น ซ่ึงหนังสือขายดี ได้แก่  One Punch Man,  นินจาคาถา เปิดต านานลับ, JO JO Lion ล่าข้ามศตรววษ ภาค 8, 
เดธโน๊ต Pocket Edition , MASTER KEATON, BORUTO -Naruto Next Generation, เทพมรณะ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มี
การออกหนังสือใหม่ส าหรับเยาวชนเพื่อจัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้น โดยในปีนี้หนังสือนิทานและกิจกรรมเสริมทักษะยังคง
ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ระบายสีเพื่อนรักใต้ทะเล+จิ๊กซอว์, Belle Fun Pack ฝึกวาดภาพระบายสีกับเบลล์, 
ระบายสีเงือกน้อยผู้กล้าหาญสมุดสติ๊กเกอร์แสนสนุก, ระบายสี Cars 3 ส่ีล้อซ่ิง+กระเป๋าสะพาย,  BELLE Dress and Play 
Coloring Book, ARIEL Dress and Play Coloring Book,  ระบายสีโอลาฟกับการผจญภัย Olaf's Frozen Adventure, และ
หนังสือชุดเจ้าหญิง เช่น Frozen Mini Pack ระบายสีแก๊งเพื่อนซ้ีผจญภัย+สติ๊กเกอร์, Sofia the First Mini Pack ระบายสี
วันดีๆ ของโซเฟีย, ระบายสีราพันเซลแสนสนุก+กระเป๋าสะพาย, ฝึกวาดภาพระบายสีกับราชินีหิมะ+กระเป๋าดินสอ, 
Rapunzel Mini Pack ระบายสีเจ้าหญิงผมยาว+สมุดสติ๊กเกอร์, ระบายสีโซเฟียผจญภัย+กระเป๋าสะพาย, ระบายสีโฉมงาม
กับเจ้าชายอสูร+กระเป๋าสตางค์ ซ่ึงเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมและมียอดจ าหน่ายสูงมาก นอกจากนี้ในปี 2560 ทางกลุ่ม
บริษัทฯ ได้มีหนังสือนิทานและกิจกรรมเสริมทักษะของ Marvel เพื่อทดลองตลาดในกลุ่มเด็กผู้ชาย ได้แก่ Spider Man 
Fun Pack, ระบายสีสไปเดอร์แมน+ใบปลิวประกวดระบายสี, Avenger Fun Pack และมีหนังสือที่ได้รับความนิยมอื่นๆ  
เช่น ระบายสีราพันเซลแสนสนุก+กระเป๋าสะพาย, ระบายสี Cars 3 ส่ีล้อซ่ิง +กระเป๋าสะพาย, ฝึกวาดภาพระบายสีกับ
ราชินีหิมะ+กระเป๋าดินสอ, Rapunzel Mini Pack ระบายสีเจ้าหญิงผมยาว+สมุดสติ๊กเกอร์, ระบายสีโซเฟียผจญภัย+
กระเป๋าสะพาย, ระบายสีโฉมงามกับเจ้าชายอสูร+กระเป๋าสตางค์  เป็นต้น   

ในช่วงปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจ านวน 29.25 ล้านบาท ลดลง 24.18 ล้านบาท จาก
รายได้ในปี 2560 จ านวน 53.43 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 45.26 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยี ท าให้ผู้อ่านเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมในการอ่านจากกระดาษไปสู่ดิจิทัลมากขึ้น ปัจจัยดังกล่าวถือเป็น
ตัวเร่งให้ผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมต้องปรับตัวครั้งใหญ่ เนื่องจากทุกฝ่ายต่างได้รับ
ผลกระทบต่อกันเป็นลูกโซ่ทั้งอุตสาหกรรม ทั้งในเรื่องของต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่เพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนช่องทางการ
จัดจ าหน่ายที่ลดลง อย่างไรก็ตามภาพรวมของอุตสาหกรรมหนังสือการ์ตูนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงทางบริษัทฯ มี
การปรับแผนกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยวางแผนที่จะปรับแผนธุรกิจหนังสือการ์ตูนไปใน
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ช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทั้งการ์ตูนที่ได้รับลิขสิทธิ์ใหม่ และการ์ตูนที่บริษัทฯ ได้เซ็นตสั์ญญาไปก่อนหน้า โดยยังคงจัด
จ าหน่ายในรูปแบบของรูปเล่มเช่นเดิม แต่จะมีการคัดเลือกเรื่องที่มาจัดพิมพ์มากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมีการจัด
จ าหน่ายสินค้าผ่านทางงานมหกรรมหนังสือ และงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ รวมทั้งขายสินค้าผ่านงานบูธต่างๆ 
ร่วมกับการจัดโปรโมช่ันแถมสินค้าพรีเมียมที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเช่นเดียวกับปีก่อน แม้ว่าในปัจจุบันช่องทาง
การจัดจ าหน่ายหลักอื่นๆ เช่น  Modern trade และเอเย่นต์ เริ่มมีการปิดตัวในบางสาขาหรือบางเอเย่นต์ ที่ยอดขายไม่ดี
อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน จึงท าให้ยอดขายผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายเหล่านี้ลดลง โดยในปี 2561 ได้มีการออกหนังสือ
ระหว่างปี ได้แก่ One Punch Man เล่ม 14-16, New Prince of Tennis ภาค 2 เล่ม 8, Platinum End, Hunter X Hunter เล่ม 
33, World Trigger เล่ม 8, JO JO Lion ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 8 เล่ม 15, JO JO NIUM เล่ม 4-5, MASTER KEATON, 
Blue Exorcist เล่ม 18, Dragon Ball Super เล่ม 1-3, ดราก้อนบอล ภาคพิเศษ เกิดใหม่เป็นยามูชาโชะเด๊ะ , BORUTO – 
Naruto Next Generation, คุโรโกะ นายจืดพลิกสังเวียนบาส Extra Game เป็นต้น ซ่ึงหนังสือขายดี ได้แก่ One Punch 
Man, JO JO Lion ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 8, เดธโน๊ต Pocket Edition, MASTER KEATON, BORUTO – Naruto Next 
Generation, JOJONIUM, Dragon Ball Super ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทฯ มีการออกหนังสือใหม่ส าหรับเยาวชนเพื่อจัด
จ าหน่ายมากขึ้น โดยในปีนี้หนังสือนิทานและกิจกรรมเสริมทักษะยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ระบายสี 
Frozen Gift Set + กระเป๋าหิ้ว, Frozen Fun Pack, ระบายสี Tangled Gift Set + กระเป๋าพับ, ระบายสี Sofia The First Gift 
Set + กระเป๋าหูหิ้ว, ระบายสี Frozen Gift Set + กระเป๋าสะพายไหล่, ระบายสีทีมอเวนเจอร์ส+กระเป๋าสะพาย, ระบาย
สีสไปเดอร์แมนคนเก่ง + กระเป๋าสะพาย ซ่ึงเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมและมียอดจ าหน่ายสูงมาก  

 

2. รายได้จากธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายสิ่งพิมพจ์ากต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวขอ้ง 

ในช่วงปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจ านวน 54.72  ล้านบาท ลดลง 10.82  ล้านบาท จากรายได้
ในปี 2558 จ านวน 65.54 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 16.51 เนื่องจากชาวต่างประเทศที่เข้ามาท างานใน
ประเทศไทยซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้าหลักและเป็นสมาชิกส่ิงพิมพ์ของบริษัทฯ มีจ านวนลดลงจากปีก่อน สาเหตุจากกลุ่มที่เข้า
มาท างานในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซ่ึงพฤติกรรมของผู้บริโภคนิยมอ่านหนังสือจากทางออนไลน์
มากขึ้น จึงท าให้สมาชิกมีจ านวนลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ พยายามรักษาฐานลูกค้ารวมทั้งปรับกลยุทธ์
แผนการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายมากขึ้น  

ในช่วงปี 2560  บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจ านวน 49.55  ล้านบาท ลดลง 5.17  ล้านบาท จากรายได้ใน
ปี 2559 จ านวน 54.72 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 9.45 เนื่องจากสมาชิกส่ิงพิมพ์ของบริษัทฯ มีจ านวนลดลง
จากปีก่อน ตามแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมอ่านหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
ยังคงพยายามรักษาฐานลูกค้า รวมทั้งปรับกลยุทธ์แผนการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายมากขึ้น  

ในช่วงปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจ านวน 27.27  ล้านบาท ลดลง 22.28  ล้านบาท จาก
รายได้ในปี 2560 จ านวน 49.55 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 44.96 เนื่องจากบริษัท โยมิอูริ-เนช่ัน อินฟอร์ม
เมชั่น เซอร์วิส จ ากัด ซ่ึงเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ได้ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ส่ือที่เป็นส่ิงพิมพ์ มา
เป็นระบบดิจิทลัแทน โดยหยุดการให้สิทธิ์การผลิตและจัดจ าหนา่ยในรูปแบบสิ่งพิมพ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 
2561 เป็นต้นไป ท าให้หน่วยธุรกิจ (Business Unit) ที่รับผิดชอบ และหน่วยงานสนับสนุนในงานดังกล่าว จ าเป็นต้องปิด
การด าเนินงานไปด้วย 
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3. รายได้จากธุรกิจดิจิทัล 

