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Nation International Edutainment Public Co., Ltd.

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด(มหาชน)

เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป็นแพล็ตฟอร์มชุมชนที่ได้รับความนิยม
จากผู้คนในสังคมด้วยการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์
ของเหล่าสมาชิกในการแบ่งปันเรื่องราว
โดยมีการให้บริการด้านอีคอมเมิร์ซ
เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าของสมาชิก

สร้างระบบนิเวศทางดิจิทัลที่ขับเคลื่อน
ให้เหล่าสมาชิกสร้างชุมชนทีม่ เี คมีตรงกัน
พร้อมด้วยระบบการจัดส่งสินค้าและ
บริการทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์
ที่มีประสิทธิภาพ

คุณค่าขององค์กร
PASSION
ความรักและทุ่มเทในงาน

INTEGRITY

SYNERGY

CARE

ยึดมั่นในความถูกต้อง
มีจริยธรรม โปร่งใส
น่าเชื่อถือ

ร่วมมือร่วมใจ ผสมผสาน
เพื่อความสำ�เร็จร่วมกัน
ทำ�งานเป็นทีม

ห่วงใยและเอาใจใส่
ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า
พนักงาน และสังคม

INNOVATION
พัฒนา ปรับตัว ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
และริเริ่มอย่างต่อเนื่อง
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ NINE
ประเภทธุรกิจ
• ธุรกิจสำ�นักพิมพ์โดยผลิตและจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คส์
		 และสิ่งพิมพ์สำ�หรับเยาวชน
• ธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายและให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
		 สิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ
• ธุรกิจดิจิทัล ให้บริการเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
		 และอุปกรณ์ดิจิทัลอื่น ๆ
• ธุรกิจด้านการศึกษา
• ธุรกิจโฆษณาบนหนังสือพิมพ์แจกฟรี และสื่อออนไลน์
ที่อยู่สำ�นักงานใหญ่ เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขทะเบียนบริษัท บมจ. เลขที่ 0107551000312
โทรศัพท์
(66)2091-5900
โทรสาร
(66)2091-5928
ทุนจดทะเบียน
390,549,286 บาท
ทุนชำ�ระแล้ว
365,549,286 บาท
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่
บริษัทย่อย
บริษัท เนชั่น โกลบอล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 24
ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จำ�กัด 1)
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 24
ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ทุน
จดทะเบียน
(บาท)

ทุน
ชำ�ระแล้ว
(บาท)

สื่อสิ่งพิมพ์
(การ์ตูน)

99.74

200,000,000 200,000,000

สื่อสิ่งพิมพ์
(หนังสือพิมพ์แจกฟรี)

99.99

60,000,000 60,000,000

หมายเหตุ
1) ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 4/2561 เมือ่ วันที่ 2 เมษายน 2561 ได้มมี ติลงทุนซือ้ หุน้ บริษทั OWM จ�ำนวน 10,000,000 บาท
และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเพิ่มทุนจากเดิม 10 ล้านบาท เป็น 60 ล้านบาท

4

รายงาน
ประจำ�ปี

2561

สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน
หน่วย : ล้านบาท

1. ข้อมูลจากงบการเงินรวม

2561

• รายได้จากการขายและบริการ
• รายได้รวม
• กำ�ไรขัน้ ต้น
• กำ�ไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
• กำ�ไร(ขาดทุน) สุทธิ
• สินทรัพย์รวม
• ส่วนของผูถ้ อื หุน้

88.33
102.72
(30.53)
(159.86)
(168.95)
448.27
373.76

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

2561
เท่า	
%
%
%
%
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

0.20
(34.56)
(164.48)
(52.13)
(43.91)
(0.90)
(0.90)
1.02
1.02

2560

2559

137.28 161.29
158.27 182.21
64.24
61.48
11.28 (202.03)
7.18 (213.86)
321.24 376.49
274.44 267.14

2560

2559

0.17
0.41
46.80 38.12
4.54 (117.37)
2.65 (56.71)
2.06 (41.29)
0.04 (1.25)
0.04 (1.25)
- 0.022
1.61
1.57
1.61
1.57
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สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน
การลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

		
		
ประเภทธุกิจสิ่งพิมพ์
บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด
บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จำ�กัด

ทุนจดทะเบียน อัตราการลงทุน
ล้านบาท
ร้อยละ
200.00
60.00

99.74
99.99

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ในกรณี ป กติ ที่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ไม่ มี ค วามจ� ำ เป็ น ในการใช้ เ งิ น เพื่ อ การลงทุ น หรื อ
ขยายกิจการและมีกระแสเงินสดเพียงพอ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ส�ำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิ (ตามงบการเงิน
เฉพาะบริษทั ) หลังหักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ส�ำรองตามกฎหมาย และส�ำรองอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็น
และเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับ
ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมภายใต้เงือ่ นไขทีก่ ารด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ที่ อ นุ มั ติให้ จ่ า ยเงิ น
ปันผลจะต้องถูกน�ำเสนอเพือ่ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้
โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว จะต้องได้รบั การอนุมตั ใิ นการประชุมผูถ้ อื หุน้
คราวต่อไป
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สารจากประธานกรรมการ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
จากการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องในปี 2561 ได้ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ส�ำหรับธุรกิจสือ่ สิง่ พิมพ์ และหนังสือทัว่ โลก รวมทัง้ ประเทศไทย บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
ได้เริ่มด�ำเนินการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หลังจากได้มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อที่สามารถ
ก้าวไปอย่างมั่นคงพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในปี 2561 The Yomiuri Shimbum, หนังสือพิมพ์จากญี่ปุ่นที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทมานาน ได้หยุดการพิมพ์
ผ่าน satellite ทั้งโลก รวมทั้งประเทศไทย ท�ำให้รายได้ของบริษัทในการด�ำเนินธุรกิจดังกล่าวหายไป แต่ทั้งนี้บริษัท
ได้มีการวางแผนท�ำธุรกิจรูปแบบใหม่เพื่อทดแทนในปี 2562 ที่จะมาถึงนี้
บริษัทได้ลงทุนในบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ�ำกัด ที่ทำ� หนังสือพิมพ์รายวันแจกฟรี ที่มีเนื้อหาด้านการด�ำเนินชีวิตทั่วไป
และบนสื่อดิจิตอล พร้อมกันนี้บริษัทก็ได้เริ่มเตรียมการท�ำธุรกิจด้าน “Social E-commerce” ส�ำหรับสิ่งพิมพ์ และ
อีบุ๊ค (Life Style & การ์ตูน) ในช่วงปลายปี นอกจากนี้ บริษัทได้ประสบความส�ำเร็จในการเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุน
แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) โดยผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ได้เข้ามาถือหุ้นรวมร้อยละ 53.48 ในขณะที่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิม คือ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงจากเดิมร้อยละ 71.04
เหลือร้อยละ 33.04 และ บริษัทก็ได้ย้ายส�ำนักงานใหญ่จากเดิมที่อาคารอินเตอร์ลิงค์ ถนนบางนา-ตราด มาอยู่ที่
อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ถนนวิภาวดีรังสิตในปลายปี 2561 ที่ผ่านมา
บริษัทมองไปยังปี 2562 และต่อๆ ไป ด้วยความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน ด้วย brand, และเนื้อหาที่แข็งแกร่ง ตอบสนอง
ความต้องการของตลาด และเราก็ได้ปรับโครงสร้างของขบวนการผลิต, การส่ง และการขายสินค้าในรูปแบบทันสมัย
ให้สอดคล้องกับยุคดิจิตอล
สุดท้ายนี้ เรามีความมั่นใจว่า ด้วยความแข็งแกร่งของโครงสร้างผู้ถือหุ้น และการสร้างชุมชนบนโลกออนไลน์
รวมทั้งการผลิตหนังสือที่มีคุณภาพ และความคิดสร้างสรรค์ จะน�ำพาบริษัทไปสู่ความส�ำเร็จที่ยั่งยืนในอนาคต

										
									

นายพนา จันทรวิโรจน์
ประธานกรรมการ
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การศึกษา						
- ปริญญาโท: Tufts University, USA						
การอบรม						
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย						
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 71/2549
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 15/2558)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยง						
การอบรมปี 2561		
-ไม่มี-				

กรรมการบริษัท
นายพนา จันทรวิโรจน์		

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561					
- นายพนา จันทรวิโรจน์
- หุ้น
- คู่สมรส			
- หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
- หุ้น

ต�ำแหน่ง ประธานกรรมการ และ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร						
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร					 - ไม่มี -						
อายุ 59 ปี
						
ประวัติการท�ำงาน						
18 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
				
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
2555 - 2559		
กรรมการ - บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป				
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน				
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บจก.เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์		
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บจก. วันเวิล์ด มีเดีย
2557 - 2561		
กรรมการ - บจก. ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) 		
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ - มหาวิทยาลัยเนชั่น			
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี -						

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561
จ�ำนวนปี
ที่เคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
6 ปี 6 เดือน
(แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2554)
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จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561
คณะกรรมการ สามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท
11/11

1/1

1/1

รายงาน
ประจำ�ปี

2561

การศึกษา					
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Dallas, Texas, USA.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลหะการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม						
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- บทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 228/2559
การอบรมปี 2561
-ไม่มีจ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561					
- นายวรพจน์ จรรย์โกมล
- หุ้น (0.00%)

กรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร					
-ไม่มี					
นายวรพจน์ จรรย์โกมล		 ประวัติการท�ำงาน		
ต�ำแหน่ง กรรมการ
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน		
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
อายุ 51 ปี
พ.ค. 2558 - ก.พ. 2561
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
บมจ. ยู ซิตี้
พ.ย. 2556 - เม.ย. 2558
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
บมจ. วีรีเทล
			
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-		
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บจก. วันเวิล์ด มีเดีย
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
- บจก. ไอวีซี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน
-ไม่มี-

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561
จ�ำนวนปี
ที่เคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
10 เดือน
(แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2561)

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561
คณะกรรมการ สามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท
11/11

1/1

1/1
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รายงาน
ประจำ�ปี

2561

การศึกษา						
- ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัย นิวเซาท์เวสท์ ประเทศออสเตรเลีย
การอบรม						
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย						
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30 ปี 2547
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4 ปี 2548
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 1 ปี 2557
การอบรมปี 2561		
-ไม่มี-				
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561					
- นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 19,550,000 หุ้น (5.34%)
- คู่สมรส						
- หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ				
- หุ้น
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร						
ต�ำแหน่ง กรรมการ					 - ไม่มี -									
อายุ 57 ปี
					
ประวัติการท�ำงาน						
30 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
				
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
				
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - บมจ. ฟู้ด แคปปิตอล
						
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน				
พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บจก. พร็อพแม็กซ์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน
- ไม่มี -		

กรรมการบริษัท

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561
จ�ำนวนปี
ที่เคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1 เดือน
(แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2561)
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จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561
คณะกรรมการ สามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท
2/2

-

-

รายงาน
ประจำ�ปี

2561

การศึกษา					
- ปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมปี 2561
-ไม่มีจ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2561					
- นายสมชาย มีเสน
- หุ้น (0.00%)
- คู่สมรส			
- หุ้น (0.00%)
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ - หุ้น (0.00%)

กรรมการบริษัท
นายสมชาย มีเสน					
ต�ำแหน่ง กรรมการ				
อายุ 50 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร					
-ไม่มี					
ประวัติการท�ำงาน		
15 มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน			 กรรมการ และกรรมการบริหาร
						 บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
			
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
2560 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ - บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น
ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2562 กรรมการ และรองประธานกรรมการ
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน				
ม.ค. 2560 - มิ.ย. 61
กรรมการ - บจก. เอคิว วิลเลจ
ม.ค. 2560 - มิ.ย. 61
กรรมการ - บจก. อควาเรียส เอสเตท
ม.ค. 2560 - มิ.ย. 61
กรรมการ - บจก. บ้านชิดธารา
มีค. 2560 - มิ.ย. 61
กรรมการ - บจก. อควาเรียส โอเท็ล แอนด์ รีสอร์ท
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
2537 - 2557
ผู้ด�ำเนินรายการวิทยุอิสระ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน
-ไม่มี-

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561
จ�ำนวนปี
ที่เคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
9 เดือน
(แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2561)

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561
คณะกรรมการ สามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท
10/10

1/1

1/1
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รายงาน
ประจำ�ปี

2561
การศึกษา						
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการบริษัท
นางศุภรานันท์ ตันวิรัช

ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 52 ปี

การอบรม		
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 11 ปี 2557
สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 3 ปี 2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 216/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Australian Institute
of Company Directors (AICD)
- หลักสูตร Directors Diploma Examination for graduated member มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้น�ำเมือง รุ่น 2)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่น CMA-26 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561						
- นางศุภรานันท์ ตันวิรัช		 - หุ้น
- คู่สมรส				 - หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ		 - หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร						
- ไม่มี ประวัติการท�ำงาน						
21 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
				
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
2559 - 2561		
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.มาสเตอร์ แอด
2551 - 2559		
ผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการเงิน บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย				
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน				
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจก. มิตรไมตรีการแพทย์
2560 - 2561		
กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2561 			
วิทยากรหลักสูตร Strategic Financial Leadership สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน		
- ไม่มี -

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561
จ�ำนวนปี
ที่เคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่
21 ม.ค. 2562

12

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561
คณะกรรมการ สามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท
-

-

-

รายงาน
ประจำ�ปี

2561

การศึกษา						
- ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การอบรมปี 2561		
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
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561						
- นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง			 - หุ้น
- คู่สมรส				 - หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ			 - หุ้น

กรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร						
- ไม่มี 						
นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง		ประวัติการท�ำงาน						
ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ
27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการตรวจสอบ									
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
อายุ 46 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
2545 - 2558
Senior Creative Production & Design Manager
				
บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย						
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน				
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน
Creative Production & Design Director - บจก. โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561
จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561
จ�ำนวนปี
ที่เคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
วิสามัญ
คณะกรรมการ สามัญ
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการ
ผู้ถือหุ้น
ตรวจสอบ
ผู้ถือหุ้น
บริษัท
10 เดือน
4/4
1/1
1/1
(แต่งตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 27 ก.พ. 2561) 10/10
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รายงาน
ประจำ�ปี

2561
การศึกษา						
- Master of Education Degree (Specializing 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
การอบรมปี 2561		
KPMG
- Cyber Security-Advances to the more complex level
- GDPR-Implications to your company: risks and legal compliance, data privacy
and protection

กรรมการบริษัท
นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่
ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 55 ปี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561					
- นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี		่
- หุ้น
- คู่สมรส				 		
- หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ				
- หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร						
- ไม่มี 						
ประวัติการท�ำงาน						
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
				
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
2559 - ก.พ. 2561
Vice President CEO Office - บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป
2554 - 2559		
Vice President HR - บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
					
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน				
- ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยว
เนื่องกัน		
- ไม่มี -						
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561
จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561
จ�ำนวนปี
ที่เคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
วิสามัญ
คณะกรรมการ สามัญ
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการ
ผู้ถือหุ้น
ตรวจสอบ
ผู้ถือหุ้น
บริษัท
10 เดือน
4/4
1/1
1/1
(แต่งตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 27 ก.พ. 2561) 10/10
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รายงาน
ประจำ�ปี

ผู้บริหารระดับสูง
นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร

ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการ - พัฒนาธุรกิจ
อายุ 55 ปี				

2561

การศึกษา					
- ปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ สาขาการแปล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
- ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
สาขานโยบายและการวางแผนการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
		
การอบรมปี 2561					
-ไม่มีจ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561				
-ไม่มี					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร					
-ไม่มี					
ประวัติการท�ำงาน					
2549 - ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการ - พัฒนาธุรกิจ			
				
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์		
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
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รายงาน
ประจำ�ปี

2561

การศึกษา					
-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ					

ผู้บริหารระดับสูง
นางเธียรธารา เดชจ�ำเริญ
ต�ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
อายุ 40 ปี				

การอบรมปี 2561				
- เรื่องน่ารู้เมื่อเปลี่ยนชุดมาตรฐานจาก TFRS for NPAEs เป็น TFRSs
และเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
- เรื่องง่ายๆ สไตล์งบการเงิน รุ่นที่ 4/61
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
นางเธียรธารา เดชจ�ำเริญ 500 หุ้น (0.00%)				
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร					
-ไม่มี					
ประวัติการท�ำงาน					
2560 - ม.ค. 2561
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน 			
				
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อำ� นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 				
				
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1		
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รายงาน
ประจำ�ปี

ผู้บริหารระดับสูง
นางสาวณัฐชานันท์
เจริญภัทรเกียรติ		

ต�ำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายการตลาดและการขาย			
อายุ 44 ปี				

2561

การศึกษา					
-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร			
		
การอบรมปี 2561				
- Digital Marketing - SME Thailand
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561					
นางสาวณัฐชานันท์ เจริญภัทรเกียรติ		
- หุ้น (0.00%)				
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร					
-ไม่มี					
ประวัติการท�ำงาน					
2544 - พ.ย. 2561		 ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์และการตลาด			
					 บริษัท ทีไอจีเอ จ�ำกัด
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน		 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและการขาย
		
					 บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์		
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
-		
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รายงาน
ประจำ�ปี

2561

โครงสร้างการประกอบธุรกิจ

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท จำกัด (มหาชน)

สิ่งพิมพ
ฉบับภาษาไทย
หนังสือ
พ็อคเก็ตบุคส
การตูนและหนังสือ
สำหรับเยาวชน

ดิจิทัล
E-Commerce

ดิจิทัลแพลตฟอรม

99.74%
บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท (NGE)
ทุนชำระแลว 200 ลานบาท
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บริการอ�นๆ

การศึกษา

ตัวแทน
จำหนายสิ่งพิมพ
จากตางประเทศ

ส�อการเรียน
การสอน
ภาษาอังกฤษ (NJ)

โฆษณา
บนหนังสือพิมพ
แจกฟรี
และส�อออนไลน

99.99%

บจก. วันเวิลด มีเดีย
(OWM)
ทุนชำระแลว 60 ลานบาท

รายงาน
ประจำ�ปี

2561

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ
บริ ษั ท เนชั่ น อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล เอ็ ด ดู เ ทนเมนท์ จ�ำกั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย มี โ ครงสร้ า งรายได้
จากการขายและบริการ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์และบริการ ดังต่อไปนี้
2561
ด�ำเนินการ
รายได้จากกลุ่มธุรกิจ
โดย
		
