บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

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

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป็็นผู้้นำ� ำ�ในการผลิิตข้อ้ มููลและเนื้้อ� หาที่่มีี� คุุณภาพและ
สร้้างสรรในรููปแบบต่่างๆ ที่่เ� หมาะสมกัับความต้้องการ
และการเปลี่่�ยนแปลงของสัังคมไทย ทั้้�งในรููปแบบ
สิ่่�งพิิมพ์์และสื่่อออนไลน์์

สร้้างองค์์ประกอบทางดิิจิิทััล เพื่่อสนัับสนุุนให้้เกิิด
การรวมตััวของกลุ่่�มคนที่่�มีีความสนใจในสิ่่�งเดีียวกััน
พร้้อมด้้วยระบบการจััดส่่งสิินค้้าและบริิการทั้้�งทาง
ออนไลน์์และออฟไลน์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ

เป้าหมายระยะยาวของบริษัท
บริิษัทั ฯ มุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะเป็็นผู้้นำ� ำ�ในการผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายสื่่อสิ่่�งพิิมพ์์ ประเภทพ็็อคเก็็ตบุ๊๊ก� และ
การ์์ตููนที่่�ผสมผสานระหว่่างความรู้้�และความสนุุกสนาน ทั้้�งในรููปแบบสิ่่�งพิิมพ์์และดิิจิิทััล
รวมถึึงพััฒนาความสััมพัันธ์์กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม เพื่่อให้้เกิิดความพึึงพอใจ
สููงสุุด ด้้วยการวางแผนและสร้้างกลยุุทธ์ที่์ เ่� หมาะสม ตลอดจนการให้้ข้อ้ มููลและสร้้างชุุมชน
ในโลกออนไลน์์ และออฟไลน์์ที่่�มีีคุุณภาพ เพื่่อนำำ�พากลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้มีีฐานะทางการเงิิน
ที่่�มั่่�นคง และร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการสร้้างสัังคมที่่�ดีีให้้กัับประเทศ

คุณค่าขององค์กร
PASSION
ความรักและทุ่มเทในงาน

INTEGRITY

SYNERGY

CARE

ยึดมั่นในความถูกต้อง
มีจริยธรรม โปร่งใส
และน่าเชื่อถือ

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	ประกอบธุรกิจสำ�นักพิมพ์โดยผลิตและจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์
และดิจิทัลประเภทพ็อคเก็ตบุ๊ก และการ์ตูน
รวมถึงประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
และสื่อโฆษณา ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
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 2562)
ประเภทธุรกิจ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

สื่อสิ่งพิมพ์
(การ์ตูน)

99.74

200,000,000 200,000,000

บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จำ�กัด 1)
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 24
ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

สื่อสิ่งพิมพ์
(หนังสือพิมพ์แจกฟรี)

99.99

60,000,000 60,000,000

บริษัท สตรีท อายบอล จำ�กัด 2)
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 24
ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

สื่อสิ่งพิมพ์
(Content Provider)

99.99

1,000,000

ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่
บริษัทย่อย
บริษัท เนชั่น โกลบอล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 24
ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

ทุน
จดทะเบียน
(บาท)

ทุน
ชำ�ระแล้ว
(บาท)

1,000,000

หมายเหตุ
1) บริิษัท
ั วัันเวิิลด์์ มีีเดีีย จำำ�กััด หยุุดดำ�ำ เนิินพาณิิชยกิิจ ตั้้ง� แต่่เดืือนธัันวาคม 2562 เป็็นต้้นไป
2) ที่่�ประชุุมคณะกรรมการครั้้�งที่่� 10/2561 เมื่่�อวัันที่่� 13 ธัันวาคม 2561 ได้้มีีมติิให้้จััดตั้�้งบริิษััท สตรีีท อายบอล จำำ�กััด
และดำำ�เนิินการจดทะเบีียนจััดบริิษัทั กัับกระทรวงพาณิิชย์์เรีียบร้้อยแล้้วเมื่่อ� วัันที่่� 3 มกราคม 2562
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สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน
หน่วย : ล้านบาท

1. ข้อมูลจากงบการเงินรวม

2562

2561

2560

56.32
65.94
17.06
6.19
6.71
(105.65)
318.64
274.04

80.41
94.77
17.32
(90.39)
(99.72)
(69.23)
449.35
373.76

137.28
158.27
64.24
11.28
7.18
321.24
274.44

2562

2561

2560

เท่า	
%
%
%
%

0.16
(36.08)
(123.72)
(30.55)
(25.77)

0.20
(34.56)
(164.48)
(52.13)
(43.85)

0.17
46.79
4.54
2.65
2.06

บาท

0.02

(0.53)

0.04

บาท
บาท

(0.29)
-

(0.37)
-

-

บาท

0.75

1.02

1.61

• รายได้จากการขายและบริการ
• รายได้รวม
• กำ�ไรขัน้ ต้น
• กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
• กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
• กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำ�เนินงานทีย่ กเลิก
• สินทรัพย์รวม
• ส่วนของผูถ้ อื หุน้

2. อัตราส่วนทางการเงิน
• อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
• อัตรากำ�ไรขั้นต้น
• อัตรากำ�ไรสุทธิตอ่ รายได้รวม
• อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
• อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
• กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
		 และปรับลดจากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
• กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
		 และปรับลดจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
• เงินปันผลต่อหุ้น
• มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
		 และปรับลด
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สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน
การลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

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

ทุนจดทะเบียน อัตราการลงทุน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
200.00
60.00
1.00

99.74
99.99
99.99

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ในกรณี ปกติ ที่ก ลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ไม่ มี ค วามจ�ำเป็ 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 ที่จ�ำเป็น
และเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับ
ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมภายใต้เงือ่ นไขที่การด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต ่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ที่อ นุ มัติ ให้ จ ่ า ยเงิ น
ปันผลจะต้องถูกน�ำเสนอเพือ่ ขออนุมตั จาก
ิ ที่ประชุมผูถ้ 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
เนื่่�องด้้วยบริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจหลััก 2 ธุุรกิิจ คืือ สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ และสื่่�อโฆษณา ซึ่่�งในปีีที่่� 2562 ที่่�ผ่่านมา จากผลกระทบ
จากการเปลี่่�ยนแปลงทางด้้านเทคโนโลยีี (Technology Disruption) ได้้สะท้้อนให้้เห็็นถึึงผลลััพธ์์จากเหตุุดัังกล่่าวที่่�
แตกต่่างกัันอย่่างน่่าตกใจ
บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ และวางโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อเตรีียมพร้้อมเผชิิญกัับความท้้าทายจาก
ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นในอุุตสาหกรรมสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ เบื้้�องต้้นผลลััพธ์์จากการดำำ�เนิินงานดัังกล่่าว บางส่่วนมีีทิิศทางที่่�ดีีขึ้้�น
ถึึงแม้้ยัังมีีความท้้าทายอีีกมากที่่�รออยู่่�ก็็ตาม
บริิษััทฯ ได้้พััฒนาปรัับปรุุงการจััดการกระบวนการทำำ�งาน ตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นคััดเลืือกหนัังสืือ จนส่่งมอบสิินค้้าถึึงผู้้�บริิโภค
(Supply Chain) ด้้วยการนำำ�เทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั เข้้ามาใช้้ เพื่่�อให้้สามารถเข้้าถึงึ ผู้้�บริิโภคได้้โดยตรง โดยรายได้้จากการจำำ�หน่่าย
สิินค้้าผ่่านระบบอีีคอมเมิิร์์ซของบริิษััทฯ ณ สิ้้�นปีี 2562 เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนถึึง 16% ซึ่่�งกลยุุทธ์์ส่่วนผสมผลิิตภััณฑ์์
(Product Mix Strategy) ที่่�นำำ�เสนอสิินค้้าพรีีเมี่่�ยมควบคู่่�กัับการ์์ตููนที่่�ได้้รัับความนิิยม ได้้ผลตอบรัับที่่�ดีีจากผู้้�บริิโภค
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ จะดำำ�เนิินการตามกลยุุทธ์์ดิิจิิทััลเชิิงรุุก เพื่่�อเพิ่่�มรายได้้และลดต้้นทุุน รวมถึึงเพิ่่�มความหลากหลาย
ของการ์์ตููนญี่่�ปุ่่�นและหนัังสืือชุุดให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของผู้้�อ่่านในปััจจุุบััน
ในขณะที่่�อุตุ สาหกรรมสื่่�อโฆษณารููปแบบเดิิมแทบไม่่มีโี อกาสกลัับมาเติิบโตได้้แล้้ว โดยในช่่วงปลายปีีบริิษัทั ฯ มีีความ
จำำ�เป็็นต้้องหยุุดการดำำ�เนิินงานของบริิษััท วัันเวิิลด์์ มีีเดีีย จำำ�กััด ซึ่่�งตีีพิิมพ์์หนัังสืือพิิมพ์์แจกฟรีี
	ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ จะศึึกษา และแสวงหาโอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ๆ เพื่่�อเข้้าไปลงทุุน โดยมุ่่�งที่่�จะสร้้างความสามารถในการ
ทำำ�กำำ�ไรของธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อให้้เกิิดผลประโยชน์์สููงสุุดแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น

										
									

นายพนา จันทรวิโรจน์
ประธานกรรมการ
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รายงาน
ประจำ�ปี

2562
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						
การอบรมปีี 2562		
-ไม่มี-				

กรรมการบริษัท
นายพนา จันทรวิโรจน์		

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือครอง ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2562					
- นายพนา จันทรวิโรจน์
- หุ้น
- คู่สมรส			
- หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
- หุ้น

ต�ำแหน่ง ประธานกรรมการ และ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร						
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร					 - ไม่มี -						
อายุุ 60 ปีี
						
ประวัติการท�ำงาน						
2554 - 2559		กรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
				
บมจ. เนชั่่�น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอ็็ดดููเทนเมนท์์
ม.ค. 2561 - ปััจจุุบััน	ประธานกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
				
บมจ. เนชั่่�น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอ็็ดดููเทนเมนท์์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
2555 - 2559		กรรมการ	 - บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป				
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในกิิจการอื่่น ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน				
2561 - ปััจจุุบััน	กรรมการ	 - บจก. เนชั่่�น โกลบอล เอ็็ดดููเทนเมนท์์		
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	 - บจก. วันเวิล์ด มีเดีย
2562 - ปััจจุุบััน	กรรมการ	 - บจก. สตรีีท อายบอล
		
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี -						
จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ และสััดส่่วนการเข้้าร่่วมประชุุมในปีี 2562
จ�ำนวนปี
ที่เคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
7 ปีี 6 เดืือน
(แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2554)
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จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมในปีี 2562
คณะกรรมการ สามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท
9/9

1/1

-

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

การศึกษา					
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Dallas, Texas, USA.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลหะการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม						
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- บทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 228/2559

กรรมการบริษัท
นายวรพจน์ จรรย์โกมล		

การอบรมปีี 2562
สมาคมบริิษััทจดทะเบีียน
- นโยบายของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ในการพััฒนาตลาดทุุนและการสนัับสนุุนการทำำ�งาน
ของบริิษััทจดทะเบีียน
- “How important are intangible assets impairments?” & “How important of Employee
Benefit Actuarial Valuation”
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือครอง ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2562					
- นายวรพจน์ จรรย์โกมล
- หุ้น (0.00%)

ต�ำแหน่ง กรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร					
และประธานเจ้้าหน้้าที่่�สายงานการเงิิน		 -ไม่มีอายุุ 52 ปีี
					
ประวัติการท�ำงาน		
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
บมจ. เนชั่่�น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอ็็ดดููเทนเมนท์์
			
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทอื่่นที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
พ.ค. 2558 - ก.พ. 2561 	กรรมการ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�สายงานการเงิิน
บมจ. ยูู ซิิตี้้�
		
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปััจจุุบััน	กรรมการ	 - บจก. เนชั่่�น โกลบอล เอ็็ดดููเทนเมนท์์
2561 - ปััจจุุบััน	กรรมการ	 - บจก. วัันเวิิล์ด์ มีีเดีีย
2562 - ปััจจุุบััน	กรรมการ	 - บจก. สตรีีท อายบอล
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน
-ไม่มี-

จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ และสััดส่่วนการเข้้าร่่วมประชุุมในปีี 2562
จ�ำนวนปี
ที่เคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
1 ปีี 10 เดืือน
(แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2561)

จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมในปีี 2562
คณะกรรมการ สามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท
9/9

1/1

-
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รายงาน
ประจำ�ปี

2562

การศึึกษา						
- ปริิญญาตรีี การเงิิน มหาวิิทยาลััย นิิวเซาท์์เวสท์์ ประเทศออสเตรเลีีย
การอบรม						
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย						
- หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 30 ปีี 2547
- หลัักสููตร Audit Committee Program (ACP) รุ่่�นที่่� 4 ปีี 2548
- หลัักสููตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่่�นที่่� 1 ปีี 2557
การอบรมปีี 2562		
-ไม่่มีี-				

กรรมการบริิษััท
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือครอง ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2562					
- นายวิิโรจน์์ ตั้้�งเจตนาพร 19,550,000 หุ้้�น (5.34%)
- คู่่�สมรส						
- หุ้้�น
- บุุตรที่่�ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ				
- หุ้้�น

ตำำ�แหน่่ง กรรมการ					
อายุุ 58 ปีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร						
- ไม่่มีี -									
					
ประวััติิการทำำ�งาน						
30 พ.ย. 2561 - ปััจจุุบััน 	กรรมการ และกรรมการบริิหาร
				
บมจ. เนชั่่�น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอ็็ดดููเทนเมนท์์
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทอื่่นที่่�เป็็น บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์		
มีี.ค. 2550 - ปััจจุุบััน 	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิิสระ
				
บริิษััทหลัักทรััพย์์ ยููโอบีี เคย์์เฮีียน (ประเทศไทย) จำำ�กััด
						
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในกิิจการอื่่น ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน				
พ.ย. 2554 - ปััจจุุบััน	กรรมการ - บจก. พร็็อพแม็็กซ์์
พ.ย. 2561 - ปััจจุุบััน	กรรมการ - บจก. เนชั่่�นโกลบอล เอ็็ดดููเทนเมนท์์
พ.ย. 2561 - ปััจจุุบััน	กรรมการ - บจก. วัันเวิิลด์์ มีีเดีีย
ม.ค. 2562 - ปััจจุุบััน	กรรมการ - บจก. สตรีีท อายบอล
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในกิิจการที่่�แข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษัทั หรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวเนื่่องกััน
- ไม่่มีี -		
จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ และสััดส่่วนการเข้้าร่่วมประชุุมในปีี 2562
จ�ำนวนปี
ที่เคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
1 ปีี 1 เดืือน
(แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2561)
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จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมในปีี 2562
คณะกรรมการ สามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท
9/9

1/1

-

รายงาน
ประจำ�ปี

กรรมการบริิษััท
นางศุุภรานัันท์์ ตัันวิิรััช

ตำำ�แหน่่ง กรรมการอิิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุุ 53 ปีี

2562

การศึึกษา						
- ปริิญญาโท บััญชีีมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
- ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรม		
สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย
- หลัักสููตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่่�นที่่� 11 ปีี 2557
สถาบัันพััฒนาความคิิดสร้้างสรรค์์เชิิงธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม
- หลัักสููตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่่�นที่่� 3 ปีี 2558
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
- หลัักสููตร Director Certificate Program (DCP) รุ่่�น 216/2016
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) และ Australian Institute
of Company Directors (AICD)
- หลัักสููตร Directors Diploma Examination for graduated member มหาวิิทยาลััยนวมิินทราธิิราช
- หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการบริิหารเมืือง (ผู้้�นำำ�เมืือง รุ่่�น 2)
สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
- หลัักสููตร ผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�น CMA-26 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือครอง ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2562						
- นางศุุภรานัันท์์ ตัันวิิรััช		 - หุ้้�น
- คู่่�สมรส				 - หุ้้�น
- บุุตรที่่�ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ		 - หุ้้�น
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร						
- ไม่่มีี ประวััติิการทำำ�งาน						
ม.ค. 2562 - ปััจจุุบััน 	กรรมการอิิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
				
บมจ. เนชั่่�น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอ็็ดดููเทนเมนท์์
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทอื่่นที่่�เป็็น บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์		
มีี.ค. 2562 - ปััจจุุบััน	กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมเจอร์์ ดีีเวลลอปเม้้นท์์
เม.ย. 2562 - ปััจจุบัุ ัน	กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สโตนเฮ้้นจ์์ อิินเตอร์์
2559 - 2561		ประธานกรรมการบริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ บมจ.มาสเตอร์์ แอด
2551 - 2559		ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่สายการเงิิน บมจ.วีีจีีไอ โกลบอล มีีเดีีย			
		
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในกิิจการอื่่น ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน				
มิิ.ย. 2562 - ปััจจุุบััน	ประธานกรรมการบจก. สมาร์์ทบััส
2561 - ปััจจุุบััน
	กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ บจก. มิิตรไมตรีีการแพทย์์
2560 - 2561
	กรรมการสมาคม สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในกิิจการที่่�แข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััทหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวเนื่่องกััน
- ไม่่มีี จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ และสััดส่่วนการเข้้าร่่วมประชุุมในปีี 2562
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมในปีี 2562
จำำ�นวนปีี
ที่่�เคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
วิิสามััญ
คณะกรรมการ
สามััญ
ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 คณะกรรมการ
ผู้้�ถืือหุ้้�น
ตรวจสอบ
ผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััท
11 เดืือน
8/8
4/4
1/1
(แต่่งตั้้ง� ครั้้ง� แรกเมื่่อ� วัันที่่� 21 ม.ค. 2562)
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รายงาน
ประจำ�ปี

2562
การศึึกษา						
- ปริิญญาตรีี สาขาศิิลปศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยา
การอบรมปีี 2562		
KPMG
- Fraud risk management – using data analytics to prevent and detect fraud
- Intelligent Automation for Internal Audit
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือครอง ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2562						
- นายพัันธ์์วริิศ มาตย์์เมืือง			 - หุ้้�น
- คู่่�สมรส				 - หุ้้�น
- บุุตรที่่�ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ			 - หุ้้�น

กรรมการบริิษััท
นายพัันธ์์วริิศ มาตย์์เมืือง		

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร						
- ไม่่มีี 						
ประวััติิการทำำ�งาน						
ก.พ. 2561 - ปััจจุุบััน	กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
				
บมจ. เนชั่่�น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอ็็ดดููเทนเมนท์์

ตำำ�แหน่่ง กรรมการอิิสระ
และกรรมการตรวจสอบ					
อายุุ 47 ปีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทอื่่นที่่�เป็็น บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์		
2545 - 2558
Senior Creative Production & Design Manager
				
บมจ. วีี จีี ไอ โกลบอล มีีเดีีย
						
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในกิิจการอื่่น ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน				
ก.ย. 2561 - ปััจจุุบััน
Creative Production & Design Director - บจก. โกลด์์ สตาร์์ กรุ๊๊�ป
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในกิิจการที่่�แข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััทหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวเนื่่องกััน
- ไม่่มีี จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ และสััดส่่วนการเข้้าร่่วมประชุุมในปีี 2562
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมในปีี 2562
จำำ�นวนปีี
ที่่�เคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
วิิสามััญ
คณะกรรมการ
สามััญ
ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 คณะกรรมการ
ผู้้�ถืือหุ้้�น
ตรวจสอบ
ผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััท
1 ปีี 10 เดืือน
9/9
4/4
1/1
(แต่่งตั้้ง� ครั้้ง� แรกเมื่่อ� วัันที่่� 27 ก.พ. 2561)
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รายงาน
ประจำ�ปี

2562

การศึึกษา						
- 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
การอบรมปีี 2562		
KPMG
- Fraud risk management – using data analytics to prevent and detect fraud
- Intelligent Automation for Internal Audit

กรรมการบริิษััท
นายสตีีเฟ่่น โจเซฟ แคมมิิแลรี่่�
ตำำ�แหน่่ง กรรมการอิิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
อายุุ 56 ปีี

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือครอง ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2562					
- นายสตีีเฟ่่น โจเซฟ แคมมิิแลรี่่�		
- หุ้้�น
- คู่่�สมรส				 		
- หุ้้�น
- บุุตรที่่�ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ				
- หุ้้�น
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร						
- ไม่่มีี 						
ประวััติิการทำำ�งาน						
ก.พ. 2561 - ปััจจุบัุ ัน	กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
				
บมจ. เนชั่่�น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอ็็ดดููเทนเมนท์์
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทอื่่นที่่�เป็็น บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์		
2559 - ก.พ. 2561
Vice President CEO Office - บมจ. บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป
2554 - 2559		
Vice President HR - บมจ. บิ๊๊�กซีี ซููเปอร์์เซ็็นเตอร์์
					
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในกิิจการอื่่น ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน				
- ไม่่มีี การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในกิิจการที่่�แข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััทหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวเนื่่องกััน
- ไม่่มีี จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ และสััดส่่วนการเข้้าร่่วมประชุุมในปีี 2562
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมในปีี 2562
จ�ำนวนปี
ที่เคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
วิสามัญ
คณะกรรมการ สามัญ
ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 คณะกรรมการ
ผู้ถือหุ้น
ตรวจสอบ
ผู้ถือหุ้น
บริษัท
1 ปีี 10 เดืือน
9/9
4/4
1/1
(แต่งตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 27 ก.พ. 2561)
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รายงาน
ประจำ�ปี

2562

ผู้บริหารระดับสูง
นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร

ตำำ�แหน่่ง	ผู้้�อำำ�นวยการ - พััฒนาธุุรกิิจ
อายุุ 56 ปีี				

การศึึกษา					
- ปริิญญาโท คณะอัักษรศาสตร์์ สาขาการแปล จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย		
- ปริิญญาโท คณะวารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน
สาขานโยบายและการวางแผนการสื่่�อสาร มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
- ปริิญญาตรีี คณะอัักษรศาสตร์์สาขาภาษาอัังกฤษ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย			
การอบรมปีี 2562					
-ไม่่มีีจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือครอง ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2562				
-ไม่่มีี					
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร					
-ไม่่มีี					
ประวััติิการทำำ�งาน					
2549 - ปััจจุุบััน 	ผู้้�อำำ�นวยการ - พััฒนาธุุรกิิจ			
				
บมจ. เนชั่่�น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอ็็ดดููเทนเมนท์์			
การเข้้าร่่วมประชุุม / การประชุุมทั้้�งหมด (ครั้้�ง) 				
การประชุุมสามััญประจำำ�ปีีผู้้�ถืือหุ้้�น
1/1
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รายงาน
ประจำ�ปี

2562

การศึึกษา					
-ปริิญญาตรีี สาขาการบััญชีี มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ					

ผู้บริหารระดับสูง
นางเธียรธารา เดชจ�ำเริญ
ตำำ�แหน่่ง ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
อายุุ 41 ปีี				

การอบรมปีี 2562				
- สััญญาเช่่า และอ่่านและเขีียนรายงานผู้้�สอบบััญชีีให้้เข้้าใจ
- การวิิเคราะห์์งบการเงิินและการทำำ�ความเข้้าใจมููลค่่าเงิินเพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มแก่่กิิจการ
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือครอง ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2562
นางเธีียรธารา เดชจำำ�เริิญ 500 หุ้้�น (0.00%)				
					
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร					
-ไม่่มีี					
ประวััติิการทำำ�งาน					
2560 - ม.ค. 2562	ผู้้�จััดการอาวุุโสฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน 			
				
บมจ. เนชั่่�น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอ็็ดดููเทนเมนท์์
ก.พ. 2562 - ปััจจุบัุ ัน	ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน 				
				
บมจ. เนชั่่�น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอ็็ดดููเทนเมนท์์
การเข้้าร่่วมประชุุม / การประชุุมทั้้�งหมด (ครั้้�ง) 				
การประชุุมสามััญประจำำ�ปีีผู้้�ถืือหุ้้�น
1/1		
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รายงาน
ประจำ�ปี

2562

ผู้บริหารระดับสูง
นางสาวณัฐชานันท์
เจริญภัทรเกียรติ		

ตำำ�แหน่่ง ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายการตลาดและการขาย			
อายุุ 45 ปีี				

การศึึกษา					
-ปริิญญาตรีี สาขาการบััญชีี มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ ประสานมิิตร			
		
การอบรมปีี 2562				
- ไม่่มีี จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือครอง ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2562					
นางสาวณััฐชานัันท์์ เจริิญภััทรเกีียรติิ		
- หุ้้�น (0.00%)				
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร					
-ไม่่มีี					
ประวััติิการทำำ�งาน					
2544 - พ.ย. 2561		ผู้้�จััดการฝ่่ายผลิิตภััณฑ์์และการตลาด			
					 บริิษััท ทีีไอจีีเอ จำำ�กััด
พ.ย. 2561 - ปััจจุุบััน		ผู้้�จััดการอาวุุโสฝ่่ายการตลาดและการขาย
		
					 บมจ. เนชั่่�น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอ็็ดดููเทนเมนท์์		
การเข้้าร่่วมประชุุม / การประชุุมทั้้�งหมด (ครั้้�ง) 				
การประชุุมสามััญประจำำ�ปีีผู้้�ถืือหุ้้�น
1/1		
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รายงาน
ประจำ�ปี

2562

17

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

โครงสร้างการประกอบธุรกิจ

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท จำกัด (มหาชน)

สิ่งพิมพ
ฉบับภาษาไทย

E-Commerce

พ็อคเก็ตบุก
การตูน และนวนิยาย

การศึกษา
หนังสือเพ�อการศึกษา
สำหรับเยาวชน (NJ)

ส�อโฆษณา
และประชาสัมพันธ

99.99%
บจก. วันเวิลด มีเดีย (OWM)
ทุนชำระแลว 60 ลานบาท

99.99%
บริหารคลังสินคา

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

18

บจก. สตรีท อายบอล (SEB)
ทุนชำระแลว 1 ลานบาท

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ
บริิษััท เนชั่่�น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอ็็ดดููเทนเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย มีีโครงสร้้างรายได้้จากการขายและบริิการ
แยกตามประเภทผลิิตภััณฑ์์และบริิการ ดัังต่่อไปนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท

ดำำ�เนิินการ
รายได้้จากกลุ่่�มธุุรกิิจ
โดย
		
1.	ธุรกิจส�ำนักพิมพ์
1.1 การผลิิตและจำำ�หน่่ายพ็็อคเก็็ตบุ๊๊�ก
NINE
1.2 การผลิิตและจำำ�หน่่ายสื่่อสิ่่�งพิิมพ์์สำำ�หรัับเยาวชน
NGE
		
NINE
1.3 ธุุรกิิจพาณิิชย์์อิิเลคทรอนิิกส์์ (e-Commerce)
NINE
2.	ธุุรกิิจบริิการเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายสิ่่�งพิิมพ์์
NINE
	ต่่างประเทศและบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง ก
3. ธุุรกิิจด้้านการศึึกษา
3.1 สื่่อการเรีียนการสอน / รายการ
NINE
	ผ่่านสื่่อโทรทััศน์์และสื่่อรููปแบบใหม่่
3.2 สื่่อสิ่่�งพิิมพ์์การเรีียนการสอน
NINE
และบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4. รายได้้อื่่น ข	
NINE
รายได้้รวม		

2562
ลบ. ร้้อยละ

2561
ลบ.	ร้้อยละ

2560
ลบ.	ร้้อยละ

16.86 25.57 18.13 19.13 22.93 14.49
27.15 41.18 29.25 30.86 53.43 33.76
1.11 1.68
10.13 15.36 1.94 2.05 2.84 1.79
-

- 27.27 28.77 49.55 31.31

-

-

1.69

1.78

6.30

3.98

1.07

1.62

2.13

2.25

2.23

1.41

9.62 14.59 14.36 15.15 20.99 13.26
65.94 100.00 94.77 100.00 158.27 100.00

หมายเหตุุ: ก รวมรายได้้จากค่่าจ้้างพิิมพ์์ ค่่าจััดส่่ง และค่่าบริิการจากการเป็็นตััวแทนขายโฆษณาในสิ่่�งพิิมพ์์ต่่างประเทศโดยธุุรกิิจ
ได้้ปิิดดำำ�เนิินงาน ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กัันยายน 2561
ข รายได้้อื่น�่ ๆ ได้้แก่่ รายได้้ค่า่ บริิหารส่่วนกลาง ค่่าบริิการอื่น�่ ๆ รวมทั้้ง� รายได้้จากการขายเศษซาก ดอกเบี้้ย� รัับ และอื่น�่ ๆ เป็็นต้้น
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เครือข่ายธุรกิจ
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสืออิเล็คทรอนิกส์