ในช่วงปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ตจ านวน 3.63 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 1.76 ล้านบาท จากรายได้ในปี 2558 จ านวน 1.87 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 94.12 เนื่องจาก
บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์การตลาด ไม่ว่าจะเป็นการขยายตลาดโดยเพิ่มช่องทางการขายผ่านทางออนไลน์เพื่อ
จ าหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ  Nstore.net, LINE, LINE Shop, Tarad.com, Lazada และช่องทางออนไลน์อื่นๆ 
มากขึ้นกว่าปี 2558 มีการจัดท าการตลาดที่เข้มข้นขึ้นด้วยส่ือผสมผสานทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อโปรโมทสินค้าใน 
Nstore ซ่ึงมีทั้งสินค้าในเครือและนอกเครือที่หลากหลาย โดยการน าสินค้าของกลุ่มหนังสือที่เป็นพันธมิตร ได้แก่  
ส านักพิมพ์สยามอินเตอร์, ส านักพิมพ์อัมรินทร์ และส านักพิมพ์วิบูลย์กิจ ฯลฯ ซ่ึงมีสินค้าที่เป็นที่นิยมและอยู่ในความ
ต้องการของตลาด เช่น One Piece และโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว เป็นต้น มาจ าหน่ายร่วมด้วย เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย
จากช่องทางการจัดจ าหน่ายนี้ รวมทั้งพยายามสร้างวัฒนธรรมการให้บริการภายในองค์กร เพื่อมุ่งหวังสร้างความรู้สึก
ประทับใจ อบอุ่นให้กับลูกค้าให้ได้ใช้บริการแล้วกลับมาซ้ือซ้ าอีก นอกจากนี้ การขายผ่านช่องทางออนไลน์จะมี
โปรโมชั่นเดียวกันกับการขายในงาน Book Fair ซ่ึงในปีนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการลดราคามากที่สุดกว่าที่ผ่านมา ประกอบ
กับหนังสือที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้รับความนิยมอย่างสูงในปีนี้ จึงส่งผลท าให้ยอดขายใน
ช่องทางนี้สูงกว่าปีก่อนอย่างชัดเจน  

ในช่วงปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตจ านวน 2.84 ล้านบาท 
ลดลง  0.79  ล้านบาท จากรายได้ในปี 2559 จ านวน 3.63  ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 21.76 เนื่องจากตลาด
ในกลุ่มนี้มีการแข่งขันกันสูงและสินค้าของบริษัทฯ เองที่น ามาจัดจ าหน่ายลดลง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงจ าหน่าย
สินค้าผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ  Nstore.net, LINE, LINE Shop, Tarad.com, Lazada และช่องทางออนไลน์อื่นๆ มากขึ้น
กว่าปี 2559 และท าการตลาดด้วยส่ือผสมผสานทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อโปรโมทสินค้าต่างๆ ใน Nstore โดยยัง
คงไว้ซ่ึงคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการเช่นเดิม เพื่อมุ่งหวังสร้างความรู้สึกประทับใจ อุ่นใจให้กับลูกค้า โดยใน
ปีนี้ยังคงน าสินค้าของพันธมิตรของบริษัทฯ ที่เป็นที่นิยมและอยู่ในความต้องการของตลาด เช่น หนังสือ One Piece, 
Soul Eater, Angel Heart, My Hero และโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว, สึบาสะ สงครามเทพข้ามมิติ, เซ็นต์เซย์ย่า จ้าวนรกฮาเดส  
เป็นต้น มาจ าหน่ายเช่นเดิมเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายจากช่องทางการจัดจ าหน่ายนี้ด้วย 

ในช่วงปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตจ านวน 1.94 ล้านบาท 
ลดลง  0.9 ล้านบาท จากรายได้ในปี 2560 จ านวน 2.84  ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 31.69 เนื่องจากบริษัทฯ  
มีการออกหัวหนังสือใหม่น้อยลง ทั้งในส่วนของพ็อคเก็ตบุ๊คส์และหนังสือ ส่ิงพิมพ์ส าหรับเยาวชน ส่งผลให้สินค้าที่จัด
จ าหน่ายในเว็บไซท์ Nstore.net และช่องทางออนไลน์อื่นๆ ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์การ
แข่งขันโดยพัฒนาระบบปฏิบัติการ การจัดส่ง การช าระเงิน ระบบคืนสินค้า บริการหลัการขาย และหน้าเว็บไซต์ ตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่ออ านวยความสะดวก ความน่าเช่ือถือ รวมถึงสร้างความเช่ือมั่นในระบบให้แก่ลูกค้า 
ซ่ึงเป็นการสร้างความได้เปรียบให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขยาย
ช่องทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ (Marketplace) อื่นๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น JD.co.th, Shopee.co.th เป็นต้น เพื่อเป็น
การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายในอนาคต  
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4. รายได้ด้านการศึกษา 

4.1 สื่อการเรียนการสอน/รายการผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อรูปแบบใหม่ 

ในช่วงปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจนี้จ านวน 4.57 ล้านบาท ลดลง 15.59  ล้านบาท จากรายได้ในปี 2558  
จ านวน 20.16  ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 77.33  เนื่องจากธุรกิจโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมีการแข่งขันสูง 
เพราะในปีนี้บริษัทฯ มีการผลิตรายการทีวีและคอนเทนท์ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเป็นผู้ร่วมผลิตรายการในทีวี
ดิจิทัล และรับจ้างผลิตรายการและคอนเทนท์ให้กับทีวีดิจิทัล NOW ช่อง 26 โดยบริษัทฯ พยายามที่จะผลิตรายการที่มี
ประโยชน์ ความรู้และความบันเทิงให้กับผู้ชม 

ในช่วงปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจนี้จ านวน 6.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.73 ล้านบาท จากรายได้ในปี 2559  
จ านวน 4.57 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.86 เนื่องจากธุรกิจโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมีการแข่งขันสูง เพราะ
ในปีนี้บริษัทฯ มีการผลิตรายการทีวีและคอนเทนท์ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเป็นผู้ร่วมผลิตรายการในทีวีดิจิทัล 
และรับจ้างผลิตรายการและคอนเทนท์ให้กับทีวีดิจิทัล NOW ช่อง 26 และพยายามที่จะผลิตรายการที่มีประโยชน์ ความรู้
และความบันเทิงให้กับผู้ชม และในปีนี้ทางบริษัทได้น ารายการ Hello English มาออกอากาศในช่อง NOW  ซ่ึงเนื้อหา
ของรายการจะเป็นการสอนภาษาอังกฤษ และพัฒนารูปแบบเนื้อหาผ่านออนไลน์ ซ่ึงจากการส ารวจความต้องการของ
อาจารย์ระดับมัธยมศึกษา พบว่าการจัดท ารูปแบบใหม่ในแบบดิจิทัลจะตอบสนองความต้องการใช้ส่ือที่มีความทันต่อ
เหตุการณ์ ข่าวสาร และเทคโนโลยียุคปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการรับรู้ และสร้างการเรียนรู้ส่ิงใหม่อย่างไม่
หยุดนิ่งให้แก่เยาวชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในด้านการมุ่งเน้นและยกระดับมาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษ
ของเยาวชน 

ในช่วงปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจนี้จ านวน 1.70 ล้านบาท ลดลง 4.60  ล้านบาท จากรายได้ในปี 2560  
จ านวน 6.30 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 73.02 เนื่องจากธุรกิจโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประสบปัญหาการ
แข่งขันที่รุนแรง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจโทรทศัน์
ระบบดิจิทัล และการใช้บริการโซเชียลมีเดียผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต โดยส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เห็นได้จากมี
ผู้ประกอบการหลายรายในอุตสาหกรรมต่างทยอยปรับตัว ทั้งการปรับรูปแบบรายการ การลดช่องสถานีของสปริงนิวส์ 
การประกาศโครงการ Early Retire ของช่อง 3 การลดจ านวนพนักงานของสปริงนิวส์ และนิวทีวี ตลอดจนการประกาศ
ยุติการออกอากาศของช่อง Money Channel ซ่ึงบริษัทฯ เองก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยบริษัทฯ ยังคง
เป็นผู้ร่วมผลิตรายการในทีวีดิจิทัล และรับจ้างผลิตรายการและคอนเทนท์ให้กับทีวีดิจิทัล Nation TV ช่อง 22 ผ่าน
รายการ Hello English มาออกอากาศในช่อง Nation TV เช่นเดิมจนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2561 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผน
ที่จะผลิตรายการและคอนเทนท์ที่มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบเนื้อหาด้านภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับมาตรฐานทักษะ
ภาษาอังกฤษของเยาวชนเช่นเดิม โดยผ่านทางเว็บไซต์ Nejavu.com รวมถึงการใช้ช่องทางส่ือดิจิทัลทุกรูปแบบ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการใช้ส่ือที่มีความทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสาร และเทคโนโลยียุคปัจจุบัน  

4.2 สื่อสิ่งพิมพ์การเรียนการสอนและบริการท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ในช่วงปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจ านวน 8.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.58 ล้านบาท จากรายได้ในปี 
2558 จ านวน 8.04 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.21 เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจัดท า NJ Digital แทนการ
ผลิตนิตยสารรายเดือน Nation Junior เพื่อเป็นการขยายตลาด และบริษัทฯ ยังคงผลิต NJ Special Admission ซ่ึง
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ประกอบด้วยชุดหนังสือ จ านวน 2 เล่ม โดยรวบรวมเนื้อหาบทเรียนและข้อสอบ ด าเนินการสอนโดยคณาจารย์ช้ันน า 
การทบทวนจะครอบคลุมความรู้เพื่อใช้สอบ GAT/PAT, O-NET, และ 7 วิชาสามัญ คู่มือฉบับนี้ใช้เป็นส่ือประกอบ
โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย 