ลบ. ร้อยละ
1. ธุรกิจส�ำนักพิมพ์
1.1 การผลิตและจ�ำหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์
NINE
18.13 17.65
1.2 การผลิตและจ�ำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ส�ำหรับเยาวชน
NGE
29.25 28.47
2. ธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์
NINE
27.27 26.55
ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง ก
3. ธุรกิจดิจิทัล
NINE
1.94 1.89
4. ธุรกิจด้านการศึกษา
4.1 สื่อการเรียนการสอน/รายการ
NINE
1.69 1.65
ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อรูปแบบใหม่
4.2 สื่อสิ่งพิมพ์การเรียนการสอน
NINE
2.13 2.08
และบริการที่เกี่ยวข้อง
5. ธุรกิจโฆษณา
OWM
7.92 7.71
6. รายได้อื่น ข		
14.38 14.00
รายได้รวม		
102.72 100.00

2560
ลบ. ร้อยละ

2559
ลบ. ร้อยละ

22.93 14.49 31.09 17.06
53.43 33.76 58.65 32.19
49.55 31.31 54.72 30.03
2.84

1.79

3.63

1.99

6.30

3.98

4.57

2.51

2.23

1.41

8.62

4.73

20.99 13.26 20.93 11.49
158.27 100.00 182.21 100.00

หมายเหตุ: ก รวมรายได้จากค่าจ้างพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าบริการจากการเป็นตัวแทนขายโฆษณาในสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ
ข รายได้อนื่ ๆ ได้แก่ รายได้คา่ บริหารส่วนกลาง ค่าบริการอืน่ ๆ รวมทัง้ รายได้จากการขายเศษซาก ดอกเบีย้ รับ และอืน่ ๆเป็นต้น
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รายงาน
ประจำ�ปี

2561

หนังสือคุณภาพ

ธุรกิจหนังสือ
Nation Books

เครือข่ายธุรกิจ
1. หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์

ด�ำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อส�ำนักพิมพ์ “เนชั่นบุ๊คส์” ซึ่งผลิตและจ�ำหน่ายหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คที่ได้รับความไว้วางใจ โดยได้รับ
ลิขสิทธิจ์ ากนักเขียนและส�ำนักพิมพ์ทมี่ ชี อื่ เสียงทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นผูจ้ ดั พิมพ์และจ�ำหน่ายผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ครอบคลุมเนือ้ หาหลากหลายแนว ได้แก่ หมวดบริหารและการจัดการ ทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับการบริหารและการจัดการในหัวข้อ
ต่าง ๆ รวมถึงเศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน การบัญชี การตลาด ภาษี และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ หมวดภาษา
และการเรียนรู้ ทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการทดสอบความถนัดด้านต่าง ๆ หมวดศาสนา และปรัชญา
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับค�ำสอนทางศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ และศาสตร์ด้านโหงวเฮ้งและฮวงจุ้ย หมวดทั่วไป ที่มีเนื้อหาหลาก
หลาย ครอบคลุมความสนใจด้านต่าง ๆ ของผู้อ่านในวงกว้าง เช่น ไลฟ์สไตล์/ชีวิตคนดัง สุขภาพ และหมวดนิยาย
วรรณกรรม ที่เป็นหนังสือแปลจากต่างประเทศ
หนังสือและสื่อที่ผลิตโดยส�ำนักพิมพ์เนชั่น บุ๊คส์ ที่ได้รับความนิยมได้แก่ เจาะจุดแข็ง เจาะจุดแข็ง 2.0 วิถีน่านน�้ำสีคราม
Marketing 4.0 เพาะหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืน มหัศจรรย์ผลตอบแทน คีโตเจนิค มหัศจรรย์ไขมันยิ่งกินยิ่งผอม เป็นต้น
เว็บไซต์ : ww.facebook.com/NationBooksFanPage
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เสริมทักษะและจินตนาการ

ธุรกิจหนังสือ
Nation Kids

2. หนังสือส�ำหรับเด็กและเยาวชน

ด�ำเนินธุรกิจผ่านบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (“NGE”) โดยเป็นผู้ผลิต น�ำเข้า และจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์ส�ำหรับ
เยาวชนที่ได้รับลิขสิทธิ์จากส�ำนักพิมพ์ชั้นน�ำจากกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
หลักที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี โดยส่วนใหญ่ผลิตเป็น 2 ภาษา ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกัน เช่น
หนังสือนิทานภาพ และหนังสือกิจกรรมเสริมทักษะ
หนังสือและสื่อที่ผลิตโดยส�ำนักพิมพ์เนชั่น คิดส์ ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ หนังสือส�ำหรับเด็กประเภทกิจกรรมเสริมทักษะ
ดิสนีย์ ได้แก่ Frozen, Princess, Disney Animation จากภาพยนตร์การ์ตนู เรือ่ งดังของวอลท์ดสิ นีย์ เจ้าหญิงโซเฟีย และ
Marvel ได้แก่ Spiderman และ Avenger เป็นต้น
เว็บไซต์ : www.facebook.com/NationKids
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การ์ตูนยอดนิยม

ธุรกิจหนังสือ
Nation Edutainment

3. การ์ตูนญี่ปุ่น และการ์ตูนไทย
ด�ำเนินธุรกิจผ่าน NGE โดยเป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ส�ำหรับเยาวชนเพื่อการศึกษาและบันเทิง ส�ำหรับกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย ทั้งที่เป็นเยาวชนวัยรุ่น วัยท�ำงาน อายุตั้งแต่ 12-35 ปี โดยมุ่งเน้นหนังสือการ์ตูนยอดนิยมและฉบับนิยาย
ที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากส�ำนักพิมพ์ชั้นน�ำทั้งภายในประเทศและประเทศญี่ปุ่น เช่น Shueisha, Shogakukan, Kodansha,
Kadokawa Shoten และ Futabasha เป็นต้น จนถึงปี 2561 ได้รับลิขสิทธิ์ในการพิมพ์และจัดจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์ส�ำหรับ
เยาวชน ทั้งสิ้นจ�ำนวนมากกว่า 600 เรื่อง หรือมากกว่า 4,500 ปก เช่น “นารุโตะ นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ” “โดราเอมอน”
“เครยอนชินจัง” “เทพมรณะ Bleach” “Bakuman” “Blue Exorcist”, “คุโรโกะ นายจืดพลิกสังเวียนบาส Replace”,
“คุโรโกะ นายจืดพลิกสังเวียนบาส Extra Game”, “แพลตตินัม เอนด์”, “โบรุโตะ”, “อักขระสยบมาร”, “Blue Exorcist”,
“JO JO Lion”, “JOJONIUM”, “MASTER KEATON”, “เดธโน๊ต Pocket Edition”, “One Punch Man” “การ์ตูนไทย
อาทิ “มีดที่ 13” เป็นต้น
หนังสือการ์ตนู ทีผ่ ลิตโดยส�ำนักพิมพ์เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างสูงในกลุม่ นักอ่าน ได้แก่ “นารุโตะ นินจา
คาถาโอ้โฮเฮะ”,“เทพมรณะ Bleach”, “One Punch Man”, “แพลตตินัม เอนด์”, “โบรุโตะ”, “JoJoLion ล่าข้ามศตวรรษ”,
“JO JO Lion”, “JOJONIUM”, “MASTER KEATON”, “เดธโน๊ต Pocket Edition, ,“Blue Exorcist”,โดราเอมอน,
เครยอนชินจัง, Slam Drunk, Dragon ball Super, HunterXHunter เป็นต้น
เว็บไซต์ : www.nine.co.th, www.facebook.com/nedcomics
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ธุรกิจดิจิทัล
NSTORE

ธุรกิจดิจิทัล
ด�ำเนินธุรกิจ จัดจ�ำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบเล่ม หลากหลายแนวที่สอดคล้องกับรสนิยมการอ่าน
ในแต่ละไลฟ์สไตล์ ได้แก่ แนวการบริการ การจัดการ ศาสนา จิตวิทยา ปรัชญา ภาษา นิยาย วรรณกรรม นิทาน การ์ตูน
และอืน่ ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นหนังสือพิมพ์ พ็อกเก็ตบุค๊ นิตยสาร และด�ำเนินธุรกิจจัดจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค หลากหลายประเภท
ครอบคลุมผูบ้ ริโภค ทุกเพศ ทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์ เช่น สินค้า IT ของใช้ในบ้าน ของเล่นของใช้ส�ำหรับเด็ก สินค้าเพือ่ สุขภาพ
และความงาม สินค้ากีฬา อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เกม ดีวีดี และอื่น ๆ ผ่านทางช่องทาง Website NSTORE.net
แอพพลิเคชั่น Nation Books บน iOS และ android แอพพลิเคชั่นของพันธมิตร บน iOS และ android Social media
ต่าง ๆ Line account อีเมล์ โทรศัพท์ และ Affiliate Program
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ธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์
จากต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง

เปิดโลกทัศน์
สู่ประชาคมโลก

International Media

ธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง
ด�ำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสิง่ พิมพ์จากต่างประเทศชัน้ น�ำและบริการทีเ่ กีย่ วข้อง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 สิง่ พิมพ์
ที่บริษัทฯ ให้บริการมีทั้งหมด 231 ฉบับ ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ และสมาชิกออนไลน์ต่างประเทศ ซึ่ง
ธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการเป็นตัวแทนขายสมาชิกและเป็นตัวแทนขายโฆษณาให้กับหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun
ฉบับที่พิมพ์ในประเทศไทย รวมทั้งการรับจ้างพิมพ์ หนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun และการให้บริการจัดส่งกับ
หนังสือพิมพ์และนิตยสารอีกหลายฉบับ
อย่างไรก็ตามบริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส จ�ำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun
ได้ปรับแผนการตลาดจากสิ่งพิมพ์เป็นดิจิทัล และหยุดการให้สิทธิ์การผลิตและจัดจ�ำหน่ายในรูปแบบสิ่งพิมพ์ตั้งแต่วันที่ 1
กันยายน 2561 เป็นต้นไป รวมทั้งสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศด้วยเช่นกัน จึงส่งผลให้หน่วยธุรกิจ (Business Unit) ที่
รับผิดชอบ และหน่วยงานสนับสนุนในงานดังกล่าว จ�ำเป็นต้องปิดการด�ำเนินงานไปด้วย
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เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน

ธุรกิจการศึกษา
Nation Junior

สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
1) NJ Digital

สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ทัน
สมัย สนุกเข้าใจง่าย และเข้ากับพฤติกรรม
การใช้สอื่ ของกลุม่ เป้าหมาย โดยใช้ชอ่ งทาง
สื่อดิจิทัลทุกรูปแบบ รวมไปถึงสื่อโทรทัศน์
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการใช้ สื่ อ ที่ มี
ความทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสาร และเทคโนโลยีปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพใน
การรับรู้ และสร้างการเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างไม่หยุดนิ่งให้แก่เยาวชน สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล ในด้านการมุ่งเน้นและยกระดับมาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษ
ของเยาวชน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งต่อสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้แก่โรงเรียน
มัธยมศึกษาทั่วประเทศหรือเทียบเท่า เพื่อน�ำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนได้
ฟรีผ่านทาง Website njdigital.net โดยมีการอัพเดตเนื้อรายสัปดาห์ ได้แก่
คลิปฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษ ข้อสอบและแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อม รูปภาพ
ที่มีเสียงเพื่อเรียนรู้ทักษะการฟังและออกเสียง และค�ำศัพท์พร้อมความหมาย

2) Hello English

รายการภาษาอังกฤษทีม่ งุ่ สอนการใช้ภาษาอังกฤษทีใ่ ช้
กันในชีวิตประจ�ำวันส�ำหรับคนทุกวัย น�ำเสนอในรูปแบบ
ที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย และสามารถน�ำไปใช้ได้จริง โดย
ออกอากาศ 4 วัน/สัปดาห์ทาง YouTube

3) NJ Special Admission

บริษัทฯ ได้จัดท�ำคู่มือส�ำหรับทบทวนความรู้เตรียม
สอบแอดมิ ช ชั น ซึ่ ง จั ด ท�ำเป็ น ฉบั บ พิ เ ศษขึ้ น คื อ
NJ Special Admission 2018 ประกอบด้วย ชุดหนังสือ
จ�ำนวน 2 เล่ม โดยรวบรวมเนื้อหาบทเรียนและข้อสอบ
ด�ำเนินการสอนโดยคณาจารย์ชั้นน�ำ การทบทวนจะ
ครอบคลุมความรู้เพื่อใช้สอบ GAT/PAT O-NET
และ 7 วิ ช าสามั ญ คู ่ มื อ ฉบั บ นี้ ใ ช้ เ ป็ น สื่ อ ประกอบ
โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย กับสหพัฒน์
ครั้งที่ 21 ซึ่งได้จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาค ทั่วประเทศ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 และถ่ายทอดสัญญาณ
บรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการทัว่ ประเทศ
มากกว่า 500 โรงเรียน นอกจากนี้ยังสามารถทบทวน
ความรู้ผ่านทาง Website ได้ตลอดปี
เว็บไซต์ : www.njdigital.net
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ธุรกิจโฆษณาบนหนังสือพิมพ์แจกฟรี
และสื่อออนไลน์
Oneworld Media

ธุรกิจโฆษณาบนหนังสือพิมพ์แจกฟรี และสื่อออนไลน์

ด�ำเนินธุรกิจผ่านบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ
ของสื่อออฟไลน์ และออนไลน์ การผลิตหนังสือพิมพ์แจกฟรี หรือ Free Sheet ภายใต้ชื่อ “Rabbit Today”
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันในเมือง โดยแจกฟรี 5 วันต่อสัปดาห์ สถานีรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน
และตามอาคารส�ำนักงานที่ส�ำคัญ รวมทั้งผลิตสื่อโฆษณาบน Social media ต่างๆ ทางออนไลน์ ผ่านช่องทาง
Website www.rabbittoday.com, Facebook RabbitTodayOfficial, Instragram และ Twitter
เว็บไซต์ : www.rabbittoday.com / www.facebook.com/RabbitTodayOfficial/
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขันธุรกิจส�ำนักพิมพ์
ปี 2561 นับเป็นอีกปีที่ธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์มีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการที่นิตยสารหลาย
ฉบับได้ทยอยปิดตัวลง โดยการเปลี่ยนแปลงของสื่อในยุคออนไลน์เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้พฤติกรรม “ผู้อ่าน” สิ่งพิมพ์
และโฆษณาลดลง แต่ปัจจัยเร่งที่ส�ำคัญซึ่งส่งผลกระทบทางตรงกับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ คือ ระบบจัดจ�ำหน่าย ตัวแทน
จ�ำหน่าย โรงพิมพ์ และกระดาษ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเป็นลูกโซ่ ส่งผลให้อุตสาหกรรม
สิ่งพิมพ์อยู่ในช่วงขาลง โดยสถานการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ทั่วทั้งโลกก็ประสบปัญหาดังกล่าว
เช่นเดียวกัน
จากผลกระทบดังกล่าว ส่งผลให้รา้ นขายหนังสือรายย่อยได้ทยอยปิดตัวลงอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะร้านขายหนังสือการ์ตนู
ท�ำให้ผอู้ า่ นหาซือ้ หนังสือการ์ตนู ล�ำบากขึน้ ถึงแม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามต้องการสูง เนือ่ งจากราคาต่อเล่มไม่สงู ผูอ้ า่ น
สามารถตัดสินใจซื้อได้ง่าย นอกจากนี้ ร้านค้าออนไลน์ก็ยังไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอน
การพัฒนา ท�ำให้รายได้ของหนังสือการ์ตูนลดลงอย่างมาก
ในส่วนของหนังสือส�ำหรับผู้ใหญ่ เช่น หนังสือแนวธุรกิจและการลงทุน หนังสือสุขภาพ หนังสือแปลที่มีชื่อเสียงจาก
ต่างประเทศยังเป็นหมวดที่ลูกค้าให้ความสนใจอย่างสม�่ำเสมอ โดยหากมีการเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาดี น่าเชื่อถือ
อยู่ในกระแสที่เป็นความสนใจ หรือเจาะกลุ่มผู้อ่านที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จะสามารถท�ำให้กลุ่มลูกค้าสามารถตัดสินใจ
ซื้อได้ง่ายขึ้น
ส�ำหรับหนังสือเด็กเล็ก เช่น หนังสือกิจกรรมระบายสี เสริมสร้างทักษะ หนังสือสอนภาษาอังกฤษ ยอดขายยังทรงตัว
และส�ำหรับธุรกิจหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ มีการเติบโตมากกว่าเดิม แต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนรายได้ที่ลดลงของหนังสือ
กระดาษได้
จากสถานการณ์ที่กล่าวข้างต้น ปี 2561 บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตและผลก�ำไรที่ยั่งยืน โดยพัฒนาการ
คัดเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของผู้อ่าน การควบคุมยอดพิมพ์ให้สอดคล้องกับยอดขาย การเพิ่ม
สินค้าคู่ไปกับหนังสือส�ำหรับหนังสือเด็กเล็กเพื่อเป็นการจูงใจในการเลือกซื้อ การเพิ่มช่องทางการขายไปยังแหล่งใหม่
เช่น เพิ่มจ�ำนวนร้านค้าออนไลน์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อต่างๆ กลุ่มของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ Social Media รวมถึงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจตัวแทนจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ
ยอดการจ�ำหน่ายสิง่ พิมพ์จากต่างประเทศมีความสัมพันธ์กบั การเติบโตของกลุม่ ลูกค้าของสิง่ พิมพ์ตา่ งประเทศ ซึง่ สามารถ
แบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่
ก) กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาพักในโรงแรมต่างๆ ทั่วประเทศไทย ถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่ส�ำคัญ
ในการจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างประเทศของบริษัทฯ
ข) กลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย เป็นชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยเป็นเวลา 1 เดือนขึ้นไป ถือเป็น
กลุ่มลูกค้าหลักที่สนใจอ่านนิตยสารและหนังสือพิมพ์จากต่างประเทศ
ค) กลุ่มคนไทยที่สนใจสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ เป็นคนไทยกลุ่มวัยท�ำงานและนักธุรกิจ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีก�ำลังซื้อสูง
และนักศึกษาระดับปริญญาโทขึน้ ไปทีใ่ ห้ความสนใจข่าวสารต่างประเทศ ถือเป็นกลุม่ ลูกค้าส�ำคัญทีส่ นใจอ่านนิตยสาร
และหนังสือพิมพ์จากต่างประเทศ
ง) กลุ่มสถาบันการศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไปเริ่มแบ่งงบประมาณเพื่อซื้อสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น จ�ำนวนสถาบันทั้งในสังกัดรัฐและเอกชนมีทั้งสิ้น 197 แห่ง
ในส่วนสภาวะการแข่งขันของธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสิง่ พิมพ์จากต่างประเทศประเภทสมาชิกนัน้ นับว่ามีคแู่ ข่ง
น้อยราย โดยมีคู่แข่งหลักจ�ำนวน 2 ราย ได้แก่ บจก. แมกกาซีน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บมจ. โพสต์ พับลิช
ชิ่ง ส่วนตัวแทนจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์ประเภทแผงหนังสือหรือร้านค้า มีคู่แข่งจ�ำนวนหลายราย ซึ่งประกอบด้วยคู่แข่งที่เป็น
ร้านหนังสือขนาดใหญ่ที่มีจ�ำนวนหลายสาขา เช่น บจก. เอเซียบุ๊คส์ และคู่แข่งรายย่อยอื่นๆ เป็นต้น