1. หนัังสืือพ็็อคเก็็ตบุ๊๊�ก

ดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้ชื่่อสำำ�นัักพิิมพ์์ “เนชั่่น� บุ๊๊คส์
� ”์ ซึ่่ง� ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายหนัังสืือประเภทพ็็อกเก็็ตบุ๊๊ก�
ที่่�ได้้รัับความไว้้วางใจจากนัักอ่่านจำำ�นวนมาก ทั้้�งในรููปแบบสิ่่�งพิิมพ์์ และหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์
(e-Book) ซึ่่�งจััดจำำ�หน่่ายผ่่านร้้านหนัังสืือชั้้�นนำำ� ออกแสดงสิินค้้าตามงานหนัังสืือต่่างๆ รวมถึึง
จำำ� หน่่ า ยผ่่ า นระบบอีีคอมเมิิ ร์์ ซ ของบริิ ษัั ท ฯ (www.nejavu.com) และร้้านจำำ� หน่่ า ยหนัั ง สืือ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ อาทิิเช่่น MEB, OOKBEE และ Google Play เป็็นต้้น
โดยบริิษัทั ฯ ได้้รัับลิิขสิทธิ์์
ิ จา
� กนัักเขีียนและสำำ�นัักพิิมพ์ที่์ มีีชื่
่� อ่ เสีียงทั้้ง� ในประเทศและต่่างประเทศ ให้้เป็็น
ผู้้จั� ดพิ
ั มพ์
ิ แ์ ละจำำ�หน่่ายผลงานที่่มีี� คุุณภาพ ครอบคลุุมเนื้้อ� หาหลากหลายแนว ได้้แก่่ หมวดบริิหารและ
การจััดการ ที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับการบริิหารและการจััดการในหััวข้้อต่่างๆ รวมถึึงเศรษฐศาสตร์์
การเงิิน การลงทุุน การบััญชีี การตลาด ภาษีี และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ หมวดภาษา
และการเรีียนรู้้� ที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับการพััฒนาทัักษะด้้านภาษาและการทดสอบความถนััดด้้านต่่างๆ
หมวดศาสนา และปรััชญา ที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับคำำ�สอนทางศาสนา ปรััชญา ความเชื่่อ และศาสตร์์
ด้้านโหงวเฮ้้งและฮวงจุ้้�ย หมวดทั่่�วไป ที่่�มีีเนื้้�อหาหลากหลาย ครอบคลุุมความสนใจด้้านต่่างๆ
ของผู้้�อ่่านในวงกว้้าง เช่่น ไลฟ์์สไตล์์ ชีีวิิตคนดััง สุุขภาพ และหมวดนิิยาย วรรณกรรม ที่่�เป็็น
หนัังสืือแปลจากต่่างประเทศ
หนัังสืือและสื่่อที่่ผ� ลิิตโดยสำำ�นัักพิิมพ์เ์ นชั่่น� บุ๊๊คส์
� ที่์ ไ่� ด้้รัับความนิิยมในปีี 2562 ได้้แก่่ คีีโตมืือใหม่่กินิ อะไรดีี,
the airbnb story ห้้องว่่างสร้้างธุุรกิิจหมื่่นล้้าน, เปิิดสวิิตซ์์ประดิิษฐ์์ไอเดีีย, The Element
ค้้นพบตััวตนที่่�แท้้ แค่่กล้้าปลดล็็อก และศาสตร์์แห่่งบััฟเฟตต์์ Buffettology เป็็นต้้น
เว็็บไซต์์ : ww.facebook.com/NationBooksFanPage
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2. หนัังสืือการ์์ตููนและนวนิิยาย

ดำำ�เนิินธุุรกิิจผ่่านบริิษััท เนชั่่�น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอ็็ดดููเทนเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) (“NINE”) และ
บริิษััท เนชั่่�น โกลบอล เอ็็ดดููเทนเมนท์์ (“NGE”) โดยเป็็นผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายสื่่อสิ่่�งพิิมพ์์สำำ�หรัับ
เยาวชนเพื่่อความบัันเทิิง อาทิิ หนัังสืือการ์์ตููน และนิิยาย ทั้้ง� ในรููปแบบสิ่่�งพิิมพ์์ และหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์
(e-Book) ผ่่านระบบอีีคอมเมิิร์์ซของบริิษััทฯ ร้้านขายหนัังสืือการ์์ตููน และร้้านจำำ�หน่่ายหนัังสืือ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ อาทิิเช่่น MEB, OOKBEE และ Google Play เป็็นต้้น ซึ่่�งลููกค้้ากลุ่่�มเป้้าหมายหลััก
เป็็นวััยรุ่่�น และกลุ่่�มคนทำำ�งาน อายุุตั้้�งแต่่ 12-35 ปีี โดยมุ่่�งเน้้นหนัังสืือการ์์ตููนยอดนิิยมและฉบัับ
นิิยายที่่�ได้้รัับลิิขสิิทธิ์์�มาจากสำำ�นัักพิิมพ์์ชั้้�นนำำ�ทั้้�งภายในประเทศและประเทศญี่่�ปุ่่�น เช่่น Shueisha,
Shogakukan, Kodansha, Kadokawa Shoten และ Futabasha เป็็นต้้น
โดยปััจจุุบัันได้้รัับลิิขสิิทธิ์์�ในการพิิมพ์์และจััดจำำ�หน่่ายสิ่่�งพิิมพ์์ที่่�ได้้รัับความนิิยมอย่่างสููงในกลุ่่�ม
นัักอ่่าน อาทิิ เช่่น Naruto นิินจาคาถาโอ้้โฮเฮะ, เทพมรณะ Bleach, One Punch Man, Platinum End,
Boruto, JoJo ล่่าข้้ามศตวรรษ, JO JO Lion, JOJONIUM, MASTER KEATON, Death Note
Pocket Edition, Blue Exorcist, Doraemon, เครยอนชิินจััง, Slam Dunk, Dragon Ball Super,
Hunter X Hunter, Bakuman, คุุโรโกะ นายจืืดพลิิกสัังเวีียนบาส Replace Plus, คุุโรโกะ
นายจืืดพลิิกสัังเวีียนบาส Extra Game และ Aphorism อัักขระสยบมาร เป็็นต้้น
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ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสืออิเล็คทรอนิกส์

นอกจากนี้้� NGE ยัังให้้บริิการบริิหารคลัังสิินค้้า การจััดการสิินค้้าคงคลััง และการกระจายสิินค้้า
จากคลัังสิินค้้าถึึงลููกค้้าปลายทางทุุกแห่่งทั่่�วประเทศผ่่านบริิษััทขนส่่งเอกชน ให้้แก่่สิินค้้าของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ และกลุ่่�มพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ โดยเมื่่อวัันที่่� 28 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2562 บริิษััทฯ
ได้้ลงนามร่่วมกัับบริิษััท ดรีีม เอกซ์์เพรส (เดกซ์์) จำำ�กััด (“DEX”) และบริิษััท เฟิิร์์ส เพจ โปร จำำ�กััด
(“FPP”) ซึ่่�งเป็็นผู้้�ผลิิตสิินค้้าลิิขสิิทธิ์์�ระดัับแนวหน้้าของประเทศไทย โดยบริิษััทฯ ทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
ศููนย์์กลางในการจััดจำำ�หน่่ายหนัังสืือการ์์ตููนและนิิยาย รวมถึึงสิินค้้าลิิขสิิทธิ์์�ต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องจาก
ประเทศญี่่ปุ่่� น� ผ่่าน www.nejavu.com ซึ่่ง� เป็็นเว็็บไซต์์อีีคอมเมิิร์ซ์ ของบริิษัทั ฯ เพื่่อขยายประสบการณ์์
ที่่ดีี� ให้้แก่่ลููกค้้าทั้้�งในด้้านคุุณค่่าความบัันเทิิง และคุุณภาพการให้้บริิการ รวมถึึงเป็็นการประสานกลยุุทธ์์
และความแข็็งแกร่่งของกลุ่่�มพัันธมิิตร ทั้้�งในแง่่ความหลากหลาย การแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์
เพื่่อร่่วมกัันปรัับปรุุงและพััฒนาวงการการ์์ตููนของประเทศไทย
เว็็บไซต์์ : www.nine.co.th, www.facebook.com/nedcomics
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3. ธุุรกิิจพาณิิชย์์อิิเลคทรอนิิกส์์ (E-Commerce)
ดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จจัั ดจำ�ำ หน่่ า ยสื่่ อ สิ่่�ง พิิ มพ์์ผ่่า นทางเว็็ บ ไซต์์ อีีค อมเมิิ ร์์ซ ของบริิ ษัั ท ฯ ภายใต้้ชื่่ อ
www.nejavu.com ซึ่่�งเป็็นระบบขายสิินค้้าแบบหน้้าร้้าน (Point of Sale System) ซึ่่�งสามารถทราบ
และเช็็คยอดสิินค้้าได้้ทัันทีี นอกจากนี้้�ในส่่วนของการชำำ�ระเงิินจะเป็็นการชำำ�ระผ่่านระบบชำำ�ระเงิินของ
2C2P ซึ่่ง� เป็็นระบบการชำำ�ระเงิินที่่เ� ป็็นมาตรฐานสากล และเป็็นที่่นิ� ยิ ม ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ลููกค้้าได้้รัับความสะดวก
จากช่่องทางการชำำ�ระเงิินที่่ห� ลากหลาย และมีีความปลอดภััยสููง รวมถึึงมีีช่่องทางการติิดต่อ่ สื่่อสาร
กัับบริิษััทฯ หลายช่่องทาง เช่่น Facebook Fanpage และ Line@ ที่่�ช่่วยเพิ่่�มช่่องทางการขาย
และเป็็นการอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ลููกค้้าเมื่่อเกิิดปัญ
ั หาหรืือสนใจในตััวสิินค้้าของบริิษัทั ฯ อย่่างไรก็็ตาม
บริิษััทฯ คำำ�นึึงถึึงบริิการหลัังการขาย และเสีียงสะท้้อนที่่�ได้้รัับจากลููกค้้าเป็็นสำำ�คััญ ซึ่่�งทำำ�ให้้ลููกค้้า
รู้้�สึึกอุ่่�นใจ และเป็็นตััวแปรสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้ลููกค้้าตััดสิินใจกลัับมาซื้้�อซ้ำำ��
ทั้้�งนี้้� หนัังสืือที่่�จััดจำำ�หน่่ายมีีเนื้้�อหาที่่�หลากหลายตามรสนิิยมในการอ่่านหนัังสืือ ทั้้�งพ็็อคเก็็ตบุ๊๊�ก
และหนัังสืือการ์์ตููน โดยแบ่่งเป็็นหมวดหมู่่�ต่่างๆ ดัังนี้้�
•	พ็็อคเก็็ตบุ๊๊ก� ได้้แก่่ คู่่�มืือการเรีียน จิิตวิิทยาและการพััฒนาตนเอง ชีีวประวััติบุิ คคล
ุ ท่่องเที่่ย� ว
นิิยาย วรรณกรรม บริิหารและการเงิิน บ้้านและของตกแต่่งบ้้าน ปรััชญาและศาสนา ภาษา
ศิิลปะและการออกแบบ สุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี อาหารและเครื่่องดื่่ม โหราศาสตร์์ ดููดวง
ฮวงจุ้้�ย และอื่่นๆ
• หนัังสืือการ์์ตููน ได้้แก่่ กีีฬา ตลก สืืบสวนสอบสวน แฟนตาซีี แอคชั่่�น-ผจญภััย ไซไฟ
วิิทยาศาสตร์์ ไลท์์โนเวล และอื่่นๆ รวมถึึงมีีการจััดจำำ�หน่่ายเป็็นชุุดให้้นัักอ่่านที่่�ต้้องการ
เก็็บสะสม หรืือมอบให้้เป็็นของขวััญ
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ มีีแผนที่่�จะจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าลิิขสิิทธิ์์�ต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกลุ่่�มพัันธมิิตร
โดยผ่่านระบบอีีคอมเมิิร์์ซของบริิษััทฯ อีีกด้้วย
เว็็บไซต์์ : www.nejavu.com และ www.facebook.com/Nejavu
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ธุรกิจหนังสือเพื่อการศึกษาสำ�หรับเยาวชน (Teen Edutainment) สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตสื่่อการเรีียนรู้้ภ� าษาอัังกฤษในรููปแบบที่่ทั� นั สมััย สนุุกเข้้าใจง่่าย และเข้้ากัับพฤติิกรรม
การใช้้สื่่อของกลุ่่�มเป้้าหมาย โดยผ่่านช่่องทางสื่่อดิิจิิทััลต่่างๆ ได้้แก่่ Youtube Channel และ
Facebook Fanpage เพื่่อให้้เข้้ากัับยุุคสมััยและเทคโนโลยีีที่่�เปลี่่�ยนไป โดยมีีเนื้้�อหาที่่�ครอบคลุุม
ทั้้�งการเรีียนรู้้�ภาษาอัังกฤษ ข่่าวสารและเรื่่องราวที่่�มีีทั้้�งสาระและความสนุุก รวมถึึงประเด็็นต่่างๆ
ที่่�น่่าสนใจสำำ�หรัับวััยรุ่่�นและบุุคคลทั่่�วไป ตลอดจนเพิ่่�มศัักยภาพในการรัับรู้้� และสร้้างการเรีียนรู้้�
สิ่่�งใหม่่อย่่างไม่่หยุุดนิ่่�งให้้แก่่เยาวชน สอดคล้้องกัับนโยบายของรััฐบาลในด้้านการมุ่่�งเน้้น และ
ยกระดัับมาตรฐานทัักษะภาษาอัังกฤษของเยาวชน โดยผ่่านรายการ Hello English และการจััดทำำ�
คู่่�มืือ NJ Admission โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�

1) Hello English

รายการภาษาอัังกฤษที่่�มุ่่�งสอนการใช้้ภาษาอัั ง กฤษที่่� ใ ช้้กัั นในชีีวิิ ต ประจำำ� วัั นสำำ� หรัั บคนทุุ ก วัั ย
นำำ�เสนอในรููปแบบที่่�สนุุกสนาน เข้้าใจง่่าย และสามารถนำำ�ไปใช้้ได้้จริิง โดยออกอากาศผ่่านทาง
YouTube Channel โดยบุุคคลทั่่�วไปที่่�มีีความสนใจ รวมถึึงโรงเรีียนต่่างๆ สามารถนำำ�สื่่อการ
เรีียนรู้้�ภาษาอัังกฤษ เพื่่อนำำ�ไปใช้้เป็็นสื่่อการเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียนได้้ฟรีีผ่่านทาง Youtube Channel
และ Facebook Fanpage โดยรายการ Hello English จะมีีการอััพเดตเนื้้�อหารายสััปดาห์์
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2) NJ Admission

บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�คู่่�มืือ “NJ Admission 2019” สำำ�หรัับทบทวนความรู้้�เตรีียมสอบแอดมิิชชั่่�น
โดยรวบรวมเนื้้�อหาบทเรีียนและข้้อสอบครบถ้้วนแบบเน้้นๆ จากมหกรรมติิวฟรีีแห่่งปีี “สหพััฒน์์
แอดมิิ ชชั่่� น ครั้้� ง ที่่� 22” ดำำ� เนิิ น การสอนโดยติิ ว เตอร์์ จา กสถาบัั น ชั้้� น นำำ� ทั่่� ว ประเทศ อาทิิ เ ช่่ น
Enconcept, We by The Brain, OnDemand, สถาบัันเตรีียมโดม และอื่่นๆ ซึ่่�งการทบทวน
จะครอบคลุุมความรู้้�เนื้้�อหา 8 วิิชาหลััก ได้้แก่่ ภาษาอัังกฤษ คณิิตศาสตร์์1 ภาษาไทย สัังคม
วิิทยาศาสตร์์ เคมีี ฟิิสิิกส์์ และชีีววิิทยา
เว็็บไซต์์ : www.njdigital.net, www.facebook.com/njdigit
และ www.youtube.com/njdigital
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ธุรกิจสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับการให้้บริิการข้้อมููลข่่าวสารในรููปแบบของสื่่อออฟไลน์์ และออนไลน์์
ผ่่านบริิษัทั วัันเวิิลด์์ มีีเดีีย จำำ�กััด (“OWM”) และบริิษัทั สตรีีท อายบอล จำำ�กััด (“SEB”) โดย OWM
มีีการผลิิตหนัังสืือพิิมพ์์แจกฟรีีรายสััปดาห์์ ภายใต้้ชื่่อ “Rabbit Today” ที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับ
การดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วัันในเมืือง โดยแจกฟรีีทุุกวัันพฤหััสบดีี ที่่�สถานีีรถไฟฟ้้า รถไฟฟ้้าใต้้ดิิน
และตามอาคารสำำ�นัักงานที่่�สำำ�คััญ รวมทั้้�งผลิิตสื่่อโฆษณาและประชาสััมพัันธ์์ ในรููปแบบมััลติิมีีเดีีย
ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ และ Social Media ในรููปแบบต่่างๆ อาทิิเช่่น Website, Facebook,
Youtube, Instagram และ Twitter
ทั้้�งนี้้� บริิษััท วัันเวิิลด์์ มีีเดีีย จำำ�กััด (“OWM”) ได้้หยุุดดำำ�เนิินกิิจการแล้้ว เมื่่อวัันที่่� 1 ธัันวาคม
พ.ศ. 2562
เว็็บไซต์์ : www.facebook.com/RabbitTodayOfficial
และ www.youtube.com/RabbitTodayOfficial
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะอุุตสาหกรรมการแข่่งขัันธุุรกิิจสำำ�นัักพิิมพ์์
สถานการณ์์ของธุุรกิิจสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ในปีี 2562 ยัังคงเป็็นอีีกปีีที่่�อุุตสาหกรรมสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ต้้องเผชิิญกัับภาวะถดถอย และ
ยากลำำ�บากจากผลกระทบของเทคโนโลยีีที่่�เข้้ามา (Technology Disruption) ส่่งผลให้้ข้้อมููลข่่าวสารมีีปริิมาณมากขึ้้�น
แต่่กลัับนำำ�เสนอได้้รวดเร็็วยิ่่�งกว่่าเดิิม ผู้้�บริิโภคจึึงเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมในการรัับข้้อมููลข่่าวสาร โดยลดการอ่่านหนัังสืือ
ในรููปแบบกระดาษลดลง และไปใช้้สื่่อ� ออนไลน์์ในการรัับข่่าวสารมากขึ้้�นเรื่่อ� ย ๆ ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบต่่อภาพรวมทั้้�งอุุตสาหกรรม
ทั้้�งเรื่่�องต้้นทุุนการผลิิต และค่่าขนส่่งที่่�เพิ่่�มขึ้้�น รวมถึึงโรงพิิมพ์์ และร้้านหนัังสืือต่่างทยอยปิิดตััวลงอย่่างต่่อเนื่่�อง
จากสถานการณ์์ดังั กล่่าว สำำ�นัักพิมพ์
ิ ต่์ า่ งๆ มีีการปรับั ตััวให้้สอดรัับกัับสภาวการณ์์ที่่เ� ปลี่่�ยนแปลงไป โดยเริ่่ม� มีีความชััดเจน
ในทิิศทางการดำำ�เนิินงานมากขึ้้�น มีีการปรัับรููปแบบการดำำ�เนิินการ ปรัับกลยุุทธ์์การคััดเลืือกหััวหนัังสืือ การจััดจำำ�หน่่าย
ให้้มีปร
ี ะสิิทธิิภาพยิ่่ง� ขึ้้น� โดยยึึดหลัักระหว่่างปััจจัยั ทางเศรษฐกิิจกัับมาตรฐานคุุณภาพ ซึ่่ง� ถืือเป็็นความท้้าทายของอุุตสาหกรรม
สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ในยุุคที่่�เทคโนโลยีีเข้้ามามีีบทบาทสำำ�คััญ แต่่อย่่างไรก็็ตาม สำำ�นัักพิิมพ์์บางแห่่งต้้องยุุติิการตีีพิิมพ์์ลง แม้้แต่่
หนัังสืือพิิมพ์์และนิิตยสารที่่�มีีประวััติิมายาวนานก็็ตาม เนื่่�องจากต่่างประสบปััญหาภาวะขาดทุุนสะสม โดยหนัังสืือพิิมพ์์
และนิิตยสารที่่�ยุุติิการตีพิี ิมพ์์ในปีี 2562 ได้้แก่่ โพสต์์ทููเดย์์, The Nation, M2F, Hamburger, สุุดสััปดาห์์ และ Amarin
Baby & Kids ซึ่่�งบางแห่่งเป็็นการยกเลิิกการผลิิตในรููปแบบเล่่ม และหัันไปสู่่�ช่่องทางออนไลน์์ และโซเชีียลมีีเดีียเพีียง
อย่่างเดีียว
อย่่างไรก็็ตาม ถึึงแม้้ธุุรกิิจหนัังสืือจะอยู่่�ในภาวะถดถอย แต่่ก็็ถืือว่่าเป็็นช่่วงเวลาแห่่งการเปลี่่�ยนแปลงของอุุตสาหกรรม
สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ที่่�สำำ�คััญเช่่นเดีียวกััน เนื่่�องจากการที่่�ร้้านขายหนัังสืือรายย่่อยได้้ทยอยปิิดตััวลงอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะร้้าน
ขายหนัังสืือการ์์ตูนู ทำำ�ให้้ผู้้�อ่า่ นหาซื้้�อหนัังสืือการ์์ตูนู ลำำ�บากขึ้้�น ถึึงแม้้จะเป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่มี� คี วามต้้องการสููง เนื่่�องจากราคาต่่อเล่่ม
ไม่่สููง ผู้้�อ่่านสามารถตััดสิินใจซื้้�อได้้ง่่าย ทำำ�ให้้สำำ�นัักพิิมพ์์ต่่างๆ พััฒนาช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายของตััวเอง และ/หรืือ
มีีการร่วมมื
่ อื กัับพัันธมิิตรทางธุุรกิจิ เพื่่�อทดแทนช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายที่่�หายไป รวมถึึงเป็็นการลดต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่าย
อีีกด้้วย
จากสถานการณ์์ที่่�กล่่าวข้้างต้้น บริิษััทฯ ใช้้กลยุุทธ์์ในการสร้้างการเติิบโตและผลกำำ�ไรที่่�ยั่่�งยืืน โดยพััฒนาการคััดเลืือก
หนัังสืือที่่�มีีเนื้้�อหาที่่�ตรงกัับความต้้องการของผู้้�อ่่าน การควบคุุมยอดพิิมพ์์ให้้สอดคล้้องกัับยอดขาย การจััดทำำ�หนัังสืือ
การ์์ตููนรวมชุุดเพื่่�อจููงใจให้้ลููกค้้าซื้้�อเก็็บสะสมมากขึ้้�น การออกหนัังสืือหััวใหม่่ๆ เพิ่่�มมากขึ้้�น เพื่่�อรองรัับความต้้องการ
ของผู้้�อ่่าน การเพิ่่�มช่่องทางการขายไปยัังแหล่่งใหม่่ เช่่น เพิ่่�มจำำ�นวนร้้านค้้าออนไลน์์ การโฆษณาประชาสััมพัันธ์์โดยใช้้
สื่่อ� ต่่างๆ ให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุด โดยเน้้นช่่องทาง Social Media ซึ่่ง� สามารถเข้้าถึงึ ผู้้�บริิโภคได้้เป็็นอย่่างดีี รวมถึึงการสร้้าง
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจต่่างๆ และนำำ�สิินค้้าของพัันธมิิตรมาขายในช่่องทางอีีคอมเมิิร์์ซของบริิษััทฯ
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ภาวะอุุตสาหกรรมและการแข่่งขัันธุุรกิิจพาณิิชย์์อิิเลคทรอนิิกส์์
ถึึงแม้้ภาวะเศรษฐกิิจในปีี 2562 ยัังคงชะลอตััว ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคมีีความระมััดระวัังในการใช้้จ่า่ ย เนื่่�องจากไม่่มั่่น� ใจต่่อรายได้้
ในอนาคต และพยายามเลืือกใช้้จ่่ายเท่่าที่่�จำำ�เป็็นและมีีความคุ้้�มค่่าคุ้้�มราคามากที่่�สุุด แต่่แนวโน้้มการเติิบโตของธุุรกิิจ
อีีคอมเมิิร์์ซในปีี 2562 นั้้�นกลัับเติิบโตขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง และขยายไปสู่่�วงกว้้าง มีีการใช้้กัันอย่่างแพร่่หลาย เนื่่�องจาก
e-Commerce สามารถตอบโจทย์์พฤติิกรรมหรืือวิิถีใี นการซื้้�อสิินค้้าของผู้้�บริิโภค ที่่�ต้อ้ งการความสะดวกและรวดเร็็วขึ้้น� ได้้
โดยการซื้้�อขายและการชำำ�ระเงิินผ่่านแพลตฟอร์์มออนไลน์์ก็็สามารถทำำ�ได้้อย่่างสะดวกสบายและง่่ายดาย ประกอบกัับ
ผู้้�บริิโภคเริ่่ม� มีีความคุ้้�นเคยและเชื่่อ� มั่่น� กัับระบบการชำำ�ระเงิินออนไลน์์ จึึงทำำ�ให้้ได้้รับั ความนิิยมเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมาก พร้้อมกัับ
มููลค่่าที่่เ� ติิบโตขึ้้�นอย่่างก้้าวกระโดด สอดคล้้องกัับข้้อมููลของสำำ�นัักงานพััฒนาธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (ETDA) ที่่�บอกว่่า
ธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์์ซมีีทิิศทางเติิบโตขึ้้�นในทุุกปีีเฉลี่่�ยปีีละ 22% ไปจนถึึงปีี 2565
อุุตสาหกรรมสิ่่�งพิิมพ์อิ์ เิ ล็็กทรอนิิกส์ข์ องประเทศไทยเองก็็อยู่่�ในช่่วงกำำ�ลัังพััฒนา ทั้้�งแบรนด์์ค้าปลี
้ กี สำำ�นัักพิมพ์
ิ ์ และบริิษัทั
พััฒนาแอพพลิิเคชั่่�นต่่างได้้ลงทุุนพััฒนา และเปิิดตััวระบบจำำ�หน่่ายสิ่่�งพิิมพ์์ หนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ผ่่านแอพพลิิเคชั่่�น
และเว็็บไซต์์หลายราย รวมถึึงสถาบัันการศึึกษา และองค์์กรต่า่ งๆ ให้้ความสนใจในการทำำ�ระบบ E-Library เพิ่่�มมากขึ้้�น
ซึ่่ง� บริิษัทั ฯ ได้้มองเห็็นโอกาสทางธุุรกิจิ ดัังนั้้�น ในช่่วงต้้นปีี บริิษัทั ฯ จึึงได้้ลงทุุนเพิ่่�มในธุุรกิจอี
ิ คี อมเมิิร์ซ์ เพื่่�อทำำ�การจััดจำำ�หน่่าย
สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ หนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ที่่�เป็็นสิินค้้าของบริิษััทฯทั้้�งหมด และสิินค้้าของพัันธมิิตรผ่่านเว็็บไซต์์อีีคอมเมิิร์์ซ
Nejavu.com และยัังกระจายเข้้าไปยัังช่่องทางออนไลน์์อื่่�นๆ ตลอดจนมีีการจัดทำ
ั ำ�การตลาดที่่�เข้้มข้้นขึ้้�นผ่่านสื่่�อ Social
Network, Google Search Engine, Affiliate Program, Dynamic Retargeting ด้้วยสื่่�อผสมผสานทั้้�งออนไลน์์และ
ออฟไลน์์ เพื่่�อโปรโมทสิินค้้าใน Nejavu ตลอดจนพยายามสร้้างวััฒนธรรมการให้้บริิการเพื่่�อมุ่่�งหวัังสร้้างความรู้้�สึึกประทัับใจ
อบอุ่่�นใจให้้กับั ลููกค้า้ ให้้ได้้ใช้้บริิการแล้้วเกิิดความเชื่่อ� มั่่น� ในสิินค้้าที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพ และงานบริิการหลัังการขาย ทั้้�งในด้้านการจััดส่ง่ สิินค้้า
การรัับประกัันคืืนสิินค้้าได้้ภายใน 30 วััน ระบบการชำำ�ระเงิินที่่�ครอบคลุุมทุุกช่่องทางและปลอดภััย รวมถึึงระบบอื่่�นๆ
ในอนาคต เพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภคจดจำำ� (Brand Awareness) และกลัับมาซื้้�อซ้ำำ��อีีก นอกจากนั้้�น ในปีีนี้้บ� ริิษัทั ฯ ยัังได้้เพิ่่�มการจำำ�หน่่าย
e-Book มากขึ้้�น เพื่่�อรองรัับการเติิบโตของอุุตสาหกรรม

ภาวะอุุตสาหกรรมและการแข่่งขัันในธุุรกิิจการศึึกษา
ปััจจุุบัันสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์อยู่่�ในภาวะถดถอย เนื่่�องจากผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีี ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคหัันไปใช้้
สื่่�อดิิจิิทััลมากขึ้้�น ซึ่่�งเห็็นได้้จากรายงานผลการสำำ�รวจพฤติิกรรมผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทย ปีี 2561 ของสำำ�นัักงาน
พััฒนาธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม พบว่่า คนไทยใช้้อิินเทอร์์เน็็ตเพิ่่�มมากขึ้้�น
เกืือบทุุกปีี โดยส่่วนใหญ่่ใช้้เวลาในการเล่่น Social media มากที่่�สุดุ ถึึงร้้อยละ 93.60 โดย Social media ที่่�มีผู้้�ี ใช้้งานมากที่่�สุดุ
ได้้แก่่ Youtube, Facebook และ Line ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งใช้้งานผ่่านมืือถืือสมาร์์ทโฟน ที่่�มีีความสะดวก รวดเร็็ว และ
ราคาที่่�ถููกลงเรื่่�อยๆ ทำำ�ให้้เยาวชนรุ่่�นใหม่่นิิยมรัับข้้อมููลข่่าวสารผ่่านทาง Social Media เป็็นหลััก ไม่่เพีียงแต่่เนื้้�อหา
ด้้านความบัันเทิิงเท่่านั้้�น
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ดัังนั้้�น ผู้้�ผลิิตเนื้้�อหาสาระด้้านการศึึกษาก็็ต้้องปรัับตััวให้้สอดคล้้องกัับโลกในยุุคปััจจุุบัันที่่�เปลี่่�ยนไป แม้้ว่่าสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์
ยัังคงเป็็นสื่่�อหลัักด้้านการศึึกษา อาทิิ ตำำ�ราเรีียน คู่่�มืือทบทวนความรู้้� พ็็อคเก็็ตบุ๊๊�ค และอื่่�นๆ แต่่ก็็คงปฏิิเสธไม่่ได้้ว่า่ ภาวะ
อุุตสาหกรรมสื่่�อสิ่่ง� พิิมพ์จ์ ะหยุุดนิ่่ง� ซึ่่ง� บริิษัทั ฯ ตระหนัักถึงึ ปััญหานี้้�เป็็นอย่่างดีี และได้้มีการพั
ี ฒ
ั นาเนื้้�อหาต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง
อาทิิเช่่น รายการภาษาอัังกฤษ Hello English ผ่่านทาง YouTube Channel เป็็นต้้น เพื่่�อให้้ทันั กัับการเปลี่่�ยนแปลงของ
โลกปััจจุุบััน
นอกจากนี้้� การพััฒนาเนื้้�อหาข้้อมููลข่่าวสารรอบด้้านที่่�กองบรรณาธิิการ ถืือเป็็นหนึ่่�งในจุุดแข็็งของบริิษััทฯ ที่่�ไม่่เป็็นรอง
เรื่่�องการนำำ�เสนอข่่าวสารสาระที่่�มีีประโยชน์์ ซึ่่�งบริิษััทฯ มีีพัันธมิิตรทั้้�งภาครััฐและเอกชน ในฐานะผู้้�ผลิิตสื่่�อการศึึกษา
พร้้อมด้้วยบุุคลากรมืืออาชีีพ