ในช่วงปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจ านวน 2.23 ล้านบาท ลดลง 6.39 ล้านบาท จากรายได้
ในปี 2559 จ านวน 8.62 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 74.13  เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจัดท า NJ Digital แทน
การผลิตนิตยสารรายเดือน Nation Junior เพื่อเป็นการขยายตลาด และพัฒนารูปแบบเนื้อหาผ่านออนไลน์ภายใต้ Hello 
English จากการส ารวจความต้องการของอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา พบว่าการจัดท ารูปแบบใหม่ในแบบดิจิทัลจะ
ตอบสนองความต้องการใช้ส่ือที่มีความทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสาร และเทคโนโลยียุคปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพใน
การรับรู้ และสร้างการเรียนรู้ส่ิงใหม่อย่างไม่หยุดนิ่งให้แก่เยาวชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในด้านการมุ่งเน้น
และยกระดับมาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษของเยาวชน โดยรายการ Hello English ได้น าไปเสนอผ่านส่ือโทรทัศน์จึงท า
ให้รายได้ในส่วนนี้ลดลง และบริษัทฯยังคงผลิต NJ Special Admission ซ่ึงประกอบด้วยชุดหนังสือ จ านวน 2 เล่ม โดย
รวบรวมเนื้อหาบทเรียนและข้อสอบ ด าเนินการสอนโดยคณาจารย์ช้ันน า การทบทวนจะครอบคลุมความรู้เพื่อใช้สอบ 
GAT/PAT, O-NET, และ 7 วิชาสามัญ คู่มือฉบับนี้ใช้เป็นสื่อประกอบโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย แต่ผลตอบ
รับในปีนี้ไม่สูงเท่าที่ควรเนื่องจากจ านวนเด็กที่ร่วมโครงการมีจ านวนลดลงมาจากประชากรของทั้งประเทศมีจ านวนที่
ลดลงเรื่อยๆ 

ในช่วงปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจ านวน 2.13 ล้านบาท ลดลง 0.10 ล้านบาท จากรายได้ในปี 
2560 จ านวน 2.23 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 4.48 เนื่องจากผลตอบรับจากโครงการ NJ Special Admission 
2018 ยังทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนตามจ านวนเด็กที่ร่วมโครงการฯ ซ่ึงสอดคล้องกับจ านวนนักเรียนในระบบโรงเรียน 
จ าแนกตามระดับการศึกษา และช้ันปีการศึกษา 2550 - 2559 (ที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ) ที่โดยรวมยังทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีการจัดท าคู่มือส าหรับ
ทบทวนความรู้เตรียมสอบแอดมิชชันที่จัดท าขึ้นเป็นฉบับพิเศษ ประกอบด้วยชุดหนังสือ จ านวน 2 เล่ม โดยรวบรวม
เนื้อหาบทเรียนและข้อสอบที่ด าเนินการสอนโดยคณาจารย์ช้ันน า การทบทวนจะครอบคลุมความรู้เพื่อใช้สอบ 
GAT/PAT, O-NET, และ 7 วิชาสามัญ ซ่ึงคู่มือฉบับนี้ใช้เป็นส่ือประกอบโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย กับ 
สหพัฒน์ ครั้งที่ 21 ที่ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 และถ่ายทอดสัญญาณบรอด
แบนด์ไปยังโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศมากว่า 500 โรงเรียน นอกจากนี้ ยังสามารถทบทวนความรู้ผ่านทาง
เว็บไซต์ได้ตลอดปี  

 

5. รายได้อื่น 

ในช่วงปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจ านวน 20.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.33 ล้านบาท จาก
รายได้ในปี 2558 จ านวน 16.60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.08 โดยมีสาเหตุมาจากรายได้จากดอกเบี้ย
รับและรายได้ค่าบริการอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  

ในช่วงปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจ านวน 20.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.06  ล้านบาท จาก
รายได้ในปี 2559 จ านวน 20.93 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.29 โดยมีสาเหตุมาจากรายได้จากดอกเบี้ยรับ
และรายได้อื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย  
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ในช่วงปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจ านวน 14.38 ล้านบาท ลดลง 6.61 ล้านบาท จากรายได้
ในปี 2560 จ านวน 20.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 31.49 โดยมีสาเหตุมาจากรายได้จากดอกเบี้ยรับและ
รายได้อื่นๆ ที่ลดลงจากปีก่อน 

ข. ต้นทุนขายและการให้บริการ 

ประเภท 
2561 2560 2559 

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

ต้นทุนค่าลิขสิทธิ์ 14.84 16.80 7.60 5.54 10.69 6.63 
ต้นทุนอ่ืนๆ 104.02 117.76 65.44 47.67 89.11 55.25 

รวมต้นทุนขายสินค้าและให้บริการ 118.86 134.56 73.04 53.21 99.80 61.88 

หมายเหตุ: ก สัดส่วนร้อยละต่อรายได้จากการขายสินค้าและการใหบ้ริการ 
 

ค่าลิขสิทธ์ิของกลุ่มบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.63 ร้อยละ 5.54 และร้อยละ 16.80 ของรายได้จากการ          
ขายสินค้าและการให้บริการในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามล าดับ โดยในปี 2559 ค่าลิขสิทธิ์ของกลุ่มบริษัทฯ  ลดลง
จากปี 2558 เนื่องจากยอดขายของธุรกิจส่ิงพิมพ์ ในปี 2560 ค่าลิขสิทธิ์ของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงจากปี 2559 เนื่องจากมีการ
ผลิตสินค้าที่น้อยลงจากปีก่อน โดยเน้นเลือกเรื่องที่คาดว่าจะขายได้และพิมพ์ในปริมาณที่เหมาะสม  และในปี 2561 
ค่าลิขสิทธิ์ของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เนื่องจากบริษัทย่อยมีการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์และจ่ายค่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟต์แวร์ รวมถึงซอฟต์แวร์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

ต้นทุนอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.25 และร้อยละ 47.67 และร้อยละ 117.76  ของรายได้
จากการขายสินค้าและการให้บริการในปี 2559  ปี 2560 และปี 2561 ตามล าดับ โดยในปี 2559  ลดลงร้อยละ 5.58 ซ่ึงเกิด
จากมาตรการในการควบคุมและลดต้นทุนอื่นๆ ให้มากขึ้น รวมถึงการลดจ านวนพิมพ์ให้เหมาะสม ในปี 2560 ลดลงร้อย
ละ 26.56 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ได้ลดจ านวนพิมพ์ให้สอดคล้องกับยอดจ าหน่ายมากขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในส่วนของ
ค่าจัดท าต้นฉบับลดลง นอกจากนี้ ต้นทุนบริการที่ลดลงก็สอดคล้องกับรายได้ค่าบริการที่ลดลงด้วย โดยกลุ่มบริษัทฯ 
ยังคงรักษามาตรการในการควบคุมและลดต้นทุนอื่นๆ เช่นเดิม และในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.95 เนื่องจากกลุ่มบริษัท
ฯ ได้มีการลงทุนในบริษัทย่อยท าให้มีต้นทุนจากการพิมพ์หนังสือพิมพ์แจกฟรี และการผลิตส่ือออนอไลน์เพิ่มสูงขึ้น 
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ค. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ประเภท 
2561 2560 2559 

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

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 22.51 25.48 14.88 10.94 18.63 11.55 

ค่าตอบแทนพนักงาน 44.92 50.85 34.14 24.87 34.63 21.47 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย 17.56 19.88 18.29 13.32 17.95 11.13 

ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ - - - - 204.45 126.77 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและส ารองต่างๆ 56.16 63.58 0.14 - -  -  

อ่ืนๆ 2.57 2.92 6.5 4.74 8.78 5.44 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 143.72 162.71 73.95 53.87 284.44 176.36 

หมายเหตุ: ก สัดส่วนร้อยละต่อรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 
 

กลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารร้อยละ 11.55  ร้อยละ 10.94 และร้อยละ 25.48 ของรายได้จาก
การขายสินค้าและการให้บริการในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามล าดับ โดยในปี 2559  ลดลงจ านวน 0.46 ล้านบาท 
เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปี 2560 ลดลงจ านวน 3.75 
ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกปี และในปี 2561 
เพิ่มขึ้นจ านวน 7.63 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ ากัด (OWM) ในเดือนเมษายน 
2561 รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ ได้ด าเนินการย้ายมาอยู่ในสถานประกอบการเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการระหว่าง
กัน ในเดือนตุลาคม 2561 ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ยังคงนโยบายในการลดและ
ควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

ค่าตอบแทนพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.47  ร้อยละ 24.87 และร้อยละ 50.85 ของ
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามล าดับ ในปี 2559 ค่าตอบแทนพนักงาน
ลดลง 0.01 ล้านบาท ซ่ึงลดลงกว่าปีก่อนเล็กน้อย ในปี 2560 ค่าตอบแทนพนักงานลดลง 0.49 ล้านบาท ซ่ึงลดลงกว่าปี
ก่อนเล็กน้อย และในปี 2561 ค่าตอบแทนพนักงานเพิ่มขึ้นจ านวน 10.78 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีจ านวน
พนักงานเพิ่มขึ้นจากบริษัทย่อย รวมถึงมีการจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์พนักงานส าหรับกลุ่มธุรกิจที่ได้มีการปิดตัวลง
ระหว่างปี 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายของกลุ่มบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.13  ร้อยละ 13.32 และร้อยละ 
19.88 ของรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในป ี2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามล าดับ โดยในปี 2559 ค่าใช้จ่าย
ลดลงจ านวน 10 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น โดยลดและควบคุมค่าใช้จ่ายใน
การออกบูธและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในปี 2560 ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจ านวน 0.34 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มี
ค่าใช้จ่ายในการออกบูธเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นยอดขายของบริษัทให้มากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงรักษามาตรการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกบูธและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และในปี 2561 ค่าใช้จ่ายลดลงจ านวน 0.73 ล้านบาท 
สอดคล้องกับรายได้จากการขายที่ลดลง ประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในช่วงปรับโครงสร้างธุรกิจ ท าให้จ านวนหนังสือ
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ที่ออกใหม่ในปีนี้มีไม่มากนัก ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงออกบูธต่างๆ รวมถึงงานมหกรรมหนังสือ และงานสัปดาห์
หนังสือแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อระบายสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยส่ิงพิมพ์ เนื่องจากแนวโน้มของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการตั้งส ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  และมุ่งเน้นการ
ผลิตและจ าหน่ายส่ิงพิมพ์เฉพาะที่ท าก าไรให้แก่กลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งมีแผนงานและมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการ
ผลิตโดยลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้รับรู้ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือและตัด
จ าหน่ายลิขสิทธิ์ส าหรับพิมพ์จ านวน 204.45 ล้านบาท 