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกิจดิจิทัล
การเข้าถึงสื่อดิจิทัลในประเทศไทยก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟนกลายเป็นช่องทางหลักใน
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทย รวมทั้งเข้าสู่ยุคของพฤติกรรมในการใช้หลายอุปกรณ์ไปพร้อมๆ กัน (Multiscreen)
ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจต้องพัฒนาแคมเปญในทุกช่องทาง นอกจากนี้ โลกดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีเพื่อการใช้งานเท่านั้น
หากแต่ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างประสบการณ์และความรู้อีกด้วย
อุตสาหกรรมสิง่ พิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยอยูใ่ นช่วงก�ำลังพัฒนาทัง้ แบรนด์คา้ ปลีก ส�ำนักพิมพ์ และบริษทั พัฒนา
แอพพลิเคชั่นได้ลงทุนพัฒนา และเปิดตัวระบบจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์
หลายราย รวมถึงสถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ให้ความสนใจในการท�ำระบบ E-Library เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการ
รองรับกับเทรนด์ดจิ ทิ ลั ดังกล่าว บริษทั ได้ขยายและลงทุนเพิม่ ในธุรกิจอีคอมเมิรซ์ เพือ่ ท�ำการจัดจ�ำหน่ายสือ่ สิง่ พิมพ์ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าอุปโภค บริโภคทัว่ ไป ทีเ่ ป็นสินค้าของบริษทั ฯทัง้ หมด และสินค้าของพันธมิตร คูค่ า้ ร้านค้า และ
ส�ำนักพิมพ์อื่น ผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ Nstore.net (Nejavu.com) และยังกระจายเข้าไปยัง LINE SHOP และช่องทาง
ออนไลน์อื่นๆ ตลอดจนมีการจัดท�ำการตลาดที่เข้มข้นขึ้นผ่านสื่อ Social Network, Google Search Engine, Affiliate
Program, Dynamic Retargeting ด้วยสื่อผสมผสานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อโปรโมทสินค้าใน Nstore (Nejavu)
ซึ่งมีทั้งในและนอกเครือที่หลากหลาย มีการขยายไปจ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทคู่ค้าเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนพยายามสร้าง
วัฒนธรรมการให้บริการเพื่อมุ่งหวังสร้างความรู้สึกประทับใจ อบอุ่นใจให้กับลูกค้าให้ได้ใช้บริการแล้วเกิดความเชื่อมั่นใน
สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และงานบริการหลังการขาย ทัง้ ในด้านการจัดส่งสินค้า การรับประกันคืนสินค้าได้ภายใน 30 วัน ระบบ
การช�ำระเงินทีค่ รอบคลุมทุกช่องทางและปลอดภัย รวมถึงระบบอืน่ ๆในอนาคต เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคจดจ�ำ (Brand Awareness)
และกลับมาซื้อซ�ำ้ อีก นอกจากนั้น ยังมีโครงการจ�ำหน่าย E-book ส�ำหรับ e-Library เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ในภาวะชะลอตัว เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อเทคโนโลยีมือถือและการสื่อสารที่มีทั้ง
ความรวดเร็ว ความสะดวก ราคาที่ถูกลง ท�ำให้เยาวชนรุ่นใหม่ๆ นิยมรับข้อมูลข่าวสารทาง New Media เป็นหลัก
ไม่เพียงแต่เนือ้ หาด้านความบันเทิงเท่านัน้ ผูผ้ ลิตเนือ้ หาสาระด้านการศึกษาก็ตอ้ งปรับตัวให้สอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบนั
ที่เปลี่ยนไป แม้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ยังคงเป็นสื่อหลักด้านการศึกษา อาทิ ต�ำราเรียน คู่มือทบทวนความรู้ พ็อคเก็ตบุ๊ค และอื่นๆ
แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาวะอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์จะหยุดนิ่ง ผู้ผลิตสื่อต้องพัฒนามิติใหม่ๆให้กับผู้อ่าน ให้มีความหยั่งรู้
ความค้นคว้า และเปิดโลกทัศน์ผ่านสื่อออนไลน์ควบคู่ไปด้วยเสมอ
นอกจากนี้ ทางด้านการพัฒนาเนื้อหาข้อมูลข่าวสารรอบด้านที่กองบรรณาธิการ ถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งของกลุ่มบริษัทฯ
ที่ไม่เป็นรองเรื่องการน�ำเสนอข่าวสารสาระที่มีประโยชน์แล้ว บริษัทฯ มีพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ในฐานะผู้ผลิต
สื่อการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรมืออาชีพ

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจโฆษณาบนหนังสือพิมพ์แจกฟรี และสื่อออนไลน์
ในช่วงปี 2561 อุตสาหกรรมสื่อโฆษณามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น จากข้อมูลของบจก. นีสเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย)
พบว่างบโฆษณารวมในประเทศไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีมูลค่ารวมทั้งหมด 27,243 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.61 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่ารวมทั้งหมด 26,042 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าธุรกิจสื่อและ
โฆษณามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ พบว่าข้อมูลงบโฆษณาตลอดทั้งปี 2560 มีมูลค่ารวม 101,445 ล้านบาท
ซึ่งเป็นงบโฆษณาหนังสือพิมพ์จ�ำนวนประมาณ 7,706 ล้านบาท โดยหากพิจารณาจากส่วนแบ่งการตลาดของงบโฆษณา
หนังสือพิมพ์ในปี 2560 อ้างอิงจากงบประมาณของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจใกล้เคียงกับธุรกิจของ OWM ซึง่ บริษทั ดังกล่าว
มีส่วนแบ่งงบโฆษณาหนังสือพิมพ์ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ5 หรือคิดเป็นรายได้ต่อปีประมาณ 385.30 ล้านบาท
ขณะเดียวกันจากข้อมูลของบจก. นีสเส็น มีเดีย รีเสิรช์ (ประเทศไทย) และสมาคมมีเดียเอเยนซีแ่ ละธุรกิจสือ่ แห่งประเทศไทย
พบว่างบประมาณการโฆษณาผ่านทางสื่อดิจิทัลของประเทศไทยในช่วงปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.00 ของ
งบโฆษณาทั้งหมด หรือ คิดเป็นงบประมาณส�ำหรับการโฆษณาผ่านทางสื่อดิจิทัลประมาณถึง 12,173.40 ล้านบาทต่อปี
ประกอบกับแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
จากรายงานผลการส�ำรวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 ของส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นเกือบทุกปี โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในการ
เล่น Social media มากที่สุด ถึงร้อยละ 86.90 โดย Social media ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด ได้แก่ Youtube, Facebook
และ Line ซึ่ง Social media เหล่านี้ ต่างก็เป็นช่องทางหลักของ OWM
จากข้อมูลต่างๆ ข้างต้น จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมสื่อโฆษณามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเองได้มี
การปรับตัวด้านการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อให้แข่งขันกับคู่แข่ง
ทางการตลาด รวมถึงเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทประกอบด้วยความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก
และความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

1. ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจส�ำนักพิมพ์
1.1 ความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์
ผลประกอบการของกลุม่ บริษทั ฯ ทีอ่ าจไม่เป็นไปตามทีค่ าดหวัง อันเกิดจากสภาวะถดถอยของอุตสาหกรรมตลาดสือ่ และ
สิง่ พิมพ์ของประเทศไทยในปัจจุบนั เนือ่ งด้วยเกิดการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมการบริโภคสือ่ และสิง่ พิมพ์อย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้ปจั จุบนั มีผปู้ ระกอบการธุรกิจสือ่ สิง่ พิมพ์หลายรายประสบปัญหาขาดทุน ดังนัน้ กลุม่ บริษทั ฯ อาจต้องเผชิญความ
เสี่ยงและการแข่งขันในธุรกิจ ท�ำให้ผลประกอบการไม่อาจเป็นไปตามที่คาดหวัง
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้พยายามก�ำหนดนโยบายในการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด
โดยคัดเลือกหัวหนังสือที่น่าสนใจ และควบคุมการผลิตหนังสือให้สอดคล้องกับประมาณการยอดขาย รวมถึงมีการปรับ
โครงสร้างธุรกิจ โดยมีการลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งด�ำเนินการธุรกิจให้บริการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์
แจกฟรี (Free sheet) การท�ำคอนเทนต์บนเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ มากขึ้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
และด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มบริษัทฯ มองว่าการลงทุนครั้งนี้ถือเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ และ
เตรียมความพร้อมเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1.2 ความเสี่ยงจากการไม่ได้ต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License Agreement)
ในปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการต่ออายุสัญญา The Walt Disney เนื่องจาก The Walt Disney ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในองค์กร โดย The Walt Disney ได้เปลี่ยนผู้บริหารสัญญาจากเดิม คือ The Walt Disney
Company (Southeast Asia) Pte Limited มาเป็น The Walt Disney Thailand Ltd. ท�ำให้ขั้นตอนการขยายอายุ
สัญญาเป็นไปอย่างล่าช้า รวมถึงคู่ค้าที่ทำ� กับ The Walt Disney Thailand Limited รายอื่นก็ล่าช้าด้วยเช่นกัน อย่างไร
ก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ก็ได้มีการลงนามในสัญญาต่ออายุสำ� หรับปี 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1.3 ความเสี่ยงจากคู่ค้าต่างประเทศ
จากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งผลให้ทางบริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส จ�ำกัด ซึ่ง
เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ได้ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์สื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์ มาเป็นระบบดิจิทัลแทน
และหยุดการให้สิทธิ์การผลิตและจัดจ�ำหน่ายในรูปแบบสิ่งพิมพ์ทั่วโลก ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบทางลบจากปัจจัย
ความเสี่ยงดังกล่าว เป็นสาเหตุให้หน่วยธุรกิจ (Business Unit) ที่รับผิดชอบ และหน่วยงานสนับสนุนในงานดังกล่าว
จ�ำเป็นต้องปิดการด�ำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561
1.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและคู่แข่งที่ให้บริการเนื้อหาสาระรูปแบบเดียวกัน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในปัจจุบนั ท�ำให้มคี วามรวดเร็วในการใช้งานมากขึน้ ประกอบกับอุปกรณ์
ทางด้านเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ก็มีราคาถูกลง ท�ำให้ผู้บริโภคหันไปใช้เวลากับอุปกรณ์
ดิจทิ ลั มากขึน้ โดยเฉพาะการอ่านหนังสือการ์ตนู ญีป่ นุ่ ทีผ่ ตู้ ดิ ตามส่วนมากจะเป็นเด็กและเยาวชนเป็นหลัก ต่างหันไปอ่าน
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การ์ตูนละเมิดลิขสิทธิ์ที่เผยแพร่ตามเว็บไซต์ต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ยอดขายของหนังสือการ์ตูนได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมาก
ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้านดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ได้เจรจาเพื่อขอรับลิขสิทธิ์ดิจิทัลของหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น
ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแล้ว ยังเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สื่อดิจิทัล
ที่มีแนวโน้มการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคาดว่ารายได้จากการขายสื่อดิจิทัลจะสามารถทดแทนรายได้จากการขายสื่อสิ่งพิมพ์
และหนังสือการ์ตูนที่มีแนวโน้มหดตัวลงได้ โดยกลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับลิขสิทธิ์ดังกล่าวภายในไตรมาสแรกของ
ปี 2562
1.5 ความเสี่ยงจากช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
บริษัทฯ จ�ำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้สะดวก และสอดคล้อง
กับพฤติกรรมการซื้อในแต่ละไลฟ์สไตล์
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายโมเดิร์นเทรด เป็นช่องทางที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า เนื่องจากรูปแบบและพื้นที่การจัดวาง
สินค้า มีการแบ่งตามประเภทสินค้าอย่างชัดเจน ตั้งแต่ปี 2559 ผู้รับจัดจ�ำหน่ายปรับเปลี่ยนนโยบายด้วยการลดการ
กระจายหนังสือไปยังหน้าร้าน และใช้วธิ กี ารคัดสรรยอดกระจายสินค้าจากสถิตกิ ารขายในแต่ละหมวดหนังสือลงในแต่ละ
สาขา และแนวโน้มนี้ยังคงด�ำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปีปัจจุบัน ดังนั้นหนังสือที่พิมพ์ออกมาจะถูกจ�ำกัดพื้นที่การวางที่หน้า
ร้านเพียงบางสาขา ส่งผลให้ผบู้ ริโภคหาซือ้ หนังสือได้ยากขึน้ กว่าเดิม อีกทัง้ การจัดโปรโมชัน่ หน้าร้านลดน้อยลง เนือ่ งจาก
คู่ค้ามีนโยบายเลือกหนังสือที่มีสถิติการขายที่ดีอยู่แล้วมาจัดรายการ ในขณะที่หนังสือที่มียอดขายอยู่ในระดับปานกลาง
ไม่ได้รับความสนใจน�ำมาจัดรายการส่งเสริมการขาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขายในภาพรวม
ช่องทางการจ�ำหน่ายเอเย่นต์ เป็นช่องทางทีเ่ น้นการจ�ำหน่ายหนังสือการ์ตนู พืน้ ทีก่ ารจัดวางสินค้ามีความจ�ำกัด ไม่มพี นื้ ที่
มากพอส�ำหรับการตกแต่งดิสเพลย์หนังสือ ท�ำให้มีความเสี่ยงเนื่องจากหนังสือไม่อยู่ในต�ำแหน่งที่โดดเด่น อาจจะท�ำให้
เสียโอกาสในการขาย และความเสี่ยงเนื่องจากการคืนหนังสือในจ�ำนวนมาก และการด�ำเนินงานส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ
ครอบครัวแบบเล็ก ๆ ที่ท�ำมาเป็นเวลานาน ไม่มีระบบบันทึกการขายที่แน่นอน ท�ำให้ยากต่อการที่จะติดตามผลการขาย
ทีช่ ดั เจน อีกทัง้ สัดส่วนทางการตลาดเริม่ ลดน้อยลงเนือ่ งจากพฤติกรรมผูบ้ ริโภคเปลีย่ นไปเดินซือ้ หนังสือในห้างสรรพสินค้า
มากขึ้น หรือซื้อผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายอีคอมเมิรซ์ เป็นช่องทางทีม่ แี นวโน้มเติบโตมากขึน้ สร้างความสะดวกให้ลกู ค้าโดยไม่ตอ้ งเสียเวลา
เดินทางในการซื้อสินค้า และจะเป็นช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงจากช่องทางการจัดจ�ำหน่ายโมเดิร์น
เทรดและเอเย่นต์ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ จ�ำหน่ายหนังสือในช่องทางนี้ผ่านร้านค้าออนไลน์ Nstore.net และอีคอมเมิร์ซ
อื่นๆ เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบอีคอมเมิร์ซ อย่างต่อเนื่อง โดยประมาณเดือนมีนาคม 2562 บริษัทฯ
จะด�ำเนินการขายผ่าน www.nejavu.com และปรับรูปแบบของเว็บไซต์ใหม่ เป็นรูปแบบ Social Commerce แทน
เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
1.6 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนกระดาษ
กระดาษที่ใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์จัดเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Product) ซึ่งเป็นสินค้าที่ถูกก�ำหนดโดยอุปสงค์
และอุปทานของตลาด (Demand & Supply) ดังนั้น ความผันผวนของราคากระดาษซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ส�ำคัญ
ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ ย่อมส่งผลต่อต้นทุนโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯอย่างมีนัยส�ำคัญ แต่เนื่องจากกลุ่ม
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บริษัทฯ มีการควบคุมและก�ำหนดแผนในการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขาย ท�ำให้ช่วยลดความเสี่ยงจากการผันผวน
ของราคากระดาษ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ สามารถใช้นโยบายปรับราคาตามสภาพต้นทุนที่แท้จริงได้ ซึ่งท� ำให้ผลกระทบ
จากเหตุดังกล่าวมีไม่มากนัก
จากการปฎิบัติตามมาตรการต่างๆ ในข้างต้น รวมถึงประสบการณ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการบริหารและจัดการการผลิต
และการขาย เป็นผลให้ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมากลุม่ บริษทั ฯ ยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดบิ ทีส่ ง่ ผลกระทบใน
เชิงลบต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ แต่อย่างใด อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังเชื่อมั่นว่าแนวทางการจัดการดังกล่าว
จะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการขาดแคลนวัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไปในอนาคต รวมทั้งการ
เพิ่มรูปแบบของสิ่งพิมพ์ดิจิทัล เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในปัจจุบัน จะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่น่า
จะได้รับผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ขาดแคลนกระดาษ
1.7 ความเสี่ยงด้านการจัดหาลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์
ในการประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ ส่วนใหญ่ที่ผลิตและจัดจ�ำหน่าย เป็นการจัด
ซื้อลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์มาจากเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นนักเขียนหรือส�ำนักพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศจ�ำนวนหลายราย เพื่อ
น�ำมาผลิตและจัดจ�ำหน่ายเพียงรายเดียว (Exclusive) ในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่มีระยะเวลา 3 ถึง 7 ปี และมีสิทธิต่อ
อายุสัญญาได้ในราคาและเงื่อนไขเดิม ทั้งนี้ เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถยกเลิกสัญญาได้ หากกลุ่มบริษัทฯ ท� ำผิดสัญญา
และ/หรือมีปัญหาด้านการเงิน และ/หรืออยู่ในสถานะล้มละลาย เป็นต้น ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงที่ไม่
สามารถจัดหาลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ที่ต้องการมาผลิตและจัดจ�ำหน่ายได้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการ
ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ต่ออายุสัญญา หรือยกเลิกสัญญา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน
และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯไม่เคยประสบปัญหาด้านการจัดหาลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดสิ่งพิมพ์มีขนาดใหญ่และมีลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ให้เลือกซื้อเป็นจ�ำนวน
มาก รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเขียนและส�ำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงหลายราย และประสบความส�ำเร็จ
ในการผลิตและจัดจ�ำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือมาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทฯ จึงสามารถเลือกซื้อลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์
ทีต่ อ้ งการและได้รบั ความไว้วางใจจากเจ้าของลิขสิทธิใ์ นการให้ลขิ สิทธิส์ งิ่ พิมพ์ทมี่ แี นวโน้มทีจ่ ะได้รบั ความนิยมสูงมาผลิต
และจัดจ�ำหน่าย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีปัญหาเรื่องการไม่ต่อสัญญาหรือ
ยกเลิกสัญญาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
กลุม่ บริษทั ฯ ยังได้วางแผนการผลิตหนังสือทีม่ คี วามหลากหลาย ทัง้ เนือ้ หาเจ้าของลิขสิทธิ์ และประเทศ เพือ่ ลดการพึง่ พิง
เนื้อหาเจ้าของลิขสิทธิ์ และประเทศใดประเทศหนึ่งมากจนเกินไป อีกทั้งยังผลิตหนังสือต้นฉบับโดยนักเขียนไทยเพิ่มขึ้น
อันเป็นการกระจายความเสี่ยงแบบหนึ่ง ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพในการผลิตเนื้อหา หรือหาผู้
สร้างสรรค์เนื้อหาจากในประเทศเองควบคู่กันอีกด้วย
1.8 ความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ปัจจุบัน สิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ มีการขายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายเป็นส่วนใหญ่ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะรับคืนสิ่งพิมพ์ที่ไม่
สามารถจ�ำหน่ายได้จากตัวแทนจ�ำหน่าย ซึ่งอาจเป็นผลให้มีสิ่งพิมพ์เป็นสินค้าคงเหลือเป็นจ�ำนวนมากได้ สินค้าคงเหลือ
ดังกล่าวมีโอกาสเสือ่ มคุณภาพ เสียหาย และล้าสมัยเมือ่ เวลาผ่านไป ประกอบกับยอดขายในปีปจั จุบนั มีสดั ส่วนการเติบโต
ของยอดขายลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
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ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ... ได้มีการพิจารณาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของผู้บริโภค จากการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยตั้งส�ำรอง
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และมุ่งเน้นการผลิตและจ� ำหน่ายสิ่งพิมพ์เฉพาะ
ทีท่ ำ� ก�ำไรให้แก่กลุม่ บริษทั ฯ ซึง่ ผลจากการด�ำเนินการดังกล่าว กลุม่ บริษทั ฯ ได้มกี ารพิจารณา และรับรูผ้ ลขาดทุนจากการ
ลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ซึ่งเดิมค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงพิจารณาจากสินค้าในสัดส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าสินค้า
คงเหลื อ ที่ มี อ ายุ ม ากกว่ า 1 ปี ขึ้ น ไปและผลิ ต ครบชุ ด แล้ ว และของสิ น ค้ า คงเหลื อ ที่ มี อ ายุ ม ากกว่ า 3 ปี ขึ้ น ไป
แต่ยังผลิตไม่ครบชุด โดยในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงส�ำหรับสินค้า
ที่เสื่อมสภาพ ล้าสมัยและค้างนาน โดยสินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 12 เดือน จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
จากการประมาณราคาที่จะขายได้ร้อยละ 50 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ส�ำหรับสินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 18 เดือน
จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากการประมาณราคาที่จะขายได้แบบการขายเหมาลดราคา และส�ำหรับสินค้า
คงเหลือที่มีอายุมากกว่า 24 เดือนขึ้นไป จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากการประมาณราคาที่จะขายได้
แบบการขายเหมาชั่งกิโล
นอกจากนัน้ เพือ่ ลดปริมาณสินค้าคงเหลือ กลุม่ บริษทั ฯ จะน�ำหนังสือทีม่ อี ยูอ่ อกมาจ�ำหน่ายเป็นระยะๆ โดยการลดราคา
พิเศษและมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการขายในงานนิทรรศการต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี ส�ำหรับ
หนังสือการ์ตนู ทีม่ เี ล่มต่อเนือ่ ง กลุม่ บริษทั ฯ จะด�ำเนินการน�ำเล่มทีอ่ อกใหม่จำ� หน่ายควบคูไ่ ปกับเล่มทีไ่ ด้เคยวางจ�ำหน่าย
ไปแล้ว ซึ่งรวมถึงการน�ำการ์ตูนที่มีการออกจ�ำหน่ายครบทุกเล่มแล้วมาจัดจ�ำหน่ายรวมเป็นชุดเพื่อกระตุ้นการจ�ำหน่าย
ด้วย นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้เพิ่มความระมัดระวังในการผลิตหนังสือใหม่และควบคุมปริมาณยอดพิมพ์ให้
สอดคล้องกับความต้องการในตลาด และแนวโน้มการบริโภคในอนาคตส�ำหรับรูปแบบสิ่งพิมพ์ เพื่อมิให้มีสินค้าคงเหลือ
มากกว่าขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารคลังสินค้า โดยการก�ำหนดจ�ำนวนสินค้าไม่ให้มีปริมาณคงเหลือ
มากกว่าปีก่อน
ทัง้ นี้ การผลิตหนังสือในรูปแบบดิจทิ ลั ซึง่ มีแนวโน้มเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดมากขึน้ เรือ่ ยๆ จะไม่มสี นิ ค้าคงเหลือต่างจาก
การผลิตหนังสือในรูปแบบสิ่งพิมพ์ เนื่องจากสินค้าอยู่ในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการค�ำนวนรายได้และค่าใช้จ่าย เมื่อมีการ
ซื้อขายเกิดขึ้นเท่านั้น

2. ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างประเทศ
2.1 ความเสี่ยงจากการต่อสัญญา
ในการประกอบธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ บริษัทฯ จะท�ำสัญญาเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายกับ
เจ้าของสิ่งพิมพ์จ�ำนวนหลายราย โดยสัญญาตัวแทนจ�ำหน่ายนิตยสาร ส่วนใหญ่มีระยะเวลา 1 ปี และมีสิทธิต่ออายุ
สั ญ ญาได้ ส� ำ หรั บ สั ญ ญาตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยหนั ง สื อ พิ ม พ์ จ ะหมดอายุ เ มื่ อ มี ก ารยกเลิ ก สั ญ ญา ทั้ ง นี้ เ จ้ า ของสิ่ ง พิ ม พ์
สามารถยกเลิกสัญญาได้ หากบริษัทฯ ท�ำผิดสัญญา และ/หรือมีปัญหาด้านการเงิน และ/หรืออยู่ในสถานะล้มละลาย
และ/หรือเมื่อมีการแจ้งอีกฝ่ายล่วงหน้า เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการที่เจ้าของสิ่งพิมพ์ไม่ต่ออายุ
สัญญา หรือยกเลิกสัญญา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ
ในอนาคต
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อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ กับเจ้าของสิง่ พิมพ์มกี ารท�ำธุรกิจและมีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กันเป็นระยะเวลายาวนาน โดยผูบ้ ริหาร
และทีมงานของบริษัทฯ เป็นกลุ่มที่ท�ำธุรกิจนี้กับเจ้าของสิ่งพิมพ์มาตั้งแต่เริ่มต้น รวมทั้ง บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตาม
สัญญาอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีปัญหาเรื่องการไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
2.2 ความเสี่ยงจากความนิยมในการอ่านออนไลน์
ในปัจจุบนั การอ่านผ่านทางออนไลน์ได้รบั ความนิยมมากขึน้ ท�ำให้มผี ลกระทบต่อการจัดจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
ต่างประเทศที่เป็นเล่มจริง
อย่างไรก็ตาม หน่วยธุรกิจที่ท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายดังกล่าวได้หยุดประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561
เนื่องจากบริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส จ�ำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ได้
หยุดให้สิทธิ์การผลิตและจัดจ�ำหน่ายในรูปแบบสิ่งพิมพ์ทั่วโลก และด�ำเนินการในรูปแบบดิจิทัลด้วยตนเอง

3. ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจดิจิทัล
3.1 ความเสี่ยงจากการลักลอบท�ำซ�้ำเนื้อหา
มีเว็บไซต์ที่ลักลอบน�ำเสนอสื่อ เช่น การ์ตูน โดยผิดกฎหมายอยู่พอสมควร ท�ำให้ลูกค้าบางส่วนบริโภคสื่อดังกล่าวโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าดังกล่าวแบบถูกกฎหมาย ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องคัดเลือกเนื้อหาที่ดี โดดเด่น
และแตกต่าง พร้อมๆ กับการใช้เทคโนโลยีทดี่ ี มีความปลอดภัยสูง และการให้บริการทีเ่ ป็นเลิศ ซึง่ กลุม่ บริษทั ฯ ได้แสวงหา
เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเอกลักษณ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนหาวิธีการน�ำเสนอที่เหนือกว่าเว็บไซต์ที่ผิด
กฎหมายเหล่านั้น และตลอดจนน�ำเสนอขายในราคาที่น่าสนใจ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการติดต่อและเจรจากับผู้
พัฒนาโปรแกรมชั้นน�ำและได้รับการยอมรับของประเทศ เพื่อน�ำเนื้อหาของหนังสือและการ์ตูนเพื่อผลิตและจ�ำหน่ายใน
รูปแบบสื่อดิจิทัล
3.2 ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ถูกกระทบได้ง่าย
ปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนต่อความคิด การตัดสินใจ การรับรู้ข่าวสารต่างๆ
ผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งโซเชียลมีเดีย บล็อค กระทู้ และอื่นๆ ซึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน นิยมค้นหาข้อมูลของ
สินค้าและบริการ ก่อนท�ำการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้น เป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก
ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ความพึงพอใจในสินค้าและบริการของผูบ้ ริโภคเป็นหลัก ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องควบคุมและรักษามาตรฐาน
ของงานบริการทั้งระบบ ที่มีความจ�ำเป็นและส�ำคัญอย่างมากต่อธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ที่มีหัวใจหลัก คือ ความรวดเร็ว
และถูกต้อง เช่น ระบบของเว็บไซด์ ระบบโลจิสติกส์ การตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ระบบการช�ำระเงิน ระบบคืนสินค้า
งานบริการหลังการขาย ช่องทางการติดต่อที่สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการสื่อสารการตลาดที่จะต้องมีความระมัดระวัง
เป็นพิเศษ
ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงระบบหลังบ้าน เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พร้อมกับการออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้ดูทันสมัยและน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยคาดว่าการปรับปรุงดังกล่าวจะสามารถ
เริ่มให้บริการได้ภายในเดือนมีนาคม 2562 ภายใต้ชื่อ www.nejavu.com ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าการปรับปรุงระบบหลัง
บ้ า นและประสิ ท ธิ ภ าพของเว็ บ ไซต์ ดั ง กล่ า ว จะท� ำ ให้ ผู ้ บ ริ โ ภคมี ค วามมั่ น ใจต่ อ การซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข อง
บริษัทฯ มากยิ่งขึ้น
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4. ความเสี่ยงจากการแข่งขันของสื่อดิจิทัลซึ่งท�ำให้กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกที่หลากหลาย
ในปัจจุบัน การน�ำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อดิจิทัลมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและปริมาณ ท�ำให้การแข่งขันระหว่าง
ผูผ้ ลิตสือ่ สูงมาก เพือ่ ให้สอื่ ของ NJ Digital สามารถเป็นสือ่ ทีเ่ ข้าถึงและถูกเลือกโดยกลุม่ เป้าหมาย การพัฒนาเนือ้ หา และ
รูปแบบการน�ำเสนอจ�ำเป็นต้องท�ำอย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ อีกทั้ง ยังต้องมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างเสริม
Brand Loyalty กับกลุ่มเป้าหมายด้วย
บริษทั ฯ ท�ำกิจกรรมการตลาดเพือ่ สร้าง Customer Relationship โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาความรูภ้ าษาอังกฤษ
ด้วยบริษัทฯ มีชื่อเสียงด้านการผลิตสื่อภาษาอังกฤษในระดับต้นของประเทศ รวมถึงมีสื่อมัลติมีเดียที่สามารถหลอมรวม
สือ่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท�ำให้กิจกรรมสามารถสร้างประโยชน์ตอ่ ลูกค้าโดยตรง รวมถึงสร้างคุณค่าและพัฒนาสังคม
และการศึกษา (CSR) ซึ่งมีผู้สนับสนุนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งภาครัฐและเอกชน

5. ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจให้บริการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
5.1 ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนจากสื่อโฆษณาของ บริษัทฯ อาจจะไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้
บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในธุรกิจให้บริการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ภายใต้บริษัทย่อย คือ บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ�ำกัด
โดยผ่านช่องทางออฟไลน์ควบคู่ออนไลน์ ซึ่งหากสื่อโฆษณาดังกล่าวไม่สามารถสร้างผลตอบแทนตามที่ประมาณการไว้
หรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุน หรือมีเหตุการณ์ใดๆ มากระทบจนเป็นสาเหตุให้กลุ่มบริษัทฯ
ไม่สามารถให้บริการสื่อโฆษณาดังกล่าวได้ อาจส่งผลให้ต้องมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อจากการด้อยค่าในสินทรัพย์ดังกล่าว
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้
ตามที่บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ�ำกัด เริ่มด�ำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นท�ำให้ยังไม่เป็นที่รับรู้
และจดจ�ำแก่ผู้บริโภค ส่งผลให้ผลการด�ำเนินงานในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการด�ำเนินงานอยู่ โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อจากการด้อยค่าในเงินลงทุนของธุรกิจให้บริการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ จ�ำนวนทั้งสิ้น 13.6 ล้านบาท และหนี้สงสัยจะสูญประเภทเงินให้กู้ยืม จ�ำนวนทั้งสิ้น 33 ล้านบาท
5.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทเอเจนซี่รายใหญ่
ในธุรกิจสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยทั่วไปส่วนใหญ่เอเจนซี่จะท�ำหน้าที่ติดต่อกับบริษัทเพื่อลงโฆษณาโดยตรง
เนื่องจากเจ้าของสินค้าและบริการจะใช้เอเจนซี่ในการวางแผนกลยุทธ์ในการใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ การก�ำหนดแผนการ
ใช้งบโฆษณา และตัดสินใจเลือกใช้สอื่ โฆษณาประเภทต่างๆ โดยเอเจนซีจ่ ะไม่ทำ� สัญญาระยะยาวกับบริษทั ผูข้ ายสือ่ โฆษณา
แต่จะพิจารณาแผนการใช้สื่อโฆษณาตามแผนการตลาด และการโฆษณาของเจ้าของสินค้า และบริการแต่ละรายตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น เอเจนซี่จึงมีส่วนส�ำคัญในธุรกิจสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ทัง้ นี้ กลุม่ ลูกค้าของกลุม่ บริษทั ฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ หลักคือ 1) กลุม่ ลูกค้าเอเจนซี่ และ 2) กลุม่ ลูกค้าทีเ่ ป็นเจ้าของ
สินค้าและบริการ โดยกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงหากเอเจนซี่ไม่แนะน�ำให้เจ้าของสินค้าและบริการใช้เครือข่ายสื่อ
โฆษณาของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ และผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งกลุ่ม
บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาและน�ำเสนออย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้บริการสือ่ โฆษณาเป็นทีน่ า่ สนใจ รวมถึงมีการผลิตคอนเทนต์ให้ลกู ค้า
ส�ำหรับการลงโฆษณา กรณีที่ลูกค้าไม่มีคอนเทนต์ของตัวเอง (Advertorial Ads.)
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ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่า สามารถบริหารความเสีย่ งดังกล่าว ได้จากความสัมพันธ์อนั ดีกบั เอเจนซี่ เนือ่ งจากกลุม่ บริษทั ฯ
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร่วมกับเอเจนซี่ต่างๆ อีกทั้งการออกแบบ และการบริการของ
กลุม่ บริษทั ฯ ยังเป็นทีย่ อมรับจากเอเจนซี่ และลูกค้าทีเ่ ป็นเจ้าของสินค้าว่าได้คณ
ุ ภาพมาตรฐานทีส่ งู เมือ่ เทียบกับอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ด้วยชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีมายาวนาน รวมทั้งการมีสัมพันธภาพที่ดีกับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย จะช่วย
ให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถน�ำเสนอขายสินค้าและบริการได้โดยตรงอีกด้วย
5.3 ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ธุรกิจสือ่ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุตสาหกรรมโฆษณาและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
โดยหากเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอยูใ่ นภาวะทีด่ ี งบประมาณการใช้สอื่ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ของเจ้าของสินค้า
และบริการจะอยูใ่ นระดับสูงตามการใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภค ซึง่ จะส่งผลให้รายได้ของผูใ้ ห้บริการสือ่ โฆษณาและประชาสัมพันธ์
เพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในช่วงภาวะชะลอตัวหรือหดตัว หรือมีเหตุการณ์ความไม่
สงบทางการเมืองในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อความเชื่อมั่นหรือก�ำลังซื้อของผู้บริโภคอาจท�ำให้เจ้าของ
สินค้าและบริการปรับลดงบประมาณการท�ำสือ่ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสือ่ โฆษณาต่างๆ ซึง่ อาจส่งผลให้ยอดใช้จา่ ย
โฆษณาลดลง
อย่างไรก็ดี จุดเด่นของสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นการผสมผสานระหว่างช่องทางออฟไลน์และ
ออนไลน์ ท�ำให้มีความน่าสนใจกว่าการโฆษณาเพียงช่องทางเดียว โดยการโฆษณาผ่านช่องทางออฟไลน์เป็นการกระตุ้น
ให้เกิดการรับรู้และจดจ�ำจากผู้บริโภค ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อพื้นที่โฆษณาของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกลุ่ม
บริษัทฯ อีกทั้ง การโฆษณาผ่านช่องทางออน์ไลน์มีต้นทุนอยู่ในระดับต�ำ่ เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อโฆษณาประเภทอื่นๆ
แต่สร้างผลกระทบต่อการรับรู้ของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

6. ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ
6.1 ความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายและบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบก�ำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ�ำกัด ท�ำให้กลุ่ม Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 53.48 ของทุนช�ำระแล้ว
และบมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 33.04 ของทุนช�ำระแล้ว จึงท�ำให้สามารถควบคุมคะแนนเสียงในการ
ลงมติที่ส�ำคัญในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงมติพิเศษที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้ต้อง
ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของจ�ำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ท�ำให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่สามารถรวบรวมคะแนน
เพือ่ ตรวจสอบและถ่วงดุลเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายใหญ่เสนอได้ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี รวมถึงหลักการคุ้มครองผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยเคร่งครัดอยู่แล้ว และมีการก�ำหนดมาตรการการท�ำรายการที่เกี่ยวโยง
กับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมกิจการ รวมถึงบุคคลที่มีความขัดแย้ง ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์
ในการอนุมตั ริ ายการนัน้ ๆ เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส่ อย่างไรก็ตาม เพือ่ ถ่วงดุลการบริหารงาน
ของผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการอิ ส ระที่ เ ป็ น บุ ค คลภายนอกจ� ำ นวน 3 ท่ า น เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่
ในการตรวจสอบการด�ำเนินงานของผู้บริหารและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)
ล�ำดับกลุ่ม
ผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ร้อยละ
1. Silom Road Limited
175,950,000
48.133
2. บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (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 : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• ประเภทผู้ถือหุ้น – การกระจายหุ้นตามสัญชาติ
ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวนราย
1,356
8
1,364

จ�ำนวนหุ้น
189,474,508
176,074,778
365,549,286

ร้อยละ
51.83
48.17
100.00

* ข้อบังคับบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ก�ำหนดว่า “ห้ามมิให้บคุ คลทีไ่ ม่มี
สัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมด”
• กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุม่ เดียวกันและออกเสียงไปในทางเดียวกันได้แก่ Siiom Road Limited และ
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
		 -ไม่มี• ชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยมิได้แสดงสถานะที่แท้จริง
		 - ไม่มี-
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รายงานการกำ�กับดูแลกิจการ

1. นโยบายกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ และ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จะท�ำให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้าง
ความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยกระดับการด�ำเนินงานอย่าง
ยั่งยืน และเป็นหัวใจส�ำคัญที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ส�ำคัญที่สุดของบริษัทฯ ได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุด
ให้แก่ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท จึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ที่สอดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(Code of Best Practices) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก�ำหนดและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและ
ข้อปฏิบัติที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด และจะติดตามปรับปรุงให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ สอดคล้องกับประโยชน์
และความคาดหวังของผู้ถือหุ้นอยู่ตลอดเวลา และให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้รับการดูแล
อย่างดี
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประกาศใช้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 17
พฤศจิกายน 2551 และได้ดำ� เนินการทบทวนปรับปรุงเนื้อหาเป็นประจ�ำ ให้เหมาะสมและสอดคล้องเป็นไปตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยฉบับทีใ่ ช้ลา่ สุดได้ทบทวน
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

การสื่อสารนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตระหนักดีว่า การด�ำเนินการเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ทีก่ ำ� หนดไว้ ปัจจัยหลักทีเ่ ป็นตัวขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานคือพนักงานทุกคนของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ จึงได้ประกาศ
แจ้งพนักงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์สอื่ สารภายในองค์กร รวมถึงฝ่ายบริหารได้ตดิ ตามก�ำกับให้มกี ารด�ำเนิน
งานตามนโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ได้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ดี งั กล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ประชาชนทัว่ ไปและผูล้ งทุนรับทราบ
ด้วย และหากผูถ้ อื หุน้ ประสงค์จะขอรับนโยบายดังกล่าวเป็นเอกสาร สามารถติดต่อได้ทฝี่ า่ ยเลขานุการบริษทั โดยใช้แบบ
ฟอร์มขอรับเอกสารที่ส่งพร้อมรายงานประจ�ำปี ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ
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การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปี 2553 และจากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัท
อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประกาศใช้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี
2549 โดยผลการประเมินที่เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีดังนี้
• ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี 2561 ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคม
		 บริษัทจดทะเบียน และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้คะแนน 93
		 เต็ม 100 คะแนน
•
		
		
		
		

ผลการประเมินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้รับมอบใบรับรอง
เป็นสมาชิกจากโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อันเป็นเครือ่ งยืนยัน
ได้ว่าบริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและพร้อมที่จะ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซึง่ ใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สิน้ สุดวันที่ 10 พฤศจิกายน
2563

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2561 ของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท�ำหน้าที่
แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำ� คัญของบริษัทฯ โดยก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด
บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษทั ฯ อย่างเพียงพอ
และทันเวลา ได้ให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิที่กฎหมายก�ำหนด จึงจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor
Relation) ท�ำหน้าที่รับผิดชอบดูแล ให้ข้อมูล ตอบค�ำถามต่างๆ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของ
บริษัทฯ ไว้ที่เว็บไซต์ www.nine.co.th เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลส�ำคัญล่าสุด จดหมายแจ้งข่าวสารถึงผู้ลงทุน เป็นต้น
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การประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผลการด�ำเนิน
งานของบริษัทฯ และร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งซักถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการ
บริหารงานและกิจกรรมของบริษัทจากคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในปี 2561
ที่ผ่านมา บริษัทไม่เพียงแต่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน แต่ยังมุ่งเน้น
ให้การด�ำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเต็มที่โดยยึดถือปฏิบัติตามแนวทางใน
คูม่ อื AGM Checklist ซึง่ จัดท�ำขึน้ โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียน และส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับก�ำหนดวัน เวลา และสถาน
ที่จัดการประชุมล่วงหน้า พร้อมระบุแผนที่ชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม และได้น�ำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode)
มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลมติที่ประชุม
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง ดังนี้
1. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัย
เนชั่น เวลา 10.00 น. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ�ำนวน 34 ราย รวมจ�ำนวนหุ้น 126,932,151 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.64 ของจ�ำนวนหุ้นที่
จ�ำหน่ายได้ทั้งหมดจ�ำนวน 170,048,386 หุ้น
2. จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 9B อาคารอินเตอร์ลิงค์
เวลา 14.00 น. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เข้าร่วมประชุมเป็นจ�ำนวน 55 ราย รวมจ�ำนวนหุ้น 120,898,208 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.10 ของจ�ำนวนหุ้นที่จำ� หน่าย
ได้ทั้งหมดจ�ำนวน 170,049,286 หุ้น
ซึ่งการด�ำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีและตามที่กฎหมายก�ำหนดดังนี้
ก่อนวันประชุมสามัญ
บริษัทฯได้น�ำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมฯ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้า 30 วัน
โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็น
ผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระ
การประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนและเพียงพอส�ำหรับ
การพิจารณาตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ พร้อมจัดส่งรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ ก่อน รายงานประจ�ำปี เอกสารประกอบ
การพิจารณาแต่ละวาระ ค�ำชี้แจงวิธีการต่างๆ ข้อมูลกรรมการอิสระ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทเฉพาะ
ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด
โดยจัดส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน รวมถึงได้ประกาศลงโฆษณารายละเอียดเกีย่ วกับการจัดประชุม
และระเบียบวาระที่เสนอในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้า
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บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และ
ส่งค�ำถามเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th หรือ www.nine.co.th ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในช่วงวัน
ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ และเสนอวาระเพิ่มเติม
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้รายงานผลการใช้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษทั และสิทธิการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งค�ำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษทั ฯ หรือทางโทรสาร 02-338-3904 ตัง้ แต่วนั ที่ 30 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 เพือ่ ให้คณะกรรมการ
และฝ่ายบริหารได้รวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอค� ำถาม
ล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด
วันประชุมสามัญและวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณาก�ำหนดวัน เวลาการประชุม และสถานทีจ่ ดั ประชุม บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงความสะดวกของผูถ้ อื หุน้ ในการเดินทาง
มาเข้าร่วมประชุมเป็นอันดับแรก โดยบริษทั เปิดให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า
ก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง รวมทัง้ วันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้เชิญผูส้ อบบัญชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบ
บัญชี จ�ำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิช จ�ำกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ ประธาน
กรรมการบริษทั ฯ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานทีป่ ระชุม และวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้เชิญทีป่ รึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ จะชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน
การใช้บัตรลงคะแนน ให้ที่ประชุมรับทราบโดยละเอียด โดยประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดง
ความคิดเห็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม พร้อมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารบางท่าน เป็นผู้ชี้แจง
ตอบค�ำถามของผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการจดบันทึกสาระส�ำคัญของค�ำถาม ค�ำตอบ และข้อสรุปเรื่องนั้นๆ ในรายงานการ
ประชุมแล้ว
บริษัทฯ ได้นำ� ระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับคะแนนเสียง และการแสดงผล
การลงมติในการประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล และได้บันทึกวิธีลงคะแนน วิธีนับคะแนน มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ส�ำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะด�ำเนินการลงมติเป็นรายคน
ส่วนในการลงมติในแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง พร้อมทั้งได้บันทึกรายงาน
การประชุมและบันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างละเอียด
บริษัทฯ ได้น�ำเสนอวาระพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
เป็นประจ�ำทุกปีโดยน�ำเสนอข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
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ส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั ฯ เสนอทางเลือกในการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของ
บริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องพิจารณา เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถ
ก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมหนังสือนัดเชิญประชุม
หลังวันประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ได้เปิดเผยผลการลงมติในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 และการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561
ให้ผถู้ อื หุน้ และบุคคลทัว่ ไปได้รบั ทราบ โดยส่งผ่านระบบ Set Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในทันทีภายหลังการประชุมหรือไม่เกิน 09.00 น. ของวันท�ำการถัดไปนับจากวันที่จัดประชุม ซึ่งเป็นไปโดยถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการก�ำกับดูแลกิจการเป็นประจ�ำเพื่อให้สามารถสร้าง ความมั่นใจ
แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหรือการ
ด�ำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อน หรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จำ� เป็น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นใน
ปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ค�ำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และยึดถือด�ำเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบข้อมูลที่มีนัยส�ำคัญ และมีสิทธิในกระบวนการตัดสินใจและได้รับทราบถึงผลของการ
ตัดสินใจของบริษัทฯ ส�ำหรับเหตุการณ์ที่ส�ำคัญตามที่กำ� หนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
•
		
		
		

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ด�ำเนินการไปในทางที่อาจกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย และ
ไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
รวมถึงไม่มกี ารแจกเอกสารทีม่ ขี อ้ มูลส�ำคัญเพิม่ เติมในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างกระทันหัน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้มโี อกาส
ศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ

• ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง
		 เท่ากัน และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ
•
		
		
		

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะ
ให้กับกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และอ�ำนวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ได้

• ไม่มกี ารท�ำรายการระหว่างกันกับบริษทั ย่อย บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
		 ที่อาจท�ำให้เกิดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นสาระส�ำคัญ
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3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม นอกจากเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่เรื่องที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็น
หน้าที่ ทีค่ วรท�ำต่อสังคมส่วนรวมด้วย ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจะได้รบั การดูแลปฏิบตั จิ ากบริษทั ตามสิทธิทพี่ งึ มีและเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ
ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญของบริษัทมีหลายกลุ่ม ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง
ทางการค้า สังคม ภาครัฐ ชุมชุนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แต่ละกลุ่ม โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเสริมสร้างผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ
และเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อเวลา
โดยคณะกรรมการได้ก�ำหนดเป็นจริยธรรมขององค์กรในด้านต่างๆ และได้พิจารณาทบทวนอยู่เป็นประจ�ำ โดยล่าสุด
เมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 มีการปรับแก้ไขเพิม่ เติมเพือ่ ให้ทนั ต่อสถานการณ์โดยได้จดั ท�ำนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
และปรับปรุงแนวปฎิบัติในการแจ้งข้อร้องเรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (สามารถค้นหารายละเอียดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ
ได้ที่ www.nine.co.th)

จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบด้วย
1. จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
1.1 แนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจส�ำนักพิมพ์ โดยผลิตและจ�ำหน่ายสื่อ
สิ่งพิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คส์ สิ่งพิมพ์ส�ำหรับเยาวชน และสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายและให้บริการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้า เนื้อหา และบริการที่มีคุณภาพเพื่อประชาชน ด้วย
ประสบการณ์ความช�ำนาญและความทุ่มเทของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน
1.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน
(Code of Conduct) บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น ซึ่งผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�ำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความ
ยั่งยืน ดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษทั ฯ ด�ำเนินการหรือยอมรับการคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบ ทัง้ ทางตรงหรือ
ทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเอง และ
ครอบครัว จากบุคคลที่ทำ� ธุรกิจกับบริษัทฯ
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2. ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และก�ำหนดให้มีการ
ประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดคอร์รปั ชัน่ ทัว่ ทัง้ องค์กรเป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และข้อก�ำหนด
ในการด�ำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย
3. การด�ำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ รวมทั้งระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติอื่นใด
ที่บริษัทฯ จะก�ำหนดขึ้นต่อไป
4. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�ำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
		 4.1 การเลี้ยงรับรอง ของก�ำนัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
			 • การให้ มอบ หรือรับ ของก�ำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่กำ� หนดในคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ
		 4.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน
		
• การให้ หรือรับ เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และต้องถูกต้องตาม
				 กฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกน�ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างใน
				 การติดสินบน
		 4.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง
		
• ห้ามให้หรือรับสินบนในการด�ำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคูค่ า้ คูส่ ญ
ั ญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานทีด่ �ำเนิน
				 ธุรกิจกับบริษัทฯ ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
				 และก�ำหนดไว้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่
สนับสนุนการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุม
ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม
เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนด
ของกฎหมาย
4. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อ�ำนาจด�ำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับ
ดูแล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีระบบควบคุมทีม่ คี วามเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชัน่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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แนวทางปฏิบัติ
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น โดยให้คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร
ของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันระบุปจั จัยเสีย่ งจากการคอร์รปั ชัน่ ผลกระทบและโอกาสทีอ่ าจเกิดขึน้ มาตรการทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
เพือ่ ลดความเสีย่ งทีป่ ระเมินได้ รวมทัง้ จัดให้มกี ระบวนการติดตาม สอบทานการปฏิบตั งิ าน และรายงานผลให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ
3. พนักงานของบริษทั ฯ ไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉย เมือ่ พบเห็นการกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อ
สงสัย หรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก�ำหนดให้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการ
ปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้
4. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดย
ใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจฯ ข้อ 4 การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
5. ผูท้ กี่ ระท�ำการคอร์รปั ชัน่ เป็นการกระท�ำผิดคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษทั ฯ ซึง่ จะต้องได้รบั การพิจารณาโทษ
ทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท�ำนั้นผิดกฎหมาย
6. บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท�ำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่
เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษทั ฯ ในเรือ่ งทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
7. บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างและพัฒนาบุคลากรของบริษทั ฯ ให้มจี ติ ส�ำนึกทีด่ ี ปฏิบตั ติ นเป็นพลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศชาติ พร้อมทั้งรักษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดมั่นว่า “คอร์รัปชั่น” เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการท�ำธุรกรรมกับ
ภาครัฐและภาคเอกชน
การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯ ได้มกี ารเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ให้พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียกับบริษทั ฯ ได้รบั ทราบ ทัง้ ทางระบบ
Intranet, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ Website ของบริษัทฯ (www.nine.co.th) โดยในรอบปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีกรณีการกระท�ำผิด อันเนื่องมาจากการทุจริต
1.3 นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงเรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ทั้งนี้พนักงานทุกคน
จะต้องลงนามในหนังสือยอมรับเงื่อนไขของนโยบายดังกล่าว รวมถึงบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบการท�ำงานของระบบ
สารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการ
ท�ำงาน โดยนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ มีดังนี้
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ห้ามติดตั้งโปรแกรมใดๆ ทั้งที่เป็นโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ โปรแกรมประเภท Freeware และ Shareware ลง
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท และหากจ�ำเป็นต้องใช้งานโปรแกรมนอกเหนือไปจากที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ให้ทำ� การติดต่อขออนุญาตใช้โปรแกรมและให้พนักงานผูด้ แู ลระบบเป็นผูต้ ดิ ตัง้ หรือควบคุมดูแลการ
ติดตั้ง