ภาวะอุุตสาหกรรมและการแข่่งขัันในธุุรกิิจสื่่อโฆษณาและประชาสััมพัันธ์์
ในช่่วงปีี 2562 อุุตสาหกรรมสื่่�อโฆษณามีีแนวโน้้มปรัับตััวดีีขึ้้�น จากข้้อมููลของบจก. นีีสเส็็น มีีเดีีย รีีเสิิร์์ช (ประเทศไทย)
พบว่่างบโฆษณารวมในประเทศไทยในช่่วงเดืือนมกราคมถึึงเดืือนพฤศจิิกายน ปีี 2562 มีีมููลค่่ารวมทั้้�งหมด 113,409
ล้้านบาท ซึ่่�งปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีี 2561 โดยสื่่�อที่่�เติิบโตได้้ดีี คืือ สื่่�อดิิจิิทััลและ
สื่่�อนอกบ้้าน ในขณะที่่�สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ และสื่่�อทีีวีีกลัับมีีแนวโน้้มที่่�ลดลง แต่่อย่่างไรก็็ตามสื่่�อทีีวีียัังคงเป็็นสื่่�อที่่�มีีสััดส่่วนของ
การใช้้เม็็ดเงิินโฆษณาสููงสุุด โดยอยู่่�ที่่� 57% ซึ่่�งมีีทรงตััวเมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน
ในปีี 2562 สื่่อ� ทีีวีแี ละสื่่อ� สิ่่ง� พิิมพ์ไ์ ด้้มีการ
ี เปลี่่�ยนแปลงอย่่างมาก โดยมีีช่อ่ งทีีวีดิี จิิ ทัิ ลั ที่่�ปิดตั
ิ วั ลง 7 ช่่อง ได้้แก่่ ช่่อง 3 Family
(ช่่อง 13), ช่่อง MCOT Family (ช่่อง 14), ช่่อง Spring News (ช่่อง 19), ช่่อง Bright TV (ช่่อง 20), ช่่อง Voice TV (ช่่อง 21),
ช่่อง NOW (ช่่อง 26) และช่่อง 3SD (ช่่อง 28) ซึ่่�งได้้คืืนใบอนุุญาตและหยุุดออกอากาศในช่่วงเดืือนสิิงหาคมถึึงกัันยายน
2562 รวมถึึงสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ต่่างๆ ที่่�ประกาศปิิดตััว ทั้้�งหนัังสืือพิิมพ์์และนิิตยสาร ได้้แก่่ โพสต์์ทููเดย์์, The Nation, M2F,
Hamburger, สุุดสัปดาห์
ั
์ และ Amarin Baby & Kids โดยต่่างหัันไปสู่่�สื่่�อออนไลน์์และกิิจกรรมเต็็มรูปู แบบแทน เนื่่�องจาก
ต่่างประสบปััญหาขาดทุุนทั้้�งสิ้้�น
จากข้้อมููลข้้างต้้น แสดงให้้เห็็นว่่าธุรกิ
ุ จสื่่
ิ อ� และโฆษณายัังคงทรงตััว แต่่เม็็ดเงิินได้้ย้า้ ยจากสื่่�อรููปแบบเดิิมไปสู่่�สื่่�อดิิจิทัิ ลั แทน
ซึ่่ง� ส่่วนหนึ่่�งเกิิดจากผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้น� จากการที่่�เทคโนโลยีีดิิจิิทัลั ได้้พัฒ
ั นาไปอย่่างรวดเร็็ว (Digital
Disruption) สอดคล้้องกัับพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนไป เห็็นได้้จากงบประมาณการโฆษณาผ่่านทางสื่่�อดิิจิิทััลของ
ประเทศไทยในช่่วงปีี 2562 คิิดเป็็นสััดส่ว่ นร้้อยละ 16 ของงบโฆษณาทั้้�งหมด หรืือคิิดเป็็นงบประมาณสำำ�หรัับการโฆษณา
ผ่่านทางสื่่�อดิิจิิทััลประมาณถึึง 18,306 ล้้านบาทต่่อปีี โดยเพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 3 จากปีี 2561 (ที่่�มา: บจก. นีีสเส็็น
มีีเดีีย รีีเสิิร์์ช (ประเทศไทย) และสมาคมมีีเดีียเอเยนซี่่�และธุุรกิจสื่่
ิ �อแห่่งประเทศไทย)
โดยตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา OWM ได้้ปรัับตััวด้้านการดำำ�เนิินธุุรกิิจมาอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของ
ลููกค้า้ และเพื่่�อให้้แข่่งขัันกัับคู่่�แข่่งทางการตลาด รวมถึึงมีีการปรับั เปลี่่�ยนกลยุุทธ์์ต่า่ งๆ เพื่่�อเพิ่่�มรายได้้ ลดต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่า่ ยต่่างๆ
ตลอดจนการปรัับโครงสร้้างองค์์กร แต่่บริิษัทั ฯ ยัังคงประสบภาวะขาดทุุนสะสมเช่่นเดีียวกัับบริิษัทั อื่่น� ๆ ในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน
OWM จึึงได้้หยุุดดำำ�เนิินงานตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคม 2562
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริิษัทั เนชั่่น� อิินเตอร์์เนชั่่น� แนล เอ็็ดดูเู ทนเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) ตระหนัักถึงึ ความสำำ�คััญของการดููแลให้้มีการกำ
ี �ำ กัับกิิจการ
ที่่�ดีี เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ โดยบริิษััทฯ มีีนโยบายในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงควบคู่่�ไปกัับ
การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์ เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าบริิษัทั ฯ จะสามารถรัับมืือกัับสถานการณ์์ในปััจจุบัุ นั ได้้ รวมทั้้�งแสวงหาโอกาสในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจจากความเสี่่�ยงบางเรื่่�องได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทำำ�ให้้บริิษััทฯ สามารถเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน สอดคล้้องกัับ
แผนธุุรกิิจและเป้้าหมายหลัักขององค์์กรภายใต้้ความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีีปััจจััยเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
และมีีผลกระทบต่่อบริิษััทฯ และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�ควรพิิจารณา ดัังนี้้�

ความเสี่่�ยงของธุุรกิิจสื่่อสิ่่�งพิิมพ์์
1. ความเสี่่�ยงด้้านการดำำ�เนิินงาน
1.1 ความเสี่่�ยงด้้านอััคคีีภััย อุุทกภััย และภััยธรรมชาติิอื่่�นๆ ที่่�คลัังสิินค้้า
คลัังสิินค้้านับั เป็็นปััจจัยั หนึ่่�งที่่�มีคี วามสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั ฯ โดยในปีี 2562 บริิษัทั ฯ ได้้จัดั หาคลัังสิินค้้าแห่่งใหม่่
ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ที่่� ถ.บางนา-ตราด กม.10 ซึ่่�งพิิจารณาจากความเหมาะสมของสถานที่่�ตั้้�ง จากขนาดที่่�สามารถรองรัับการจััดเก็็บ
สิินค้้าได้้อย่่างเหมาะสม ความสะดวกในการขนส่่งสิินค้้า ความปลอดภััยทั้้�งจากสภาพแวดล้้อมภายนอกและอุุทกภััย
โดยคลัังสิินค้้ามีีขนาดใหญ่่ขึ้้�น ทำำ�ให้้ง่่ายต่่อการบริิหารดููแลสิินค้้าคงคลััง
ทั้้�งนี้้� กรณีีเกิิดความเสีียหายขึ้้�นกัับคลัังสิินค้้าของบริิษััทฯ ทั้้�งจากภััยธรรมชาติิ อุุบััติิเหตุุ หรืือจากเหตุุอื่่�นๆ ไม่่สามารถ
ควบคุุมได้้ ย่่อมส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย แต่่เนื่่�องจากในปีี 2562 เป็็นปีีที่่�บริิษััทฯ
มีีการปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้างต่่างๆ มากมาย เพื่่�อให้้มีีความคล่่องตััว ยืืดหยุ่่�น และมีีผลกำำ�ไรที่่�ดีีขึ้้�น ทำำ�ให้้การจัดทำ
ั ำ�ประกััน
ความเสีียหายต่่อทรััพย์์สินิ และสิินค้้าของบริิษัทั ฯ ล่่าช้ากว่
้ ากำ
่ ำ�หนด แต่่อย่่างไรก็็ตาม ขณะนี้้�บริิษัทั ฯ อยู่่�ระหว่่างตรวจสอบ
ทรััพย์์สินิ ต่่างๆ เพื่่�อเตรีียมจััดทำำ�ประกัันความเสีียหายของทรััพย์์สินิ และสิินค้้าของบริิษัทั ฯ ให้้สอดคล้้องกัับมููลค่่าทรััพย์์สินิ
ซึ่่�งบริิษััทฯ ไม่่ได้้นิ่่�งนอนใจต่่อความเสี่่�ยงดัังกล่่าว โดยบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดมาตรการรัักษาความปลอดภััยอย่่างเข้้มงวด
และติิดตั้้�งถัังดัับเพลิิงครอบคลุุมทุุกจุุด รวมถึึงระหว่่างชั้้�นเก็็บสิินค้้า และมีีแผนการจััดอบรมการใช้้อุุปกรณ์์ดัับเพลิิงให้้
แก่่พนัักงานเป็็นประจำำ�ทุุกปีี นอกจากนี้้� มีีการตรวจสภาพและปรัับปรุุงอุุปกรณ์์ไฟฟ้้าให้้พร้้อมใช้้งานอย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�คาดไม่่ถึึงเกี่่�ยวกัับภััยต่่างๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับคลัังสิินค้้า
1.2 ความเสี่่�ยงจากความผิิดพลาดของระบบการขายสิินค้้าผ่่านช่่องทางออนไลน์์
เนื่่�องจากในอดีีต บริิษััทฯ ประสบปััญหาเรื่่�องการบริิหารสิินค้้าคงคลััง และการจััดส่่งสิินค้้าให้้แก่่ผู้้�บริิโภค ทำำ�ให้้
ผู้้�บริิโภคขาดความเชื่่อ� มั่่น� ซึ่่ง� กระทบต่่อชื่่อ� เสีียงบริิษัทั ฯ อย่่างมาก บริิษัทั ฯ เองได้้ตระหนัักถึงึ ผลกระทบดัังกล่่าวเป็็นอย่่างดีี
จึึงได้้ศึกษาถึ
ึ งึ สาเหตุุ จุุดเด่่น จุุดด้อ้ ย เพื่่�อนำำ�มาเป็็นแนวทางแก้้ไข และปรัับปรุุงพััฒนาเว็็บไซต์์อีคี อมเมิิร์ซ์ ของบริิษัทั ฯ ใหม่่
ภายใต้้ชื่่�อ www.nejavu.com สำำ�หรัับรองรัับการขยายตััวของธุุรกิจิ พาณิิชย์์อิิเลคทรอนิิกส์์ โดยนำำ�ระบบขายสิินค้้าแบบ
หน้้าร้า้ น (Point of Sale System) มาใช้้ เพื่่�อแก้้ปัญ
ั หาเรื่่อ� งความผิิดพลาดของระบบในอดีีต โดยระบบ POS ทำำ�ให้้บริิษัทั ฯ
สามารถทราบและเช็็คยอดสิินค้้าได้้ทัันทีี ป้้องกัันความผิิดพลาดในการจััดส่่งสิินค้้า รวมถึึงนำำ�ระบบชำำ�ระเงิินของ 2C2P
ที่่�ได้้มาตรฐานสากล มีีความปลอดภััยสููง และเป็็นที่่�นิยิ มมาใช้้ในการรัับชำำ�ระค่่าสิินค้้า เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับผู้้�บริิโภค
อีีกด้้วย ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ยัังคงพััฒนาและปรัับปรุุงเว็็บไซต์์อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้ลููกค้้าเกิิดความพึึงพอใจสููงสุุด
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1.3 ความเสี่่�ยงด้้านบุุคลากร
ในแผนการเติิบโตทุุกด้้านของบริิษััทฯ จำำ�เป็็นต้้องมีีความพร้้อมด้้านทรััพยากรบุุคคลรองรัับเสมอ ดัังนั้้�น บริิษััทฯ จึึงต้้อง
จััดเตรีียมบุุคลากร ให้้มีคี วามรู้้� ความสามารถ และจำำ�นวนที่่�เพีียงพอ เพื่่�อให้้สามารถตอบสนองต่่อแผนการเติิบโตทางธุุรกิจิ
ในอนาคตได้้อย่่างราบรื่่น� และมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่ง� รวมถึึงการปรัับโครงสร้้างองค์์กรให้้เหมาะสม กำำ�หนดหน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบ
ของแต่่ละหน่่วยงาน อััตรากำำ�ลัังที่่�เหมาะสม และการสรรหาบุุคลากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อเพิ่่�มความสามารถในการ
แข่่งขัันในอนาคต พร้้อมพััฒนาพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อช่่วยสนัับสนุุนให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถเติิบโตได้้อย่่างมั่่�นคงใน
ระยะยาว
ทั้้�งนี้้� ถึึงแม้้ที่่�ผ่่านมากลุ่่�มบริิษััทฯ จะต้้องเผชิิญกัับปััญหาภาวะอุุตสาหกรรมที่่�ถดถอย รวมถึึงปััญหาทางด้้านเศรษฐกิิจที่่�
ส่่งผลให้้พนัักงานต้้องประสบกัับปััญหาค่่าครองชีีพที่่�สููงขึ้้�น ทางผู้้�บริิหารระดัับสููงของกลุ่่�มบริิษััท ได้้เล็็งเห็็นความสำำ�คััญ
ของบุุคลากร จึึงทบทวนการปรัับโครงสร้้างอััตราค่่าตอบแทนสำำ�หรัับพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยจััดให้้มีีค่่าครองชีีพ
และค่่าเบี้้�ยเลี้้�ยง การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี การประกัันสุุขภาพ การประกัันอุุบััติิเหตุุ และวงเงิินคุ้้�มครองที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้
เพีียงพอ เพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงให้้แก่่พนัักงานมากขึ้้�น สอดคล้้องกัับภาวะค่่าครองชีีพที่่�เพิ่่�มสูงู ขึ้้น� และสามารถแข่่งขัันในตลาดได้้
1.4 ความเสี่่�ยงจากการประเมิินมููลค่่าของสิินค้้าคงเหลืือ
ปััจจุบัุ นั สิ่่ง� พิิมพ์ข์ องกลุ่่�มบริิษัทั ฯ มีีการขายผ่่านตััวแทนจำำ�หน่่ายเป็็นส่่วนใหญ่่ โดยกลุ่่�มบริิษัทั ฯ จะรัับคืืนสิ่่ง� พิิมพ์ที่่์ ไ� ม่่สามารถ
จำำ�หน่่ายได้้จากตััวแทนจำำ�หน่่าย ซึ่่�งอาจเป็็นผลให้้มีีสิ่่�งพิิมพ์์เป็็นสิินค้้าคงเหลืือเป็็นจำำ�นวนมากได้้ สิินค้้าคงเหลืือดัังกล่่าว
มีีโอกาสเสื่่�อมคุุณภาพ เสีียหาย และล้้าสมััยเมื่่�อเวลาผ่่านไป
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ มีีนโยบายในการพิิจารณาตั้ง้� ค่่าเผื่่อ� มููลค่่าสินิ ค้้าสำำ�หรัับสิินค้้าที่่เ� สื่่อ� มสภาพ ล้้าสมััยและค้้างนาน ให้้สอดคล้้อง
กัับสภาวการณ์์ปััจจุุบััน และมุ่่�งเน้้นการผลิิตและจำำ�หน่่ายสิ่่�งพิิมพ์์เฉพาะที่่�ทำำ�กำำ�ไรให้้แก่่กลุ่่�มบริิษััทฯ โดยสิินค้้าคงเหลืือที่่�
มีีอายุุมากกว่่า 12 เดืือน จะมีีการพิิจารณามููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับจากการประมาณราคาที่่�จะขายได้้ร้้อยละ 50 ของ
มููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือ สำำ�หรัับสิินค้้าคงเหลืือที่่�มีีอายุุมากกว่่า 18 เดืือน จะมีีการพิิจารณามููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับจากการ
ประมาณราคาที่่�จะขายได้้แบบการขายเหมาลดราคา และสำำ�หรัับสิินค้้าคงเหลืือที่่�มีีอายุุมากกว่า่ 24 เดืือนขึ้้�นไป จะมีีการ
พิิจารณามููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับจากการประมาณราคาที่่�จะขายได้้แบบการขายเหมาชั่่�งกิิโล
นอกจากนั้้�น เพื่่�อลดปริิมาณสิินค้้าคงเหลืือ กลุ่่�มบริิษััทฯ จะนำำ�หนัังสืือที่่�มีีอยู่่�ออกมาจำำ�หน่่ายเป็็นระยะๆ โดยการลดราคา
พิิเศษและมีีการจััดกิิจกรรมพิิเศษเพื่่�อส่่งเสริิมการขายในงานมหกรรมหนัังสืือระดัับชาติิ และงานแสดงสิินค้้าต่่างๆ
ที่่�จััดขึ้้�นเป็็นประจำำ�ทุุกปีี สำำ�หรัับหนัังสืือการ์์ตููนที่่�มีีเล่่มต่่อเนื่่�อง กลุ่่�มบริิษััทฯ จะดำำ�เนิินการนำำ�เล่่มที่่�ออกใหม่่จำำ�หน่่าย
ควบคู่่�ไปกัับเล่่มที่่�ได้้เคยวางจำำ�หน่่ายไปแล้้ว ซึ่่�งรวมถึึงการนำำ�การ์์ตููนที่่�มีีการออกจำำ�หน่่ายครบทุุกเล่่มแล้้วมาจััดจำำ�หน่่าย
รวมเป็็นชุุดเพื่่�อกระตุ้้�นการจำำ�หน่่ายด้้วย นอกจากนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้เพิ่่�มความระมััดระวัังในการผลิิตหนัังสืือใหม่่และ
ควบคุุมปริิมาณยอดพิิมพ์ใ์ ห้้สอดคล้้องกัับความต้้องการในตลาด และแนวโน้้มการบริิโภคในอนาคตสำำ�หรัับรููปแบบสิ่่ง� พิิมพ์์
เพื่่�อให้้มีสิี นิ ค้้าคงเหลืืออยู่่�ในปริิมาณที่่เ� หมาะสมมากขึ้้�น ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ มีีนโยบายการบริิหารคลัังสิินค้้า โดยการกำำ�หนด
จำำ�นวนสิินค้้าไม่่ให้้มีปี ริิมาณคงเหลืือมากกว่่าปีีก่่อน
ทั้้�งนี้้� การผลิิตหนัังสืือในรููปแบบดิิจิิทััล ซึ่่�งมีีแนวโน้้มเป็็นที่่�ต้้องการของตลาดมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ จะไม่่มีีสิินค้้าคงเหลืือต่่าง
จากการผลิิตหนัังสืือในรููปแบบสิ่่�งพิิมพ์์ เนื่่�องจากสิินค้้าอยู่่�ในรููปแบบดิิจิิทััล รวมถึึงการคำำ�นวนรายได้้และค่่าใช้้จ่่าย เมื่่�อมีี
การซื้้�อขายเกิิดขึ้้�นเท่่านั้้�น
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1.5 ความเสี่่�ยงจากกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่มีีอิิทธิิพลต่่อการกำำ�หนดนโยบายและบริิหารจััดการกลุ่่�มบริิษััทฯ
ภายหลัังการเสนอขายหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนแบบกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ (Specific Objective) เพื่่�อเสนอขายให้้แก่่บุุคคลใน
วงจำำ�กััด ทำำ�ให้้กลุ่่�ม Silom Road Limited และนายวิิโรจน์์ ตั้้�งเจตนาพร ถืือหุ้้�นรวมกัันร้้อยละ 53.48 ของทุุนชำำ�ระแล้้ว
จึึงทำำ�ให้้สามารถควบคุุมคะแนนเสีียงในการลงมติิที่่�สำำ�คััญในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ทั้้�งหมด ซึ่่�งรวมถึึงมติิพิิเศษที่่�กฎหมาย
หรืือข้้อบัังคัับของบริิษัทั ฯ กำำ�หนดให้้ต้อ้ งได้้รับั เสีียง 3 ใน 4 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�เข้้าประชุุมและมีีสิทิ ธิิออกเสีียง ทำำ�ให้้ผู้้�ถือื หุ้้�น
รายอื่่น� ไม่่สามารถรวบรวมคะแนนเพื่่�อตรวจสอบและถ่่วงดุุลเรื่่อ� งที่่�ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่เสนอได้้ อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทั ฯ ได้้ปฏิบัิ ติั ิ
ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รวมถึึงหลัักการคุ้้�มครองผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยโดยเคร่่งครััดอยู่่�แล้้ว และมีีการกำำ�หนด
มาตรการการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัับกรรมการ ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมกิิจการ รวมถึึงบุุคคลที่่�มีีความขััดแย้้ง
ซึ่่ง� บุุคคลดัังกล่่าวจะไม่่มีสิี ทิ ธิ์์ใ� นการอนุุมัติั รา
ิ ยการนั้้�นๆ เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั ฯ เป็็นไปอย่่างโปร่่งใส่่ อย่่างไรก็็ตาม
เพื่่�อถ่่วงดุุลการบริิหารงานของผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ บริิษััทฯ จึึงได้้แต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระที่่�เป็็นบุุคคลภายนอกจำำ�นวน 3 ท่่าน
เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ในการตรวจสอบการดำำ�เนิินงานของผู้้�บริิหารและดููแลผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย

2. ความเสี่่�ยงด้้านธุุรกิิจ
2.1 ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงของภาวะอุุตสาหกรรมสื่่อ� และสิ่่�งพิิมพ์์
จากสภาวะถดถอยอย่่างต่่อเนื่่�องของอุุตสาหกรรมสื่่�อและสิ่่ง� พิิมพ์์ โดยเฉพาะสื่่อ� สิ่่ง� พิิมพ์รู์ ปู แบบเดิิมที่่ค่� อ่ ยๆ ลดความนิิยมลง
ส่่งผลให้้ปััจจุุบัันมีีผู้้�ประกอบการธุุรกิิจสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์หลายรายประสบปััญหาขาดทุุน และบางแห่่งต้้องปิิดตััวหรืือปรัับตััว
เข้้าสู่่�ดิิจิิทััลแทน ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังต้้องเผชิิญกัับความเสี่่�ยงและการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงในธุุรกิิจ ทำำ�ให้้ผลประกอบการ
ไม่่อาจเป็็นไปตามที่่�คาดหวัังไว้้
ขณะที่่�การพัฒ
ั นาเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสารในปััจจุบัุ นั เป็็นไปอย่่างรวดเร็็ว และมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ประกอบ
กัับอุุปกรณ์ท์ างด้้านเทคโนโลยีีมีรา
ี คาถููกลง ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคหัันไปใช้้เวลากัับอุุปกรณ์ดิ์ จิิ ทัิ ลั มากขึ้้�น โดยเฉพาะการอ่่านหนัังสืือ
การ์์ตููนญี่่�ปุ่่�นที่่�ผู้้�ติิดตามส่่วนมากจะเป็็นเด็็กและเยาวชนเป็็นหลััก ซึ่่�งมีีความคุ้้�นเคยกัับอุุปกรณ์์เทคโนโลยีีมากกว่า่ วััยอื่่�นๆ
ทำำ�ให้้กระแสของตลาด e-Book เริ่่�มได้้รัับความสนใจมากขึ้้�นตามลำำ�ดัับ แต่่บริิษััทฯ คาดว่่ายัังต้้องใช้้เวลาอีีกระยะกว่่าที่่�
ผู้้�บริิโภคจะเริ่่�มคุ้้�นชิินกัับการอ่่านหนัังสืือผ่่านสื่่�ออิิเล็็คทรอนิิกส์์ และเริ่่�มมีีผลกระทบต่่อธุุรกิจิ หนัังสืืออย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
โดยกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดนโยบายในการบริิหารจััดการเพื่่�อลดผลกระทบในทางลบให้้ได้้มากที่่สุ� ดุ เพื่่�อให้้สามารถบริิหาร
จััดการและดำำ�เนิินงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และเตรีียมความพร้้อมในทุุกด้้าน เช่่น การคััดเลืือกหััวหนัังสืือที่่�น่่าสนใจ
การควบคุุมการผลิิตหนัังสืือให้้สอดคล้้องกัับประมาณการยอดขาย รวมถึึงมีีการปรับั โครงสร้้างธุุรกิจิ การลงทุุนในโครงสร้้างพื้้�นฐาน
การเจรจาขอรัับลิิขสิิทธิ์์ห� นัังสืือดิิจิทัิ ลั และกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงานต่่างๆ เพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�จะเกิิดขึ้้น� สร้้างความ
ได้้เปรีียบในเชิิงธุุรกิิจ ตลอดจนสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�บริิโภค โดยคาดว่่ารายได้้จากการขายสื่่�อดิิจิิทััลจะค่่อยๆ เพิ่่�มขึ้้�น
และสามารถทดแทนรายได้้จากการขายสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์และหนัังสืือการ์์ตููนที่่�มีีแนวโน้้มหดตััวลงได้้
2.2 ความเสี่่�ยงด้้านการขาย และการตลาด (Sale & Marketing Risk)
การรัักษารายได้้ให้้สม่ำำ��เสมออย่่างต่่อเนื่่�องก็็เป็็นอีีกปััจจััยหนึ่่�งที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อผลประกอบการของบริิษััทฯ โดยเฉพาะ
ในสภาวการณ์์ที่่�ภาวะตลาด และเศรษฐกิิจมีีความผัันผวน จากความไม่่สมดุุลของอุุปสงค์์และอุุปทาน
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ดัังนั้้�น บริิษัทั ฯ จึึงกระจายความเสี่่ย� งโดยคััดเลืือกหััวหนัังสืือให้้มีคี วามหลากหลาย (Diversify Product Portfolio) มากขึ้้�น
และกำำ�หนดสััดส่่วนการขายผลิิตภััณฑ์์ในแต่่ละช่่องทาง แต่่ละประเภทให้้เหมาะสมกัับสภาพตลาดที่่�เปลี่่�ยนแปลง (Sales
Portfolio) รวมถึึงการขยายฐานตลาดเข้้าสู่่�ตลาดลููกค้้าปลายทาง (End-use Market Entry) และหาลููกค้้ากลุ่่�มใหม่่
(Acquire New Customer) ที่่�สนใจอ่่านหนัังสืืออิิเล็็คทรอนิิกส์์ เพื่่�อตอบสนองไลฟ์์สไตล์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปของลููกค้้า
ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้ร่วมมื
่ อื กัับพัันธมิิตร โดยนำำ�หนัังสืือและสิินค้้าลิขิ สิิทธิ์์ที่่� เ� กี่่ย� วข้้องกัับหนัังสืือของบริิษัทั ฯ มาจำำ�หน่่ายร่่วมกััน
ผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ เพื่่�อเพิ่่�มความหลากหลาย และลดค่่าขนส่่งจากการที่่�ลูกค้
ู า้ สามารถสั่่ง� สิินค้้าหลายรายการรวมกััน
สำำ�หรัับการส่่งเพีียงครั้้�งเดีียว แทนที่่�จะต้้องซื้้�อแยกผ่่านหลายเว็็บไซต์์
2.3 ความเสี่่�ยงจากช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย
บริิษัทั ฯ จำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่า่ นช่่องทางต่่างๆ ที่่�หลากหลาย เพื่่�อให้้ลูกค้
ู า้ สามารถซื้้อ� สิินค้้าได้้สะดวก และสอดคล้้องกัับพฤติิกรรม
การซื้้�อในแต่่ละไลฟ์์สไตล์์ โดยมีีรายละเอีียดในแต่่ละช่่องทาง ดัังนี้้�
ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายโมเดิิร์์นเทรด เป็็นช่่องทางที่่�ช่่วยส่่งเสริิมภาพลัักษณ์สิ์ ินค้้า เนื่่�องจากรููปแบบและพื้้�นที่่�การจััดวาง
สิินค้้า มีีการแบ่่งตามประเภทสิินค้้าอย่่างชััดเจน อย่่างไรก็็ตามตั้ง้� แต่่ปีี 2559 ผู้้�รับั จััดจำำ�หน่่ายปรัับเปลี่่�ยนนโยบายด้้วยการลดการ
กระจายหนัังสืือไปยัังหน้้าร้า้ น และใช้้วิธีิ การคั
ี ดั สรรยอดกระจายสิินค้้าจากสถิิติการ
ิ ขายในแต่่ละหมวดหนัังสืือลงในแต่่ละ
สาขา ดัังนั้้�น หนัังสืือที่่�พิิมพ์์ออกมาจะถููกจำำ�กััดพื้้�นที่่�การวางที่่�หน้้าร้้านเพีียงบางสาขา ส่่งผลให้้ผู้้�บริิโภคหาซื้้�อหนัังสืือได้้
ยากขึ้้�น ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อยอดขายในภาพรวม ดัังนั้้�น ทางบริิษััทฯ จึึงได้้ปรัับวิิธีีการจัดั จำำ�หน่่าย โดยจััดจำำ�หน่่ายโดยตรง
กัับร้้านหนัังสืือต่่างๆ เช่่น ร้้านนายอิินทร์์ ร้้านบีีทููเอส ร้้านซีีเอ็็ด ศููนย์์หนัังสืือจุุฬาฯ ร้้านคิิโนคุุนิิยะ และร้้านเอเชีียบุ๊๊�ค
แทนการจำำ�หน่่ายรููปแบบเดิิม เนื่่�องจากการจำำ�หน่่ายโดยตรง นอกจากจะเป็็นการลดค่่าคอมมิิชชั่่น� ที่่�ต้อ้ งจ่่ายให้้กับั ตััวแทน
จำำ�หน่่ายสิินค้้าแล้้ว ยัังทำำ�ให้้บริิษััทฯ ทราบความต้้องการที่่�แท้้จริิง และสามารถบริิหารสิินค้้าคงคลััง และต้้นทุุนได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
ช่่องทางการจำำ�หน่่ายเอเย่่นต์์ เป็็นช่่องทางที่่�เน้้นการจำำ�หน่่ายหนัังสืือการ์์ตูนู พื้้�นที่่�การจัดวา
ั งสิินค้้ามีีความจำำ�กััด ไม่่มีพื้้ี น� ที่่�
มากพอสำำ�หรัับการตกแต่่งดิิสเพลย์์หนัังสืือ ทำำ�ให้้มีีความเสี่่�ยงเนื่่�องจากหนัังสืือไม่่อยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�โดดเด่่น อาจจะทำำ�ให้้
เสีียโอกาสในการขาย และความเสี่่�ยงเนื่่�องจากการคืืนหนัังสืือในจำำ�นวนมาก และการดำำ�เนิินงานส่่วนใหญ่่เป็็นธุุรกิจิ ครอบครััว
แบบเล็็กๆ ที่่�ทำำ�มาเป็็นเวลานาน ไม่่มีีระบบบัันทึึกการขายที่่�แน่่นอน ทำำ�ให้้ยากต่่อการที่่�จะติิดตามผลการขายที่่�ชััดเจน
อีีกทั้้�งสััดส่่วนทางการตลาดเริ่่�มลดน้้อยลงเนื่่�องจากพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคเปลี่่�ยนไปเดิินซื้้�อหนัังสืือในห้้างสรรพสิินค้้ามากขึ้้�น
หรืือซื้้�อผ่่านช่่องทางอีีคอมเมิิร์์ซ
ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายอีีคอมเมิิร์์ซ เป็็นช่่องทางที่่�มีีแนวโน้้มเติิบโตมากขึ้้�น สร้้างความสะดวกให้้ลููกค้้าโดยไม่่ต้้อง
เสีียเวลาเดิินทางในการซื้้�อสิินค้้า และจะเป็็นช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายที่่�จะช่่วยลดปััจจััยเสี่่�ยงจากช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย
โมเดิิร์์นเทรดและเอเย่่นต์์ โดยปััจจุุบััน บริิษััทฯ จำำ�หน่่ายหนัังสืือในช่่องทางนี้้�ผ่่านช่่องทางอีีคอมเมิิร์์ซของบริิษััทฯ ในนาม
www.nejavu.com เป็็นหลััก และยัังคงพััฒนาธุุรกิจอี
ิ คี อมเมิิร์ซ์ อย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งความสะดวกในการสั่่�งซื้้อ� และมีีความปลอดภััย
ให้้สามารถแข่่งขัันได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและยั่่�งยืืน
2.4 ความเสี่่�ยงด้้านการจััดหาลิิขสิิทธิ์์�สิ่่�งพิิมพ์์
ในการประกอบธุุรกิิจสิ่่�งพิิมพ์์ กลุ่่�มบริิษััทฯ ไม่่ได้้เป็็นเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์�สิ่่�งพิิมพ์์ ส่่วนใหญ่่ที่่�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่าย เป็็นการ
จััดซื้้�อลิิขสิิทธิ์์�สิ่่�งพิิมพ์์มาจากเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์�ซึ่่�งเป็็นนัักเขีียนหรืือสำำ�นัักพิิมพ์์ทั้้�งในและต่่างประเทศจำำ�นวนหลายราย
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เพื่่�อนำำ�มาผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายเพีียงรายเดีียว (Exclusive) ในประเทศไทย ซึ่่�งส่่วนใหญ่่มีีระยะเวลา 3 ถึึง 7 ปีี และมีีสิิทธิิ
ต่่ออายุุสััญญาได้้ในราคาและเงื่่�อนไขเดิิม ทั้้�งนี้้� เจ้้าของลิิขสิิทธิ์์�สามารถยกเลิิกสััญญาได้้ หากกลุ่่�มบริิษััทฯ ทำำ�ผิิดสััญญา
และ/หรืือมีีปัญ
ั หาด้้านการเงิิน และ/หรืืออยู่่�ในสถานะล้้มละลาย เป็็นต้้น ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษัทั ฯ จึึงอาจมีีความเสี่่ย� งที่่�ไม่่สามารถ
จััดหาลิิขสิิทธิ์์�สิ่่�งพิิมพ์์ที่่�ต้้องการมาผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายได้้ นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ อาจมีีความเสี่่�ยงจากการที่่�เจ้้าของ
ลิิขสิิทธิ์์ไ� ม่่ต่อ่ อายุุสัญ
ั ญา หรืือยกเลิิกสัญ
ั ญา ซึ่่ง� อาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ฐานะทางการเงิิน และผลประกอบการ
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในอนาคต
อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มบริิษััทฯ ไม่่เคยประสบปััญหาด้้านการจััดหาลิิขสิิทธิ์์�สิ่่�งพิิมพ์์จากเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์�ทั้้�งในประเทศและ
ต่่างประเทศในช่่วงที่่�ผ่า่ นมา เนื่่�องจากตลาดสิ่่�งพิิมพ์มี์ ขี นาดใหญ่่และมีีลิขิ สิิทธิ์์สิ่่� ง� พิิมพ์ปร
์ ะเภทต่่างๆ ให้้เลืือกซื้้�อเป็็นจำำ�นวนมาก
รวมทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังมีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับนัักเขีียนและสำำ�นัักพิิมพ์์ที่่�มีีชื่่�อเสีียงหลายราย และประสบความสำำ�เร็็จ
ในการผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ประเภทหนัังสืือมาอย่่างต่่อเนื่่�อง กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงสามารถเลืือกซื้้�อลิิขสิิทธิ์์�สิ่่�งพิิมพ์์
ที่่�ต้้องการและได้้รัับความไว้้วางใจจากเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์�ในการให้้ลิิขสิิทธิ์์�สิ่่�งพิิมพ์์ที่่�มีีแนวโน้้มที่่�จะได้้รัับความนิิยมสููงมาผลิิต
และจััดจำำ�หน่่าย นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังปฏิิบััติิตามสััญญาอย่่างเคร่่งครััด จึึงไม่่มีีปััญหาเรื่่�องการไม่่ต่่อสััญญาหรืือ
ยกเลิิกสััญญาตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังได้้วางแผนการผลิิตหนัังสืือที่่�มีคี วามหลากหลาย ทั้้�งเนื้้�อหาเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์� และประเทศ เพื่่�อลดการพึ่่�งพิิง
เนื้้�อหาเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์� และประเทศใดประเทศหนึ่่�งมากจนเกิินไป อีีกทั้้�งยัังผลิิตหนัังสืือต้้นฉบัับโดยนัักเขีียนไทยเพิ่่�มขึ้้�น
อัันเป็็นการกระจายความเสี่่�ยงแบบหนึ่่�ง ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้พััฒนาทีีมงานให้้มีีศัักยภาพในการผลิิตเนื้้�อหา หรืือหาผู้้�สร้้าง
สรรค์์เนื้้�อหาจากในประเทศเองควบคู่่�กัันอีีกด้้วย
2.5 ความเสี่่�ยงจากการลัักลอบทำำ�ซ้ำำ��เนื้้�อหา
มีีเว็็บไซต์์ที่่�ลัักลอบนำำ�เสนอสื่่�อ เช่่น การ์์ตููน โดยผิิดกฎหมายอยู่่�พอสมควร ทำำ�ให้้ลููกค้้าบางส่่วนบริิโภคสื่่�อดัังกล่่าวโดย
ไม่่เสีียค่่าใช้้จ่า่ ย ส่่งผลต่่อการตััดสินิ ใจซื้้�อสิินค้้าดังั กล่่าวแบบถููกกฎหมาย ดัังนั้้�น จึึงจำำ�เป็็นต้้องคััดเลืือกเนื้้�อหาที่่�ดีี โดดเด่่น
และแตกต่่าง พร้้อมๆ กัับการใช้้เทคโนโลยีีที่่ดี� ี มีีความปลอดภััยสููง และการให้้บริิการที่่เ� ป็็นเลิิศ ซึ่่ง� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้แสวงหา
เนื้้�อหาอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�มีีเอกลัักษณ์์ ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ตลอดจนหาวิิธีีการนำำ�เสนอที่่�เหนืือกว่่าเว็็บไซต์์ที่่�ผิิด
กฎหมายเหล่่านั้้�น และตลอดจนนำำ�เสนอขายในราคาที่่�น่่าสนใจ ซึ่่�งปััจจุุบัันกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มีีการติิดต่่อและเจรจากัับ
ผู้้�พััฒนาโปรแกรมชั้้�นนำำ�และได้้รัับการยอมรัับของประเทศ เพื่่�อนำำ�เนื้้�อหาของหนัังสืือและการ์์ตููนเพื่่�อผลิิตและจำำ�หน่่าย
ในรููปแบบสื่่�อดิิจิิทััล
2.6 ความน่่าเชื่่�อถืือของเว็็บไซต์์ ถููกกระทบได้้ง่่าย
ปััจจุุบัันเราต้้องยอมรัับว่่าสัังคมออนไลน์์ได้้เข้้ามามีีบทบาทและมีีส่่วนต่่อความคิิด การตััดสิินใจ การรัับรู้้�ข่่าวสารต่่างๆ
ผ่่านสื่่�อออนไลน์์ ทั้้�งโซเชีียลมีีเดีีย บล็็อค กระทู้้� และอื่่�นๆ ซึ่่�งพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคในปััจจุุบััน นิิยมค้้นหาข้้อมููลของ
สิินค้้าและบริิการ ก่่อนทำำ�การตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้าและบริิการต่่างๆ ซึ่่�งข้้อมููลเหล่่านั้้�น เป็็นปััจจััยภายนอกที่่�ควบคุุมได้้ยาก
ทั้้�งนี้้�ขึ้้น� อยู่่�กับั ความพึึงพอใจในสิินค้้าและบริิการของผู้้�บริิโภคเป็็นหลััก ดัังนั้้�น จึึงจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องควบคุุมและรัักษามาตรฐาน
ของงานบริิการทั้้ง� ระบบ ที่่�มีคี วามจำำ�เป็็นและสำำ�คััญอย่่างมากต่่อธุุรกิจอี
ิ คี อมเมิิร์ซ์ ที่่�มีหัี วั ใจหลััก คืือ ความรวดเร็็วและถููกต้อ้ ง
เช่่น ระบบของเว็็บไซต์์ ระบบโลจิิสติิกส์์ การตรวจสอบคุุณภาพของสิินค้้า ระบบการชำำ�ระเงิิน ระบบคืืนสิินค้้า งานบริิการ
หลัังการขาย ช่่องทางการติิดต่่อที่่�สะดวกรวดเร็็ว รวมทั้้�งการสื่่�อสารการตลาดที่่�จะต้้องมีีความระมััดระวัังเป็็นพิิเศษ
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ในปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้ปรัับปรุุงและพััฒนาเว็็บไซต์์ รวมถึึงระบบหลัังบ้้าน เพื่่�อให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น พร้้อมกัับการ
ออกแบบหน้้าเว็็บไซต์์ให้้ดููทัันสมััยและน่่าสนใจยิ่่�งขึ้้�น ภายใต้้ชื่่�อ www.nejavu.com รวมถึึงการนำำ�ระบบการชำำ�ระเงิิน
ของ 2C2P ซึ่่�งเป็็นตััวแทนชำำ�ระเงิินที่่�ได้้มาตรฐานมาใช้้ เพื่่�อทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคมีีความเชื่่�อมั่่�นในระบบการชำำ�ระเงิิน และ
ตััดสินิ ใจซื้้�อสิินค้้าผ่า่ นช่่องทางอีีคอมเมิิร์ซ์ ของบริิษัทั ฯ มากขึ้้�น ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ คำำ�นึึงถึึงบริิการหลัังการขาย และเสีียงสะท้้อน
ที่่�ได้้รัับจากลููกค้้าเป็็นสำำ�คััญ ซึ่่�งทำำ�ให้้ลููกค้้ารู้้�สึึกอุ่่�นใจ และเป็็นตััวแปรสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้ลููกค้้าตััดสิินใจกลัับมาซื้้�อสิินค้้าซ้ำำ��

3. ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน
3.1 ความเสี่่�ยงด้้านการให้้สิินเชื่่�อ
บริิษัทั ฯ มีีความเสี่่ย� งด้้านการให้้สินิ เชื่่อ� ที่่�เกี่่ย� วเนื่่�องกัับลููกหนี้้�การค้า้ อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทั ฯ ได้้จัดั ให้้มีนี โยบายการกำำ�หนด
วงเงิินการให้้สิินเชื่่�อกัับลููกค้้าอย่่างเหมาะสม รวมถึึงมีีระบบการติิดตามทวงถามหนี้้�อย่่างสม่ำำ��เสมอ และกำำ�หนดให้้มีีการ
ทบทวนวงเงิินการให้้สิินเชื่่�อกัับลููกหนี้้�ของบริิษััทฯ เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนวงเงิินการให้้สิินเชื่่�อที่่�เหมาะสม และ
สอดคล้้องกัับสภาพเศรษฐกิิจในปััจจุุบันั เนื่่�องจากบริิษัทั ฯ มีีนโยบายการให้้สินิ เชื่่อ� ที่่�ระมััดระวััง มีีการพิจารณาค่
ิ
า่ เผื่่อ� หนี้้�
สงสััยจะสููญอย่่างเหมาะสม จึึงเชื่่�อว่่าบริิษััทฯ มีีความเสี่่�ยงจากการที่่�ลููกหนี้้�ไม่่ชำำ�ระหนี้้�อยู่่�ในระดัับต่ำำ��
3.2 ความเสี่่�ยงด้้านการบริิหารเงิินทุุน
บริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดขั้้�นตอนและวงเงิินการอนุุมััติิสำำ�หรัับการลงทุุนประเภทต่่างๆ โดยเลืือกลงทุุนในกลุ่่�มหลัักทรััพย์์ที่่�มีี
ความเสี่่�ยงต่ำำ�� มีีระยะเวลาในการลงทุุนสั้้�นๆ ไม่่เกิิน 1 ปีี ดัังนั้้�น จึึงมีีความเสี่่�ยงด้้านการบริิหารเงิินทุุนอยู่่�ในระดัับต่ำำ��

4. ความเสี่่�ยงด้้านการผลิิต
4.1 ความเสี่่�ยงจากการได้้รัับมอบสิินค้้าไม่่ตรงตามคุุณภาพ และล่่าช้้ากว่่ากำำ�หนด
เนื่่�องจากบริิษััทฯ ไม่่ได้้มีีโรงพิิมพ์์เป็็นของตนเอง ดัังนั้้�น การตีีพิิมพ์์หนัังสืือจึึงต้้องจ้้างโรงพิิมพ์์อื่่�นในการผลิิตหนัังสืือ
ซึ่่ง� บริิษัทั ฯ ไม่่สามารถควบคุุมขั้้น� ตอนการผลิิตได้้อย่่างใกล้้ชิดิ ทำำ�ให้้มีคี วามเสี่่ย� งที่่�สินิ ค้้าจะบกพร่่องจากกระบวนการผลิิต
แม้้จะมีีการตรวจสอบแล้้วก็็ตาม รวมถึึงอาจได้้รัับล่่าช้้ากว่่าที่่�วางแผนไว้้ ซึ่่�งบริิษััทฯ ต้้องรัับผิิดชอบต่่อความเสีียหาย
ดัังกล่่าว
ดัังนั้้�น เพื่่�อเป็็นการลดความเสี่่�ยงให้้เกิิดผลกระทบต่่อธุุรกิิจน้้อยที่่�สุุด บริิษััทฯ จึึงได้้เลืือกใช้้โรงพิิมพ์์ที่่�ได้้มาตรฐาน
4 แห่่งในการจ้้างผลิิตหนัังสืือ หากโรงพิิมพ์ใ์ ดมีีกำ�ำ ลัังการผลิิตไม่่เพีียงพอ บริิษัทั ฯ ยัังสามารถให้้โรงพิิมพ์อื่่์ น� พิิมพ์ท์ ดแทนได้้
และมีีการตรวจสอบอย่่างละเอีียดก่่อนตีีพิมพ์
ิ จ์ ริิงทุุกครั้้ง� นอกจากนี้้� การที่่�เลืือกใช้้โรงพิิมพ์ห์ ลายแห่่ง บริิษัทั ฯ ยัังทำำ�ให้้บริิษัทั ฯ
สามารถต่่อรองราคาเพื่่�อควบคุุมต้้นทุุนการพิิมพ์์ได้้อย่่างเหมาะสมอีีกด้ว้ ย
ทั้้�งนี้้� ในช่่วงต้้นปีี 2562 บริิษััทฯ มีีการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจ ส่่งผลให้้ต้้องชะลอการออกหนัังสืือหััวใหม่่ๆ ออกไป
ทำำ�ให้้จำำ�นวนหนัังสืือที่่�บริิษััทฯ ส่่งโรงพิิมพ์์มีีจำำ�นวนน้้อย และไม่่แน่่นอน ทางโรงพิิมพ์์เองก็็ไม่่สามารถวางแผนการจััดซื้้�อ
กระดาษที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติิตามที่่�บริิษััทฯ ต้้องการได้้ จึึงเกิิดปััญหาเรื่่�องกระดาษไม่่เพีียงพอ บริิษััทฯ จึึงต้้องเลื่่�อนการส่่งมอบ
หนัังสืือให้้แก่่ลููกค้้าออกไป ซึ่่�งส่่งผลต่่อความน่่าเชื่่�อถืือของบริิษััทฯ อย่่างไรก็็ตาม หลัังจากการปรัับโครงสร้้างฯ บริิษััทฯ
ได้้ประสานงานกัับโรงพิิมพ์์ที่่�ใช้้บริิการถึึงแผนการผลิิตล่่วงหน้้า เพื่่�อให้้ทางโรงพิิมพ์์เองได้้วางแผนการจััดซื้้�อกระดาษ
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ที่่�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�บริิษััทฯ ต้้องการมาสำำ�รองไว้้ได้้อย่่างเหมาะสม และบริิษััทฯ ยัังสามารถต่่อรองค่่าพิิมพ์์ให้้สามารถ
แข่่งขัันได้้มากขึ้้�น

5. ความเสี่่�ยงของธุุรกิิจสื่่อโฆษณาและประชาสััมพัันธ์์
5.1 ความเสี่่�ยงจากการชะลอตััวของภาวะเศรษฐกิิจโดยรวมของประเทศและเหตุุการณ์์ความไม่่สงบทางการเมืือง
ธุุรกิิจสื่่�อโฆษณาและประชาสััมพัันธ์์ มีีความสััมพัันธ์์โดยตรงกัับอุุตสาหกรรมโฆษณาและภาวะเศรษฐกิิจโดยรวมของ
ประเทศ โดยหากเศรษฐกิิจของประเทศโดยรวมอยู่่�ในภาวะที่่�ดีี งบประมาณการใช้้สื่่�อโฆษณาและประชาสััมพัันธ์์ของ
เจ้้าของสิินค้้า และบริิการจะอยู่่�ในระดัับสููงตามการใช้้จ่่ายของผู้้�บริิโภค ซึ่่�งจะส่่งผลให้้รายได้้ของผู้้�ให้้บริิการสื่่�อโฆษณา
และประชาสััมพัันธ์์เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นลำำ�ดัับ ในทางกลัับกััน หากเศรษฐกิิจของประเทศอยู่่�ในช่่วงภาวะชะลอตััวหรืือหดตััว หรืือ
มีีเหตุุการณ์ค์ วามไม่่สงบทางการเมืืองในประเทศไทย ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบในทางลบต่่อความเชื่่อ� มั่่�นหรืือกำำ�ลัังซื้้อ� ของผู้้�บริิโภค
อาจทำำ�ให้้เจ้้าของสิินค้้าและบริิการปรัับลดงบประมาณการทำำ�สื่่�อโฆษณาและประชาสััมพัันธ์์ในสื่่�อโฆษณาต่่างๆ ซึ่่�งอาจ
ส่่งผลให้้ยอดใช้้จ่่ายโฆษณาลดลง
อย่่างไรก็็ดีี จุุดเด่่นของสื่่�อโฆษณาและประชาสััมพัันธ์์ของกลุ่่�มบริิษััทฯ เป็็นการผสมผสานระหว่่างช่่องทางออฟไลน์์และ
ออนไลน์์ ทำำ�ให้้มีีความน่่าสนใจกว่่าการโฆษณาเพีียงช่่องทางเดีียว โดยการโฆษณาผ่่านช่่องทางออฟไลน์์เป็็นการกระตุ้้�น
ให้้เกิิดการรับั รู้้�และจดจำำ�จากผู้้�บริิโภค ซึ่่ง� ส่่งผลต่่อการตััดสินิ ใจเลืือกซื้้�อพื้้�นที่่�โฆษณาของกลุ่่�มลููกค้า้ เป้้าหมายของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ
อีีกทั้้�ง การโฆษณาผ่่านช่่องทางออน์์ไลน์์มีีต้้นทุุนอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับสื่่�อโฆษณาประเภทอื่่�นๆ แต่่สร้้าง
ผลกระทบต่่อการรัับรู้้�ของผู้้�บริิโภคได้้เป็็นอย่่างดีี
5.2 ความเสี่่�ยงที่่�ผลตอบแทนจากสื่่อ� โฆษณาของ บริิษััทฯ อาจจะไม่่เป็็นไปตามที่่�ประมาณการไว้้
บริิษััทฯ ได้้มีีการลงทุุนในธุุรกิิจให้้บริิการโฆษณาและประชาสััมพัันธ์์ภายใต้้บริิษััทย่่อย คืือ บริิษััท วัันเวิิลด์์ มีีเดีีย จำำ�กััด
(OWM) โดยผ่่านช่่องทางออฟไลน์์ควบคู่่�ออนไลน์์ ซึ่่ง� หากสื่่�อโฆษณาดัังกล่่าวไม่่สามารถสร้้างผลตอบแทนตามที่่�ประมาณการไว้้
หรืือไม่่สามารถสร้้างผลตอบแทนเกิินกว่่ามููลค่่าเงิินลงทุุน หรืือมีีเหตุุการณ์์ใดๆ มากระทบจนเป็็นสาเหตุุให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ
ไม่่สามารถให้้บริิการสื่่�อโฆษณาดัังกล่่าวได้้ อาจส่่งผลให้้ต้้องมีีการพิิจารณาตั้้�งค่่าเผื่่�อจากการด้้อยค่่าในสิินทรััพย์์ดัังกล่่าว
ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อฐานะทางการเงิิน และผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้
โดยตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา OWM ได้้ปรัับตััวด้้านการดำำ�เนิินธุุรกิิจมาอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของ
ลููกค้า้ และเพื่่�อให้้แข่่งขัันกัับคู่่�แข่่งทางการตลาด รวมถึึงมีีการปรับั เปลี่่�ยนกลยุุทธ์์ต่า่ งๆ เพื่่�อเพิ่่�มรายได้้ ลดต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่า่ ยต่่างๆ
ตลอดจนการปรัับโครงสร้้างองค์์กร แต่่บริิษัทั ฯ ยัังคงประสบภาวะขาดทุุนสะสมเช่่นเดีียวกัับบริิษัทั อื่่น� ๆ ในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน
OWM จึึงได้้หยุุดดำำ�เนิินงานตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคม 2562
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่่อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ 10 อัันดัับแรก (ข้้อมููลปิิดสมุุดทะเบีียน ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2562)
ล�ำดับกลุ่ม
ผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ร้อยละ
1. Silom Road Limited
175,950,000
48.133
2. นายวัันชััย พัันธุ์์�วิิเชีียร
78,361,100
21.437
3. บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด
27,193,610
7.439
4. นายวิิโรจน์์ ตั้้�งเจตนาพร
19,550,000
5.348
5. นายอนุุฤทธิ์์� เกิิดสิินธ์์ชััย
17,350,000
4.746
6. นายธนการ ดำำ�รงรััตน์์
12,948,387
3.542
7. นายสมบััติิ พานิิชชีีวะ
6,000,000
1.641
8. นายกนกศัักดิ์์� ปิ่่�นแสง
2,000,000
0.547
9. นางจัันทิิรา ลืือสกุุล
1,527,001
0.418
10. นายวรพจน์์ อำำ�นวยพล
1,500,000
0.410
		อื่่นๆ
23,169,188
6.339
		
รวม
365,549,286
100.00
ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• ประเภทผู้ถือหุ้น – การกระจายหุ้นตามสัญชาติ
ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ
	ผู้้�ถืือหุ้้�นสััญชาติิไทย
	ผู้้�ถืือหุ้้�นสััญชาติิต่่างด้้าว
รวมทั้้�งสิ้้�น

จ�ำนวนราย
923
7
930

จ�ำนวนหุ้น
189,536,808
176,012,478
365,549,286

ร้อยละ
51.85
48.15
100.00

* ข้อบังคับบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดเู ทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ก�ำหนดว่า “ห้ามมใิ ห้บคุ คลทีไ่ ม่มี
สัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมด”
•	กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ที่่�โดยพฤติิการณ์์มีอิี ิทธิิพลต่่อการกำำ�หนดนโยบายการจััดการอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
		 - กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�จััดอยู่่�ในกลุ่่�มเดีียวกัันและออกเสีียงไปในทางเดีียวกัันได้้แก่่ Silom Road Limited
		 และ นายวิิโรจน์์ ตั้้�งเจตนาพร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทฯ
•	ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เปิิดเผยมิิได้้แสดงสถานะที่่�แท้้จริิง
		 - 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 และได้ด�ำเนินการทบทวนปรับปรุงเนื้อหาเป็นประจ�ำ ให้เหมาะสมและสอดคล้องเป็นไปตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดสี �ำหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยฉบับทีใ่ ช้ลา่ สุดได้ทบทวน
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