ในปี 2560 และปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าและส ารองต่างๆ จ านวน 0.14 ล้านบาท และ 
56.16 ล้านบาท ตามล าดับ โดยเป็นหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญของกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการด้อยค่าของค่า
ความนิยมที่ได้รับมาจากการซ้ือธุรกิจ 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ต้นทุนสินค้าบริจาค ดอกเบี้ยจ่าย และอื่นๆ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.44  ร้อยละ 4.74 และร้อยละ 2.92 ของรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในปี 2559 ปี 
2560 และปี 2561 ตามล าดับ โดยในปี 2559 ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจ านวน 3.27 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
อื่นๆ เพิ่มสูงขึ้น ในปี 2560 และปี 2561 ค่าใช้จ่ายลดลงจ านวน 2.28 ล้านบาท และ 3.93 ล้านบาท ตามล าดับ เนื่องจาก
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ง.  อัตราก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรสุทธิ 

ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 38.12 ร้อยละ 46.79 และร้อยละ 
(34.56) ตามล าดับ โดยในปี 2559 มีอัตราก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.05 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการลด
และควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปี 2560 มีอัตราก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.67 เนื่องจากต้นทุนขาย
ลดลงจากการรับรู้ผลขาดทุนของสินค้าจากการปรับโครงสร้างธุรกิจเมื่อปี 2559 รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการ
ลดและควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และในปี 2561 มีอัตราก าไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 81.35 เนื่องจากผลการ
ด าเนินงานของบริษัทย่อยยังไม่ครอบคลุมต้นทุนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์แจกฟรี รวมถึงต้นทุนในการผลิตส่ือออนไลน์ต่างๆ 
ได้ เนื่องจากบริษัทย่อยดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราก าไรสุทธิในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ร้อยละ (117.37) ร้อยละ 4.54 และร้อยละ 
(164.48) ตามล าดับ โดยในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนซ่ึงเกิดจากการปรับโครงสร้างธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ส่ิงพิมพ์  จึงส่งผลให้อัตราก าไรสุทธิลดลง ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิซ่ึงเกิดจากต้นทุนขายลดลงจากการ
รับรู้ผลขาดทุนของสินค้าจากการปรับโครงสร้างธุรกิจเมื่อปี 2559 รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการลดและควบคุม
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนซ่ึงเกิดจากต้นทุนในการ
ให้บริการของบริษัทย่อยที่สูง รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าและส ารองต่างๆ 
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ฐานะทางการเงิน 

ก. สินทรัพย ์

ณ ส้ินปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 448.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 127.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
39.54 จากยอดสินทรัพย์รวม ณ ส้ินปี 2560 โดยสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทฯ ฯ มีดังนี้ คือ ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลอื  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซ่ึงมีสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม ณ  ส้ินปี 
2561 เท่ากับร้อยละ 2.85 ร้อยละ 2.78 ร้อยละ 75.57  ร้อยละ 0.02 และร้อยละ 10.98  ตามล าดับ การเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์หลักดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ลูกหนี้การค้า 

              หน่วย: ล้านบาท 
 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั :    
ยังไม่ครบก าหนดช าระ 0.09 3.74 3.07 
เกินก าหนดช าระ    

น้อยกว่า 6 เดือน - 7.67 5.81 
6 - 12 เดือน 2.01 4.74 16.71 
มากกว่า 12 เดือน 32.89 25.08 2.85 

 34.99 41.23 28.44 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (34.90) (0.07) (0.07) 
       ค่าเผื่อสินค้ารับคืน  - - 

สุทธิ 0.09 41.16 28.37 

กิจการอื่นๆ :    
ยังไม่ครบก าหนดช าระ 10.50 21.19 19.77 
เกินก าหนดช าระ    

น้อยกว่า 6 เดือน 3.28 2.46 5.53 
6 - 12 เดือน 0.01 0.13 0.29 
มากกว่า 12 เดือน 0.06 3.78 6.09 

 13.85 27.56 31.68 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (0.07) (3.84) (6.24) 
      ค่าเผื่อสินค้ารบัคืน (1.08) (2.46) (3.47) 

สุทธิ 12.70 21.26 21.97 

รวมลูกหนี้การค้า 12.79 62.42 50.34 
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ลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน และลูกหนี้การค้ากิจการอื่นๆ 
โดยมีการหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซ่ึงกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้โดยมีการ
วิเคราะห์จากลูกหนี้ที่มีอายุหนี้เกินก าหนดช าระมากกว่า 180 วัน จะพิจารณาและท าการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 
50 และลูกหนี้ที่มีอายุหนี้เกินก าหนดช าระมากกว่า 365 วัน จะพิจารณาและท าการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 100  
และลูกหนี้ที่คาดว่าจะมีปัญหาในการเรียกเก็บเงินในอนาคตจะท าการวิเคราะห์ประวัติการช าระหนี้ และการคาดการณ์
เกี่ยวกับการช าระหนี้ในอนาคตลูกหนี้เพื่อตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามการคาดการณ์ รวมทั้งลูกหนี้จะถูกตัดจ าหน่าย
จากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีการหักค่าเผื่อสินค้ารับคืน ซ่ึงมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อ
สินค้ารับคืนโดยใช้สัดส่วนร้อยละของสินค้ารับคืนต่อสินค้าที่ขายโดยเฉลี่ย 12 เดือนย้อนหลัง โดยกลุ่มบริษัทฯ จะ
ตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อดังกล่าวทุกส้ินไตรมาส  

ณ ส้ินปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าจ านวน 50.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
6.58 จากยอดลูกหนี้การค้า ณ ส้ินปี 2558 ณ ส้ินปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าจ านวน 62.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
12.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.99 จากยอดลูกหนี้การค้า ณ ส้ินปี 2559 โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากลูกหนี้
การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันมียอดเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการขายสินค้าให้กับบริษัทในเครือและมีการทยอยรับช าระ
หนี้ ส่วนลูกหนี้การค้ากิจการอื่นๆ กลุ่มบริษัทฯ สามารถรับช าระหนี้ในระหว่างปีได้มากขึ้น และ ณ ส้ินปี 2561 กลุ่ม
บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าจ านวน 12.79 ล้านบาท ลดลง 49.63 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 79.51 จากยอดลูกหนี้การค้า ณ 
ส้ินปี 2560 ซ่ึงสอดคล้องกับยอดจ าหน่ายที่ลดลง ประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ ได้รับช าระหนี้บางส่วนระหว่างปีจากลูกหนี้
การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

สินค้าคงเหลือ                หน่วย: ล้านบาท 

 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

สินค้าส าเร็จรูป 31.18 46.00 244.59 
หัก ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (18.70) (27.35) (220.25) 

สุทธิ 12.48 18.65 24.34 

 
สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงในสัดส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่า

สินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไปและผลิตครบชุดแล้ว และสัดส่วนร้อยละ 100 ของสินค้าคงเหลือที่มีอายุ
มากกว่า 3 ปีขึ้นไปแต่ยังผลิตไม่ครบชุด แต่ในปี 2559 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างธุรกิจผลิตและจ าหน่ายส่ิงพิมพ์
เนื่องจากแนวโน้มของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงบริษัทฯ ได้พิจารณาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยตั้ง
ส ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมุ่งเน้นการผลิตและจ าหน่ายส่ิงพิมพ์
เฉพาะที่ท าก าไรให้แก่กลุ่มบริษัทฯ โดยในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
ส าหรับสินค้าที่เสื่อมสภาพ ล้าสมัยและค้างนาน โดยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณการราคาที่จะขายได้จากการ
ด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นโดยประมาณในการขาย  โดยมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง ดังนี้ 
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 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 

สินค้าที่มีอายุมากกว่า 12 เดือน - ร้อยละ 50 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
สินค้าที่มีอายุมากกว่า 18 เดือน - ประมาณราคาที่จะขายได้แบบการขายเหมาลดราคา 
สินค้าที่มีอายุมากกว่า 24 เดือนขึ้นไป - ประมาณราคาที่จะขายได้แบบการขายเหมาช่ังกิโล 

นอกจากนี้ การตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงจะถูกพิจารณาจากผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งทุกส้ินเดือน อย่างไรก็ตาม
สินค้าคงเหลือที่มีการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังคงสามารถจ าหน่ายสินค้าได้ตามช่องทางการขายที่
ได้มีการประมาณไว้ 