2. ไม่คดั ลอก ลอกเลียนหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในลักษณะอันเป็นการละเมิดต่อกฏหมายลิขสิทธิ์ สัญญาสิทธิบตั ร
		 หรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงการที่น� ำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก
		 ที่ได้รบั มาหรือที่จะน�ำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
2. จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2.1 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพสื่อสารมวลชน (Nation Way “ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา”)
ตั้งแต่บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นมา ได้ยึดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสื่อมวลชน เป็นประเพณีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ซึ่งเป็นเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้สื่อและผู้ปฏิบัติงานของสื่อต่างๆ ในเครือฯ ได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากสังคมมา
อย่างต่อเนื่อง แม้ในยามคับขันหรือในช่วงที่มีแรงกดดันทางการเมือง เราก็สามารถท�ำหน้าที่ของสื่ออย่างแน่วแน่โดย
ไม่ละทิ้งหลักการ
หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชัน่ (Nation Way) จัดท�ำขึน้ มาเพือ่ ก�ำหนดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้เป็นแนวปฏิบตั ิ
ที่เป็นรูปธรรมร่วมกันส�ำหรับพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งจรรยาบรรณเบื้องต้น ตลอดจนการวางตัวใน
สังคมและความประพฤติทั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลางาน
พนักงานของบริษัทฯ ทุกสื่อในเครือฯ ต้องยึดหลักปฏิบัติต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อที่เราจะได้ช่วยกัน
ธ�ำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและศรัทธาที่สังคมมีต่อสื่อในเครือเนชั่นฯ ต่อไป
หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) แบ่งออกเป็น 13 หมวด ดังนี้
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7
หมวด 8
หมวด 9
หมวด 10
หมวด 11
หมวด 12
หมวด 13
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ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
จริยธรรมของสื่อในเครือเนชั่น
ความรับผิดชอบต่อผู้อ่าน ผู้ฟัง และผู้ชม
ภาระผูกพันธ์ที่มีต่อวิชาชีพสื่อมวลชนและองค์กร
หลักการท�ำข่าวและการปฏิบัติตนต่อแหล่งข่าว
สิทธิพิเศษและผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
แนวทางปฏิบัติในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจกรรมชุมชน
การปฏิบัติต่อฝ่ายโฆษณา ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย
แนวทางปฏิบัติเรื่องลิขสิทธิ์ในชิ้นงาน และการรับงานนอก
แนวปฏิบัติสำ� หรับผู้สื่อข่าวด้านต่างๆ
การแก้ไขข้อผิดพลาด
การรายงานข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทฯ
หลักปฎิบัติและจรรยาบรรณ Nation Social Media
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บริษทั ฯ มีมาตรการ ในทางปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันปัญหาการละเมิดและหมิน่ ประมาทจากการน�ำเสนอข่าว โดยการอบรมฝ่าย
ข่าว ให้ทราบถึงแนวทางการน�ำเสนอข่าว ข้อความและรูปภาพที่ควรกระท�ำและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง พร้อมก�ำชับพนักงาน
ผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2.2 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยค�ำนึงถึงการเจริญเติบโตขององค์กรอย่าง
ยัง่ ยืน และให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ จะด�ำเนินการอย่างโปร่งใส ยึดมัน่ ในคุณธรรม และอยูใ่ นกรอบ
ของกฏหมาย กรอบนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ และการปฎิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน มีระบบบัญชี
ทีเ่ ชือ่ ถือได้ บริษทั ฯ มีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์เพือ่ เป็นช่องทางในการติดต่อซักถาม ชีแ้ จงและให้ขอ้ มูลแก่ผถู้ อื หุน้ และนัก
ลงทุนทั่วไป
2.3 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าและประชาชน ทีจ่ ะได้รบั ผลิตภัณฑ์และบริการ
ทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพ ในระดับราคาทีเ่ หมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สงู ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งและจริงจัง รวมทัง้ รักษาสัมพันธภาพ
ที่ดีและยั่งยืน
บริษทั จัดกิจกรรมเพือ่ สร้างสัมพันธ์กบั ลูกค้าทุกกลุม่ ของบริษทั อย่างต่อเนือ่ ง โดยลูกค้ากลุม่ ผูอ้ า่ นหนังสือ มีกจิ กรรมต่างๆ
ตลอดทั้งปีที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าแต่ละช่วงอายุ โดยจัดในสื่อหลากหลายช่องทาง ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การจัด
กิจกรรมร่วมสนุกตอบค�ำถาม เพื่อแจกหนังสือ เช่น Ketogenic Diet, ปฎิทิน 2018 และการจัดโซนกิจกรรมวาดภาพ
ระบายสีส�ำหรับเด็กในงานออกบูธต่างๆ และมีกิจกรรมบนเวทีให้น้องๆ ได้ฝึกความกล้าแสดงออกพร้อมรับของที่ระลึก
การจัดงานเปิดตัวหนังสือ คนเล็กเวทียักษ์, Ketogenic Diet มหัศจรรย์ไขมันยิ่งกินยิ่งผอม, เส้นทางแห่งผู้น�ำ,
ไม่คดิ ว่าพวกผมจะรักการวิง่ ขนาดนี,้ หาจุดรับ จับจุดต้านด้วยเทคนิคง่ายๆ สไตส์นงั่ เทียน การจัดให้มกี ารพบปะพูดคุยกัน
ระหว่างนักเขียนและนักอ่าน รวมถึงการแชร์ขา่ วสารให้กบั กลุม่ ลูกค้าเนชัน่ ทราบผ่านทาง Newsletter, Blog และ Facebook
2.4 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด และเป็นปัจจัยส�ำคัญที่น�ำองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จ จึงมุ่งมั่น
ในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และสร้างบรรยากาศ
การท�ำงานที่ดี ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้าง
เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด อีกทั้งเปิดโอกาส
และอ�ำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถจัดตัง้ “สหภาพแรงงานสือ่ สารมวลชนไทย” ตามพรบ. แรงงานสัมพันธ์ 2518
ได้ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและ
ระหว่างลูกจ้างด้วยกัน กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานได้แก่ กิจกรรมทีผ่ บู้ ริหารและพนักงานท�ำบุญใส่บาตรร่วมกันเดือน
ละครั้ง กิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน (ในโอกาสส�ำคัญ) การจัดงานปีใหม่ กิจกรรมชมรมต่างๆ
เช่น ค่ายอาสาฯ ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา เป็นต้น
การจัดสวัสดิการให้กบั พนักงาน บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรือ่ งของสวัสดิการแรงงาน
ในการจัดระบบค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม โดยผลตอบแทนในระยะสั้นบริษัทฯ พิจารณา
จากผลประกอบการในแต่ละปี ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน การวางแผนเติบโตในสายงาน ศักยภาพ ค่าครองชีพ
โดยค่าจ้างเริม่ ต้นของพนักงาน สวัสดิการต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเจ็บป่วย เสียชีวติ การสูญเสียบิดามารดา
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คู่ชีวิต หรือ บุตร เงินของขวัญการสมรส มีบุตรและช่วยเหลือการศึกษาบุตร ยังครอบคลุมถึงการลาหยุดในกรณีต่างๆ
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เงินยืมฉุกเฉิน ค่าเครือ่ งแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การประกันอุบตั เิ หตุ
และประกันชีวติ หมู่ เบีย้ เลีย้ ง ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง รวมถึงการก�ำหนดแนวปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ
เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดและมาตรฐานสากล สิทธิการจัดตัง้ คณะกรรมการแรงงานหรือสหภาพแรงงานของพนักงานรวมถึง
การเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนในเรือ่ งต่างๆ ส่วนผลตอบแทนในระยะยาวบริษทั ฯ มีการให้สทิ ธิ
พนักงานซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ในราคาทีก่ ำ� หนด (ESOP-Employee Stock Options) โดยออกและเสนอขายใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ชนิดระบุชอื่ ผูถ้ อื
และเปลี่ยนมือไม่ได้ “ESOP-WA” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 จ�ำนวน 4,250,000 หุ้น ซึ่งมีกำ� หนดการใช้สิทธิ
ทุกวันที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายนและเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี โดยมีกำ� หนดการ
ใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และก�ำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ด้วยอัตรา
การใช้สิทธิ 1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ: 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาในการใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น
ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงาน บริษัทได้ให้ความส�ำคัญโดยอบรมและรณรงค์สร้างจิตส�ำนึก
และความตระหนักต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
อยู่เสมอ โดยในรอบปี 2561 ทีผ่ า่ นมา ไม่มกี ารเกิดอุบตั เิ หตุ และการลาเจ็บป่วยจากการท�ำงาน เนือ่ งจากลักษณะการท�ำงานของ
บริษทั ฯ เป็นการปฏิบัติงานในส�ำนักงานเป็นส่วนใหญ่ และทางบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานมีการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงสถานประกอบการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย
อยู่เสมอ
ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ
โดยมีการจัดการอบรมให้กบั พนักงานทัง้ จัดอบรมภายในบริษทั และจัดให้ไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก เพือ่
เป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถน�ำความรู้ที่ได้มาพัฒนารูปแบบการท�ำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยการอบรมพนักงานนั้น บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการอบรมอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.
2545 ซึง่ ก�ำหนดให้บริษทั ทีม่ จี ำ� นวนพนักงานมากกว่า 100 คนขึน้ ไป ต้องจัดให้พนักงานได้รบั การอบรมในอัตราส่วนร้อย
ละ 50 ของพนักงานทัง้ หมด และต้องยืน่ เรือ่ งรับรองหลักสูตรการอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน ซึง่ บริษทั ฯ ได้ถอื ปฏิบตั ิ
อย่างเคร่งครัด ส�ำหรับการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัทฯ
ในปี 2561 บริษัทฯ จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานจ�ำนวน 29 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 58 ของพนักงานทั้งหมด 50 คน
(จ�ำนวนพนักงานเฉลี่ย 12 เดือน) จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมทั้งปี 191 ชั่วโมง คิดเป็นชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมพนักงาน
3.82 ชั่วโมง / คน / ปี โดยเป็นการจัดส่งไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอกร้อยละ 21 และการจัดอบรมภายใน
บริษัท ร้อยละ 79
ในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษทั ฯ ได้กำ� หนดหลักการในคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตั ใิ นการท�ำงาน (Code
of Conduct) ว่าจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ และพนักงานจะต้องไม่กระท�ำการใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่วา่ จะทางวาจา หรือการกระท�ำต่อผูอ้ นื่
บนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ
ในปีที่ผ่านมา ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทและพนักงาน และได้รับความร่วมมือจากสหภาพแรงงานในการช่วย
ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร
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2.5 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการด�ำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยพึงปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการด�ำเนินธุรกิจ จึงได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไว้
ดังต่อไปนี้
1.
		
2.
3.
4.
		
5.
6.
7.
		
8.

ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษทั ฯ รับ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ
ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า
ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้ คู่ค้า
ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักการของความสมเหตุสมผล
ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
รักษาความลับของคู่ค้า ไม่นำ� ข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงความสัมพันธ์กบั คูค่ า้ มาโดยตลอด อาทิ ความร่วมมือกับคูค่ า้ ในด้านการรับบริการขนส่งสิง่ พิมพ์ของคูค่ า้
กระจายตามจุดต่างๆ ทีด่ ำ� เนินงานโดย บริษทั เอ็นเอ็มแอล จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ในเครือฯ เป็นการใช้ทรัพยากรของแต่ละ
ฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับคู่ค้า
ส�ำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า มีดังนี้
1. มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
2. ผลิต หรือจ�ำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
3. ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า
2.6 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า
ในส่วนธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และจะยึดถือแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม
รวมทั้งการสร้างพันธมิตรทางการค้า ดังนี้
1. ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
2. ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวให้ร้ายโดยปราศจากความจริง หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต
		 เพื่อท�ำลายคู่แข่งขัน
3. ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้าง
		 ให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ คู่แข่งทางการค้า
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2.7 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหนี้ทางการค้า และการปฏิบัติตามพันธะสัญญาในการกู้ยืมเงิน
จากธนาคาร สถาบันการเงิน รวมถึงการช�ำระค่าสินค้าบริการ เงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย ดังนั้นจึงก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีและเป็นธรรมดังนี้
1. รักษาดูแลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การช�ำระคืนการดูแลหลักทรัพย์ ค�้ำประกัน
		 และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ท�ำกับ
		 ผู้ให้กู้ยืมเงิน
2. รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่เป็นจริงและถูกต้อง แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์
3. รายงานเจ้าหนีล้ ว่ งหน้า หากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ เจ้าหนี้การค้า และสถาบันการเงิน
2.8 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการสื่อสารภายในบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม
รณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน, กิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงาน
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานทีบ่ ริษทั ฯ จัดขึน้
บริษทั ฯ มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวติ และการบริโภคข่าวสารของคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้ความส� ำคัญอย่าง
ยิ่งในการเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นผู้ประกอบ
การรายหนึง่ ในประเทศไทย รวมทัง้ เป็นสือ่ กลางในการสร้างจิตส�ำนึกด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมให้คนในสังคม ในรอบปี
2561 บริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคม (รายละเอียดอยู่ในรายงานประจ�ำปีหัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคม หน้า 71 )
ในฐานะทีบ่ ริษทั ฯ ท�ำธุรกิจด้านสือ่ กิจกรรมทางธุรกิจและสังคมของบริษทั ฯ ต้องติดต่อพบปะกับประชาชนกลุม่ ต่างๆ อยู่
แล้ว บริษัทฯ จึงมีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางพนักงานที่ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ และ
จากการพบปะของผูบ้ ริหาร กรรมการ ทีไ่ ด้มโี อกาสพบปะกับผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง และบริษทั ฯ มีระบบ
Call center ในการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมประสานแก้ไขปัญหาด้านบริการ และประสานงานด้านอื่นๆ ภายในบริษัทฯ
เป็นประจ�ำ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการปรับปรุงเรื่องต่างๆ ตามข้อร้องเรียนนั้นอย่างสม�่ำเสมอ
การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ และจัดให้มีช่องทาง
การแสดงความเห็น การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยบริษทั ฯ เปิดโอกาสให้พนักงานของบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน แสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ในช่องทาง E-mail : audit_nine@nine.co.th หรือ ส่งไปรษณียม์ ายังทีอ่ ยูบ่ ริษทั / ยืน่
ส่งโดยตรง ที่ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 24
ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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กระบวนการด�ำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
- ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลเบือ้ งต้น หากข้อร้องเรียนมีมลู ความผิดจะรวบรวม
หลักฐานส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีฝา่ ยทรัพยากรบุคคลเป็น
เลขาคณะกรรมการสอบสวน และรายงานผลพร้อมทัง้ มาตรการด�ำเนินการกับผูก้ ระท�ำผิดเพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรม และปกป้องผู้ร้องเรียน ผู้รับ
เรือ่ งร้องเรียน ผูถ้ กู ร้องเรียน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทัง้ ต้องเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
เป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล
ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ผ่านช่องทางทีเ่ ข้าถึงข้อมูลได้งา่ ย เช่น เว็บไซต์ของบริษทั ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้กรรมการและ
ผูบ้ ริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส�ำเนา
ให้เลขานุการบริษทั เก็บรักษา เลขานุการบริษทั จะด�ำเนินการให้กรรมการและผูบ้ ริหารรายงานข้อมูลปัจจุบนั ของตนอย่าง
น้อยปีละครั้ง ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อรวบรวมส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ รายงานต่อคณะกรรมการ
อย่างน้อยปีละครั้ง
บริษัทฯ เล็งเห็นความส�ำคัญของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและหรือข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ จึงได้ออกนโยบาย
“การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ” ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ต้องรักษา
ข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ เป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ห้าม ขาย ซื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน
ของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือการเข้าท�ำรายการใดๆ ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม
ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ทสี่ ำ� นักงานกลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯก�ำหนด ผ่านช่องทางการ
เปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษทั โดยไม่ถกู ส�ำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯด�ำเนิน
การเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด
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ในรายงานประจ�ำปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร
2. รายชือ่ กรรมการ พร้อมประวัตกิ ารท�ำงาน การศึกษา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร การด�ำรงต�ำแหน่ง
		 กรรมการในบริษัทจดทะเบียน การถือหุ้นในบริษัทฯ
3. โครงสร้างผู้ถือหุ้น
4. ปัจจัยความเสี่ยง
5. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย
6. ค่าตอบแทนกรรมการและจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมกรรมการ
7. การท�ำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและประวัติการอบรมของกรรมการ
8. การท�ำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
10. ค่าตอบแทนการท�ำหน้าที่กรรมการ และการท�ำหน้าที่อื่นให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย
11. รายงานการด�ำเนินงานประจ�ำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินทีม่ เี นือ้ หาตามทีก่ ำ� หนด ซึง่ มีประธานกรรมการ
		 และประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงนามรับรอง
13. ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผู้บริหาร
14. รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานบัญชี
15. งบการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ในเว็บไซต์ www.nine.co.th
1. บทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นโยบายรายการระหว่างกัน
3. คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct)
4. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
5. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
6. กฏบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี
8. รายงานประจ�ำปี
9. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
10. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11. การควบคุมภายใน
12. ข้อบังคับบริษัท
13. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
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หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม ตอบค�ำถามเกีย่ วกับบริษทั ฯ และการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ แก่นกั ลงทุนตามทีส่ ง่ ค�ำถามผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ หรือโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุน
ทัว่ ไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้
ที่อยู่บริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
Email
เว็บไซต์

: 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชัน้ 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
: 02-091-5900
: 02-091-5928
: investor@nine.co.th
: http://www.nine.co.th

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ กลต. และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขัน้ ตอน คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ
เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประธานกรรมการ ในการก�ำกับดูแลให้การ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัททุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที่
ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องก�ำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง
เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่น�ำเสนออย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและ
มีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชนที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระท�ำในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้ง มีหน้าที่
ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุม
ผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วนแล้ว