การสื่อสารนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตระหนักดีว่า การด�ำเนินการเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ ปัจจยั หลักทีเ่ ป็นตัวขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานคือพนักงานทุกคนของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ จึงได้ประกาศ
แจ้งพนักงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์สอื่ สารภายในองค์กร รวมถึงฝ่ายบริหารได้ตดตามก�ำก
ิ
บั ให้มการด�ำ
ี
เนิน
งานตามนโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ได้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์หลักการก�ำกบั ดูแลกิจการที่ดดี งั กล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ประชาชนทั่วไปและผูล้ งทุนรับทราบ
ด้วย และหากผูถ้ อื หุน้ ประสงค์จะขอรับนโยบายดังกล่าวเป็นเอกสาร สามารถติดตอ่ ได้ท่ฝ่า
ี ยเลขานุการบริษทั โดยใช้แบบ
ฟอร์มขอรับเอกสารที่ส่งพร้อมรายงานประจ�ำปี ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ
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การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
บริิษััทฯ จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ เมื่่�อปีี 2553 และจากความมุ่่�งมั่่�นในการปรัับปรุุงเรื่่�องธรรมาภิิบาลของบริิษััท
อย่่างต่่อเนื่่�องนัับตั้้�งแต่่ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ได้้มีีการประกาศใช้้หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน
ปีี 2549 โดยผลการประเมิินที่่�เกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ มีีดัังนี้้�
• ผลการประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี 2562 ซึ่่ง� จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย สมาคม
		 บริิษัทั จดทะเบีียน และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ โดยบริิษัทั ได้้คะแนน 100
		 เต็็ม 100 คะแนน
• ผลประเมิินจากการสำำ�รวจการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษัทั จดทะเบีียนไทย ประจำำ�ปีี 2562 ซึ่่ง� จััดโดยสมาคมส่่งเสริิม
		 สถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD) มีีคะแนนในภาพรวมอยู่่�ในเกณฑ์์ “ดีีมาก” (4 ดาว) ซึ่่ง� พิิจารณา จากข้้อมููลที่่�บริิษัทั
		 เผยแพร่่ผ่า่ นช่่องทางการสื่่�อสารของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ตลอดจนเอกสารเผยแพร่่อื่่น� ๆ ของบริิษัทั ฯ
• ผลการประเมิินโครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต บริิษััทได้้รัับมอบใบรัับรอง
		 เป็นสมาชิกจากโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (CAC) อันเป็นเครือ่ งยืนยัน
		 ได้ว่าบริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและพร้อมที่จะ
		ด�ำเนินธุรกจิ อย่างโปร่งใส ซึง่ ใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สิน้ สุดวนั ที่ 10 พฤศจิกายน
		 2563
	การปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ในปีี 2562 ของบริิษััทฯ ได้้ครอบคลุุมเนื้้�อหา 5 หมวด ได้้แก่่
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
2)	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4)	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผลการด�ำเนิน
งานของบริิษััทฯ และร่่วมตัดสิ
ั ินใจในเรื่่�องสำำ�คััญของบริิษััทฯ รวมทั้้�งซัักถามข้้อมููลและรายละเอีียดต่่างๆ เกี่่�ยวกัับการบริิ
หารงานและกิิจกรรมของบริิษััทจากคณะกรรมการบริิษััท และฝ่่ายจััดการ โดยการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นภายในปีี 2562
ที่่�ผ่่านมา บริิษััทไม่่เพีียงแต่่ปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน แต่่ยัังมุ่่�งเน้้นใ
ห้้การดำำ�เนิินการต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องเป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดี� อี ย่่างเต็็มที่่โ� ดยยึึดถือื ปฏิิบัติั ตาม
ิ แนวทางในคู่่�มืือ
AGM Checklist ซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�นโดยสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย สมาคมบริิษััทจดทะเบีียน และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�
กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับก�ำหนดวัน เวลา และสถาน
ที่จัดการประชุมล่วงหน้า พร้อมระบุแผนที่ชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม และได้น�ำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode)
มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลมติที่ประชุม
ในปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้จััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2562 ในวัันที่่� 22 เมษายน 2562 ณ ห้้องประชุุมชั้้�น 9B
อาคารอิินเตอร์์ลิงิ ค์์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุุงเทพฯ เวลา 14.00 น. เริ่่ม� ลงทะเบีียนตั้ง้� แต่่เวลา 13.00 น.
โดยมีีกรรมการเข้้าร่่วมประชุุม 7 ท่่าน มีีผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�รัับมอบฉัันทะเข้้าร่วมปร
่ ะชุุมเป็็นจำำ�นวน 31 ราย รวมจำำ�นวนหุ้้�น
316,358,602 หุ้้�น คิิ ด เป็็ น ร้้ อ ยละ 86.54 ของจำำ� นวนหุ้้�นที่่� จำำ� หน่่ า ยได้้ ทั้้� ง หมดจำำ� นวน 365,549,286 หุ้้�น
ซึ่่�งการดำำ�เนิินการประชุุมเป็็นไปตามแนวทางการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ดีีและตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดดัังนี้้�
ก่อนวันประชุมสามัญ
บริษัทฯได้น�ำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมฯ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้า 30 วัน
โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็น
ผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระ
การประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนและเพียงพอส�ำหรับ
การพิจารณาตดั สินใจของผูถ้ 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
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และ
ส่่งคำำ�ถามเป็็นการล่่วงหน้้าผ่่านเว็็บไซต์์ www.set.or.th หรืือ www.nine.co.th ก่่อนวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นในช่่วงวััน
ที่่� 12 พฤศจิิกายน 2561 ถึึงวัันที่่� 25 มกราคม 2562 ปรากฏว่่าไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการ และเสนอวาระเพิ่่�มเติิม
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้รายงานผลการใช้้สิิทธิิผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณาเลืือกตั้�ง้ เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
บริิษัทั และสิิทธิิการเสนอวาระการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ ในวัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2562
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สำำ�หรัับการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2562 บริิษัทั ฯ เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นจััดส่ง่ คำำ�ถามล่่วงหน้้าผ่า่ นทางเว็็บไซต์์ของ
บริิษััทฯ หรืือทางโทรสาร 02-091-5928 ตั้้�งแต่่วัันที่่� 22 มีีนาคม 2562 ถึึงวัันที่่� 5 เมษายน 2562 เพื่่�อให้้คณะกรรมการ
และฝ่่ายบริิหารได้้รวบรวมข้้อมููลเพื่่�อชี้้�แจงต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ปรากฏว่่าไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอคำำ�ถาม
ล่่วงหน้้าเข้้ามาแต่่อย่่างใด
วัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ในการพิจารณาก�ำหนดวัน เวลาการประชุม และสถานที่จดปร
ั ะชุม บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงความสะดวกของผูถ้ อื หุน้ ในการเดินทาง
มาเข้ารวมปร
่ ะชุมเป็นอันดับแรก โดยบริษทั เปิดให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้ารวมปร
่ ะชุมล่วงหน้า
ก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 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 ป็นประธานที่ประชุม และวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้เชิญที่ปรกษาก
ึ
ฎหมายเข้ารวมปร
่ ะชุม
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 ได้น�ำระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับคะแนนเสียง และการแสดงผล
การลงมติในการประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล และได้บันทึกวิธีลงคะแนน วิธีนับคะแนน มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ส�ำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะด�ำเนินการลงมติเป็นรายคน
ส่วนในการลงมติในแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพือ่ สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง พร้อมทั้งได้บนั ทึกรายงาน
การประชุมและบันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างละเอียด
บริษัทฯ ได้น�ำเสนอวาระพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
เป็นประจ�ำทุกปีโดยน�ำเสนอข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้ารวมปร
่ ะชุมดว้ ยตนเอง บริษทั ฯ เสนอทางเลือกในการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของ
บริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องพิจารณา เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถ
ก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมหนังสือนัดเชิญประชุม
หลัังวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยผลการลงมติิในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2562 ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นและบุุคคลทั่่�วไปได้้รัับทราบ
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โดยส่่งผ่่านระบบ Set Community Portal ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยในทัันทีีภายหลัังการประชุุมหรืือ
ไม่่เกิิน 09.00 น. ของวัันทำำ�การถััดไปนัับจากวัันที่่�จััดประชุุมซึ่่�งเป็็นไปโดยถููกต้้องตามหลัักเกณฑ์์การเปิิดเผยสารสนเทศ
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการก�ำกับดูแลกิจการเป็นประจ�ำเพื่อให้สามารถสร้าง ความมั่นใจ
แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหรือการ
ดำำ�เนิินการใดๆ ที่่�อาจเป็็นเหตุุให้้เกิิดความยุ่่�งยาก ซัับซ้้อน หรืือมีีต้น้ ทุุนสููงโดยไม่่จำำ�เป็็น โดยในการจััดประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นในปีี
2562 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ คำำ�นึึงถึึงการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน และยึึดถืือดำำ�เนิินการตามแนวทางดัังต่่อไปนี้้�
เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายได้้รัับทราบข้้อมููลที่่�มีีนััยสำำ�คััญ และมีีสิิทธิิในกระบวนการตััดสิินใจและได้้รัับทราบถึึงผลของการ
ตััดสิินใจของบริิษััทฯ สำำ�หรัับเหตุุการณ์์ที่่�สำำ�คััญตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎหมายและข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ
• ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ด�ำเนินการไปในทางที่อาจกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย และ
		 ไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
		รวมถึงไม่มการ
ี แจกเอกสารที่มขี อ้ มูลส�ำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผูถ้ 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 ือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ได้

• ไม่่มีการทำ
ี ำ�รายการระหว่่างกัันกัับบริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ที่่�เกี่่ย� วข้้อง หรืือบุุคคลที่่�เกี่่ย� วโยงกัันที่่�เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั
		ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดประเด็็นความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม นอกจากเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่เรื่องที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็น
หน้าที่ ทีค่ วรท�ำต่อสังคมส่วนรวมด้วย ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจะได้รบั การดูแลปฏิบตั จาก
ิ บริษทั ตามสิทธิทพี่ งึ มีและเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ
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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 มีการปรบั แก้ไขเพิ่มเติมเพือ่ ให้ทนั ต่อสถานการณ์โดยได้จดั ท�ำนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
และปรับปรุงแนวปฎิบัติในการแจ้งข้อร้องเรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (สามารถค้นหารายละเอียดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ
ได้ที่ www.nine.co.th)

จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบด้วย
1. จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
1.1 แนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
บริิษััท เนชั่่�น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอ็็ดดููเทนเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบธุุรกิิจสำำ�นัักพิิมพ์์ โดยผลิิตและจำำ�หน่่ายสื่่�อ
สิ่่ง� พิิมพ์ปร
์ ะเภทพ็็อคเก็็ตบุ๊๊�คส์์ สิ่่ง� พิิมพ์สำ์ �ำ หรัับเยาวชน และสื่่อ� สิ่่ง� พิิมพ์อิ์ เิ ล็็กทรอนิิกส์์ เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายและให้้บริิการต่า่ งๆ
ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับสิ่่ง� พิิมพ์ต่์ า่ งประเทศ โดยมุ่่�งมั่่น� ที่่�จะผลิิตสินิ ค้้า เนื้้�อหา และบริิการที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพเพื่่�อประชาชน ด้้วยประสบการณ์์
ความชำำ�นาญและความทุ่่�มเทของคณะผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคน
1.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริิษััทฯ มีีอุุดมการณ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต มีีคุุณธรรม ยึึดมั่่�นในความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และคู่่�มืือจริิยธรรมธุุรกิิจ และข้้อพึึงปฏิิบััติิในการทำำ�งาน
(Code of Conduct) บริิษััทฯ จึึงได้้จััดทำำ� “นโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น” เป็็นลายลัักษณ์อั์ ักษรขึ้้�น ซึ่่�งผ่่านการอนุุมััติิ
จากคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อเป็็นแนวทางการปฏิิบััติิที่่�ชััดเจนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และพััฒนาสู่่�องค์์กรแห่่งความยั่่�งยืืน
ดัังนี้้�
1.	ห้้ามกรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงานของบริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินการหรืือยอมรัับการคอร์์รัปชั่่
ั น� ในทุุกรูปู แบบ ทั้้�งทางตรงหรืือทางอ้้อม
ได้้แก่่ การรัับสิ่่�งของ ของขวััญ การเลี้้�ยงรัับรอง เงิินเรี่่�ยไร เงิินบริิจาคและผลประโยชน์์อื่่�นใด ให้้แก่่ตนเอง และครอบครััว
จากบุุคคลที่่�ทำำ�ธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ
2. ครอบคลุุมถึงึ พนัักงาน คู่่�ค้้า ลููกค้า้ และผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�มทั้้ง� ในประเทศและต่่างประเทศ และกำำ�หนดให้้มีการ
ี
ประเมิินความเสี่่ย� งต่่อการเกิิดคอร์์รัปชั่่
ั น� ทั่่�วทั้้ง� องค์์กรเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิิบัติั ิ และข้้อกำำ�หนด
ในการดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย
3.	การดำำ�เนิินการใดๆ ตามนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รัปชั่่
ั น� ให้้ใช้้แนวปฏิิบัติั ตามที่่
ิ กำ� �ำ หนดไว้้ในนโยบายการกำำ�กัับดููแล
กิิจการ และคู่่�มืือจริิยธรรมธุุรกิิจฯ รวมทั้้�งระเบีียบ คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิิบััติิอื่่�นใดที่่�
บริิษััทฯ จะกำำ�หนดขึ้้�นต่่อไป
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4. เพื่่�อให้้เกิิ ดความชััดเจนในการดำำ�เนิินการในเรื่่�องที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงกัับการเกิิ ดคอร์์ รััปชั่่�น กรรมการ ผู้้�บริิหาร
พนัักงานของบริิษััทฯ ทุุกระดัับ ต้้องปฏิิบััติิด้้วยความระมััดระวัังในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
		 4.1	การเลี้้�ยงรัับรอง ของกำำ�นััล และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ
			 •	การให้้ มอบ หรืือรัับ ของกำำ�นััล การเลี้้�ยงรัับรอง ให้้เป็็นไปตามที่่�กำำ�หนดในคู่่�มืือจริิยธรรมธุุรกิจิ ฯ
		 4.2 เงิินบริิจาคเพื่่�อการกุุศล เงิินเรี่่�ยไร หรืือเงิินสนัับสนุุน
		
•	การให้้ หรืือรัับ เงิินบริิจาค เงิินเรี่่�ยไร หรืือเงิินสนัับสนุุน ต้้องเป็็นไปอย่่างโปร่่งใส และต้้องถููกต้้องตาม
				กฎหมาย โดยต้้องมั่่�นใจว่่า เงิินบริิจาค เงิินเรี่่�ยไร หรืือเงิินสนัับสนุุน ไม่่ได้้ถููกนำำ�ไปใช้้เพื่่�อเป็็นข้้ออ้้างใน
				การติิดสิินบน
		 4.3 ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจและการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
		
• ห้ามให้หรือรับสินบนในการด�ำเนินธุรกจิ ทุกชนิดกบั คูค่ า้ คูส่ ญ
ั ญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ด�ำเนิน
				ธุรกิจกับบริษัทฯ ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
				 และก�ำหนดไว้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่
สนับสนุนการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ที่มปร
ี ะสิทธิภาพ 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 นแปลงของธุรกจิ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนด
ของกฎหมาย
4. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อ�ำนาจด�ำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับ
ดูแล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามรี ะบบควบคุมที่มคี วามเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชัน่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
แนวทางปฏิบัติ
1.	กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น โดยให้คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร
ของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกนั ระบุปจจ
ั ยั เสีย่ งจากการคอร์รปั ชัน่ ผลกระทบและโอกาสทีอ่ าจเกิดขึน้ มาตรการที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
เพือ่ ลดความเสีย่ งที่ประเมินได้ รวมทัง้ จัดให้มกร
ี ะบวนการติดตาม สอบทานการปฏิบตั งิ าน และรายงานผลให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ
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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 หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจฯ ข้อ 4 การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
5. ผูท้ ี่กระท�ำการคอร์รปั ชัน่ เป็นการกระท�ำผิดคูม่ อื จริยธรรมธุรกจิ ฯ 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 งที่ตอ้ งปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
7. บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรของบริษทั ฯ ให้มจี ติ ส�ำนึกที่ดี ปฏิบตั ติ นเป็นพลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศชาติ พร้อมทั้งรักษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดมั่นว่า “คอร์รัปชั่น” เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ท้ังการท�ำธุรกรรมกับ
ภาครัฐและภาคเอกชน
การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯ ได้มการ
ี เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รปั 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 เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการ
ท�ำงาน โดยนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ มีดังนี้
1. ห้ามติดตั้งโปรแกรมใดๆ ทั้งที่เป็นโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ โปรแกรมประเภท Freeware และ Shareware ลง
		 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท และหากจ�ำเป็นต้องใช้งานโปรแกรมนอกเหนือไปจากที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง
		 คอมพิวเตอร์ ให้ท�ำการติดตอ่ ขออนุญาตใช้โปรแกรมและให้พนักงานผูด้ แู ลระบบเป็นผูต้ ดต
ิ งั้ หรือควบคุมดแู ลการ
		ติดตั้ง
2. ไม่คดั ลอก ลอกเลียนหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในลักษณะอันเป็นการละเมิดตอ่ กฏหมายลิขสิทธิ์ สัญญาสิทธิบตร
ั
		 หรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงการที่น�ำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก
		 ที่ได้รบั มาหรือที่จะน�ำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
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2. จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2.1 จริิยธรรมว่่าด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษัทั ฯ มุ่่�งมั่่น� ที่่�จะรัับผิิดชอบ และสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดให้้กับั ผู้้�ถืือหุ้้�นโดยคำำ�นึึงถึึงการเจริิญเติิบโตขององค์์กรอย่่างยั่่ง� ยืืน
และให้้ผลตอบแทนที่่�เหมาะสมอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งจะดำำ�เนิินการอย่่างโปร่่งใส ยึึดมั่่น� ในคุุณธรรม และอยู่่�ในกรอบของกฏหมาย
กรอบนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ และการปฎิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน มีีระบบบััญชีีที่่�เชื่่�อถืือได้้
บริิษัทั ฯ มีีหน่่วยงานลงทุุนสััมพันั ธ์์เพื่่�อเป็็นช่่องทางในการติิดต่อ่ ซัักถาม ชี้้แ� จงและให้้ข้อ้ มููลแก่่ผู้้�ถือื หุ้้�นและนัักลงทุุนทั่่�วไป
2.2 จริิยธรรมว่่าด้้วยความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า
บริิษัทั ฯ มีีความมุ่่�งมั่่น� ในการสร้้างความพึึงพอใจและความมั่่�นใจให้้กับั ลููกค้า้ และประชาชน ที่่�จะได้้รับั ผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการที่่ดี� ี
มีีคุุณภาพ ในระดัับราคาที่่�เหมาะสม โดยยกระดัับมาตรฐานให้้สููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องและจริิงจััง รวมทั้้�งรัักษาสัมพั
ั ันธภาพ
ที่่�ดีีและยั่่�งยืืน
บริิษัทั จััดกิจกรรม
ิ
เพื่่�อสร้้างสััมพันั ธ์์กับั ลููกค้าทุ
้ กกลุ่่�ม
ุ
ของบริิษัทั อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยลููกค้ากลุ่่�มผู้้�อ่
้
า่ นหนัังสืือ มีีกิจกรรมต่
ิ
า่ งๆ
ตลอดทั้้�งปีีที่่�เหมาะกัับกลุ่่�มลููกค้้าแต่่ละช่่วงอายุุ โดยจััดในสื่่�อหลากหลายช่่องทาง ทั้้�งออนไลน์์และออฟไลน์์ เช่่น
การจััดกิจกรรมร่
ิ
วม
่ สนุุกตอบคำำ�ถาม เพื่่�อแจกหนัังสืือ เช่่น Ketogenic Diet, อิิคิไิ ก วิิถีชีี วิี ติ เรีียบง่่ายสไตล์์ญี่่ปุ่่� น� , คีีโตมืือใหม่่
กิินอะไรดีี, เปิิดสวิิตซ์์ประดิิษฐ์์ไอเดีีย ฯลฯ และการจััดโซนกิิจกรรม งานออกบููธต่่างๆ และมีีกิิจกรรมบนเวทีีให้้น้้องๆ ได้้
ฝึึกความกล้้าแสดงออกพร้้อมรัับของที่่�ระลึึก การจััดงานเปิิดตััวหนัังสืือคีีโตมืือใหม่่ กิินอะไรดีี การจััดให้้มีีการพบปะ
พููดคุุยกัันระหว่่างนัักเขีียนและนัักอ่่าน เช่่น เสวนา Keto และเสวนารวมพลคน NED เป็็นต้้น รวมถึึงการแชร์์ข่่าวสาร
ให้้กัับกลุ่่�มลููกค้้าของบริิษััทฯ ทราบผ่่านทาง Newsletter, Blog และ Facebook
2.3 จริิยธรรมว่่าด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อพนัักงาน
บริิษััทฯ ตระหนัักดีีว่่าทรััพยากรมนุุษย์์เป็็นสิ่่�งที่่�มีีคุุณค่่าที่่�สุุด และเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�นำำ�องค์์กรไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ จึึงมุ่่�งมั่่�น
ในการพััฒนาคุุณภาพของพนัักงาน เสริิมสร้้างวััฒนธรรม ส่่งเสริิมสุขุ ภาพทั้้�งด้้านร่่างกายและจิิตใจ และสร้้างบรรยากาศการทำำ�งานที่่�ดีี
ส่่งเสริิมการทำำ�งานเป็็นทีีม เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจให้้พนัักงาน สนัับสนุุนให้้มีีการเลืือกตั้้�งกรรมการลููกจ้้างเพื่่�อเป็็นตััวแทน
ของพนัักงานให้้มีส่ี ว่ นร่่วมในการบริิหารจััดการสวััสดิิการต่า่ งๆ ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด อีีกทั้้ง� เปิิดโอกาสและอำำ�นวยความ
สะดวกให้้ พ นัั ก งานสามารถจัั ด ตั้้� ง “สหภาพแรงงานสื่่� อ สารมวลชนไทย” ตามพรบ. แรงงานสัั มพัั น ธ์์ 2518 ได้้
ทั้้�งนี้้�เพื่่�อคุ้้�มครองผลประโยชน์์เกี่่�ยวกัับสภาพการจ้้างงาน ส่่งเสริิมความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างนายจ้้างกัับลููกจ้้างและ
ระหว่่างลููกจ้้างด้้วยกััน กิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพนัักงานได้้แก่่ กิิจกรรมพบปะสัังสรรค์์ระหว่่างผู้้�บริิหารและพนัักงาน
(ในโอกาสสำำ�คััญ) การจััดงานปีีใหม่่เป็็นต้้น
การจััดสวััสดิิการให้้กับั พนัักงาน บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาพนัักงานและการดููแลในเรื่่อ� งของสวััสดิิการแรงงาน
ในการจัั ดร ะบบค่่ าจ้้ า งและสวัั ส ดิิ การ ให้้ กัั บ พนัั ก งานด้้ ว ยความเหมาะสม โดยผลตอบแทนในระยะสั้้� น บริิ ษัั ท ฯ
พิิจารณาจากผลประกอบการในแต่่ละปีี ความสามารถในการแข่่งขัันในตลาดแรงงาน การวางแผนเติิบโตในสายงาน
ศัักยภาพ ค่่าครองชีีพ โดยค่่าจ้้างเริ่่�มต้้นของพนัักงาน สวััสดิิการต่า่ งๆ เช่่น เงิินช่่วยเหลืือกรณีีพนัักงานเจ็็บป่่วย เสีียชีีวิิต
การสููญเสีียบิิดา มารดา คู่่�ชีีวิิต หรืือ บุุตร เงิินของขวััญการสมรส มีีบุุตรและช่่วยเหลืือการศึึกษาบุุตร ยัังครอบคลุุมถึึง
การลาหยุุดในกรณีีต่า่ งๆ กองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ เงิินยืืมฉุกุ เฉิิน ค่่าเครื่่อ� งแต่่งกาย ค่่ารักษา
ั พยาบาล การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
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การประกัันอุุบััติิเหตุุและประกัันชีีวิิตหมู่่� เบี้้�ยเลี้้�ยง ค่่าใช้้จ่่ายในการเดิินทาง รวมถึึงการกำำ�หนดแนวปฏิิบััติิด้้านแรงงาน
และสิิทธิิมนุุษยชนต่่างๆ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดและมาตรฐานสากล สิิทธิิการจััดตั้้�งคณะกรรมการแรงงานหรืือ
สหภาพแรงงานของพนัักงาน รวมถึึงการเปิิดโอกาสให้้พนัักงานได้้แสดงความคิิดเห็็น หรืือร้้องเรีียนในเรื่่�องต่่างๆ
ส่่วนผลตอบแทนในระยะยาวบริิษัทั ฯ มีีการให้้สิทิ ธิิพนัักงานซื้้อ� หุ้้�นสามััญของบริิษัทั ในราคาที่่�กำำ�หนด (ESOP-Employee
Stock Options) โดยออกและเสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญของ บริิษััท เนชั่่�น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
เอ็็ดดููเทนเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) ชนิิดระบุุชื่่�อผู้้�ถืือและเปลี่่�ยนมืือไม่่ได้้ “ESOP-WA” ครั้้�งที่่� 1 เมื่่�อวัันที่่� 15
สิิงหาคม 2556 จำำ�นวน 4,250,000 หุ้้�น ซึ่่�งมีีกำำ�หนดการใช้้สิิทธิิทุุกวัันที่่� 15 ของเดืือนพฤศจิิกายนและเดืือนพฤษภาคม
ของแต่่ละปีี ตลอดอายุุของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ 5 ปีี โดยมีีกำำ�หนดการใช้้สิิทธิิครั้้�งแรกในวัันที่่� 15 พฤศจิิกายน 2556 และ
กำำ�หนดการใช้้สิิทธิิครั้้�งสุุดท้้ายในวัันที่่� 14 สิิงหาคม 2561 ด้้วยอััตราการใช้้สิิทธิิ 1 ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ: 1 หุ้้�นสามััญใหม่่
ราคาในการใช้้สิิทธิิ 4 บาทต่่อหุ้้�น
ในด้้านความปลอดภััยและสุุขอนามััยในสถานที่่�ทำำ�งาน บริิษััทได้้ให้้ความสำำ�คััญโดยอบรมและรณรงค์์สร้้างจิิตสำำ�นึึกและ
ความตระหนัักต่อ่ การดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานให้้มีคี วามปลอดภััยต่่อชีีวิติ และทรััพย์์สินิ ของพนัักงานอยู่่�เสมอ
โดยในรอบปีี 2562 ที่่�ผ่่านมา ไม่่มีการ
ี เกิิดอุุบััติิเหตุุ และการลาเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน เนื่่�องจากลัักษณะการทำำ�งานขอ
งบริิษัทั ฯ เป็็นการปฏิิบัติั งิ านในสำำ�นัักงานเป็็นส่่วนใหญ่่ และทางบริิษัทั ฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
มีีการดููแลอุุปกรณ์์เครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้รวมถึึงสถานประกอบการให้้อยู่่�ในสภาพพร้้อมใช้้งานและมีีความปลอดภััยอยู่่�เสมอ
ในด้้านการพััฒนาคุุณภาพของพนัักงาน บริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องการพััฒนาศัักยภาพของพนัักงานในทุุกระดัับ
โดยมีีการจััดการอบรมให้้กัับพนัักงานทั้้�งจััดอบรมภายในบริิษััท และจััดให้้ไปอบรมกัับสถาบัันหรืือหน่่วยงานภายนอก
เพื่่�อเป็็นการพััฒนาศัักยภาพของพนัักงานให้้สามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้มาพัฒ
ั นารููปแบบการทำำ�งานให้้เกิิดประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
โดยการอบรมพนัักงานนั้้�น บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้มีีการอบรมอย่่างถููกต้้องตาม พ.ร.บ. ส่่งเสริิมการพััฒนาฝีีมืือแรงงาน
พ.ศ. 2545 ซึ่่ง� กำำ�หนดให้้บริิษัทั ที่่�มีจำี �ำ นวนพนัักงานมากกว่่า 100 คนขึ้้น� ไป ต้้องจััดให้้พนัักงานได้้รับั การอบรมในอััตราส่ว่ น
ร้้อยละ 50 ของพนัักงานทั้้�งหมด และต้้องยื่่�นเรื่่�องรัับรองหลัักสููตรการอบรมต่่อกรมพััฒนาฝีีมืือแรงงาน ซึ่่�งบริิษััทฯ
ได้้ถืือปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด สำำ�หรัับการจััดฝึกึ อบรมให้้กัับพนัักงานของบริิษััทฯ
ในปีี 2562 บริิษัทั ฯ จััดการฝึกึ อบรมให้้กับั พนัักงานจำำ�นวน 51 คน คิิดเป็็นอััตราร้อ้ ยละ 48.57 ของพนัักงานทั้้�งหมด 105 คน
(จำำ�นวนพนัักงานเฉลี่่�ย 12 เดืือน) จำำ�นวนชั่่�วโมงฝึึกอบรมทั้้�งปีี 720 ชั่่�วโมง คิิดเป็็นชั่่�วโมงเฉลี่่�ยของการฝึึกอบรมพนัักงาน
14.11 ชั่่ว� โมง / คน / ปีี โดยเป็็นการจััดส่ง่ ไปอบรมกัับสถาบัันหรืือหน่่วยงานภายนอกร้้อยละ 99 และการจััดอบรมภายในบริิษัทั
ร้้อยละ 1
ในด้้านการเคารพสิิทธิิมนุษุ ยชน บริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดหลัักการในคู่่�มืือจริิยธรรมธุุรกิจิ และข้้อพึึงปฏิิบัติั ใิ นการทำำ�งาน (Code
of Conduct) ว่่าจะปฏิิบัติั ต่ิ อ่ พนัักงานทุุกคนด้้วยความสุุภาพ ให้้ความเคารพต่่อความเป็็นปััจเจกชน และศัักดิ์์ศ� รีีความเป็็นมนุุษย์์
และพนัักงานจะต้้องไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�เป็็นการละเมิิดหรืือคุุกคามไม่่ว่่าจะทางวาจา หรืือการกระทำำ�ต่่อผู้้�อื่่�นบนพื้้�นฐาน
ของเชื้้�อชาติิ เพศ ศาสนา อายุุ ความพิิการทางร่่างกายและจิิตใจ
ในปีีที่่�ผ่่านมา ไม่่มีีข้้อพิิพาทฟ้้องร้้องระหว่่างบริิษััทและพนัักงาน และได้้รัับความร่่วมมืือจากสหภาพแรงงานในการช่่วย
ประชาสััมพัันธ์์และสร้้างความเข้้าใจอัันดีีระหว่่างพนัักงานกัับองค์์กร
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2.4 จริิยธรรมว่่าด้้วยความสััมพัันธ์์กัับคู่่�ค้้า
บริิษัทั ฯ คำำ�นึึงถึึงความเสมอภาค และความซื่่�อสััตย์ใ์ นการดำำ�เนิินธุุรกิจิ และผลประโยชน์์ร่วม
่ กัันกัับคู่่�ค้้า โดยพึึงปฏิิบัติั ตาม
ิ
กฎหมายและกติิกาต่า่ งๆ อย่่างเคร่่งครััด และมีีจรรยาบรรณที่่�ดีใี นการดำำ�เนิินธุุรกิจิ จึึงได้้กำำ�หนดแนวทางปฏิิบัติั ไิ ว้้ ดัังต่่อไปนี้้�
1.	ห้้ามกรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงานของบริิษัทั ฯ รัับ หรืือเรีียกร้้องผลประโยชน์์ หรืือเสนอ หรืือจ่่ายผลประโยชน์์ใดๆ
		ที่่�ไม่่สุุจริิตในทางการค้้ากัับคู่่�ค้้า
2.	ปฏิิบััติิตามกฎหมายและกติิกาต่่างๆ อย่่างเคร่่งครััด
3. มีีหลัักเกณฑ์์ในการประเมิินและคััดเลืือกคู่่�ค้้า
4.	ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขต่่างๆ ที่่�มีีต่่อคู่่�ค้้าอย่่างเคร่่งครััด กรณีีที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขได้้ จะรีีบแจ้้งให้้
		คู่่�ค้้าทราบล่่วงหน้้า เพื่่�อร่่วมกัันพิิจารณาหาแนวทางแก้้ไขปััญหา โดยใช้้หลัักการของความสมเหตุุสมผล
5. ให้้ข้้อมููลที่่�เป็็นจริิงและถููกต้้อง
6. สนัับสนุุนและร่่วมมืือกัับคู่่�ค้้าในการผลิิตสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพและได้้มาตรฐาน
7. สนัับสนุุนและร่่วมมืือกัับคู่่�ค้้าในการผลิิตสิินค้้าและบริิการใหม่่ๆ เพื่่�อสนองตอบความต้้องการของลููกค้้าที่่�มีีการ
		 เปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา
8.	รัักษาความลัับของคู่่�ค้้า ไม่่นำำ�ข้้อมููลมาใช้้เพื่่�อประโยชน์์ตนเองและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยมิิชอบ
บริิษัทั ฯ คำำ�นึึงถึึงความสััมพันั ธ์์กับั คู่่�ค้้ามาโดยตลอด อาทิิ ความร่่วมมือื กัับคู่่�ค้้าในด้้านการรัับบริิการขนส่่งสิ่่ง� พิิมพ์ข์ องคู่่�ค้้า
กระจายตามจุุดต่่างๆ
โดยในรอบปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ไม่่มีข้ี ้อพิิพาทใดๆ เกี่่�ยวกัับคู่่�ค้้า
ส�ำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า มีดังนี้
1. มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
2. ผลิต หรือจ�ำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
3. ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า
2.5 จริิยธรรมว่่าด้้วยความสััมพัันธ์์กัับคู่่�แข่่งทางการค้้า
ในส่่วนธุุรกิิจที่่�เป็็นการแข่่งขััน บริิษััทฯ จะยึึดถืือกติิกาของการแข่่งขัันที่่�ดีี และจะยึึดถืือแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีและเป็็นธรรม
รวมทั้้�งการสร้้างพัันธมิิตรทางการค้้า ดัังนี้้�
1.	ประพฤติิปฏิิบััติตามกร
ิ
อบกติิกาของการแข่่งขัันที่่�ดีี ซึ่่�งเป็็นที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วกััน
2. ไม่่ทำำ�ลายชื่่�อเสีียงของคู่่�แข่่งทางการค้้าด้้วยการกล่่าวให้้ร้้ายโดยปราศจากความจริิง หลีีกเลี่่�ยงวิิธีีการไม่่สุุจริิต
		 เพื่่�อทำำ�ลายคู่่�แข่่งขััน
3. ไม่่แสวงหาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของคู่่�แข่่งทางการค้้าด้้วยวิิธีีการที่่�ไม่่สุุจริิต หรืือไม่่เหมาะสม เช่่น การจ่่ายสิินจ้้าง
		 ให้้แก่่พนัักงานของคู่่�แข่่ง เป็็นต้้น
โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ คู่แข่งทางการค้า
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2.6 จริิยธรรมว่่าด้้วยความสััมพัันธ์์กัับเจ้้าหนี้้�
บริิษััทฯ คำำ�นึึงถึึงความเสมอภาค และความซื่่�อสััตย์์ต่่อเจ้้าหนี้้�ทางการค้้า และการปฏิิบััติิตามพัันธะสััญญาในการกู้้�ยืืมเงิิน
จากธนาคาร สถาบัันการเงิิน รวมถึึงการชำำ�ระค่่าสิินค้้าบริิการ เงิินต้้นและดอกเบี้้�ยจ่่าย ดัังนั้้�นจึึงกำำ�หนดแนวทางปฏิิบัติั ิที่่�
ดีีและเป็็นธรรมดัังนี้้�
1.	รัักษาดููแลและปฏิิบััติตาม
ิ เงื่่�อนไขที่่�มีีต่่อเจ้้าหนี้้�โดยเคร่่งครััด ทั้้�งในแง่่การชำำ�ระคืืนการดููแลหลัักทรััพย์์ ค้ำำ��ประกััน
		 และเงื่่อ� นไขอื่่น� ๆ รวมทั้้�งไม่่ใช้้เงิินทุุนที่่�ได้้จากการกู้้�ยืมื เงิินไปในทางที่่�ขัดั กัับวััตถุปร
ุ ะสงค์์ในข้้อตกลงที่่�ทำำ�กัับผู้้�ให้้กู้้�
		ยืืมเงิิน
2.	รายงานฐานะทางการเงิินของบริิษััทฯ ที่่�เป็็นจริิงและถููกต้้อง แก่่เจ้้าหนี้้�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์
3.	รายงานเจ้้าหนี้้�ล่ว่ งหน้้า หากไม่่สามารถปฏิิบัติั ตามข้
ิ อ้ ผููกพันั ในสััญญา และร่่วมกัันหาแนวทางแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าว
โดยในรอบปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ไม่่มีข้ี ้อพิิพาทใดๆ เกี่่�ยวกัับ เจ้้าหนี้้�การค้า้ และสถาบัันการเงิิน
2.7 จริิยธรรมว่่าด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทฯ ส่่งเสริิมให้้มีีการให้้ความรู้้�แก่่พนัักงาน เพื่่�อปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกเกี่่�ยวกัับการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมและการใช้้ทรััพยากร
อย่่างรู้้�คุุณค่่าและมีีประสิิทธิิภาพ ผ่่านกระบวนการสื่่�อสารภายในบริิษััท และส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรม
รณรงค์์ลดภาวะโลกร้้อนด้้วยการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมลดการใช้้พลัังงาน, กิิจกรรม 5 ส. พร้้อมทั้้�งสนัับสนุุนให้้พนัักงาน
เข้้าร่่วมกิิจกรรมต่า่ งๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการดููแลรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อม อนุุรัักษ์ท์ รััพยากรธรรมชาติิและพลัังงานที่่�บริิษัทั ฯ จััดขึ้้น�
บริิษััทฯ มีีความห่่วงใยถึึงคุุณภาพชีีวิิตและการบริิโภคข่่าวสารของคนไทย โดยเฉพาะเด็็กและเยาวชน ให้้ความสำำ�คััญ
อย่่างยิ่่�งในการเสนอข้้อมููลที่่�มีีคุุณภาพและมีีประโยชน์์ต่่อสัังคมและส่่วนรวม และใส่่ใจต่่อสิ่่�งแวดล้้อมในฐานะที่่�เป็็น
ผู้้�ประกอบการรายหนึ่่�งในประเทศไทย รวมทั้้�งเป็็นสื่่อ� กลางในการสร้้างจิิตสำำ�นึึกด้า้ นการอนุุรักษ์
ั สิ่่์ ง� แวดล้้อมให้้คนในสัังคม
ในรอบปีี 2562 บริิษััทฯ มีีกิจกรรม
ิ
เพื่่�อสัังคม (รายละเอีียดอยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีีหััวข้้อกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม)
ในฐานะที่่�บริิษััทฯ ทำำ�ธุุรกิิจด้้านสื่่�อ กิิจกรรมทางธุุรกิิจและสัังคมของบริิษััทฯ ต้้องติิดต่่อพบปะกัับประชาชนกลุ่่�มต่่างๆ
อยู่่�แล้้ว บริิษััทฯ จึึงมีีโอกาสรัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะผ่่านทางพนัักงานที่่�ติิดต่่อกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียด้้านต่่างๆ
และจากการพบปะของผู้้�บริิหาร กรรมการ ที่่�ได้้มีีโอกาสพบปะกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง และบริิษััทฯ
มีีระบบ Call center ในการรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนพร้้อมประสานแก้้ไขปััญหาด้้านบริิการ และประสานงานด้้านอื่่น� ๆ ภายในบริิษัทั ฯ
เป็็นประจำำ� บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงเรื่่�องต่่างๆ ตามข้้อร้้องเรีียนนั้้�นอย่่างสม่ำำ��เสมอ
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 ดการฝ่า
ั
ยตรวจสอบภายใน ได้ในช่องทาง E-mail : audit_nine@nine.co.th หรือ ส่งไปรษณียมา
์ ยังทีอ่ 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 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็น
เลขาคณะกรรมการสอบสวน และรายงานผลพร้อมทัง้ มาตรการด�ำเนินการกับผูกร
้ ะท�ำผิดเพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
-	มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรม และปกป้องผู้ร้องเรียน ผู้รับ
เรือ่ งร้องเรียน ผูถ้ กร
ู อ้ งเรียน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ รวมทัง้ ต้องเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
เป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล
ทางการเงินอย่างถูกตอ้ ง 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 ริหารรายงานข้อมูลปัจจบุ นั 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
ถูกตอ้ ง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ทีส่ �ำนักงานกลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯก�ำหนด ผ่านช่องทางการ
เปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษทั โดยไม่ถกู ส�ำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯด�ำเนิน
การเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด
ในรายงานประจำำ�ปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยข้้อมููลดัังต่่อไปนี้้�
1.	วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร
2.	รายชือ่ กรรมการ พร้อมประวัตการ
ิ ท�ำงาน การศึกษา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกบั ผูบ้ ริหาร การด�ำรงต�ำแหน่ง
		กรรมการในบริษัทจดทะเบียน การถือหุ้นในบริษัทฯ
3. โครงสร้างผู้ถือหุ้น
4.	ปัจจัยความเสี่ยง
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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.	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินที่มเี นือ้ หาตามที่ก�ำหนด 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
หน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม ตอบค�ำถามเกีย่ วกับบริษทั ฯ และการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ แก่นกั ลงทุนตามทีส่ ง่ ค�ำถามผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ หรือโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุน
ทั่วไป นักวเิ คราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดตอ่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้
ที่อยู่บริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร	
Email
เว็บไซต์