ณ ส้ินปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือสุทธิจ านวน 24.34 ล้านบาท ลดลง 199.22 ล้านบาท หรือลดลง    
ร้อยละ 89.11 จากส้ินปี 2558 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจผลิตและจ าหน่ายส่ิงพิมพ์เนื่องจาก
แนวโน้มของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้ทางกลุ่มบริษัทฯ ไดล้ดจ านวนการผลิตหนังสือโดยคัดเลือกหนังสือที่ตรง
กับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการบริหารสินค้าคงคลัง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีการจ าหน่ายสินค้า  
เพิ่มมากขึ้นจากการจัดกิจกรรมโครงการ CSR การจัดกิจกรรมออกบูธตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน 
ตลาดนัดหนังสือ อาคารส านักงานของบริษัทฯ และตลาดนัดของอาคารส านักงานอื่นๆ มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายมากขึ้นเพื่อเป็นการบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ณ ส้ินปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือสุทธิจ านวน 18.65 ล้านบาท ลดลง 5.69 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ 23.38 จากส้ินปี 2559 สืบเนื่องจากในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจผลิตและจ าหน่ายส่ิงพิมพ์
เนื่องจากแนวโน้มของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ท าการระบายสินค้าตามแผนการที่ก าหนดไว้
เพื่อให้สินค้าคงเหลือมีจ านวนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ท าการลดจ านวนการผลิตหนังสือโดยคัดเลือก
หนังสือที่ตรงกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการบริหารสินค้าคงคลัง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีการ
จ าหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้นจากการจัดมหกรรมลดราคาหนงัสือครั้งใหญ่ในงานมหกรรมหนงัสือ และงานสัปดาห์หนังสือ
แห่งชาต ิและจัดกิจกรรมโครงการ CSR การจัดกิจกรรมออกบูธตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ตลาด
นัดหนังสือ อาคารส านักงานของบริษัทฯ และตลาดนัดของอาคารส านักงานอื่นๆ มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายมากขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายและบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ณ ส้ินปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือสุทธิจ านวน 12.48 ล้านบาท ลดลง 6.17 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ 33.08 จากส้ินปี 2560 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับแนวโน้มของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยยังคงจ าหน่ายสินค้าผ่านงานมหกรรมหนังสือ และงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ  จัดกิจกรรม
โครงการ CSR การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ออกบูธตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการคัดเลือก
หนังสือที่ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว 

ณ ส้ินปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 20.83 ล้านบาท ลดลง 47.58 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 69.55 จากส้ินปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน        
43.72 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 3.74  ล้านบาท เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและจ่ายดอกเบี้ย
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จ านวน 10.47 ล้านบาท เงินลงทุนช่ัวคราวลดลงจ านวน 7.19 ล้านบาท โดยในปี 2559 มีการลงทุนในเงินลงทุนในตรา
สารหนี้ เนื่องจากมีอัตราผลตอบแทนที่ดี รวมทั้งมีการซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ านวน 7.27 ล้านบาท และซ้ืออุปกรณ์
จ านวน 0.05 ล้านบาท   

ณ ส้ินปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 92.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.39 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 342.73  จากส้ินปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน        
61.62 ล้านบาท มีการจ่ายดอกเบี้ยจ านวน 0.48 ล้านบาท เงินลงทุนช่ัวคราวลดลงจ านวน 142.98 ล้านบาท โดยใน
ระหว่างปี 2560 มีการลงทุนในเงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีอัตราผลตอบแทนที่ดี  รวมทั้งมีการซ้ือ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ านวน 15.90 ล้านบาท   

ณ ส้ินปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 338.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 246.53 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 267.33  จากส้ินปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific 
Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และมีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานจ านวน 82.96 ล้านบาท เงินลงทุนช่ัวคราวลดลงจ านวน 102.92 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2561 มีการ
จ าหน่ายตราสารหนี้กองทุนส่วนบุคคล เนื่องจากครบก าหนดอายุ รวมทั้งมีการซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ านวน 27.60 
ล้านบาท   

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ ส้ินปี  2559 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ านวน 4.20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 80.54 จากส้ินปี 
2558  เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการซ้ือลิขสิทธ์ิที่น้อยกว่าปีก่อนและเลือกสรรหนังสือมากขึ้นเพื่อให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาด ณ ส้ินปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ านวน 12.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 200.47 
จากส้ินปี 2559 เนื่องจากในปี 2560 ทางกลุ่มบริษัทฯ มีการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในกลุ่มบริษัทฯ ในเครือ 
แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการเลือกสรรลิขสิทธ์ิหนังสือมากขึ้นเพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาด  
ณ ส้ินปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ านวน 49.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 290.27 จากส้ินปี 2560 
เนื่องจากในปี 2561 ทางกลุ่มบริษัทฯ มีการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์และจ่ายค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ส าหรับบริษัทย่อย 
เพิ่มขึ้นจ านวน 20.49 ล้านบาท รวมถึงมีซอฟต์แวร์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีกจ านวน 5.95 ล้านบาท 

ข. แหล่งที่มาของเงินทุน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ ส้ินปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 267.14 ล้านบาท ลดลง 219.89 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
45.15 จากผู้ถือหุ้น ณ ส้ินปี 2558 เนื่องจากผลประกอบการในปี 2559 มีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 213.86 ล้านบาท และมี
การจ่ายเงินปันผลจ านวน 3.74  ล้านบาท ณ ส้ินปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 274.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
7.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.73 จากผู้ถือหุ้น ณ ส้ินปี 2559 เนื่องจากผลประกอบการในปี 2560 มีผลก าไรสุทธิ
จ านวน 7.18 ล้านบาท จึงมีผลท าให้ขาดทุนสะสมลดลง และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ณ ส้ินปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวม 373.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.19 จากผู้ถือหุ้น ณ ส้ินปี 2560 
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เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการจ าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 195,500,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นมูลค่า 273,700,000 จึงมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น โดยมีผลขาดทุนสุทธิ 168.95 
ล้านบาท ส่งผลให้ผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น  

 
 

หนี้สิน 

หนี้สินหลักของกลุ่มบริษัทฯ ณ ส้ินปี 2559 2560 และ 2561 คือ เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น และ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซ่ึงมีสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 20.07 ร้อยละ 1.63 และร้อยละ2.78  ตามล าดับในปี 2559 
และ ร้อยละ 4.10 ร้อยละ1.23 และร้อยละ3.28  ตามล าดับในปี 2560 และ ร้อยละ 1.01 ร้อยละ9.16 และร้อยละ2.99  
ตามล าดับในปี 2561 

ณ ส้ินปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวม  109.35  ล้านบาท ลดลง  63.02  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36.57  
จากหนี้สินรวม ณ ส้ินปี 2558  โดยมีสาเหตุหลักคือ เจ้าหนี้การค้าจ านวน 75.57  ล้านบาท ลดลง 47.26 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 38.47 เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจ านวน 6.12 ล้านบาท ลดลง 3.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36.88 เนื่องจากมี
การจ่ายช าระหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจ านวน 10.46 ล้านบาท ลดลง 4.93 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.03  

ณ ส้ินปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวม  46.79  ล้านบาท ลดลง 62.56  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 57.21  จาก
หนี้สินรวม ณ ส้ินปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักคือ เจ้าหนี้การค้าจ านวน 13.17 ล้านบาท ลดลง 62.40 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 82.57 เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจ านวน 3.94 ล้านบาท ลดลง 2.18 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35.62 เนื่องจากมีการ
จ่ายช าระหนี้ และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจ านวน 10.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.67  

ณ ส้ินปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวม  74.51  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.72  ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.23 
จากหนี้สินรวม ณ ส้ินปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักคือ เจ้าหนี้การค้าจ านวน 4.54 ล้านบาท ลดลง 8.63 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 65.54 เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจ านวน 41.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 942.70 โดยส่วน
ใหญ่เป็นเจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย์อื่นของบริษัทย่อย  

ค. สภาพคล่อง 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.64  และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 3.24 
ซ่ึงลดลงจากปี 2558  จ านวน 0.05 เท่า และเพิ่มขึ้น 1.00 เท่า เนื่องจากสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ลดลงจากการตั้งส ารอง
ค่าเผื่อสินค้าลดลงจึงท าให้สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง และท าให้อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปี 2558 และอัตราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 3.24 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ านวน 1 เท่า เนื่องจากยอดลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น หนี้สินหมุนเวียน
ลดลง จึงท าให้อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วดีขึ้นกว่าปี 2558 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีวงจรเงินสดเท่ากับ 197 วัน 
ลดลง  104 วัน จาก 301 วัน ในปี 2558 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยจ านวน 109 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 
2558 จ านวน 38  วัน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยจ านวน 445 วัน ลดลงจากปี 2558  จ านวน 92 วัน และมีระยะเวลาช าระ
หนี้จ านวน 357 วัน เพิ่มขึ้นจาก ปี 2558  จ านวน 50 วัน ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายสินค้าและการ
ให้บริการของปี 2559 ลดลงร้อยละ 23.57 และสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นเงินลงทุนช่ัวคราวโดยมี
อัตราร้อยละ 64.68 ลูกหนี้การค้าโดยมีอัตราร้อยละ 13.37 และสินค้าคงเหลือโดยมีอัตราร้อยละ 11.53 ของสินทรัพย์รวม  
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ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 8.89  และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 7.76 
ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปี 2559  จ านวน 5.25 เท่า และเพิ่มขึ้น  4.52  เท่า เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนลดลงจ านวน 63.88 ล้านบาท    
ซ่ึงมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงจ านวน 57.99 ล้านบาท  จึงมีผลให้สภาพคล่องสูง และท าให้อัตราส่วนสภาพ
คล่องเพิ่มขึ้นจากปี 2559 และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 7.76 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ านวน 4.52 เท่า 
เนื่องจากยอดลูกหนี้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง โดยหนี้สินหมุนเวียนลดลง
มากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน  จึงท าให้อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วดีขึ้นกว่าปี 2559 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีวงจร
เงินสดเท่ากับ 35 วัน ลดลง  162 วัน จาก 197 วัน ในปี 2559 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยจ านวน 148 
วัน  เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ านวน 39 วัน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยจ านวน 106 วัน ลดลงจากปี 2559 จ านวน 339 วัน และมี
ระยะเวลาช าระหนี้จ านวน 219 วัน ลดลงจาก ปี 2559 จ านวน 138 วัน เนื่องจากในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ สามารถขาย
สินค้าที่ค้างนานที่มีการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงได้เร็วขึ้น จึงท าให้วงจรเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ดีขึ้นจากปีก่อน โดย
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการของปี 2560  ลดลงร้อยละ 14.88  และสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัท
ฯ จะเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดโดยมีอัตราร้อยละ 28.71 เงินลงทุนช่ัวคราวโดยมีอัตราร้อยละ 32.07 ลูกหนี้
การค้าโดยมีอัตราร้อยละ 19.43 และสินค้าคงเหลือโดยมีอัตราร้อยละ 5.80 ของสินทรัพย์รวม 