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ คณะกรรมการ มีความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงประกอบไปด้วยบุคคลที่มี
ความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วยทักษะด้านธุรกิจ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านการตลาด
ด้านกลยุทธ์ และด้านกฎหมาย
คณะกรรมการได้กำ� หนดบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารไว้อย่างชัดเจน เพือ่ ให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
และผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตาม
กฎหมายและอยู่บนจริยธรรมทางธุรกิจที่คณะกรรมการก�ำหนด
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คณะกรรมการเป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ใิ ห้ความเห็นชอบในเรือ่ งทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ได้แก่ แผนธุรกิจ
งบประมาณการด�ำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นผูน้ ำ� เสนอ รวมทัง้
ติดตามดูแลให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่ก�ำหนดไว้ ตลอดจนทบทวนวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ควบคุม ดูแล จัดสรรเวลาในแต่ละวาระ ส�ำหรับให้กรรมการที่
จะอภิปรายแสดงความเห็นในประเด็นทีส่ ำ� คัญอย่างเพียงพอ และเป็นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน และรับผิดชอบในฐานะผูน้ ำ� ของคณะกรรมการในการวางกรอบ และ
ติดตามดูแลการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการขององค์กร และเป็นประธานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีของบริษทั
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ในปี 2561 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 7 คน เป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 3
คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจ�ำนวน 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 2 คน บริษัทฯ
มีคณะกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ท�ำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน
กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คนนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่าน ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการแล้ว และเป็นไปตามข้อก�ำหนดในปี 2551 ของส�ำนักงาน กลต. กรรมการอิสระจ�ำนวน 1 ใน 3 คน ด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 2 คน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระทุกปี บริษทั ฯ สามารถแต่งตัง้ กรรมการ
ทีต่ อ้ งออกจากต�ำแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่ ได้ โดยบริษทั ฯ มิได้มขี อ้ ก�ำหนดเรือ่ งจ�ำนวนวาระ
ทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันได้นานทีส่ ดุ ของกรรมการไว้ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน กลต. และมีนโยบายให้คณะกรรมการ
บริษัททุกคน ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท และกรรมการอิสระมีวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งไม่เกิน 9 ปี กรรมการของบริษัทฯ จะไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ และเปิดเผยรายชื่อ ประเภทธุรกิจและต�ำแหน่งที่กรรมการของบริษัทฯ ไปด�ำรงต�ำแหน่งไว้ในทะเบียน
ประวัตกิ รรมการ ในปี 2561 ไม่มกี รรมการของบริษทั ฯ ท่านใดด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษทั จดทะเบียนเกิน 5 บริษทั
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นยกเว้นบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง และให้
รายงานการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน 56-1
หน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)
บริษัทฯ มีหน่วยงานต่างๆ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ดูแล ติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์และ ก.ล.ต. และกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง ฝ่ายกฏหมาย ดูแล ติดตามให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และฝ่าย
ตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ ช่วยกลัน่ กรองรายละเอียดโดยก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละขอบเขตความ
รับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะ
กรรมการบริหาร โดยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอยู่ในข้อ 2 คณะกรรมการชุดย่อย
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ได้เห็นความส�ำคัญในเรื่องนี้จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ หากมีความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการดังกล่าว คณะกรรมการจะดูแลให้การท�ำ
รายการนัน้ มีความโปร่งใส เทีย่ งธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือนกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก
ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งจัดให้มี
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด ส�ำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ
บริษัทร่วม ในปี 2561 ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 และบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจ�ำเป็น ไว้ในรายงานประจ�ำปี
และแบบ 56-1 แล้ว
การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั จะก�ำหนดไว้ลว่ งหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และมีการประชุมพิเศษเพิม่
ตามความจ�ำเป็นโดยมีการก�ำหนดวาระการประชุมชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระการติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ
ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมตามวาระที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันของประธานกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็น
เวลา 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดต้องการเสนอ
เรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมหรือประสงค์ให้ฝ่ายบริหารรายงานความคืบหน้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ก็สามารถ
แจ้งความประสงค์ได้ที่ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท
โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อป้องกันข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ
รั่วไหลโดยไม่มีเจตนา จึงให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในการประชุม เดือนใดที่ไม่มีการประชุม
ก็ไม่ต้องรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการพบปะหรือติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกีย่ วกับปัญหาต่างๆ ในการบริหารโดยไม่มฝี า่ ยจัดการร่วมอยูด่ ว้ ยเป็นประจ�ำในทุกไตรมาส หากมีประเด็นทีเ่ ป็นข้อสังเกต
ห่วงใย ก็จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนั้นต่อฝ่ายจัดการเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นีก้ รรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหารได้มกี ารประชุมหารือประเด็นต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจในด้านต่างๆก่อนการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทุกครั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานระหว่างปี
ที่ผ่านมา เพื่อให้น�ำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
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โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทใน 2 รูปแบบ คือ การประเมินราย
บุคคล (โดยตนเอง) และการประเมินคณะกรรมการทัง้ คณะ ซึง่ อ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ผลคะแนนการประเมินแบ่งออกเป็นดังนี้ 4 = เห็นด้วยอย่างมาก, 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก,
2 = เห็นด้วย, 1 = ไม่เห็นด้วย, 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
กระบวนการประเมินเริม่ ขึน้ ในเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยเลขานุการบริษทั จัดส่งแบบประเมินให้กบั คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพือ่ ท�ำการประเมิน โดยก�ำหนดให้สง่ แบบประเมินคืนภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 เพือ่ น�ำมาสรุปผลคะแนน
และแจ้งผลให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน และสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
•
		
		
•
		
		
		
•
		
		
•
		
		

การประเมินรายบุคคล แบ่งตามห้วข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมของ
คณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สรุปผลการประเมินมีคะแนนส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก และเห็นด้วยอย่างมาก รวม 100%
การประเมินของคณะกรรมการทัง้ คณะ แบ่งตามหัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ บทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร สรุปผลการประเมิน
มีคะแนนส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก และเห็นด้วยอย่างมาก รวม 99.05%
การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการประเมินในด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุม และบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการประเมินมีคะแนน
อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก และเห็นด้วยอย่างมาก รวม 100%
การประเมินผลงานประจ�ำปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลการประเมิน โดยใช้
แบบประเมินผลงานของ CEO ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อน�ำผลประเมินมา
เปรียบเทียบและพัฒนาศักยภาพของ CEO

ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรม
เดียวกันโดยสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แล้ว ซึง่ กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบมากขึน้ จะได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น
ส�ำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการด�ำเนินงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร คณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูป้ ระเมิน
ตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติ
งาน พร้อมกับพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม
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จำ�นวนค่าตอบแทนในปี 2561 และ 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้
กรรมการ / ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนปี 2561
ค่าตอบแทน เบีย้ ประชุม อืน่ ๆ

ค่าตอบแทนปี 2560
รวม

ค่าตอบแทน เบีย้ ประชุม อืน่ ๆ

รวม

ประธานกรรมการ:
- นายพนา จันทรวิโรจน์

400,000.-

-

-

400,000.-

-

-

-

-

กรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร:
- นายคาหมิง แจ๊คกี้ แลม

150,000.-

-

-

150,000.-

-

-

-

-

ประธานกรรมการตรวจสอบ:
- นางสาวเขมกร วชิรวราการ
- นายบัณฑิต จิรานภาพันธุ์
- นางศุภรานันท์ ตันวิรชั

300,000.-

-

-

400,000.300,000.-

-

-

400,000.-

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

300,000.300,000.-

-

-

300,000.150,000.300,000.300,000.-

-

-

300,000.150,000.-

กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร :
- นายวรพจน์ จรรย์โกมล
- นายสมชาย มีเสน
- นายวิโรจน์ ตัง้ เจตนาพร

200,000.200,000.50,000.-

-

-

200,000.200,000.50,000.-

-

-

-

1,900,000.-

-

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

-

- 850,000.-

รวม

-

หมายเหตุ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ของบริษัท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดย
แบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส จ�ำนวน 2 ล้านบาท และในปี 2560 ค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2560 จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร(ในส่วนกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งใดๆ ใน
คณะกรรมการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ)
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ ประวัติ
และความเป็นมาของบริษทั ฯ ทีต่ งั้ ส�ำนักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับค�ำชีแ้ จงจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายในพร้อมเอกสาร
ประกอบ
คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ เข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
พัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการทุก
คนมีการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการน�ำความรู้ต่างๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มี
การปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และน�ำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งในปี 2561 ได้สนับสนุน
กรรมการเข้าร่วมอมรม ดังนี้
ล�ำดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายบัณฑิต จิรานภาพันธุ์
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ต�ำแหน่ง
หลักสูตรที่อบรมปี 2561
KPMG
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ • 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
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แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจากพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของ
บริษทั ขึน้ อยูก่ บั การสร้างบุคคลากรทีม่ คี วามสามารถเพือ่ ส่งต่อภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์ของผูก้ อ่ ตัง้ รวมถึงวัฒนธรรม
ทีด่ งี ามขององค์กร ต่อไปจากรุน่ สูร่ นุ่ จึงได้มอบนโยบายให้ฝา่ ยบริหารให้ความส�ำคัญกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร
บริษัทฯ มีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�ำแหน่งงานบริหารที่ส�ำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง
มีความเข้าใจในวัฒนธรรม และจรรยาบรรณการด�ำเนินธุรกิจสื่อของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการก�ำหนด
แผนสืบทอดงาน ดังนี้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เมื่อต�ำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในต�ำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งได้
บริษทั ฯ จะมีระบบการให้ผบู้ ริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผูร้ กั ษาการในต�ำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อน�ำเสนอประธาน
กรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. ผู้อำ�นวยการ

เมื่อต�ำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อ�ำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในต�ำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งได้
บริษัทฯ มีการวางแผนการสืบทอดต�ำแหน่งดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
		
6.
7.

วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนลงทุน แผนการขยายตัว
ประเมินความพร้อมของก�ำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ก�ำหนดแผนสร้างความพร้อมของก�ำลังคน โดยพัฒนาพนักงานหรือสรรหา เพื่อเตรียมทดแทนคนที่ลาออก
สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือลาออกก่อนเวลา
ก�ำหนดความสามารถ ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานใน
ต�ำแหน่งนั้นๆ และจัดท�ำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ใช้เครื่องมือ KPI ในการทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
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2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยทัง้ สิน้ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหาร และไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น สามารถใช้
ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ รวมถึงกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ต้องมีความรู้ความช�ำนาญทางการบัญชีหรือการ
จัดการด้านการเงินทีเ่ กีย่ วข้องตามข้อก�ำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีส่ ามารถอ่านและเข้าใจพืน้ ฐานของงบการเงิน โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1 นางศุภรานันท์ ตันวิรัช
ประธานกรรมการตรวจสอบ
				

คุณสมบัติ
กรรมการอิสระและ
มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

2

นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

3

นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

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

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจ�ำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ
บริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกเพือ่ เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระและก�ำหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประสาน
งานกับผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาทีพ่ บระหว่าง
การตรวจสอบ และประเด็นทีผ่ สู้ อบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระส�ำคัญ รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ เปิดเผยข้อมูลในการเข้าท�ำรายการดังกล่าวอย่างถูก
ต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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7. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของ
กิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
8. จัดท�ำรายงานผลการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
•
•
•
•
		
•
•
•
•
•
		

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการ
ของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
2.2 คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committees)
คณะกรรมการบริหารมีอำ� นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรือ่ งเกีย่ วกับการด�ำเนินงานตามปกติธรุ ะ
และงานบริหารของบริษทั ก�ำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ�ำนาจการบริหารต่างๆ
ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษทั เพือ่ เสนอให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั พิจารณาและอนุมตั แิ ละ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอด
ถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั ตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด โดยคณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วย 4 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1

นายพนา จันทรวิโรจน์

ประธานกรรมการบริหาร

2

นายวรพจน์ จรรย์โกมล

กรรมการบริหาร

3

นายสมชาย มีเสน

กรรมการบริหาร

4

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร

กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561 เมือ่ วันที่ 17 มกราคม 2561 แต่งตัง้ นายพนา จันทรวิโรจน์ เป็นประธานกรรมการบริหาร
แทนนายเทพชัย แซ่หย่อง ที่ลาออก และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 แต่งตั้งนายพนา จันทรวิโรจน์,
นายวรพจน์ จรรย์โกมล และนายสมชาย มีเสน เป็นกรรมการบริหารของบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2561 แต่งตั้งเพิ่มนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เข้าเป็นกรรมการบริหาร
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ควบคุมดูแลกิจการ และก�ำหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ด�ำเนินการตามนโยบายและเป้าหมาย
		 ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งน�ำเสนอนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ ทิศทางในการด� ำเนินธุรกิจและ
		 แผนงานให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอำ� นาจก�ำหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของบริษทั รวมถึงการคัดเลือก
		 การฝึกอบรม การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การก�ำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับ
		 ผู้บริหาร และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็น
		 ผู้มีอำ� นาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
3. พิจารณาอนุมัติการด�ำเนินงานที่เป็นธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อลิขสิทธิ์
		 การลงทุนในสินทรัพย์ การท�ำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิดบัญชี การให้
		 กู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ จ�ำน�ำ จ�ำนอง ค�้ำประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อ ขายและ
		 จดทะเบียนกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ใดๆ เพือ่ การด�ำเนินงานตามปกติธรุ กิจภายในวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการ เป็นไปตาม
		 ระเบียบอ�ำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติแล้ว
4. ก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลักในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจาก
		 คณะกรรมการบริษัท และให้มีอ�ำนาจควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ
		 แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้วซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ
		 และข้อบังคับของบริษัท
5. มีอำ� นาจด�ำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานตามธุรกิจ ซึง่ อยูภ่ ายใต้กฎหมาย
		 เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร อาจมีความขัดแย้งหรือ
		 มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งจะกระท�ำได้ต่อเมื่อได้รับมติ
		 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทีม่ กี รรมการอิสระเข้าประชุมด้วยเท่านัน้ ส่วนรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการได้มา
		 หรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
		 กลต. ก�ำหนด
6. พิ จ ารณาผลก� ำ ไรขาดทุ น ของบริ ษั ท และการเสนอจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาล หรื อ เงิ น ปั น ผลประจ� ำ ปี
		 เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การได้รับมอบหมายอ�ำนาจดังกล่าว
		 ข้างต้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบ
		 อ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
		 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดตามที่ทาง กลต. ก�ำหนด กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็น
		 การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
อย่างไรก็ดี การอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้องด�ำเนินการตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือส�ำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผย
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
ทั้งนี้ กรรมการบริหารของบริษัท อาจได้รับการแต่งตั้ง หรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
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อำ�นาจอนุมัติวงเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ก�ำหนดวงเงิน

โครงการ

ผู้ได้รับมอบอ�ำนาจ

ไม่จำ� กัดวงเงิน

ทุกโครงการ

คณะกรรมการบริษัท

ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี

ทุกโครงการ

เสียงข้างมากของคณะกรรมการบริหาร

ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อธุรกรรม
หรือ รวมกันแล้วไม่เกิน 20 ล้าน
บาทต่อปี

ทุกโครงการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่สายงานการเงิน อนุมัติร่วมกัน

ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อธุรกรรม
หรือรวมกันแล้วไม่เกิน 5 ล้าน
บาทต่อปี

ทุกโครงการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธาน
เจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
3.1 กรรมการอิสระ (Independent Director)
กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีความเป็นอิสระจาก
ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อก�ำหนดขั้นต�ำ่ ของส�ำนักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่
เกีย่ วข้อง ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เี่ กีย่ วข้องตามมาตรา 258 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ทีป่ รึกษาด้านอืน่ ใดทีไ่ ด้รบั ผลตอบแทน
ประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับ
การแต่งตัง้ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์
อืน่ ๆ ในการบริหารจัดการ ทัง้ ในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
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4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ� นาจควบคุม หรือบุคคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ท�ำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัท
6. กรรมการอิสระจะต้องท�ำหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ ผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของนิตบิ คุ คล
ที่เป็นส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ� นาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการ เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็น
นิติบุคคล ให้รวมถึง การเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ
หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ของบริษัท
ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น
3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บริษัทฯ ตระหนักว่า ธุรกิจสื่อของบริษัท มีความส�ำคัญต่อการชี้น�ำความคิดของสังคม ดังนั้นบุคคลที่จะเป็นผู้บริหารหรือ
กรรมการของบริษัท ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นสื่อที่มีจริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ และจริยธรรมทางธุรกิจ เพือ่ สามารถวางแนวนโยบายในการน�ำเสนอเนือ้ หาอย่างเป็นกลาง สร้างสรรค์ ไม่บดิ เบือน
จึงเห็นว่าการคัดสรรบุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นเรื่องส�ำคัญ จึงควรเป็นหน้าที่
โดยตรงของคณะกรรมการทั้งคณะ
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การสรรหากรรมการบริษัท
บริษทั ฯ ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษทั เป็นผูท้ ำ� หน้าทีส่ รรหากรรมการ โดยจะเป็นผูท้ ำ� หน้าทีเ่ สนอชือ่ และเป็น ผูพ้ จิ ารณา
คัดเลือก ซึง่ โครงสร้างของคณะกรรมการจะประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตหิ ลากหลาย ทัง้ ทางด้านทักษะวิชาชีพ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ อายุ เป็นต้น โดยจะสรรหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะฐานข้อมูลกรรมการ (Director
Pool) ตามเกณฑ์ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมาย หรืออาจจะกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อกรรมการ พร้อมเอกสารรับรองการถือครองหลักทรัพย์จากบริษัทฯ เสนอ
ชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชือ่ ผ่านประธานกรรมการล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปีผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท จะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
และคณะกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตัง้ กรรมการจะต้องผ่านมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ทัง้ นีข้ อ้
บังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
		 ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
		 เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด ต้องออก
จากตําแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจาก
ตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกก็ได้
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ส�ำหรับการสรรหาผู้มาด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4. การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยก�ำหนดการปฏิบัติในการท�ำรายการ ให้เป็นไปตาม
ลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอกและกระท�ำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด ในกรณีที่ไม่สามารถ
เปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาเพื่อก�ำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสม
ต่อไป โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการและความเหมาะสมทาง
ด้านราคา
ในปี 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีการท�ำรายการระหว่างกันกับกิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดยมีเงือ่ นไขตามราคาตลาด
และส�ำหรับรายการระหว่างกันอืน่ ๆ ได้ผา่ นการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการท�ำรายการจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�ำปี
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5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
5.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผูบ้ ริหารใช้ตำ� แหน่งหน้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์แก่ตนเองในทางทีม่ ชิ อบ
ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 241
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ดังนี้
1. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ไปเปิดเผยข้อมูลภายในแก่
บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
2. ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำรายงานทางการเงิน หรือข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
อืน่ ระมัดระวังเกีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน และหากมีการซือ้ ขายในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัททันที
5.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของ
ตนและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 และ
ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารรายงานส่วนได้เสีย
ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ดังนี้
1. ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร จัดท�ำรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเองและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง จัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความ
เกีย่ วข้อง พร้อมส�ำหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมือ่ คณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษทั กับกรรมการ
และหรือ ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะสรุปรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผู้บริหาร เสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทรอบสิ้นปี
2. ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย ให้กรรมการและผูบ้ ริหาร ส่งรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเองและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทภายใน 7 วันนับจากที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในปี 2561 มีการรายงาน 1 ครั้ง และมิได้มีการท�ำรายการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
5.3 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์
บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการและคณะผู้บริหารทราบ ถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยต้องจัดส่งรายงานต่อ ก.ล.ต. ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ภายใน
3 วันท�ำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และเลขานุการบริษัทจะสรุปรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์เสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทรอบสิ้นปี
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้กำ� หนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
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ทัง้ นีใ้ นระหว่างปี 2561 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์โดยเปรียบเทียบ การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-นามสกุล
นายพนา จันทรวิโรจน์
นางศุภรานันท์ ตันวิรัช
นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง
นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่
นายวรพจน์ จรรย์โกมล
นายสมชาย มีเสน
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร
นางสาวพิมพิมล คงเกรียงไกร
นางเธียรธารา เดชจ�ำเริญ

้นเพิ่ม(ลด)
ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2560 จ�ำนวนหุ
ระหว่างปี (หุ้น)

19,550,000
500

500

19,550,000
-

สัดส่วนการถือ
ครองหุ้นของ หมายเหตุ
บริษัท (%)
ณ 31 ธ.ค. 61

5.35
-

-

หมายเหตุ : 1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีหุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว จ�ำนวน 365,549,286 หุ้น
2. จ�ำนวนหุ้นกรรมการที่แสดง รวมคู่สมรส (ถ้ามี) แล้ว