: 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชัน้ 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกร
ั กรุงเทพฯ 10900
: 02-091-5900
: 02-091-5928
: investor@nine.co.th
: http://www.nine.co.th
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ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบตั ตาม
ิ ข้อก�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
คณะกรรมการได้ก�ำหนดบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารไว้อย่างชัดเจน เพือ่ ให้กรรมการมคี วามเป็นอิสระในการตัดสินใจเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
และผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตาม
กฎหมายและอยู่บนจริยธรรมทางธุรกิจที่คณะกรรมการก�ำหนด
คณะกรรมการเป็นผูพ้ จารณา
ิ
อนุมตั ใิ ห้ความเห็นชอบในเรือ่ งทีส่ �ำคัญเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ได้แก่ แผนธุรกจิ
งบประมาณการด�ำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และกลยุทธ์ทางธุรกจิ ที่ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นผูน้ �ำเสนอ รวมทัง้
ติดตามดูแลให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่ก�ำหนดไว้ ตลอดจนทบทวนวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ควบคุม ดูแล จัดสรรเวลาในแต่ละวาระ ส�ำหรับให้กรรมการที่
จะอภิปรายแสดงความเห็นในประเด็นทีส่ �ำคัญอย่างเพียงพอ และเป็นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากนั และรับผิดชอบในฐานะผูน้ �ำของคณะกรรมการในการวางกรอบ และ
ติดตามดแู ลการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการขององค์กร และเป็นประธานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีของบริษทั
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การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ในปีี 2562 องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษัทั ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 6 คน เป็็นกรรมการอิิสระจำำ�นวน 3 คน
และกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารของบริิษััทและบริิษััทย่่อยจำำ�นวน 2 คน และกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารจำำ�นวน 1 คน บริิษััทฯ
มีีคณะกรรมการอิิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้้�งคณะ ทำำ�ให้้เกิิดการถ่ว่ งดุุลและการสอบทาน
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
ที่ตอ้ งออกจากต�ำแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่ ได้ โดยบริษทั ฯ มิได้มขี อ้ ก�ำหนดเรือ่ งจ�ำนวนวาระ
ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดตอ่ กันได้นานทีส่ ดุ ของกรรมการไว้ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน กลต. และมีนโยบายให้คณะกรรมการ
บริษัททุกคน ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท และกรรมการอิสระมีวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งไม่เกิน 9 ปี กรรมการของบริษัทฯ จะไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งทาง
ธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ และเปิิดเผยรายชื่่�อ ประเภทธุุรกิจิ และตำำ�แหน่่งที่่�กรรมการของบริิษััทฯ ไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งไว้้ในทะเบีียน
ประวััติกรรมการ
ิ
ในปีี 2562 ไม่่มีกรรมการ
ี
ของบริิษัทั ฯ ท่่านใดดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการของบริิษัทั จดทะเบีียนเกิิน 5 บริิษัทั
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
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
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ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งจัดให้มี
การปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ อย่่างเคร่่งครััด สำำ�หรัับรายการระหว่่างกัันของบริิษััทฯ บริิษััทย่่อย
และบริิษัทั ร่่วม ในปีี 2562 ได้้เสนอให้้ที่่ปร
� ะชุุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริิษัทั รัับทราบแล้้ว เมื่่�อเดืือน
พฤศจิิกายน 2562 และบริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยรายละเอีียดของรายการ คู่่�สััญญา เหตุุผล/ความจำำ�เป็็น ไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี
และแบบ 56-1 แล้้ว
การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั จะก�ำหนดไว้ลว่ งหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และมีการประชุมพิเศษเพิ่ม
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 ในการบริหารโดยไม่มฝ่า
ี ยจัดการรวม
่ อยูด่ ว้ ยเป็นประจ�ำในทุกไตรมาส หากมีประเด็นทีเ่ ป็นข้อสังเกต
ห่วงใย ก็จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนั้นต่อฝ่ายจัดการเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี้กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหารได้มการปร
ี
ะชุมหารือประเด็นต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกจิ ในด้านต่างๆก่อนการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทุกครั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานระหว่างปี
ที่ผ่านมา เพื่อให้น�ำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
โดยในปีี 2562 คณะกรรมการบริิษัทั จััดให้้มีการปร
ี
ะเมิินผลคณะกรรมการบริิษัทั ใน 2 รููปแบบ คืือ การประเมิินรายบุุคคล
(โดยตนเอง) และการประเมิินคณะกรรมการทั้้�งคณะ ซึ่่�งอ้้างอิิงจากแบบประเมิินของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) นอกจากนี้้� ยัังจััดให้้มีการปร
ี
ะเมิินของคณะกรรมการชุุดย่่อย คืือ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ผลคะแนนการประเมินแบ่งออกเป็นดังนี้ 4 = เห็นด้วยอย่างมาก, 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก,
2 = เห็นด้วย, 1 = ไม่เห็นด้วย, 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
	กระบวนการประเมิินเริ่่มขึ้้
� น� ในเดืือนพฤศจิิกายน 2562 โดยเลขานุุการบริิษัทั จััดส่ง่ แบบประเมิินให้้กับั คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่่�อทำำ�การประเมิิน โดยกำำ�หนดให้้ส่ง่ แบบประเมิินคืืนภายในวัันที่่� 15 มกราคม 2563 เพื่่�อนำำ�มาสรุุปผลคะแนน
และแจ้้งผลให้้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุุมครั้้�งที่่� 1/2563 เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563
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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
		 ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายจััดการ การพััฒนาตนเองของกรรมการและการพััฒนาผู้้�บริิหาร สรุุปผลการประเมิิน
		 มีีคะแนนส่่วนใหญ่่ อยู่่�ในเกณฑ์์เห็็นด้้วยค่่อนข้้างมาก และเห็็นด้้วยอย่่างมาก รวม 100%
•	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 ได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรม
เดียวกันโดยสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แล้ว ซึง่ กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบมากขึน้ จะได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น
ส�ำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการด�ำเนินงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร คณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูปร
้ ะเมิน
ตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติ
งาน พร้อมกับพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม
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จำ�นวนค่าตอบแทนในปี 2562 และ 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้
	ค่่าตอบแทนปีี 2562	ค่่าตอบแทนปีี 2561
กรรมการ / ต�ำแหน่ง
ค่าตอบแทน เบีย้ ประชุม อืน่ ๆ รวม
ค่าตอบแทน เบีย้ ประชุม อืน่ ๆ รวม
ประธานกรรมการ:
- นายพนา จัันทรวิิโรจน์์
400,000.- 400,000.- 400,000.- 400,000.กรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร:
- นายคาหมิิง แจ๊๊คกี้้� แลม	

-

-

-

ประธานกรรมการตรวจสอบ:
- นายบััณฑิติ จิิรานภาพัันธุ์์�	
- นางศุุภรานัันท์์ ตัันวิิรัชั

400,000.-

-

กรรมการตรวจสอบ
- นายพัันธ์์วริิศ มาตย์์เมืือง
- นายสตีีเฟ่่น โจเซฟ แคมมิิแลรี่่�

300,000.300,000.-

กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร :
- นายวรพจน์์ จรรย์์โกมล
- นายสมชาย มีีเสน
- นายวิิโรจน์์ ตั้ง้� เจตนาพร	
รวม

-

150,000.-

-

-

150,000.-

-

300,000.400,000.-

-

-

300,000.-

-

-

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

-

-

300,000.300,000.-

200,000.100,000.200,000.-

-

-

200,000.- 200,000.100,000.- 200,000.200,000.- 50,000.-

-

-

200,000.200,000.50,000.-

1,900,000.-

-

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

-

- 1,900,000.-

หมายเหตุุ ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2562 ของบริิษััท เมื่่�อวัันที่่� 22 เมษายน 2562 อนุุมััติิให้้บริิษััทฯ จ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการ
โดยแบ่่งจ่่ายเป็็นรายไตรมาส จำำ�นวน 2 ล้้านบาท
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ ประวัติ
และความเป็นมาของบริษทั ฯ ที่ตงั้ ส�ำนักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับค�ำชีแ้ จงจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายในพร้อมเอกสาร
ประกอบ
คณะกรรมการบริิษััท สนัับสนุุนและส่่งเสริิมการพััฒนาความรู้้�ให้้กัับกรรมการทุุกคน เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ของคณะกรรมการ บริิษััทฯ มีีนโยบายส่่งเสริิมให้้กรรมการ เข้้าร่่วมสััมมนาและเข้้าร่่วมอบรมหลัักสููตรต่่างๆ ของ
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย หรืือสถาบัันอื่่�นๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นการ
พััฒนาในส่่วนของหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการ หรืือแนวทางการบริิหารจััดการแนวใหม่่ เพื่่�อให้้กรรมการ
ทุุกคนมีีการพัฒ
ั นา และปรัับปรุุงการปฏิิบัติั งิ านอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงการนำำ�ความรู้้�ต่่างๆ มาปรัับใช้้อย่่างเหมาะสมเพื่่�อให้้
มีีการปรัับปรุุงการปฏิิบััติิงานอย่่างต่่อเนื่่�อง และนำำ�ความรู้้�มาใช้้ประโยชน์์กัับบริิษััทฯ ต่่อไป ซึ่่�งในปีี 2562 ได้้สนัับสนุุน
กรรมการเข้้าร่วม
่ อมรม ดัังนี้้�

ลำำ�ดัับ	ชื่่อ-สกุุล	ตำำ�แหน่่ง
1
นายพัันธ์์วริิศ มาตย์์เมืือง กรรมการอิิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

หลัักสููตรที่่�อบรมปีี 2562
KPMG
• Fraud risk management - using data
analytics to prevent and detect fraud
• Intelligent Automation for Internal
Audit

2

นายสตีีเฟ่่น โจเซฟ
แคมมิิแลรี่่�

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

KPMG
• Fraud risk management - using data
analytics to prevent and detect fraud
• Intelligent Automation for Internal
Audit

3

นายวรพจน์์ จรรย์์โกมล

กรรมการและประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�สายงานการเงิิน

สมาคมบริิษััทจดทะเบีียน
• นโยบายของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ในการพััฒนา
ตลาดทุุนและการสนัับสนุุนการทำำ�งานของ
บริิษััทจดทะเบีียน
• “How important are intangible assets
impairments?” & “How important of
Employee Benefit Actuarial Valuation”
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แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจากพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของ
บริษทั ขึน้ อยูก่ บั การสร้างบุคคลากรที่มคี วามสามารถเพือ่ ส่งต่อภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์ของผูก้ อ่ ตัง้ รวมถึงวัฒนธรรม
ที่ดงี ามขององค์กร ต่อไปจากรุน่ สูร่ นุ่ จึงได้มอบนโยบายให้ฝ่ายบริหารให้ความส�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 กษาการ
ั
ในต�ำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด และต้องเป็นผู้ท่มี ีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อน�ำเสนอประธาน
กรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. ผู้อำ�นวยการ

เมื่อต�ำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อ�ำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในต�ำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งได้
บริษัทฯ มีการวางแผนการสืบทอดต�ำแหน่งดังนี้
1.	วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนลงทุน แผนการขยายตัว
2.	ประเมินความพร้อมของก�ำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3.	ก�ำหนดแผนสร้างความพร้อมของก�ำลังคน โดยพัฒนาพนักงานหรือสรรหา เพื่อเตรียมทดแทนคนที่ลาออก
4. สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือลาออกก่อนเวลา
5.	ก�ำหนดความสามารถ ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานใน
		ต�ำแหน่งนั้นๆ และจัดท�ำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครื่องมือ KPI ในการทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
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2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

คุณสมบัติ

1 นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	ประธานกรรมการตรวจสอบ	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 ตามก
ิ ฎหมายว่าดว้ ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 เข้ารวมปร
่ ะชุมกบั ผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝ่า
ี ยจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้มีีความถููกต้้องและครบถ้้วน
ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ รวมทั้้�งเปิิดเผยข้้อมููลในการเข้้าทำำ�รายการดัังกล่่าวอย่่าง
ถููกต้้องครบถ้้วน ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท
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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)
คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรือ่ งเกีย่ วกับการด�ำเนินงานตามปกติธรุ ะ
และงานบริหารของบริษทั ก�ำหนดนโยบาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ�ำนาจการบริหารต่างๆ
ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษทั เพือ่ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั พิจารณาและอนุมตั แิ ละ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอด
ถึึงการตรวจสอบและติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ตามนโยบายที่่�คณะกรรมการกำำ�หนด โดยคณะกรรมการบริิหาร
ประกอบด้้วย 3 ท่่าน ดัังนี้้�
ล�ำดับ

รายชื่อ

1

นายพนา จันทรวิโรจน์	ประธานกรรมการบริหาร

2

นายวรพจน์ จรรย์โกมล	กรรมการบริหาร

3

นายวิิโรจน์์ ตั้้�งเจตนาพร	กรรมการบริิหาร

หมายเหตุุ : นายสมชาย มีีเสน ขอลาออกจากการเป็็นกรรมการของบริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 16 สิิงหาคม 2562
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ควบคุมดูแลกิจการ และก�ำหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ด�ำเนินการตามนโยบายและเป้าหมาย
		 ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งน�ำเสนอนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ ทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจและ
		 แผนงานให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอ�ำนาจก�ำหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของบริษทั รวมถึงการคัดเลือก
		การฝึกอบรม การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การก�ำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับ
		 ผู้บริหาร และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็น
		 ผู้มีอ�ำนาจแทนบริษัทฯ 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 ี่ดนิ ใดๆ เพือ่ การด�ำเนินงานตามปกติธรก
ุ จิ ภายในวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการ เป็นไปตาม
		ระเบียบอ�ำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติแล้ว
4.	ก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลักในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจาก
		 คณะกรรมการบริษัท และให้มีอ�ำนาจควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ
		 แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้วซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ
		 และข้อบังคับของบริษัท
5.	มีอ�ำนาจด�ำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานตามธุรกจิ ซึง่ อยูภ่ ายใต้กฎหมาย
		 เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร อาจมีความขัดแย้งหรือ
		มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งจะกระท�ำได้ต่อเมื่อได้รับมติ
		 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ที่มกรรมการ
ี
อิสระเข้าประชุมดว้ ยเท่านัน้ ส่วนรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการได้มา
		 หรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
		กลต. ก�ำหนด
6. พิ จารณา ผลก�ำไรขาดทุ น ของบริ ษั ท และการเสนอจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาล หรื อ เงิ น ปั น ผลประจ�ำปี
		 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

ไม่่จำำ�กััดวงเงิิน	ทุุกโครงการ	

คณะกรรมการบริิษััท

ไม่่เกิิน 30 ล้้านบาทต่่อปีี	ทุุกโครงการ	

เสีียงข้้างมากของคณะกรรมการบริิหาร

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�่ำของส�ำนักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่
เกีย่ วข้อง ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตามมาตรา 258 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ ง ที่ปรกษาด
ึ า้ นอืน่ ใดทีไ่ ด้รบั ผลตอบแทน
ประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับ
การแต่งตัง้ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดงั กล่าวไม่รวมถึงกรณีท่กรรมการ
ี
อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรกษา
ึ ของส่วนราชการ
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 �ำนาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจารณ
ิ
ญาณอย่างอิสระของตน 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 ผู้มีอ�ำนาจควบคุม 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 �ำนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ที่มนี ยั ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดการ
ั ของนิตบิ คุ คล
ที่เป็นส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรกษาก
ึ ฎหมาย
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 ส่วนที่มนี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มสี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจา้ ง พนักงาน ที่ปรกษา
ึ ที่รบั เงินเดือนประจ�ำ
หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ของบริษัท
ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น
3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บริษัทฯ ตระหนักว่า ธุรกิจสื่อของบริษัท มีความส�ำคัญต่อการชี้น�ำความคิดของสังคม ดังนั้นบุคคลที่จะเป็นผู้บริหารหรือ
กรรมการของบริษัท ต้องเป็นผู้ท่มี ีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นสื่อที่มีจริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ และจริยธรรมทางธุรกจิ เพือ่ สามารถวางแนวนโยบายในการน�ำเสนอเนือ้ หาอย่างเป็นกลาง สร้างสรรค์ ไม่บดิ เบือน
จึงเห็นว่าการคัดสรรบุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นเรื่องส�ำคัญ จึงควรเป็นหน้าที่
โดยตรงของคณะกรรมการทั้งคณะ
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การสรรหากรรมการบริษัท
บริษทั ฯ ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษทั เป็นผูท้ �ำหน้าทีส่ รรหากรรมการ โดยจะเป็นผูท้ �ำหน้าทีเ่ สนอชือ่ และเป็น ผูพ้ จารณา
ิ
คัดเลือก ซึง่ โครงสร้างของคณะกรรมการจะประกอบด้วยบุคคลที่มคี ณ
ุ สมบัตหิ ลากหลาย ทัง้ ทางด้านทักษะวิชาชีพ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ อายุ เป็นต้น โดยจะสรรหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะฐานข้อมูลกรรมการ (Director
Pool) ตามเกณฑ์ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมาย หรืออาจจะกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นส่่วนน้้อย รายเดีียว หรืือหลายรายรวมกััน ซึ่่ง� ถืือหุ้้�นของบริิษัทั ฯ เป็็นเวลาไม่่น้อ้ ยกว่่า
1 ปีี และต้้องถืือหุ้้�นในวัันที่่�เสนอชื่่อ� กรรมการ พร้้อมเอกสารรัับรองการถืือครองหลัักทรััพย์์จากบริิษัทั ฯ เสนอชื่่อ� บุุคคลเพื่่�
อเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการได้้ โดยเสนอชื่่อ� ผ่่านประธานกรรมการล่่วงหน้้า 3 เดืือนก่่อนวัันประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีีผู้้�
ถืือหุ้้�น พร้้อมข้้อมููลประกอบการพิิจารณาด้้านคุุณสมบััติิและการให้้ความยิินยอมของผู้้�ได้้รัับการเสนอชื่่�อ
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท จะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
และคณะกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตัง้ กรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผูถ้ 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
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ 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
ในปีี 2562 บริิษัทั ฯ และบริิษัทั ย่่อย มีีการทำำ�รายการระหว่่างกัันกัับกิิจการอื่่น� ที่่�เกี่่ย� วข้้องกััน โดยมีีเงื่่อ� นไขตามราคาตลาด
และส�ำหรับรายการระหว่างกันอืน่ ๆ ได้ผา่ นการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการท�ำรายการจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�ำปี
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5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
5.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผูบ้ ริหารใช้ต�ำแหน่งหน้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์แก่ตนเองในทางที่มชิ 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
ตนและบุคคลที่มคี 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 นได้เสียของตนเองและบุคคลที่มคี วามเกีย่ วข้องอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง จัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความ
เกีย่ วข้อง พร้อมส�ำหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมือ่ คณะกรรมการต้องพิจารณาธรกรรมร
ุ
ะหว่างบริษทั กับกรรมการ
และหรืือ ผู้้�บริิหารที่่�มีส่ี ว่ นได้้เสีียหรืือมีีส่ว่ นเกี่่ย� วข้้อง ทั้้�งนี้้�เลขานุุการบริิษัทั จะสรุุปรายงานส่่วนได้้เสีียของกรรมการและผู้้�บริิหาร
เสนอคณะกรรมการบริิษััทรัับทราบปีีละครั้้�ง ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทรอบสิ้้�นปีี
2. ในกรณีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลส่่วนได้้เสีีย ให้้กรรมการและผู้้�บริิหาร ส่่งรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของตนเอง
และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง ให้้เลขานุุการบริิษััท เพื่่�อรายงานคณะกรรมการบริิษััทภายใน 7 วัันนัับจากที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
ในปีี 2562 มีีการรายงาน 1 ครั้้�ง และมิิได้้มีีการทำำ�รายการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียกัับบริิษััทฯ
5.3 การรายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์
บริิษััทฯ ได้้มีีหนัังสืือแจ้้งให้้คณะกรรมการและคณะผู้้�บริิหารทราบ ถึึงภาระหน้้าที่่�ในการรายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์
ต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่่งพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 โดยต้้องจััดส่่งรายงานต่่อ ก.ล.ต. ทุุกครั้้�งที่่�มีีการซื้้�อ ขาย โอน หรืือรัับหลัักทรััพย์์ภายใน
3 วัันทำำ�การนัับแต่่วัันที่่�มีีการซื้้�อ ขาย โอน หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์นั้้�น และเลขานุุการบริิษััทจะสรุุปรายงานการถืือครอง
หลัักทรััพย์์เสนอคณะกรรมการบริิษััทรัับทราบปีีละครั้้�ง ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทรอบสิ้้�นปีี
ในปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดให้้คณะกรรมการและผู้้�บริิหาร รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 12 กุุมภาพัันธ์์ 2563
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ทั้้�งนี้้�ในระหว่่างปีี 2562 ได้้รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์โดยเปรีียบเทีียบ การเพิ่่�มขึ้้น� (ลดลง) ระหว่่างวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2561 และ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ดัังนี้้�
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ-นามสกุล