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 5.87 ลดลงจากปี 2560  จ านวน 3.02 เท่า เนื่องจาก
สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจ านวน 86.78 ล้านบาท ซ่ึงมีสัดส่วนที่สูงกว่าหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจ านวน 31.87 ล้าน
บาท จึงมีผลให้สภาพคล่องสูงขึ้น และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 5.40 ซ่ึงลดลงจากปี 2560 จ านวน 2.36 เท่า 
เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง และสินค้าคงเหลือลดลงจ านวน 6.17 ล้าน
บาท จากการที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ท าการปรับลดระดับสินค้าคงเหลือให้มีจ านวนที่เหมาะสม รวมถึงกลุ่มบริษัทฯ ได้ท าการ
ลดจ านวนการผลิตหนังสือโดยคัดเลือกหนังสือที่ตรงกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการบริหารสินค้าคง
คลัง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีวงจรเงินสดเท่ากับ 174 วัน เพิ่มขึ้น 139 วัน จาก 35 วัน ในปี 2560 เนื่องจากกลุ่ม
บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยจ านวน 153 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ านวน 5 วัน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยจ านวน 47 
วัน ลดลงจากปี 2560 จ านวน 59 วัน และมีระยะเวลาช าระหนี้จ านวน 27 วัน ลดลงจาก ปี 2560 จ านวน 192 วัน แสดงให้
เห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ สามารถเก็บหนี้ได้ช้ากว่าการช าระหนี้ ส่งผลต่อสภาพคล่องของกิจการ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้
เจรจาให้ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันทยอยช าระหนี้คงค้างที่เกินก าหนดช าระได้ในช่วงปลายปี โดยรายได้จากการ
ขายสินค้าและการให้บริการของปี 2561 ลดลงร้อยละ 35.66 และสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดโดยมีอัตราร้อยละ 75.57 เงินลงทุนชั่วคราวโดยมีอัตราร้อยละ 0.02 ลูกหนี้การค้าโดยมีอัตรา
ร้อยละ 2.85 และสินค้าคงเหลือโดยมีอัตราร้อยละ 2.78 ของสินทรัพย์รวม  

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ในปี 2559  กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 43.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.53 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 742 จากปี 2558  เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ านวน 195.32    
ล้านบาท และมีขาดทุนจากสินค้าลดลงจ านวน 128.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558  จ านวน 125.22 ล้านบาท และ
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ านวน 12.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ านวน 12.35 ล้านบาท
เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างธุรกิจผลิตและจ าหน่ายส่ิงพิมพ์รวมทั้งในปี 2559  กลุ่มบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น
เพิ่มขึ้น ในขณะที่สินค้าคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง  
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 ในปี 2560  กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 61.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.90     
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.95 จากปี 2559 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิจ านวน 7.18 ล้านบาท และมสีาเหตุ
ส่วนใหญ่จากเจ้าหนี้การค้าลดลง 62.40 ล้านบาท จากการจ่ายช าระหนี้  

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 82.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.34 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.63 จากปี 2560 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 168.95 ล้านบาท โดยขาดทุน
มากกว่าปี 2560 จ านวน 176.13 ล้านบาท ซ่ึงเกิดจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและส ารองต่างๆ นอกจากนี้ กลุ่ม
บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ เจ้าหนี้การค้าลดลง ในขณะที่เจ้าหนี้อื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น  

เงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 10.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ านวน 
158.68 ล้านบาท เนื่องจากซ้ือเงินลงทุนในตราสารหนี้จ านวน 235 ล้านบาท   เงินสดรับสุทธิจากการจ าหน่ายเงินลงทุน
ในตราสารหนี้ จ านวน 137.05 ล้านบาท และเงินสดรับจากเงินลงทุนช่ัวคราว จ านวน 105.43 ล้านบาท  รับดอกเบี้ย
จ านวน 10.08 ล้านบาท และซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ านวน 7.27 ล้านบาท  

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 133.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 
จ านวน 123.13 ล้านบาท เนื่องจากซ้ือเงินลงทุนในตราสารหนี้จ านวน 312 ล้านบาท เงินสดรับสุทธิจากการจ าหน่ายเงิน
ลงทุนในตราสารหนี้ จ านวน 416.05 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว จ านวน 140.20 ล้านบาท และเงินสดจ่าย
เพื่อซ้ือตราสารหนี้ในกองทุนส่วนบุคคลจ านวน 101.27 ล้านบาท  รับดอกเบี้ยจ านวน 6.02  ล้านบาท และซ้ือสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน จ านวน 15.90 ล้านบาท  

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 67.29 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 
66.20 ล้านบาท เนื่องจากซ้ือเงินลงทุนในตราสารหนี้จ านวน 133 ล้านบาท เงินสดรับสุทธิจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ จ านวน 238.03 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับจ านวน 3.27 ล้านบาทโดยมีเงินสดจ่ายเพื่อซ้ือบริษัทย่อยสุทธิจาก
เงินสดที่ได้มา จ านวน 1.56 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ 12.40 ล้านบาท และเงิน
สดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น จ านวน 27.06 ล้านบาท  

 

เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

ในปี 2559  บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 3.74  ล้านบาท และมีการจ่ายดอกเบี้ยจ านวน 
0.55 ล้านบาทและเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลงจ านวน 9.92  ล้านบาท  ในปี 2560  บริษัทฯ มีการจ่ายดอกเบี้ยจ านวน 
0.48 ล้านบาท และในปี 2561  บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการออกหุ้นทุน จ านวน 273.70 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
ออกหุ้นทุน เงินสดจ่ายเพื่อช าระเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยจ่าย จ านวน 8.26 ล้านบาท 2.88 ล้านบาท และ 0.36 ล้านบาท 
ตามล าดับ 
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14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลตอ่ฐานะการเงินหรือการด าเนนิงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต 
 

14.2.1 การขยายธุรกิจไปยังโครงการใหม่ 
กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการที่จะใช้ประสบการณ์และความช านาญของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งการหาเนื้อหาใหม่ๆ        

ที่แตกต่างและโอกาสจากช่องว่างทางการตลาดในการออกส่ิงพิมพ์ฉบับใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้าและเจาะกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายให้มากขึ้น โดยกลุ่มบริษัทฯ คาดว่าการออกสินค้าใหม่จะส่งผลดีต่อกลุ่มบริษัทฯ ในการเพิ่มรายได้จากการขาย
ส่ิงพิมพ์และการขายโฆษณาในส่ิงพิมพ์ดังกล่าว รวมทั้งสร้างโอกาสในการหารายได้ต่อยอดในอนาคต อาทิเช่น รายได้
จากการขายหนังสือการ์ตูนรวมเล่ม และรายได้จากส่ือดิจิทัล และส่ือรูปแบบใหม่ เป็นต้น 

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการในการใช้ประโยชน์จากเนื้อหา (Content) ของกลุ่มบริษัทฯ และการใช้
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับเจ้าของลิขสิทธ์ิในต่างประเทศ มาใช้ประโยชน์เพื่อการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
จากส่ือใหม่ และได้ก าหนดแนวทางในการต่อยอดไปยังส่ือใหม่ใน 3 เรื่อง คือ 1) การให้บริการเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต  
2) การให้บริการคอนเทนท์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 3) การให้บริการคอนเทนท์ผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลอื่นๆ โดยกลุ่ม
บริษัทฯ คาดว่าการให้บริการผ่านส่ือใหม่นี้จะส่งผลดีกับบริษัทฯ ในการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัท
ฯ จากการขายโฆษณาและสปอนเซอร์ รวมทั้งรายได้จากผู้ใช้บริการ การตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน
ของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีความต้องการบริโภคเนื้อหาผ่านช่องทางใหม่ๆ การขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ   
และการเพิ่มช่องทางใหม่ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) เพื่อสนับสนุน
ธุรกิจส่ิงพิมพ์และธุรกิจอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทฯ  

 

14.2.2 การเพิ่มขึ้นของราคากระดาษและการขาดแคลนกระดาษ 
กระดาษที่ใช้ในการผลิตส่ิงพิมพ์จัดเป็นสินค้าประเภท Commodity ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาแปรผัน

ตามความต้องการของการบริโภคและปริมาณการผลิตของผู้ผลิต (Demand & Supply) ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความ
เสี่ยงจากการผันผวนของราคากระดาษ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและก าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ 
แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ มีการควบคุมและก าหนดแผนในการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขาย ท าให้ช่วยลดความ
เสี่ยงจากการผันผวนของราคากระดาษ โดยกลุ่มบริษัทฯ สามารถใช้นโยบายปรับราคาตามสภาพต้นทุนที่แท้จริงได้ ซ่ึง
ท าให้ผลกระทบจากเหตุดังกล่าวมีไม่มากนัก อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มรูปแบบของส่ิงพิมพ์ดิจิทัล เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค รวมถึงพยายามมองหาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้น 

 

14.2.3 การล้าสมัยของสินค้าคงเหลือ 
เนื่องจากสภาวการณ์ปัจจุบันที่แนวโน้มของการรับส่ือของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อการปรับ

โครงสร้างการประกอบธุรกิจและมูลค่าสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง จากเหตุการณ์ดังกล่าวทางบริษัทฯ 
ไดป้รับโครงสร้างการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายส่ิงพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ  โดยตั้งส ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ ได้ลดจ านวนผลิตหนังสือโดยคัดเลือกหนังสือที่ตรงกับ
ความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการบริหารสินค้าคงคลังใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดย
มีการจ าหน่ายสินค้าล้าสมัยในการจัดกิจกรรมโครงการ CSR และ การจัดกิจกรรมออก บูธตามสถานที่ต่างๆ และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายมากขึ้น ส าหรับหนังสือการ์ตูนที่มีเล่มต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทฯ  จะด าเนินการน าเล่มที่ออกใหม่วาง
จ าหน่ายควบคู่ไปกับเล่มที่ได้วางจ าหน่ายในตลาดแล้ว ซ่ึงรวมถึงการน าหนังสือการ์ตูนและหนังสือเด็กที่มีการ
ออกจ าหน่ายครบทุกเล่มแล้วมารวมชุดจัดจ าหน่ายเพื่อกระตุ้นการขายด้วย  ซ่ึงเป็นการบริหารสินค้าคงคลังให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  



  
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

การรับรองความถูกต้องของขอ้มลู 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีนั้น 
“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอ

รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด  หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระส าคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ
บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้ นายพนา จันทรวิโรจน์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือช่ือของ นายพนา จันทรวิโรจน์ ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น” 
 
                ช่ือ                           ต าแหน่ง    ลายมือช่ือ 
 
 
นายวรพจน ์ จรรย์โกมล กรรมการบริษัท       
       
 
นายวิโรจน ์ ตั้งเจตนาพร กรรมการบริษัท       
 
ผู้รับมอบอ านาจ 
 
นายพนา  จันทรวิโรจน ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร       
 
 
 



    บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสารแนบ 1     
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

ชื่อ-สกุล / อายุ  สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ต าแหน่ง (ปี) คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม ถือหุ้นในบริษัท  (%) ทางครอบครัว ชว่งเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

   
ณ 28 ธันวาคม 2561 
(นับรวมคู่สมรส) 

ระหว่างผู้บริหาร     

1. นายพนา จันทรวิโรจน์ 
กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลง
นามผูกพันบริษัทตามที่ก าหนดใน
หนังสือรับรอง 
 
เข้าด ารงต าแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที ่
4 เม.ย. 2554 
 

58  ปริญญาโท: Tufts University, USA 
 หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการ
เป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 71/2549 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 
 หลักสูตร Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP 15/2558)  
 
 
 

- -  18 ม.ค 2561 – 
ปัจจุบัน 
 เม.ย. 2561 -  
ปัจจุบัน 
 เม.ย. 2561 -  
ปัจจุบัน 
 มี.ค.58 - ปัจจุบัน 
 
 2555 – ปัจจุบัน 
 
 2557 - ธ.ค. 2561 
 
 2551 - 2561 
 2555 - 2559 
 2554 - 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการสภามหา 
วิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
 
 

- บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท์ 
- บจก. เนชั่น โกลบอล               
เอ็ดดูเทนเมนท์ 
- บจก.วันเวิลด์ มีเดีย 
 
- มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 
- บจก.โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์ม
เมชั่น เซอร์วิส 
- บจก. ดับบลิวพีเอส (ประเทศ
ไทย) 
- บจก. เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค 
- บมจ. เนชั่น มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
- บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท์ 
 
 
 

- สื่อและสิง่พิมพ์ 
 
- สื่อและสิง่พิมพ์ 
 
- สื่อและสิง่พิมพ์ 
 
- การศึกษา 
 
- สื่อและสิง่พิมพ์ 
 
- สื่อและสิง่พิมพ์ 
 
- สื่อและสิง่พิมพ์ 
- สื่อและสิง่พิมพ์ 
- สื่อและสิง่พิมพ์ 
 



    บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
ชื่อ-สกุล / อายุ  สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ต าแหน่ง (ปี) คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม ถือหุ้นในบริษัท  (%) ทางครอบครัว ชว่งเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

   
ณ 28 ธันวาคม 2561 
(นับรวมคู่สมรส) 

ระหว่างผู้บริหาร     

2. นายวรพจน์ จรรย์โกมล 
กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลง
นามผูกพันบริษัทตามที่ก าหนดใน
หนังสือรับรอง 
 
เข้าด ารงต าแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที ่
26 ก.พ. 2561 
 

51  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
University of Dallas, Texas, USA. 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลหะการ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการ
เป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 228/2559 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 
 

- -  ก.พ. 2561 -
ปัจจุบัน 
 เม.ย. 2561 -  
ปัจจุบัน 
 เม.ย. 2561 -  
ปัจจุบัน 
 พ.ค. 2558 - ก.พ. 
2561 
 

- กรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าทีส่ายงานการเงิน 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าทีส่ายงานการเงิน 
 

- บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท์ 
- บจก. เนชั่น โกลบอล               
เอ็ดดูเทนเมนท์ 
- บจก.วันเวิลด์ มีเดีย 
 
- บมจ. ยู ซิตี ้
 
 
 

- สื่อและสิง่พิมพ์ 
 
- สื่อและสิง่พิมพ์ 
 
- สื่อและสิง่พิมพ์ 
 
- อสังหาริมทรัพย์ 
 

3. นายสมชาย มีเสน 
กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลง
นามผูกพันบริษัทตามที่ก าหนดใน
หนังสือรับรอง 
 
เข้าด ารงต าแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที ่
15 มี.ค. 2561 
 

50  ปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การเมือง
การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต 
(ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

- -  เม.ย. 2561 -
ปัจจุบัน 
 ม.ค. 2561 - 
ปัจจุบัน 
 ก.พ. 2561 - 15 
ม.ค. 2562  
 มี.ค. 2561 - 
ปัจจุบัน 
2560 - ปัจจุบัน 

 2560 - 21 มิ.ย. 61 

 2537 - 2557 
 
 
 
 
 

- กรรมการ 
 
- กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
- ผู้ด าเนินรายการวิทยุ
อิสระ 
 
 
 

- บจก. เนชั่น โกลบอล               
เอ็ดดูเทนเมนท์ 
- บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 
 
- บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง      
คอร์ปอเรชั่น   
- บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท์ 
- บมจ.แมกซ ์เมทัล คอร์ปอเรชั่น 
- บมจ.เอคิว เอสเตท 
 
 

- สื่อและสิง่พิมพ์ 
 
- สื่อและสิง่พิมพ์ 
 
- สื่อและสิง่พิมพ์ 
 
- สื่อและสิง่พิมพ์ 
 
- อสังหาริมทรัพย์ 
- อุตสาหกรรมเหล็ก 
 
 



    บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
ชื่อ-สกุล / อายุ  สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ต าแหน่ง (ปี) คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม ถือหุ้นในบริษัท  (%) ทางครอบครัว ชว่งเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

   
ณ 28 ธันวาคม 2561 
(นับรวมคู่สมรส) 

ระหว่างผู้บริหาร     

4. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 
กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลง
นามผูกพันบริษัทตามที่ก าหนดใน
หนังสือรับรอง 
 
เข้าด ารงต าแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที ่
30 พ.ย. 2561 
 

56  ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัย นิวเซาท์
เวสท์ ประเทศออสเตรเลีย 
 
 
 

5.34 - 30 พ.ย. 2561 - 
ปัจจุบัน 
ส.ค. 2555 - 
ปัจจุบัน 
 พ.ย. 2554 - 
ปัจจุบัน 
 มี.ค. 2550 - 
ปัจจุบัน 
 
 

- กรรมการ 
 
- กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
- กรรมการ 
 
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 
 
 

- บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท์ 
- บมจ. ฟู้ด แคปปิตอล 
 
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
- บจก. พร็อพแม็กซ ์
 
 
 
 

- สื่อและสิง่พิมพ์ 
 
- เกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร 
- เงินทุนและหลักทรัพย์ 
- อสังหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 

5. นางศุภรานันท์ ตันวิรัช   
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ  
 
เข้าด ารงต าแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที ่
21 ม.ค. 2562 
 

52   ปริญญาโท  บัญชีมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 หลักสูตร TLCA Executive Development 
Program (EDP) รุ่นที่ 11 ปี 2557 
 หลักสูตร Academy of Business Creativity 
(ABC) รุ่นที่ 3 ปี 2558 
 หลักสูตร Director Certificate Program 
(DCP) รุ่น 216/2016 
 หลักสูตร Directors Diploma Examination 
for graduated member  

 
 