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
6.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มี
จ�ำนวนเงินรวม 2,000,000 บาท
6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
หมายเหตุ : บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้รวมถึง
(ก) คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี
(ข) กิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมส�ำนักงานสอบบัญชี กิจการที่ถูกควบคุมโดยส�ำนักงานสอบบัญชีและกิจการที่อยู่
		 ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส�ำนักงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(ค) กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญของส�ำนักงานสอบบัญชี
(ง) หุ้นส่วนหรือเทียบเท่าของส�ำนักงานสอบบัญชี
(จ) คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตาม (ง)
(ฉ) กิจการที่ผู้สอบบัญชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอ� ำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส� ำคัญ
		 ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
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7. การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
7.1 การเข้าร่วมประชุม
บริษทั ฯก�ำหนดองค์ประชุมขัน้ ต�ำ่ ณ ขณะทีก่ รรมการจะลงมติตอ้ งมีคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด
และในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมผู้ถือหุ้นมีรายละเอียด ดังนี้
ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กรรมการ
นายพนา จันทรวิโรจน์
(แต่งตั้งวันที่ 18 มกราคม 2561)
นายวรพจน์ จรรย์โกมล
(แต่งตั้งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)
นายบัณฑิต จิรานภาพันธุ์
(แต่งตั้งวันที่ 15 มีนาคม 2561)
นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง
(แต่งตั้งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)
นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่
(แต่งตั้งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)
นายสมชาย มีเสน
(แต่งตั้งวันที่ 15 มีนาคม 2561)
นายคาหมิง แจ๊คกี้ แลม
(แต่งตั้งวันที่ 30 เมษายน 2561)
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
(แต่งตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�ำนวนครั้งที่ประชุม
คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

11/11

-

1/1

1/1

10/10

-

1/1

1/1

10/10

4/4

1/1

1/1

10/10

4/4

1/1

1/1

10/10

4/4

1/1

1/1

10/10

-

1/1

1/1

9/9

-

1/1

1/1

2/2

-

-

-

สามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ : การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 มีทั้งหมด 10 ครั้ง ,คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 4 ครั้ง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 มีมติแต่งตั้งกรรมการ 1 ท่านแทนกรรมการที่ลาออก คือ ล�ำดับที่ 1 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านแทนกรรมการที่ลาออก คือล�ำดับที่ 2, 4-5 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่
15 มีนาคม 2561 มีมติแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่านแทนกรรมการที่ลาออก คือล�ำดับที่ 3, 6 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
มีมติแต่งตั้งกรรมการ 1 ท่านแทนกรรมการที่ลาออก คือล�ำดับที่ 7 ดังนั้นการเข้าร่วมประชุมจึงเริ่มจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 มีมติแต่งตั้งกรรมการล�ำดับที่ 8 แทนกรรมการที่ลาออกล�ำดับที่ 7

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญ
อย่างครบถ้วน จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่
ครอบคลุมทัง้ ด้านการเงิน การปฏิบตั งิ าน การด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ได้จดั
ให้มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ
โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และเป็นไป
ตามที่ระเบียบก�ำหนด รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลและก�ำกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้
ปฏิบตั ติ ามนโยบายและแผนงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน
เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร
และกรรมการตรวจสอบ ซึง่ กรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมตั ิ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน ตามหลักการ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)
ที่ ก� ำ หนดโดยส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) โดยอาศั ย ข้ อ มู ล จาก
รายงานการตรวจสอบภายในและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งสรุปได้ว่าบริษัทฯมีระบบ
การควบคุมภายในทีเ่ พียงพอเหมาะสมแล้ว จากการประเมินหลักการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ โดยสรุปสาระส�ำคัญ
ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการทบทวนพิจารณาถึงความเป็นไปได้
ของเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้เป็นระยะๆ มีการก�ำหนดค่าตอบแทนให้กบั พนักงานตามผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานในแต่ละปี
อย่างสมเหตุสมผล การจัดโครงสร้างองค์กรได้มกี ารแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าทีต่ ามสายงานอย่างชัดเจน รวมทัง้ จัดให้มคี มู่ อื
จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน(Code of Conduct) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็น
แนวทางในการท�ำงานด้วยความซือ่ สัตย์และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทัง้ ครอบคลุมในเรือ่ งการดูแล
ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ และการปฏิบตั ติ ามกฏหมาย โดยทุกคนมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน โดยการประชุมของฝ่ายบริหารประกอบด้วย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส และผู้อ�ำนวยการฝ่ายในสายงานที่เกี่ยวข้อง
มีการประเมินวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการก�ำหนดแผนด�ำเนินการและติดตามผลการ
ปฏิบตั งิ าน

69

รายงาน
ประจำ�ปี

2561

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการจัดท�ำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงการท�ำธุรกรรมด้านการเงิน จัดซื้อ จัดจ้าง
และการบริหารทั่วไป มีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่และก�ำหนดวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
และเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
ออกจากกัน และในการอนุมัติท�ำธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ และพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่
กระท�ำกับบุคคลภายนอก

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม เพื่อให้
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และมีข้อมูลที่ส�ำคัญในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอส�ำหรับ
ใช้ประกอบการตัดสินใจ

5. ระบบการติดตาม

บริษทั ฯ จัดให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละส่วนงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้บริหาร โดยหากการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ จะต้องรายงานเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะ
เวลาอันสมควร

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายยุทธพล เจริญรัตน์ ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท�ำงานด้านการตรวจสอบ และเข้าใจในกิจกรรมและ
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้กรณีที่มีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำ�ปี 2561
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ในฐานะของผู้ผลิตและจำ�หน่าย
สิง่ พิมพ์เพื่อการศึกษาและบันเทิงหลายประเภทตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือสังคม
โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการทำ�กิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายคือการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเยาวชน ผ่านโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
มอบหนังสือให้กับสถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่างๆ ดังนี้
1. สถานสงเคราะห์เด็กพัทยา จ.ชลบุรี 18 มีนาคม 2561
2. มูลนิธิ คุณพ่อเรย์ จ.ชลบุรี 28 เมษายน 2561
3. สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านมหาเมฆ จ.กรุงเทพฯ 24 มิถุนายน 2561
4. ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด จ.ชลบุรี 2 กันยายน 2561

71

รายงาน
ประจำ�ปี

2561

NJ Spelling Bee 2018
กิจกรรมแข่งขันสะกดค�ำภาษาอังกฤษชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21(NJ Spelling Bee 2018)
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษนอกจากจะเพิ่มวิสัยทัศน์และช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้ก้าวไกลแล้ว ยังมีความ
ส�ำคัญยิ่ง ในยุคเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน NJ Digital ในเครือบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด
(มหาชน) ได้จัดการแข่งขันการสะกดค�ำภาษาอังกฤษชิงแชมป์แห่งประเทศไทย หรือเป็นที่รู้จักกันดีในนาม NJ Spelling
Bee มาตัง้ แต่ปี 2541 โดยมีรางวัลเกียรติยศเป็นถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมทั้งทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ส�ำหรับแชมป์ประจ�ำภาคและอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้
รับทุนการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
ในระยะเวลา 21 ปี NJ Spelling Bee ได้จัดท�ำขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จัก ในแต่ละปีมีผู้ร่วมโครงการกว่า 20,000
คน และเป็นกิจกรรมการแข่งขันสะกดค�ำภาษาอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดย เปิดโอกาสให้
เยาวชนทีม่ คี วามสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษได้มเี วทีแสดงออก รวมถึงใช้ความสามารถน�ำไปสูก่ ารได้เปิดโลกทัศน์ใน
การไปเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ รวมถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกบั ลูกศิษย์ให้ได้มกี ารแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์
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The 13rd Junior Dublin Literary Awards for Thailand 2018
กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ชงิ ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ( Junior Dublin Literary
Awards for Thailand)
NJ Digital ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจ�ำประเทศไทย จัดกิจกรรมประกวดเรียงความภาษา
อังกฤษเชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในปี 2561 โดยในปีนี้เป็นปีที่ 13 แล้ว ภายใต้หัวข้อ “A
Journey” ชิงรางวัลศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ด้วยกิจกรรมนี้ เป็นหนทางหนึง่ ในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา
อังกฤษของเยาวชนไทย และเปิดโอกาสให้เยาวชนกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ บริษัทฯได้รับความร่วมมือจาก
พันธมิตร อาทิ นิตยสารซิตี้ไลฟ์เชียงใหม่ เป็นผู้ร่วมจัดในระดับภาคเหนือ และหนังสือพิมพ์ภูเก็ตกาเซตต์เป็นผู้ร่วมจัดใน
ระดับภาคใต้ จึงท�ำให้มนี กั เรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 1,000 ผลงานทัว่ ประเทศ
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Workshop สำ�หรับอาจารย์ “Introduction to Creative Writing”
นอกจากนี้ทาง NJ Digital ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของอาจารย์ในการมีส่วนช่วยเสริมสร้างจินตนาการและพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน จึงได้จัดให้อาจารย์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ที่มุ่งพัฒนาการเขียนในเชิงสร้างสรรค์ บรรยายโดย อาจารย์อิงทิพย์ รัตตะรังสี อาจารย์ประจ�ำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 1 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมสัมมนา
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รางวัลที่บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
ได้รับในปี 2561 ดังนี้
รางวัลจาก สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำ�หน่ายแห่งประเทศไทย

วันที่ 29 มีนาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
เกียรติบัตร ให้กับนายแสงชัย ลีลานวลิขิต ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ� ำหน่ายหนังสือ
แห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นผูใ้ ห้การสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครัง้ ที่ 46 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ
ครั้งที่ 16
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 บริษัทฯได้รับมอบโล่เกียรติคุณจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�ำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
ในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 23 และเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน
ครั้งที่ 12 ซึ่งเป็นการส่งเสริมการอ่านของคนไทยให้แพร่หลาย สร้างสังคมความรู้ที่ยั่งยืน อันเป็นพื้นฐานส�ำคัญ
ในการพัฒนาประเทศ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำ�ปี 2561
เรียน ผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน โดยมี นางศุภรานันท์ ตันวิรชั เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ ตัง้ แต่วนั ที่ 21 มกราคม 2562) นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง(ได้รบั แต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)
และ นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่ เป็นกรรมการตรวจสอบ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 5 ครัง้ แต่ละครัง้ ใช้เวลาประชุม 2 ชัว่ โมง เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ า่ งๆ ตาม
ทีไ่ ด้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และผู้บริหารระดับสูงในวาระที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้
• การจัดท�ำงบการเงิน คณะกรรมการได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2561 ร่วมกับผูบ้ ริหาร
และผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ นอกจากนี้ได้
สอบทานการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติในรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่
เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ด�ำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน กลต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
• การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพือ่ ให้เกิดความเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ าน พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2561 ตามปัจจัยความเสีย่ งทีค่ าดว่า
จะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัท พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และการปรับแผนงานการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ มีการติดตามการด�ำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ ในประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญกับ ฝ่ายบริหารอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2560 ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เป็นสาระส�ำคัญ
นอกจากนีไ้ ด้สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน
ของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption) เพือ่ ให้แน่ใจว่าบริษทั มีนโยบายและแนวปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ CAC ก�ำหนด และบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
2560
• การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการเห็นว่าระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีความเหมาะสมและเพียงพอ
โดยฝ่ายจัดการได้มกี ารติดตามการเปลีย่ นแปลงและปัจจัยเสีย่ งต่างๆ อย่างใกล้ชดิ และมีการรายงานสถานการณ์ รวมถึง
แผนรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม�่ำเสมอ
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• การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับเลขานุการบริษัท มี
ความเห็นว่าบริษทั ได้ปฏิบตั อิ ยูใ่ นกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อย่างถูกต้อง
• ผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจ�ำปี 2561 นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมมีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ ในการ
สอบบัญชีมาเป็นเวลายาวนาน ส�ำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2562 คณะกรรมการตรวจ
สอบเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 หรือนางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8802 หรือนายธนิต โอสถาเลิศ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5155 แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย
สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2562
• รายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ บริษัทในกลุ่ม
ซึง่ อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั โดยพิจารณาถึงความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการและความเหมาะ
สมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติในราคาตลาด
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก (หากท�ำได้) และให้มีการเปิดเผยข้อมูลในการท�ำรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันตามข้อก�ำหนดของส�ำนักคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นรายการ
ทางการค้าจริงอันเป็นธุรกิจตามปกติทั่วไป และเป็นรายการสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทฯที่มีความโปร่งใส
ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
จากการปฏิบตั งิ านตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษทั ให้ความส�ำคัญ
กับการบริหารงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่งใส สุจริตและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น
แก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย มีผลให้ระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะ
สม ไม่มขี อ้ บกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นนั้ เป็นรายการ
จริงทางการค้า อันเป็นธุรกิจโดยปกติทวั่ ไปเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่พบรายการผิดปกติ ทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยถูกต้อง ส�ำหรับงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561ไม่มเี หตุการณ์แสดงถึงปัญหาหรือรายการทีม่ ผี ลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนยั ส�ำคัญ ได้จดั ท�ำขึน้ อย่างถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

							
				
			

(นางศุภรานันท์ ตันวิรัช)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน สำ�หรับปี 2561
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนฯ ในการ
ก�ำกับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดท�ำขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส�ำคัญ โปร่งใส
เปิดเผยอย่างเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ป้องกันการทุจริตและการด�ำเนินการที่ผิดปกติ รายการ
ที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป รวมทั้ง
ได้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ รั บ รองโดยทั่ ว ไป ใช้ น โยบายบั ญ ชี ที่ เ หมาะสมและถื อ ปฏิ บั ติ โ ดยสม�่ ำ เสมอ
ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ประโยชน์สูงสุด การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ความรอบคอบระมัดระวังในการจัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึง
ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ท�ำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงาน
ทางการเงิน และการด�ำเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้มีความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการก�ำกับดูแลของบริษัทฯ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจน
มีความครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความเห็นเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (56-1) และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวม อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ
สามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท
และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงความเห็นว่างบการเงิน
ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้อง ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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สรุปฐานะทางการเงิน
งบการเงินรวมของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ.2561 มีผลประกอบการขาดทุนก่อนส�ำรองหนีส้ งสัยจะสูญและการด้อยค่าของสินทรัพย์จำ� นวน 112.79
ล้านบาท หากรวมส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 50.55 ล้านบาท และการด้อยค่าของสินทรัพย์ จ�ำนวน 5.61 ล้านบาท
ผลประกอบการส�ำหรับปี พ.ศ.2561 แสดงเป็นผลขาดทุนจ�ำนวน 168.95 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีผลก�ำไร
จ�ำนวน 7.18 ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 2,453.53 ทั้งนี้ บริษัทขอชี้แจงผลการด�ำเนินงานของกลุ่ม
บริษัทที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. รายได้จากการขายและบริการส�ำหรับปี 2561 ลดลงร้อยละ 35.10 เมื่อเทียบกับปี 2560 เหตุผลหลักมาจาก
• รายได้จากการจ�ำหน่ายสือ่ สิง่ พิมพ์ลดลงร้อยละ 40.02 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการจ�ำหน่ายหนังสือการ์ตนู
		 และหนังสือเด็กลดลงร้อยละ 50.52 และรายได้จากการจ�ำหน่ายพ๊อคเก็ตบุ๊คลดลงร้อยละ 13.42
• รายได้จากการให้บริการลดลงร้อยละ 28.77 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการรับจ้างผลิต จ�ำหน่าย รวมถึง
		 บริการอืน่ จากสือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ งประเทศลดลง เนือ่ งจากบริษทั ได้ยตุ กิ ารเป็นตัวแทนจัดจ�ำหน่ายสิง่ พิมพ์ตา่ งประเทศ
		 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2561
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายส�ำหรับปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 78.88 เมื่อเทียบกับปี 2560 เหตุผลหลักมาจาก
• ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.58 เนื่องจากต้นทุนการพิมพ์หนังสือพิมพ์แจกฟรี (Freesheet)และการผลิต
		 สื่อออนไลน์ รวมไปถึงเงินเดือนของบรรณาธิการของบริษัทย่อยที่เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน 2561
• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 95.55 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในส่วนของบุคคลากร
		 บริษทั ย่อยทีเ่ พิม่ ขึน้ และมีการบันทึกส�ำรองหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันจ�ำนวน 50.55 ล้านบาท
		 การด้อยค่าของสินทรัพย์จำ� นวน 5.61 ล้านบาท

กล่าวโดยสรุป
ผลประกอบการส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561
แสดงเป็นผลขาดทุนจ�ำนวน 168.95 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี
2560 ซึง่ มีผลก�ำไรจ�ำนวน 7.18 ล้านบาท คิดเป็นการเปลีย่ นแปลง
ลดลงร้อยละ 2,453.53
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บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ) :
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ชั้น1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Tower B ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
:
(66) 2009-9999
โทรสาร		
:
(66) 2009-9991

ผู้สอบบัญชี		
1. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5752 หรือ
2. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8802 หรือ
3. นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5155
ส�ำนักงานสอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ :
(66) 2677-2000
โทรสาร :
(66) 2677-2222

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัท และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี 2561 เป็นจ�ำนวนเงินรวม 2,000,000 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่น (non-audit fee) –ไม่มี-

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิช จ�ำกัด
140/40 A อาคาร ไอทีเอฟ ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์		
:
(66) 2634-4995-7
โทรสาร		
:
(66) 2238-2574, (66) 2634-4998
บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
1 อาคารคิวเฮาส์ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์		
:
(66) 2645-8800
โทรสาร		
:
(66) 2645-8880
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ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
บริษัท โอไรอ้อน แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ำกัด
1077/29 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์		
:
(66) 2077-9068
โทรสาร		
:
(66) 2077-9068
บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ�ำกัด
62 อาคารมิลเลนเนียม ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถ.หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์		
:
(66) 2651-8787
โทรสาร		
:
(66) 2651-8788

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์		
:
(66) 2091-5911
โทรสาร		
:
(66) 2091-5928
Email		
:
investor@nine.co.th
Website		
:
http://www.nine.co.th
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เลขที่ 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 24
ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

www.nine.co.th