้นเพิ่ม(ลด)
ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2561 จ�ำนวนหุ
ระหว่างปี (หุ้น)

นายพนา จัันทรวิิโรจน์์
นางศุุภรานัันท์์ ตัันวิิรััช
นายพัันธ์์วริิศ มาตย์์เมืือง
นายสตีีเฟ่่น โจเซฟ แคมมิิแลรี่่�
นายวรพจน์์ จรรย์์โกมล
นายวิิโรจน์์ ตั้้�งเจตนาพร	
19,550,000 19,550,000
นางสาวฐิิตกานต์์ ธนาโอฬาร	
นางสาวณััฐชานัันท์์ เจริิญภััทรเกีียรติิ
นางเธีียรธารา เดชจำำ�เริิญ
500
500

-

สัดส่วนการถือ
ครองหุ้นของ
บริษัท (%)
ณ 31 ธ.ค. 62

หมายเหตุ

5.35
-

-

หมายเหตุุ : 1. ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 มีีหุ้้�นที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว จำำ�นวน 365,549,286 หุ้้�น
2. จ�ำนวนหุ้นกรรมการที่แสดง รวมคู่สมรส (ถ้ามี) แล้ว

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
6.1 ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี (Audit Fee)
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย จ่่ายค่่าสอบบััญชีีให้้แก่่ บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด ในรอบปีีบััญชีีที่่�ผ่่านมา
มีีจำำ�นวนเงิินรวม 2,000,000 บาท
6.2 ค่่าบริิการอื่่�น (Non-Audit Fee)
บริิษัทั ฯ และบริิษัทั ย่่อย ไม่่มีการรั
ี บั บริิการอื่่น� จากสำำ�นัักงานสอบบััญชีีที่่ผู้้�� สอบบััญชีีสังั กััด บุุคคลหรืือกิิจการที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ
ผู้้�สอบบััญชีีและสำำ�นัักงานสอบบััญชีีที่่�ผู้้�สอบบััญชีีสัังกััด ในรอบปีีบััญชีีที่่�ผ่่านมา
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หมายเหตุุ : บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�สอบบััญชีีและสำำ�นัักงานสอบบััญชีีที่่�ผู้้�สอบบััญชีีสัังกััดให้้รวมถึึง
(ก)	คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังต้้องพึ่่�งพิิงหรืืออยู่่�ในอุุปการะของผู้้�สอบบััญชีี
(ข)	กิิจการที่่�มีีอำำ�นาจควบคุุมสำำ�นัักงานสอบบััญชีี กิิจการที่่�ถููกควบคุุมโดยสำำ�นัักงานสอบบััญชีีและกิิจการที่่�อยู่่�
		 ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกัันกัับสำำ�นัักงานสอบบััญชีี ไม่่ว่่าจะเป็็นโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม
(ค)	กิิจการที่่�อยู่่�ภายใต้้อิิทธิิพลอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี
(ง)	หุ้้�นส่่วนหรืือเทีียบเท่่าของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี
(จ)	คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังต้้องพึ่่�งพิิงหรืืออยู่่�ในอุุปการะของบุุคคลตาม (ง)
(ฉ)	กิิ จการที่่� ผู้้�สอบบััญชีี บุุคคลตาม (ก) (ง) หรืื อ (จ) มีี อำำ�นาจควบคุุ ม หรืื อมีี อิิทธิิ พลอย่่ า งเป็็ นสาระสำำ�คัั ญ
		 ไม่่ว่่าจะเป็็นโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

7. การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
7.1 การเข้้าร่่วมประชุุม
บริิษัทั ฯกำำ�หนดองค์์ประชุุมขั้้น� ต่ำำ�� ณ ขณะที่่�กรรมการจะลงมติิต้อ้ งมีีคณะกรรมการไม่่น้อ้ ยกว่่า 2 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด
และในปีี 2562 มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท, คณะกรรมการตรวจสอบ และประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�

ลำำ�ดัับ

กรรมการ

1. นายพนา จัันทรวิิโรจน์์
(แต่่งตั้้�งวัันที่่� 18 มกราคม 2561)
2. นายวรพจน์์ จรรย์์โกมล
(แต่่งตั้้�งวัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2561)
3. นางศุุภรานัันท์์ ตัันวิิรััช
(แต่่งตั้้�งวัันที่่� 21 มกราคม 2562)
4. นายพัันธ์์วริิศ มาตย์์เมืือง
(แต่่งตั้้�งวัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2561)
5. นายสตีีเฟ่่น โจเซฟ แคมมิิแลรี่่�
(แต่่งตั้้�งวัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2561)
6. นายสมชาย มีีเสน
(แต่่งตั้้�งวัันที่่� 15 มีีนาคม 2561
และลาออกวัันที่่� 16 สิิงหาคม 2562)
7. นายวิิโรจน์์ ตั้้�งเจตนาพร	
(แต่่งตั้้�งวัันที่่� 28 พฤศจิิกายน 2561)

จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม/จำำ�นวนครั้้�งที่่�ประชุุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สามััญผู้้�ถืือหุ้้�น

9/9

-

1/1

9/9

-

1/1

8/8

4/4

1/1

9/9

4/4

1/1

9/9

4/4

1/1

6/6

-

1/1

9/9

-

1/1

คณะกรรมการ
บริิษััท

หมายเหตุุ : การประชุุมคณะกรรมการบริิษััทในปีี 2562 มีีทั้้�งหมด 9 ครั้้�ง, คณะกรรมการตรวจสอบมีีทั้้�งหมด 4 ครั้้�ง โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
ครั้้�งที่่� 1/2562 เมื่่�อวัันที่่� 18 มกราคม 2562 มีีมติิแต่่งตั้�ง้ กรรมการ 1 ท่่านแทนกรรมการที่่�ลาออก คืือ ลำำ�ดัับที่่� 3 และกรรมการลำำ�ดัับที่่� 6 ลาออกเมื่่�อวัันที่่� 16
สิิงหาคม 2562

ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้มีีการจดบัันทึึกรายงานการประชุุมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรซึ่่�งประกอบด้้วยข้้อมููลที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ
อย่่างครบถ้้วน จััดเก็็บรายงานการประชุุมที่่�ผ่่านการรัับรองจากคณะกรรมการบริิษััท พร้้อมให้้กรรมการและผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
ตรวจสอบได้้
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริิษััท ให้้ความสำำ�คััญต่่อระบบการควบคุุมภายในอย่่างต่่อเนื่่�อง จึึงจััดให้้มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�
ครอบคลุุมทั้้�งด้้านการเงิิน การปฏิิบััติิงาน การดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามกฏหมาย ข้้อบัังคัับ และระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้จััด
ให้้มีกี ลไกในการตรวจสอบและถ่่วงดุุลที่่�มีีประสิิทธิิภาพอย่่างเพีียงพอ ในการปกป้้องรัักษาและดููแลทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ
โดยมีีฝ่่ายตรวจสอบภายในทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบการปฏิิบััติิงานของทุุกหน่่วยงานให้้เป็็นไปอย่่างถููกต้้อง รััดกุมุ และเป็็นไป
ตามที่่�ระเบีียบกำำ�หนด รวมทั้้�งมีีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อดููแลและกำำ�กัับระบบการควบคุุมภายในของบริิษัทั ฯ ให้้ปฏิบัิ ติั ิ
ตามนโยบายและแผนงานตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท และสอดคล้้องตามหลัักเกณฑ์์ของตลาด
หลัักทรััพย์์ฯ และคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2563 เมื่่�อวัันที่่� 7 กุุมภาพัันธ์์ 2563 โดยมีีกรรมการตรวจสอบทั้้�งสามท่่าน
เข้้าร่่วมประชุุมด้้วย คณะกรรมการได้้ประเมิินระบบการควบคุุมภายในของบริิษััท โดยการซัักถามข้้อมููลจากฝ่่ายบริิหาร
และกรรมการตรวจสอบ ซึ่่ง� กรรมการตรวจสอบได้้สอบทานและอนุุมัติั ิ แบบประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุม
ภายใน ตามหลัักการ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)
ที่่�กำำ�หนดโดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) โดยอาศััยข้้อมููลจากรายงาน
การตรวจสอบภายในและการซัักถามข้้อมููลจากฝ่่ายตรวจสอบภายในของบริิษัทั ฯ ซึ่่ง� สรุุปได้้ว่า่ บริิษัทั ฯ มีีระบบการควบคุุมภายใน
ที่่�เพีียงพอเหมาะสมแล้้ว จากการประเมิินหลัักการควบคุุมภายใน 5 องค์์ประกอบ โดยสรุุปสาระสำำ�คััญดัังนี้้�

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริิษััทฯ มีีการกำ�ำ หนดเป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ชััดเจนและวััดผลได้้ โดยมีีการทบทวนพิิจารณาถึึงความเป็็นไปได้้ของ
เป้้าหมายที่่�กำ�ำ หนดไว้้เป็็นระยะๆ มีีการกำ�ำ หนดค่่าตอบแทนให้้กัับพนัักงานตามผลการปฏิิบััติิงานของพนัักงานในแต่่ละปีี
อย่่างสมเหตุุสมผล การจััดโครงสร้้างองค์์กรได้้มีีการแบ่่งแยกอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามสายงานอย่่างชััดเจน รวมทั้้�งจััดให้้มีีคู่่�มืือ
จริิยธรรมธุุรกิจิ และข้้อพึึงปฏิิบัติั ใิ นการทำำ�งาน (Code of Conduct) เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนยึึดถือื เป็็นแนวทาง
ในการทำำ�งานด้้วยความซื่่�อสััตย์แ์ ละเป็็นไปอย่่างมีีมาตรฐาน คุุณภาพ คุุณธรรม รวมทั้้�งครอบคลุุมในเรื่่อ� งการดููแลผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีีย
กลุ่่�มต่่างๆ และการปฏิิบัติั ตามก
ิ ฏหมาย โดยทุุกคนมีีหน้้าที่่ต้� อ้ งปฏิิบัติั ตาม
ิ อย่่างเคร่่งครััด

2. การบริหารความเสี่ยง

บริิษัทั ฯ มีีการประเมิินความเสี่่ย� งที่่�จะมีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงาน โดยการประชุุมของฝ่่ายบริิหารประกอบด้้วยประธาน
เจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร/กรรมการผู้้�จััดการ ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายอาวุุโส และผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายในสายงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง มีีการประเมิินวิิเคราะห์์
ปััจจัยั เสี่่ย� งและผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้น� รวมทั้้�งการกำำ�หนดแผนดำำ�เนิินการและติิดตามผลการปฏิิบัติั งิ าน
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3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริิษััทฯ มีีการจััดทำำ�นโยบายและระเบีียบปฏิิบััติิงานในด้้านต่่างๆ รวมถึึงการทำำ�ธุุรกรรมด้้านการเงิิน จััดซื้้�อ จััดจ้้าง
และการบริิหารทั่่�วไป มีีการกำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่�และกำำ�หนดวงเงิินอนุุมััติิของฝ่่ายบริิหารแต่่ละระดัับไว้้อย่่างชััดเจนและ
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร มีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�การบัันทึึกรายการบััญชีีและข้้อมููลสารสนเทศ การดููแลจััดเก็็บทรััพย์์สิิน
ออกจากกััน และในการอนุุมััติิทำำ�ธุุรกรรมของบริิษััทฯ กัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการ ผู้้�บริิหารหรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคล
ดัังกล่่าว บริิษััทฯ จะคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทฯ เป็็นสำำ�คััญ และพิิจารณาเสมืือนเป็็นรายการที่่�กระทำำ�กัับ
บุุคคลภายนอก

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริิษัทั ฯ จััดให้้มีรี ะบบสารสนเทศและช่่องทางการสื่่�อสารทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรที่่มี� คี วามเหมาะสม เพื่่�อให้้ทุกุ ฝ่่าย
ที่่�เกี่่ย� วข้้องได้้รับั ข้้อมููลอย่่างถููกต้อ้ ง ครบถ้้วน ทัันเวลา และมีีข้อ้ มููลที่่�สำำ�คััญในเรื่่อ� งต่่างๆ อย่่างเพีียงพอสำำ�หรัับใช้้ประกอบ
การตััดสิินใจ

5. ระบบการติดตาม

บริิษัทั ฯ จััดให้้มีการตรวจ
ี
สอบการปฏิิบัติั ตามร
ิ ะบบการควบคุุมภายในอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยฝ่่ายตรวจสอบภายในทำำ�หน้้าที่่�
ตรวจสอบการปฏิิบััติิงานของพนัักงานในแต่่ละส่่วนงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้้�บริิหาร โดยหากการตรวจสอบพบข้้อบกพร่่องที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ จะต้้องรายงานเพื่่�อพิิจารณาสั่่�งการแก้้ไขภายใน
ระยะเวลาอัันสมควร

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายยุุทธพล เจริิญรััตน์์ ผู้้�จััดการฝ่่ายตรวจสอบภายใน เป็็นผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็็นว่่าหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมที่่�จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังกล่่าวได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เนื่่�องจากเป็็นผู้้�มีีความรู้้� ความสามารถ และมีีประสบการณ์์ในการทำำ�งานด้้านการตรวจสอบ และเข้้าใจในกิิจกรรมและ
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ เป็็นอย่่างดีี ทั้้�งนี้้�กรณีีที่่�มีีการแต่่งตั้้�ง ถอดถอน และโยกย้้ายผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้างาน
ตรวจสอบภายใน ต้้องได้้รัับการเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำ�ปี 2562
บริิษััท เนชั่่�น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอ็็ดดููเทนเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) ในฐานะของผู้้�ผลิิตและ
จำำ�หน่่ายสิ่่�งพิิมพ์์เพื่่อการศึึกษาและบัันเทิิงหลายประเภท ตระหนัักถึึงการมีีส่่วนร่่วมในการ
ช่่วยเหลืือสัังคม โดยในปีี 2562 บริิษััทฯ มีีการทำำ�กิิจกรรมเพื่่อสัังคม โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายคืือ
การส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ของเยาวชน ผ่่านโครงการต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่อง ดัังนี้้�
มอบหนัังสืือให้้กัับสถานสงเคราะห์์และมููลนิิธิิต่่างๆ ดัังนี้้�
1. มููลนิิธิิกระจกเงา (วิิภาวดีีรัังสิิต 62) จ.กรุุงเทพฯ เมื่่�อวัันที่่� 13 ธัันวาคม พ.ศ. 2562

2. มููลนิิธิิเด็็ก (พุุทธมณทล สาย4) ในโครงการ “ตู้้�หนัังสืือในบ้้านเด็็ก” จ.กรุุงเทพฯ เมื่่�อวัันที่่� 13 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
โดยบริิจาคหนัังสืือเด็็ก ได้้แก่่ หนัังสืือนิิทานสองภาษา, หนัังสืือภาพระบายสีี และกิิจกรรรมเสริิมทัักษะ (จัับคู่่� ลากเส้้น
ต่่อจุุด) เพื่่�อปัันรััก ปัันความรู้้�สู่่�น้้องในชนบท จำำ�นวน 10 กล่่อง
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รางวัลที่บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
ได้รับในปี 2562 ดังนี้
รางวัลจาก สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำ�หน่ายแห่งประเทศไทย
วัันที่่� 29 มีีนาคม 2562 สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ พระราชทานเกีียรติิบัตร
ั
ให้้กัับนางสาวณััฐชานัันท์์ เจริิญภััทรเกีียรติิ ซึ่่�งเป็็นตััวแทนของบริิษััทฯ จััดโดยสมาคมผู้้�จััดพิิมพ์์และผู้้�จำำ�หน่่ายหนัังสืือ
แห่่งประเทศไทย ในฐานะเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุนการจััดงานสััปดาห์ห์ นัังสืือแห่่งชาติิครั้้ง� ที่่� 46 และสััปดาห์ห์ นัังสืือนานาชาติิ
ครั้้�งที่่� 17

วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562 บริิษััทฯได้้รัับมอบโล่่เกีียรติิคุณจาก
ุ
สมาคม
ผู้้�จััดพิิมพ์์และผู้้�จำำ�หน่่ายหนัังสืือแห่่งประเทศไทย ในฐานะเป็็น
ผู้้�ให้้การสนัับสนุุนการจััดงานมหกรรมหนัังสืือระดัับชาติิครั้้�งที่่� 23
และเทศกาลหนัังสืือเด็็กและเยาวชนครั้้�งที่่� 14 ซึ่่�งเป็็นการส่่งเสริิม
การอ่่านของคนไทยให้้แพร่่หลาย สร้้างสัังคมความรู้้�ที่่�ยั่่ง� ยืืน อัันเป็็น
พื้้�นฐานสำำ�คััญในการพััฒนาประเทศ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำ�ปี 2562
เรียน ผู้ถือหุ้น
บริิษััท เนชั่่�น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอ็็ดดููเทนเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษัทั เนชั่่น� อิินเตอร์์เนชั่่น� แนล เอ็็ดดูเู ทนเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบด้้วยกรรมการ
อิิสระ 3 ท่่าน โดยมีี นางศุุภรานัันท์์ ตัันวิิรัชั เป็็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็็นกรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 21 มกราคม 2562) นายพัันธ์์วริิศ มาตย์์เมืือง (ได้้รับั แต่่งตั้ง้� เมื่่อ� วัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2561)
และ นายสตีีเฟ่่น โจเซฟ แคมมิิแลรี่่� เป็็นกรรมการตรวจสอบ (ได้้รัับแต่่งตั้�ง้ เมื่่�อวัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2561)
ในปีี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้้ประชุุมรวม 4 ครั้้�ง แต่่ละครั้้�งใช้้เวลาประชุุม 2 ชั่่�วโมง เพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�ต่่างๆ
ตามที่่�ได้้ระบุุไว้้ในกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีีการประชุุมร่วม
่ กัับผู้้�สอบบััญชีี หััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน
และผู้้�บริิหารระดัับสููงในวาระที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นดัังนี้้�
• การจััดทำ�ำ งบการเงิิน คณะกรรมการได้้สอบทานงบการเงิินรายไตรมาสและงบการเงิินประจำำ�ปีี 2562 ร่่วมกัับผู้้�บริิหาร
และผู้้�สอบบััญชีี เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายงานทางการเงิินของบริิษััทและบริิษััทย่่อย ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นอย่่างถููกต้้องตามที่่�ควร
ในสาระสำำ�คััญตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไปและมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ ครบถ้้วน เชื่่�อถืือได้้ นอกจากนี้้�ได้้
สอบทานการเปิิดเผยข้้อมููลและการปฏิิบัติั ใิ นรายการระหว่่างกัันของบริิษัทั บริิษัทั ย่่อย และบริิษัทั ร่่วม รวมทั้้�งรายการที่่�เกี่่ย� วโยงกััน
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทได้้ดำำ�เนิินการตามเงื่่�อนไขทางธุุรกิิจปกติิและเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�สำำ�นัักงาน กลต.และตลาด
หลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด
• การสอบทานระบบการควบคุุมภายใน ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 1/2563 เมื่่�อวัันที่่� 7 กุุมภาพัันธ์์ 2563
คณะกรรมการบริิษััทได้้พิิจารณาและประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในจากรายงานผลการประเมิิน
ระบบการควบคุุมภายในของฝ่่ายบริิหารที่่�ใช้้แบบประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในของ ก.ล.ต. และผ่่าน
การพิิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิษััทมีีความเห็็นสอดคล้้องกัับคณะกรรมการตรวจสอบว่่า
“ระบบการควบคุุมภายในมีีความเพีียงพอเหมาะสม โดยบริิษัทั ฯจััดให้้มีบุี คุ ลากรเพีียงพอที่่�จะดำำ�เนิินการตามระบบได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งมีีระบบควบคุุมภายในเพื่่�อติิดตามควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยให้้สามารถป้้องกััน
ทรััพย์์สิินของบริิษััทฯและบริิษััทย่่อยจากการที่่� กรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือพนัักงาน นำำ�ไปใช้้โดยมิิชอบหรืือโดยปราศจาก
อำำ�นาจ”
นอกจากนี้้�ได้้สอบทานความถููกต้้องของเอกสารอ้้างอิิงและแบบประเมิินตนเองเกี่่�ยวกัับมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน
ของกิิจการตามโครงการแนวร่่วมปฏิบัิ ติั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต (Thailand’s Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption) เพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่าบริิษัทั มีีนโยบายและแนวปฏิิบัติั เิ พื่่�อป้้องกัันการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั
ครบถ้้วนตามเกณฑ์์ที่่�คณะกรรมการ CAC กำำ�หนด และบริิษััทได้้รัับการรัับรองเป็็นสมาชิิกแล้้วเมื่่�อวัันที่่� 10 พฤศจิิกายน
2560
• การกำำ�กัับดููแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาโครงสร้้างการบริิหารงานของหน่่วยงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่่�อให้้เกิิดความเป็็นอิิสระในการปฏิิบัติั งิ าน พิิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำำ�ปีี 2562 ตามปััจจัยั
ความเสี่่ย� งที่่�คาดว่่าจะมีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั พร้้อมให้้ข้อ้ เสนอแนะ และการปรัับแผนงานการตรวจสอบ
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ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ มีีการติิดตามการดำำ�เนิินการแก้้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ ในประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญกัับ
ฝ่่ายบริิหารอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่ง� ในปีี 2562 ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั ไม่่มีข้ี อ้ สัังเกตเกี่่ย� วกัับระบบการควบคุุมภายในของบริิษัทั ที่่�เป็็น
สาระสำำ�คััญ
• การบริิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมการเห็็นว่่าระบบการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท มีีความเหมาะสมและเพีียงพอ
โดยฝ่่ายจััดการได้้มีการติ
ี ดตามการ
ิ
เปลี่่�ยนแปลงและปััจจัยั เสี่่ย� งต่่างๆ อย่่างใกล้้ชิิด และมีีการรายงานสถานการณ์์ รวมถึึง
แผนรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ ให้้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่่างสม่ำำ��เสมอ
• การปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้้ประชุุมร่่วมกัับเลขานุุการบริิษััท
มีีความเห็็นว่่าบริิษัทั ได้้ปฏิบัิ ติั อิ ยู่่�ในกรอบของกฎหมายว่่าด้ว้ ยหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ อย่่างถููกต้้อง
• ผู้้�สอบบััญชีี การพิิจารณาคััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�ง และเสนอค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี ประจำำ�ปีี 2562 เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ให้้ขออนุุมัติั ที่่ิ ปร
� ะชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2562 ซึ่่ง� คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิจารณา
ิ
ผลการปฏิิบัติั งิ าน
ความเป็็นอิิสระและความเหมาะสมของค่่าตอบแทนแล้้ว เห็็นควรเสนอให้้ว่าจ้
่ า้ ง บริิษัทั เคพีีเอ็็มจีี ภููมิไิ ชย สอบบััญชีี จำำ�กััด
โดยมีี นางสาวมาริิษา ธราธรบรรพกุุล ผู้้�สอบบััญชีีรับั อนุุญาตเลขที่่� 5752 หรืือนางศศิิธร พงศ์์อดิิศักดิ์์
ั � ผู้้�สอบบััญชีีรับั อนุุญาต
เลขที่่� 8802 หรืือนายธนิิต โอสถาเลิิศ ผู้้�สอบบััญชีีรับั อนุุญาตเลขที่่� 5155 แห่่ง เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั ฯ และบริิษัทั ย่่อย
ประจำำ�ปีี 2562 พร้้อมด้้วยค่่าสอบบััญชีีปีีละ 2,000,000 บาท
• รายการระหว่่างกััน คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณารายการระหว่่างกัันของบริิษััทฯ กัับ บริิษััทในกลุ่่�ม
ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััท โดยพิิจารณาถึึงความจำำ�เป็็นในการเข้้าทำำ�รายการและความ
เหมาะสมทางด้้านราคาของรายการ โดยพิิจารณาจากเงื่่อ� นไขต่่างๆ ให้้เป็็นไปตามลัักษณะการดำำ�เนิินการค้้าปกติใิ นราคาตลาด
ซึ่่�งสามารถเปรีียบเทีียบได้้กัับราคาที่่�เกิิดขึ้้�นกัับบุุคคลภายนอก (หากทำำ�ได้้) และให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลในการทำำ�รายการ
ที่่�เกี่่ย� วโยงกัันตามข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานการบััญชีีที่่กำ� �ำ หนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่าเป็็นรายการ
ทางการค้้าจริิงอัันเป็็นธุุรกิิจตามปกติิทั่่�วไป และเป็็นรายการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯที่่�มีีความโปร่่งใส
ซึ่่�งบริิษััทได้้ถืือปฏิิบััติตาม
ิ นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
จากการปฏิิบัติั งิ านตามกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบนั้้�น คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่าบริิษัทั ให้้ความสำำ�คััญ
กัับการบริิหารงานตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อให้้มีีความโปร่่งใส สุุจริิตและมีีจริิยธรรม ก่่อให้้เกิิดความเชื่่�อมั่่�น
แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ลงทุุน และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย มีีผลให้้ระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทมีีประสิิทธิิภาพเพีียงพอและ
เหมาะสม ไม่่มีีข้้อบกพร่่องที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์นั้้�นเป็็น
รายการจริิงทางการค้้า อัันเป็็นธุุรกิิจโดยปกติิทั่่�วไปเป็็นไปอย่่างสมเหตุุสมผล ไม่่พบรายการผิิดปกติิ ที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ
การปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบทางราชการที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นไปโดยถููกต้้อง สำำ�หรัับงบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562 ไม่่มีีเหตุุการณ์์แสดงถึึงปััญหาหรืือรายการที่่�มีีผลกระทบต่่องบการเงิินอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ได้้จััดทำำ�ขึ้้�น
อย่่างถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และได้้เปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ

							
				
			

(นางศุภรานันท์ ตันวิรัช)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน สำ�หรับปี 2562
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนฯ ในการ
ก�ำกับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดท�ำขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีท่ีถูกต้องครบถ้วนในสาระส�ำคัญ โปร่งใส
เปิดเผยอย่างเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ป้องกันการทุจริตและการด�ำเนินการที่ผิดปกติ รายการ
ที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป รวมทั้ง
ได้ ถื อ ปฏิ บั ติ ตามมาตร ฐานการบั ญ ชี ที่รั บ รองโดยทั่ว ไป ใช้ น โยบายบั ญ ชี ท่ี เ หมาะสมและถื อ ปฏิ บั ติ โ ดยสม�่ำเสมอ
ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ประโยชน์สูงสุด การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ความรอบคอบระมัดระวังในการจัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึง
ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
	ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ท�ำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงาน
ทางการเงิน และการด�ำเนินงานอย่างถูกตอ้ งเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้มีความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการก�ำกับดูแลของบริษัทฯ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจน
มีความครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบตั ตามก
ิ ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความเห็นเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (56-1) และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวม อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ
สามารถให้้ความมั่่�นใจอย่่างมีีเหตุุผลต่่อความน่่าเชื่่�อถืือได้้ของงบการเงิินเฉพาะกิิจการและงบการเงิินรวมของบริิษััท
และบริิษััทย่่อย สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ซึ่่�งผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทได้้แสดงความเห็็นว่่างบการเงิิน
ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้อง ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน มีการใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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นายพนา จันทรวิโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

สรุปฐานะทางการเงิน
งบการเงิินรวมของบริิษััท เนชั่่�น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอ็็ดดููเทนเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อยสำำ�หรัับงวดปีี
สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ.2562 มีีผลประกอบการขาดทุุน 98.94 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีี 2561
ซึ่่�งมีีผลขาดทุุนจำำ�นวน 168.95 ล้้านบาท คิิดเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงลดลงร้้อยละ 41.43 ทั้้�งนี้้� บริิษััทขอชี้้�แจงผลการ
ดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีสาระสำำ�คััญ สรุุปได้้ดัังนี้้�
1. รายได้้จากการขายและบริิการสำำ�หรัับงวดปีี 2562 ลดลงร้้อยละ 30.42 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2561 เหตุุผลหลัักมาจาก
•	รายได้้จากการจำำ�หน่่ายสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 7.34 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากรายได้้จากการจำำ�หน่่ายหนัังสืือ
		การ์์ตููนและหนัังสืือเด็็กเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.92 อีีกทั้้�งรายได้้จากการจำำ�หน่่ายพ๊๊อคเก็็ตบุ๊๊�คและสิินค้้าฝากขายเพิ่่�มขึ้้�น
		ร้้อยละ 16.2
•	รายได้้จากการให้้บริิการลดลงร้้อยละ 63.91 โดยมีีสาเหตุุหลัักจากรายได้้จากการรัับจ้้างผลิิต จำำ�หน่่าย รวมถึึง
		 บริิการอื่่น� จากสื่่�อสิ่่ง� พิิมพ์์ต่่างประเทศลดลง เนื่่�องจากบริิษัทั ได้้ยุุติิการเป็็นตััวแทนจััดจำำ�หน่่ายสิ่่ง� พิิมพ์ต่์ ่างประเทศ
		 โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กัันยายน พ.ศ.2561
2.	ต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับปีี 2562 ลดลงร้้อยละ 21.67 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 เหตุุผลหลัักมาจาก
•	ต้้นทุุนขายลดลงร้้อยละ 37.78 เนื่่�องจากมีีการปรัับโครงสร้้างของกิิจการช่ว่ งสิ้้�นปีี 2561
•	ต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่ายลดลงร้้อยละ 71.87 เนื่่�องมาจากการลดค่่าใช้้จ่่ายในการจััดงานอีีเวนท์์ (งานหนัังสืือ)
•	ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 25.83 จากการหยุุดการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและจ่่ายชดเชยให้้กัับ
		 พนัักงานตามกฏหมาย