- -  ม.ค. 2562 - 
ปัจจุบัน 
 
 2561 - ปัจจุบัน 
 
 2559 - 2561 
 
 
 2551 – 2559 
 
 2551 - 2559 
 
 
 

- กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
- ประธาน
กรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการ 
- ผู้อ านวยการใหญ่สาย
การเงิน 
- กรรมการสมาคม 
 

- บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท์ 
 
- บจก. มิตรไมตรีการแพทย์ 
 
- บมจ.มาสเตอร์ แอด 
 
 
- บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย 
 
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 
 
 

- สื่อและสิง่พิมพ์ 
 
 
- บริการการแพทย์ 
 
- สื่อและสิง่พิมพ์ 
 
 
- สื่อและสิง่พิมพ์ 
 



    บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
ชื่อ-สกุล / อายุ  สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ต าแหน่ง (ปี) คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม ถือหุ้นในบริษัท  (%) ทางครอบครัว ชว่งเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

   
ณ 28 ธันวาคม 2561 
(นับรวมคู่สมรส) 

ระหว่างผู้บริหาร     

6. นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ  
 
เข้าด ารงต าแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที ่
26 ก.พ. 2561 

45  ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 
 
 

-                                       -  ก.พ. 2561 - 
ปัจจุบัน 
 2558 - ปัจจุบัน 
 
 2545 - 2558 

 
 
 
 

- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
- Creative Production & 
Design Director 
- Senior Creative 
Production & Design 
Manager 
 
 

- บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท์ 
- บจก. โกลด ์สตาร์ กรุ๊ป 
 
- บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย 
 
 
 
 

- สื่อและสิง่พิมพ์ 
 
- สื่อและสิง่พิมพ์ 
 
- สื่อและสิง่พิมพ์ 
 
 
 

7. นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมแิลรี ่
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ  
 
เข้าด ารงต าแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที ่
26 ก.พ. 2561 

55  Master of Education Degree (Specialising 
in Adult and Continuing Professional 
Education), University of New South Wales, 
Sydney Australia 
 Graduate Diploma in Adult Education, 
University of Technology, Sydney Australia 
 Bachelor of Arts Degree, University of 
Sydney, Sydney Australia     

- -  ก.พ. 2561 - 
ปัจจุบัน 
 2559 - ม.ค. 2561 
 
 2554 - 2559 
 
 
 

- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
- Vice President CEO 
Office 
- Vice President HR 
 

- บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท์ 
- บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป 
 
- บมจ บิก๊ซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ 
 
 
 

- สื่อและสิง่พิมพ์ 
 
- ขนส่งและโลจิสติกส ์
 
- ธุรกิจค้าปลกี 
 
 

8. นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร 
ผู้อ านวยการ - พัฒนาธุรกิจ 

55  ปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์  
สาขาการแปล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน(สาขานโยบายและการวาง
แผนการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์สาขา
ภาษาอังกฤษ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 

-                                       -  2549 -  ปัจจุบัน 
 

- ผู้อ านวยการ - พัฒนา
ธุรกิจ 

- บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท์ 

- สื่อและสิง่พิมพ์ 
 



    บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
ชื่อ-สกุล / อายุ  สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ต าแหน่ง (ปี) คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม ถือหุ้นในบริษัท  (%) ทางครอบครัว ชว่งเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

   
ณ 28 ธันวาคม 2561 
(นับรวมคู่สมรส) 

ระหว่างผู้บริหาร     

9. นางสาวณัฐชานันท์ เจริญภัทร
เกียรติ 
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและการ
ขาย 

44  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
การอบรมปี 2561 
- Digital Marketing - SME Thailand 

-                                       -  พ.ย. 2561 -  
ปัจจุบัน 
 2544 - พ.ย. 2561 
 

- ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย
การตลาดและการขาย 
- ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์
และการตลาด 
 

- บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท์ 
- บจก. ทีไอจีเอ 
 
 

- สื่อและสิง่พิมพ์ 
 
- สื่อและสิง่พิมพ์ 
 

10. นางเธียรธารา เดชจ าเริญ 
ผูช้่วยผู้อ านวยการ- ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน 
 
 

40  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 
การอบรมปี 2561 
- เรื่องน่ารู้เมื่อเปลี่ยนชุดมาตรฐานจาก TFRS 
for NPAEs เป็น TFRSs และเหตุการณ์
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
- เรื่องง่ายๆ สไตลง์บการเงิน รุ่นที่ 4/61 
 

- -   ก.พ. 2562 -  
ปัจจุบัน 
 2560 -  ม.ค. 2561 
 
 

- ผูช้่วยผู้อ านวยการ- ฝ่าย
บัญชีและการเงิน 
- ผูจ้ัดการอาวุโส- ฝ่าย
บัญชีและการเงิน 
 

- บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท์ 
- บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท์ 

- สื่อและสิง่พิมพ์ 
 
- สื่อและสิง่พิมพ์ 

11. นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ 
เลขานุการบริษัท 
 
เข้าด ารงต าแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่  
8 สิงหาคม 2555  
 

38  ปริญญาตร ีสาขาบริหารธุรกิจ-การเงนิ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
การอบรมปี 2561 
 การซักซ้อมความเข้าใจมาตรการเตือนผู้
ลงทุน 

-                                       -  2555 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 

- ผู้จัดการ - เลขานุการ
บริษัท 
 

- บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท์ 
 
 

- สื่อและสิง่พิมพ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 



   

 บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท 
1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแล

ให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ  
2. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
3. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้  

3.1 ทะเบียนกรรมการ  
3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
3.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
3.4 รายงานประจ าปีของบริษัทฯ  
3.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร  



  
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 

รายช่ือ 
บริษัทฯ บริษัท ย่อย บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยในระดับเดียวกัน 

บริษัทที่
เกี่ยวข้อง 

NINE NGE OWM NMG NBC BBB NNN YNIS 

นายพนา จันทรวิโรจน์ X, //, V  / / - - - - / 

นายวรพจน์ จรรย์โกมล /, //, V / / - - - - - 

นางศุภรานันท์ ตันวิรัช / - - - - - - - 

นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง / - - - - - - - 

นายสตีเฟ่น โจเซ แคมมิแลรี่ / - - - - - - - 

นายสมชาย มีเสน /, //, V / - /, // - / / - 

นายวิโรจน์ ต้ังเจตนาพร /, //, V - - - - - - - 

น.ส.ฐิตกานต์  ธนาโอฬาร V - - - - - - - 

น.ส. ณัฐชานันท์ เจริญภัทรเกียรติ V - - - - - - - 

นางเธียรธารา เดชจ าเริญ V - - - - - - - 

หมายเหตุ: 1. X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = กรรมการบริหาร, V = ผู้บริหาร 
 
รายชื่อบริษัท 

บริษัทย่อย : 
 

สัดส่วนการถือหุ้น 

ณ  31 ธ.ค. 61 % 

NGE          บจก. เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท ์ ถือหุ้นโดยตรง 99.74 

OWM        บจก. วันเวิลด์ มีเดีย ถือหุ้นโดยตรง 99.99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 
รายชื่อบริษัทใหญ่  บริษัทย่อยในระดับเดียวกัน และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

NMG : บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป     
NBC : บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น     

BBB : บจก. แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง    

NNN : บจก. เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค     

YNIS : บจก. โยมอิูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส     
 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

รายชื่อ NGE OWM 
นายพนา จันทรวิโรจน์ / / 
นายวรพจน์ จรรย์โกมล / / 
นายสมชาย มีเสน /  
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร / / 
นายสืบวงศ์  แก้วทิพรัตน์  / 

หมายเหตุ   1.  / =  กรรมการ   x = ประธานกรรมการ  // = กรรมการบริหาร 
                  2. บริษัทยอ่ย  : NGE = บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์  

OWM = บจก. วันเวิลด์ มีเดีย 
      



    บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

                                             เอกสารแนบ 3     
รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 

ช่ือ-สกลุ / 
ต ำแหนง่ 

อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒุกิำรศกึษำ / ประวตัิกำรอบรม 

สดัสว่นกำร 
ถือหุ้นในบริษัท  (%) 
ณ 28 ธนัวำคม 2561 
(นบัรวมคูส่มรส) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครัว 
ระหวำ่งผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
หนว่ยงำน / บริษัท 
เฉพำะที่เก่ียวข้องกบั 

ธุรกิจบริษัท   

ช่วงเวลำ ต ำแหนง่ 

  

1.  นำยยทุธพล เจริญรัตน์ 
 
 

42 กำรศกึษำ 
 ปรญิญาโท  คณะบรหิารธุรกจิ สาขา
การเงนิและการธนาคาร   
มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 

 ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขา
การเงนิและการธนาคาร  
มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 

กำรอบรมปี 2561 
  ประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสตูรผู้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
(CPIAT)  

 อบรมหลกัสตูรการจดัท า Working 
Paper เพื่อตรวจสอบการควบคมุภายใน
เกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นทจุรติ
คอรร์ปัชัน่ CAC 
 อบรมหลกัสตูรหลกัการควบคมุภายใน 

COSO 2013 

-                                             -  2561 – ปัจจบุนั 
 
2556 – 2561 
2549 - 2556 

 
 
 
 
 
 
 

 

- Internal Audit Manager 
 

- Internal Audit Manager 
- Financial Manager 

- บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอ็ดดเูทนเมนท์  

- บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล   
- บจก. ครยัโอเทค    
 

 



  
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

- ไม่มี - 



  
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 5 

 

- ไม่มี - 