กล่่าวโดยสรุุป
ผลประกอบการสำำ�หรัับปีี 2562 แสดงเป็็นผลขาดทุุน
จำำ�นวน 98.94 ล้้านบาท เมื่่อ� เทีียบกัับปีี 2561 ซึ่่ง� มีีผลขาดทุุน
จำำ�นวน 168.95 ล้้านบาท คิิดเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงลดลง
ร้้อยละ 41.43
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์ (หุ้้�นสามััญ) :
บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
93 ชั้้�น 1 ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย Tower B ถ.รััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง
เขตดิินแดง กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ :
(66) 2009-9999
โทรสาร	 :
(66) 2009-9991

ผู้้�สอบบััญชีี		
1. นางสาวมาริิษา ธราธรบรรพกุุล ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 5752 หรืือ
2. นางศศิิธร พงศ์์อดิิศัักดิ์์� ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 8802 หรืือ
3. นายธนิิต โอสถาเลิิศ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 5155
	สำำ�นัักงานสอบบััญชีีบริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด	
1 อาคารเอ็็มไพร์์ทาวเวอร์์ ชั้้�น 50-51 ถ.สาทรใต้้ กรุุงเทพฯ 10120
โทรศััพท์์ :
(66) 2677-2000
โทรสาร	 :
(66) 2677-2222

ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
1.	ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (audit fee)
		 บริิษััท และบริิษััทย่่อย จ่่ายค่่าตอบแทนการสอบบััญชีีในปีี 2562 เป็็นจำำ�นวนเงิินรวม 2,000,000 บาท
2.	ค่่าตอบแทนอื่่�น (non-audit fee) –ไม่่มีี-

ที่่�ปรึึกษากฎหมาย
บริิษััท เภา แอนด์์ แอสโซซิิเอทส์์ ลอว์์ ออฟฟิิช จำำ�กััด
140/40 A อาคาร ไอทีีเอฟ ชั้้�น 19 ถนนสีีลม แขวงสุุริิยวงศ์์ เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500
โทรศััพท์์ :
(66) 2634-4995-7
โทรสาร	 :
(66) 2238-2574, (66) 2634-4998

แผนกนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
บริิษััท เนชั่่�น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอ็็ดดููเทนเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน)
333 อาคารเล้้าเป้้งง้้วน 1 ชั้้�น 24 ซอยเฉยพ่่วง ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพฯ 10900
โทรศััพท์์ :
(66) 2091-5911
โทรสาร	 :
(66) 2091-5928
Email
:
investor@nine.co.th
Website :
http://www.nine.co.th
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอย
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

77

รายงาน
ประจำ�ปี

78

2562

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

79

รายงาน
ประจำ�ปี

80

2562

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

81

รายงาน
ประจำ�ปี

82

2562

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

83

รายงาน
ประจำ�ปี

84

2562

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2562

2561

2562

2561

(บาท)
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา
รายไดคางรับ
ลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

6
5, 7
20
5, 8
5
9

257,398,645
545,091
12,412,075
1,546,290
1,556,831
14,548,538
8,946,216
296,953,686

338,748,381
100,000
13,867,092
932,067
10,813,283
12,483,563
6,178,243
383,122,629

250,045,396
60,891
6,289,908
1,310,228
10,433,480
7,780,252
1,713,753
277,633,908

333,480,852
100,000
6,368,687
102,643
17,540,633
3,000,000
4,868,855
782,015
366,243,685

340,000
11,432,125
6,398,765
1,968,001
1,547,055
21,685,946

13,474,991
49,240,772
1,719,520
1,789,867
66,225,150

340,000
1,000,000
11,125,193
5,126,166
1,747,427
1,349,255
20,688,041

46,385,838
10,286,374
3,982,624
1,286,344
1,595,267
63,536,447

318,639,632

449,347,779

298,321,949

429,780,132

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช
เงินลงทุนในบริษัทยอย
สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ
คาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

11
12
4, 13
14
26
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

2562

31 ธันวาคม
2561

2562

2561

(บาท)
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

5
5, 15
5

4,555,539
14,021,028
8,575,485
2,706,749
3,031,019
32,889,820

4,537,715
41,056,694
13,390,887
4,007,913
3,178,641
66,171,850

2,350,934
2,858,457
6,055,941
2,515,643
2,062,371
15,843,346

522,492
7,947,591
5,333,478
3,785,365
1,532,131
19,121,057

16

11,207,122
507,351
11,714,473

8,597,601
815,121
9,412,722

9,875,859
160,000
10,035,859

6,431,719
111,309
6,543,028

44,604,293

75,584,572

25,879,205

25,664,085

390,549,286
365,549,286
342,646,051
-

390,549,286

390,549,286

390,549,286

365,549,286
342,646,051
-

365,549,286
342,646,051
-

365,549,286
342,646,051
-

10,650,000
(444,734,784)
274,110,553
(75,214)
274,035,339

10,650,000
(344,997,760)
373,847,577
(84,370)
373,763,207

10,650,000
(446,402,593)
272,442,744
272,442,744

10,650,000
(314,729,290)
404,116,047
404,116,047

318,639,632

449,347,779

298,321,949

429,780,132

รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
ขาดทุนสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
รวมสวนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน

17

17
18

19

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562

2561

54,115,799

รายไดจากการใหบริการ
รายไดดอกเบี้ย

การดําเนินงานตอเนื่อง
รายได

2562

2561

50,412,200

24,635,112

21,198,984

2,200,829

29,999,864

2,200,829

29,965,076

3,840,596

3,677,427

8,799,250

4,116,210

5,783,786
65,941,010

10,681,714
94,771,205

15,247,696
50,882,887

16,149,672
71,429,942

39,263,217

63,098,144

21,509,929

38,321,546

(บาท)

5, 20

รายไดจากการขาย

รายไดอื่น
รวมรายได

21

คาใชจาย

5

ตนทุนขายและการใหบริการ
ตนทุนในการจัดจําหนาย

22

5,990,207

21,299,000

5,824,241

15,676,759

คาใชจายในการบริหาร

23

55,253,428

43,910,559

50,653,480

34,428,878

5, 7, 8, 11, 13

(41,314,647)

56,165,691

104,022,380

129,256,624

560,984
59,753,189

692,125
185,165,519

397,665
182,407,695

526,201
218,210,008

6,187,821

(90,394,314)

(131,524,808)

(146,780,066)

26

523,806
6,711,627

(9,324,819)
(99,719,133)

461,083
(131,063,725)

(7,037,033)
(153,817,099)

10

(105,652,256)
(98,940,629)

(69,233,836)
(168,952,969)

(131,063,725)

(153,817,099)

16

(787,439)

2,785,509

(609,578)

2,700,728

26

-

(557,102)

-

(540,146)

(787,439)

2,228,407

(609,578)

2,160,582

(787,439)
(99,728,068)

2,228,407
(166,724,562)

(609,578)
(131,673,303)

2,160,582
(151,656,517)

ผลขาดทุนจากการดอยคาและสํารองตางๆ (กลับรายการ)
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดจากการดําเนินงานตอเนื่อง
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง
การดําเนินงานที่ยกเลิก
ขาดทุนสําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษี
ขาดทุนสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของ
ผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว
ภาษีเงินไดของรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหม
ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
- สุทธิจากภาษีเงินได
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
10

87

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562

2561

2562

2561

(บาท)
การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
สวนที่เปนของบริษัทใหญ

(98,950,042)

(168,907,524)

(131,063,725)

(153,817,099)

9,413
(98,940,629)

(45,445)
(168,952,969)

(131,063,725)

(153,817,099)

(99,737,024)

(166,679,117)

(131,673,303)

(151,656,517)

8,956
(99,728,068)

(45,445)
(166,724,562)

(131,673,303)

(151,656,517)

ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานและปรับลด
จากการดําเนินงานตอเนื่อง

0.02

(0.53)

(0.36)

(0.82)

ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานและปรับลด
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก

(0.29)

(0.37)

-

-

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ขาดทุนสําหรับป
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ขาดทุนตอหุน

88

27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

365,549,286

-

18

โอนไปขาดทุนสะสม

12

342,646,051

-

-

69,940,156

195,500,900
-

-

69,937,456
2,700
69,940,156

272,705,895

สวนเกิน
มูลคาหุน

-

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป
ขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย
การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
โดยอํานาจควบคุมไมเปลี่ยนแปลง
รวมการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย

195,500,000
900
195,500,900

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
เพิ่มหุนสามัญ
หุนทุนออกใหตามสิทธิ
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
17
17, 18
18

170,048,386

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

สําหรับปส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

-

(4,816,920)

-

602,115

-

602,115
602,115

4,214,805

ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุน

10,650,000

-

-

-

-

-

10,650,000

266,042,815

(356)

(344,997,760)

4,816,920

373,847,577

-

(168,907,524)
2,228,407
(166,679,117)

(356)
(356)

265,437,456
3,600
602,115
266,043,171

274,483,879

รวมสวนของ
ผูถือหุน
ของบริษัทใหญ

(356)
(356)

(168,907,524)
2,228,407
(166,679,117)

-

(183,135,207)

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
(บาท)

งบการเงินรวม
ขาดทุนสะสม

356

356
356

(84,370)

-

(45,445)
(45,445)

-

(39,281)

สวนของ
สวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจ
ควบคุม

373,763,207

-

(168,952,969)
2,228,407
(166,724,562)

266,043,171

-

265,437,456
3,600
602,115
266,043,171

274,444,598

รวม
สวนของ
ผูถือหุน

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

89

90
365,549,286

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป
กําไรหรือขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป

-

11

365,549,286

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย
การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
โดยอํานาจควบคุมไมเปลี่ยนแปลง
รวมการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย

สําหรับปส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

หมายเหตุ

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

13

342,646,051

-

-

-

342,646,051

สวนเกิน
มูลคาหุน

10,650,000

-

-

-

10,650,000

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

(444,734,784)

(98,950,042)
(786,982)
(99,737,024)

-

-

(344,997,760)

ขาดทุนสะสม
(บาท)

งบการเงินรวม
ขาดทุนสะสม

274,110,553

(98,950,042)
(786,982)
(99,737,024)

-

-

373,847,577

รวมสวนของ
ผูถือหุน
ของบริษัทใหญ

(75,214)

9,413
(457)
8,956

200

200
200

(84,370)

สวนของ
สวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจ
ควบคุม

274,035,339

(98,940,629)
(787,439)
(99,728,068)

200

200
200

373,763,207

รวม
สวนของ
ผูถือหุน

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

14

365,549,286

-

โอนไปขาดทุนสะสม

18

-

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป
ขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป

342,646,051

-

-

69,940,156

195,500,900

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

69,937,456
2,700
69,940,156

195,500,000
900
195,500,900

17
17, 18
18

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
เพิ่มหุนสามัญ
หุนทุนออกใหตามสิทธิ
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

272,705,895

สวนเกิน
มูลคาหุน

170,048,386

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

(บาท)

-

(4,816,920)

-

602,115

602,115
602,115

4,214,805

ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุน

10,650,000

-

-

-

-

10,650,000

(314,729,290)

4,816,920

(153,817,099)
2,160,582
(151,656,517)

-

-

(167,889,693)

ขาดทุนสะสม

ขาดทุนสะสม
ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

404,116,047

-

(153,817,099)
2,160,582
(151,656,517)

266,043,171

265,437,456
3,600
602,115
266,043,171

289,729,393

รวมสวนของ
ผูถือหุน

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

91

92
365,549,286

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

15

-

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป
ขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

365,549,286

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

342,646,051

-

342,646,051

สวนเกิน
มูลคาหุน

10,650,000

-

10,650,000

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

(446,402,593)

(131,063,725)
(609,578)
(131,673,303)

(314,729,290)

ขาดทุนสะสม

ขาดทุนสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

272,442,744

(131,063,725)
(609,578)
(131,673,303)

404,116,047

รวมสวนของ
ผูถือหุน

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สําหรับปส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนสําหรับป
ปรับรายการที่กระทบกําไร (ขาดทุน) เปนเงินสดรับ (จาย)
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
ผลขาดทุนจากการดอยคา
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน (กลับรายการ)
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
คาเผื่อสินคารับคืน (กลับรายการ)
สิทธิในการไดรับผลิตภัณฑคืน
ขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคา (กลับรายการ)
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย
ขาดทุนจากการตัดจําหนายภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
ดอกเบี้ยรับ
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนี้การคา
รายไดคางรับ
ลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) การดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
16

(98,940,629)

(168,952,969)

(131,063,725)

(153,817,099)

(248,481)
588,814
3,210,702
15,491,163
30,452,748
1,619,369
(913,400)
(41,314,647)
447,069
(482,048)
(131,424)
50,366
2,342,801
113,220
(3,858,703)
(91,573,080)

9,091,264
706,840
1,171,114
15,099,345
5,614,162
(1,873,820)
434,839
602,115
(2,070,322)
50,551,529
(1,381,736)
1,798,718
(43,080)
(48,219)
46,858
(3,700,246)
(92,953,608)

(461,083)
397,665
2,520,521
1,942,209
46,385,838
2,661,790
57,636,543
698,146
(201,697)
698,687
(8,799,250)
(27,584,356)

7,037,033
526,221
703,599
3,779,696
46,614,162
(739,450)
602,115
(2,070,322)
82,642,462
(451,771)
1,092,685
(27,856)
(48,219)
584
(4,116,210)
(18,272,370)

35,723,368
(614,223)
16,520,767
(1,933,550)
(1,088,120)
(340,000)
(173,200)
17,824
(25,198,706)
(4,815,402)
(1,301,164)
(594,690)
(307,771)
(75,677,947)

7,509,365
2,623,233
4,649,630
4,366,827
(5,322,896)
400,100
(1,140,730)
(8,629,581)
4,607,827
1,300,120
(639,673)
497,533
(22,495)
(33,541)
(82,787,889)

35,083,857
(1,207,585)
6,496,196
(3,610,083)
256,633
(340,000)
(170,000)
1,828,442
(6,200,853)
722,463
(1,269,722)
(167,906)
48,691
3,885,777

5,847,518
2,505,281
2,272,200
(262,270)
(54,367)
(1,141,030)
(11,514,727)
3,256,078
(249,518)
(846,736)
830,342
(8,715)
(17,638,314)
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สําหรับปส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ภาษีเงินไดจายออก
ภาษีเงินได หัก ณ ที่จายรับคืน
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) การดําเนินงาน

(1,310,825)
416,012
(76,572,760)

(บาท)
(632,165)
462,576
(82,957,478)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
(986,674)
416,012
3,315,115

(518,977)
462,576
(17,694,715)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อบริษัทยอยสุทธิจากเงินสดที่ไดมา

-

เงินลงทุนชั่วคราว

(445,091)

(36,370)

39,109

(10,000,000)
(100,000)

เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ในกองทุนสวนบุคคล

-

104,872,578

-

104,872,578

เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น

-

133,158,949

-

133,158,949

เงินสดจายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น

-

(133,000,000)

-

(133,000,000)

121,102

40,460

-

37,189

เงินสดจายเพื่อซื้อสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ

(3,528,109)

(12,397,731)

(3,359,340)

(10,340,013)

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

(4,179,460)

(27,063,019)

(1,974,032)

(2,379,252)

เงินสดรับจากการขายสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ

เงินสดรับชําระคืนจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

-

-

3,000,000

-

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

-

-

(87,000,000)

(36,000,000)

ดอกเบี้ยรับ

3,640,683

3,267,844

3,768,585

3,681,517

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

(4,390,875)

67,285,089

(85,525,678)

49,930,968

(1,000,000)

(50,000,000)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินลงทุนในบริษัทยอย

-

-

เงินสดรับจากการออกหุนทุน

-

273,700,000

-

273,700,000

เงินสดรับจากหุนทุนออกใหตามสิทธิ

-

3,600

-

3,600

คาใชจายในการออกหุนทุน

-

(8,262,545)

-

(8,262,545)

เงินสดจายเพื่อชําระเงินกูยืม

-

(2,881,172)

-

-

ดอกเบี้ยจาย
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(386,101)
(386,101)

(357,446)
262,202,437

(224,893)
(1,224,893)

(252,979)
215,188,076

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(81,349,736)

246,530,048

(83,435,456)

247,424,329

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

338,748,381
257,398,645

92,218,333
338,748,381

333,480,852
250,045,396

86,056,523
333,480,852

491,490

237,785
31,851,545

1,111,719

1,230,425

รายการที่ไมใชเงินสด
เจาหนี้คาซื้อสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ
เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

94

(1,557,622)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ขอมูลทั่วไป
เกณฑการจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
การซื้อบริษัทยอย
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
การดําเนินงานที่ยกเลิก
เงินลงทุนในบริษัทยอย
สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ
คาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
เจาหนี้อื่น
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
ทุนเรือนหุน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สํารองตามกฎหมาย
สวนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได
รายไดอื่น
ตนทุนในการจัดจําหนาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน
คาใชจายตามลักษณะ
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน

18
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

96

หมายเหตุ

สารบัญ

28
29
30
31

เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช
การจัดประเภทรายการใหม

19
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2563
1

ขอมูลทั่วไป
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยมีที่อยูจดทะเบียนของบริษัทตั้งอยูเลขที่ 333 อาคารเลาเปงงวน 1
ชั้นที่ 24 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (ผูถือ หุน รายใหญ ของบริษัทเดิม) ได
จําหนายหุนของบริษัทจํานวน 120.81 ลานหุน คิดเปนรอยละ 33.05 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท และเปน
จํ านวนหุ น ทั้ งหมดที่ ท างบริ ษั ท เนชั่ น มั ล ติ มี เดี ย กรุ ป จํ ากั ด (มหาชน) ถื อ ครอง ส งผลให มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
โครงสรางผูถือหุนที่สําคัญของกลุมบริษัท โดยผูถือหุนรายใหญหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนใน
ระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไดแก Silom Limited ซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในหมูเกาะบริติชเวอรจิน
(ถือหุนรอยละ 48.13) และนายวันชัย พันธุวิเชียร สัญชาติไทย (ถือหุนรอยละ 22.75)
บริษัทดําเนิ นธุรกิจหลักเกี่ยวกับการเปนผูนํ าเขา ผลิต และจําหนายสื่อสิ่งพิมพของในประเทศและตางประเทศ
ผลิตรายการโทรทัศน และใหบ ริก ารโฆษณาผานสื่อ โทรทัศน สื่อ ดิจิทัล และการบริห ารลิขสิท ธิ์ รายละเอียด
ของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 11

2

เกณฑการจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโ ดย
สภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ

20
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับไดมีการออกและปรับปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุง
ใหมนั้น มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทซึ่งไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอ
งบการเงินของกลุมบริษัท ทั้งนี้ กลุมบริษัท ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได
จากสัญ ญาที่ทํากับลูกคา (“TFRS 15”) เปนครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได (“TAS 18”)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญากอสราง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวของ รายละเอียดของนโยบายการบัญชีไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 3 (ด)
นอกจากนี้กลุมบริษัทไมไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งยังไมมีผลบังคับใชใน
งวดปจจุบันมาถือปฏิบัติในการจัดทํางบการเงินนี้กอนวันที่มีผลบังคับใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก
และปรับปรุงใหมที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัทไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 30
(ข) สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําเปนเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัท
(ค) การใชวิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ การประมาณการ
และขอสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกตางจากที่ประมาณการไว ประมาณการและขอสมมติที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยาง
ตอเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
(1)

การใชวิจารณญาณ
ขอมูลเกี่ยวกับการใชวิจารณญาณในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีซึ่งมีผลกระทบที่มีนัยสําคัญที่สุดตอ
จํานวนเงินที่รับรูในงบการเงิน ประกอบดวยหมายเหตุขอตอไปนี้
หมายเหตุขอ 3 (ด)
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การพิจารณาเกี่ยวกับการรับรูรายได
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21

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(2)

ขอสมมติและความไมแนนอนของการประมาณการ
ขอมูลเกี่ยวกับขอสมมติและความไมแนนอนของการประมาณการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีความเสี่ยง
อยางมีนัยสําคัญที่จะสงผลใหตองมีการปรับปรุงที่มีสาระสําคัญในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน
ในปบัญชีถัดไป ไดเปดเผยในหมายเหตุขอตอไปนี้
หมายเหตุขอ 3 (ด)
หมายเหตุขอ 4

การรับรูรายไดที่มีการประมาณการรับคืนสินคา
การซื้อบริษัทยอยซึ่งการวัดมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให (รวมสิ่ง
ตอบแทนที่คาดวาจะตองจาย) และมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาและ
หนี้สินที่รับมาวัดมูลคาโดยใชเกณฑการประมาณการ
หมายเหตุขอ 3 (ง)
การวัดมูลคาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น เงินใหกูยืม
และการดอยคาของสินทรัพยตามสัญญา
หมายเหตุขอ 5 7 และ 8
การประเมินมูลคาที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินได
หมายเหตุขอ 9
การประมาณการมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับของสินคาคงเหลือ
หมายเหตุขอ 11 13 และ 14 การทดสอบการดอยคาเกี่ยวกับการใชขอสมมติที่สําคัญในการประมาณมูลคา
ที่คาดวาจะไดรับคืน
หมายเหตุขอ 16
การวัดมูลคาภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเกี่ยวกับขอ
สมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยและ
หมายเหตุขอ 26
การรับรูสินทรัพยภาษีเงินได การคาดการณกําไรทางภาษีในอนาคตที่จะนํา
ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชประโยชน
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ง)

การปรับโครงสรางธุรกิจและการใชเกณฑในการดําเนินงานตอเนื่อง
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทวันที่ 3 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการมีมติปรับโครงสรางการประกอบ
ธุรกิจผลิตและจําหนายสิ่งพิมพของกลุมบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันและมุงเนนการผลิตและ
จําหนายสิ่งพิมพเฉพาะที่ทํากําไรใหแกกลุมบริษัท ซึ่งผลจากการดําเนินการดังกลาว กลุมบริษัทไดมีการรับรูผล
ขาดทุนจากมูลคาที่ลดลงของสินคาคงเหลือ และตัดจําหนายลิขสิทธิ์สําหรับสิ่งพิมพในป 2559 นอกจากนี้ สําหรับป
สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 กลุ ม บริษั ท มี ข าดทุ น สุ ท ธิในงบกํ าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็จ รวมและงบกํ าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการจํานวน 98.94 ลานบาท และ 131.06 ลานบาท ตามลําดับ และ ณ วันเดียวกัน กลุมบริษัทมี
ขาดทุ นสะสมจํานวน 444.73 ลานบาท และ 446.40 ลานบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ โดยกลุมบริษัทอยูระหวางการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจและพัฒนาธุรกิจ
เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันในอนาคต สําหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ผูบริโภคที่รับขอมูลขาวสารผานโลกออนไลนมากขึ้น เชน การเพิ่มชองทางการจัดจําหนายผานทางออนไลนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การคัดสรรหนังสือ การปรับปรุงการจัดสงหนังสือใหรวดเร็วขึ้น ลดสัดสวนการจัดจําหนาย
ผานรานหนังสือ (Modern Trade) และขยายธุรกิจเพื่อเจาะกลุมตลาดลูกคาใหกวางขวางมากขึ้น เปนตน ซึ่งกลุม
บริษัทไดปรับโครงสรางทางการเงินโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคลองภายใน
กลุมบริษัทและจัดตั้งบริษัทยอยเพิ่มขึ้นในป 2562
ฝายบริหารของกลุมบริษัทเชื่อวาการจัดทํางบการเงินตามขอสมมติทางบัญชีที่วากลุมบริษัทจะดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องตอไปมีความเหมาะสม เนื่องจากกลุมบริษัทยังมีเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคลองเพียงพอสําหรับการ
ดําเนินธุรกิจอยางนอย 12 เดือนนับตั้งแตวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ดังนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการจึงไมไดรวมรายการปรับปรุงมูลคาสินทรัพยและการจัดประเภทรายการสินทรัพยและหนี้สินใหม ซึ่งอาจ
จําเปนหากกลุมบริษัทและบริษัทไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได

3

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ก) เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”)
การรวมธุรกิจ
กลุมบริษัทบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อการควบคุม (ตามที่กลาวไวในสวนของบริษัทยอย) ถูก
โอนไปยังกลุมบริษัท ยกเวนในกรณีที่เปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
วัน ที่ ซื้ อกิจการคือวัน ที่ อํานาจในการควบคุมนั้ น ไดถูกโอนไปยังผูซื้ อ การกําหนดวัน ที่ ซื้ อ กิจการและการระบุ
เกี่ยวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝายหนึ่งไปยังอีกฝายหนึ่งตองใชดุลยพินิจเขามาเกี่ยวของ
คาความนิยมถูกวัดมูลคา ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนใหซึ่งรวมถึงการรับรูจํานวน
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ หักดวยมูลคาสุทธิ (มูลคายุติธรรม) ของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและ
หนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลคา ณ วันที่ซื้อ กําไรจากการซื้อในราคาต่ํากวามูลคายุติธรรมรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที
สิ่งตอบแทนที่โอนใหตองวัดดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่โอนไป หนี้สินที่กลุมบริษัทกอขึ้นเพื่อจายชําระ
ใหแกเจาของเดิม และสวนไดเสียในสวนของเจาของที่ออกโดยกลุมบริษัท ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนใหยังรวมถึง
มูลคายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและมูลคาของโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ออกแทนโครงการของผูถูก
ซื้อเมื่อรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลใหสิ้นสุดความสัมพันธของโครงการเดิมระหวางกลุมบริษัทและผูถูกซื้อ
ใหใชราคาที่ต่ํากวาระหวาง มูลคาจากการยกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญา และมูลคาองคประกอบนอกตลาด ไป
หักจากสิ่งตอบแทนที่โอนใหและรับรูเปนคาใชจายอื่น
หากมีการออกโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (โครงการทดแทน) เพื่อแลกเปลี่ยนกับโครงการที่พนักงานของผู
ถูกซื้อถืออยู (โครงการผูถูกซื้อ) ขึ้นอยูกับตนทุนบริการในอดีต ผูซื้อตองวัดสวนของโครงการทดแทนดวยมูลคาตาม
ราคาตลาดซึ่งเปนสวนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่โอน หากมีขอกําหนดเกี่ยวกับการทํางานในอนาคต ผลตางระหวาง
มูลคาซึ่งรวมอยูในสิ่งตอบแทนที่โอนไป และ ราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรูเปนผลตอบแทนพนักงาน
ภายหลังการรวมธุรกิจ
สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันซื้อกิจการ และวัดมูลคาภายหลังดวยมูลคายุติธรรม
ณ ทุกวันที่รายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมรับรูในกําไรหรือขาดทุน
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรูเปนหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณในอดีต และสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ
ตน ทุ น ที่ เกี่ยวขอ งกับการซื้ อของกลุม บริษัท ที่ เกิดขึ้น ซึ่ งเปน ผลมาจากการรวมธุรกิจ เชน คาที่ ปรึก ษากฎหมาย
คาธรรมเนียมวิชาชีพและคาที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น
หากการบั น ทึ ก บั ญ ชี เมื่ อ เริ่ม แรกสํ าหรับ การรวมธุ ร กิ จไม เสร็จ สมบู ร ณ ภ ายในวัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงานที่
การรวมธุรกิจเกิดขึ้น กลุมบริษัทประมาณการมูลคาของรายการซึ่งขอมูลทางบัญชียังไมสมบูรณเพื่อรายงาน มูลคา
ประมาณการดังกลาวจะถูกปรับปรุง หรือรับรูสินทรัพย หรือหนี้สินเพิ่มเติมในระหวางชวงระยะเวลาในการวัด
มูลคา เพื่อสะทอนผลของขอมูลเพิ่มเติมที่ไดรับเกี่ยวกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมที่มีอยู ณ วันที่ซื้อ ซึ่ง
ขอมูลดังกลาวมีผลตอการวัดมูลคาของจํานวนตางๆ ที่เคยรับรูไว ณ วันที่ซื้อ
บริษัทยอย
บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุมบริษัทเปดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวของกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอํานาจเหนือกิจการนั้นทําให
เกิดผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุมบริษัท งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม
นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุมบริษัทวัดมูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมตามอัตราสวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิที่ไดมา
จากผูถูกซื้อ
การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอยของกลุมบริษัทที่ไมทําใหกลุมบริษัทสูญเสียอํานาจการควบคุมจะบันทึก
บัญชีโดยถือเปนรายการในสวนของเจาของ
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การสูญเสียการควบคุม
เมื่อกลุมบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย กลุมบริษัทตัดรายการสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทยอยนั้นออก
รวมถึงสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมและสวนประกอบอื่นในสวนของเจาของที่เกี่ยวของกับบริษัทยอยนั้น กําไร
หรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สวนไดเสียในบริษัทยอยเดิม
ที่ยังคงเหลืออยูใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายได หรือคาใชจายที่ยังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลมา
จากรายการระหวางกิจการในกลุม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม
(ข) เงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของแตละบริษัทในกลุมบริษัท
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการ
ดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑราคา
ทุนเดิม แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงคาใหรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น
(ค) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท
เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปน
สวนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ง)

ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น เงินใหกูยืมระยะสั้นและสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา
ลูก หนี้รับ รูเมื่อกลุมบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการไดรับสิ่งตอบแทนตามสัญญา หากกลุมบริษัทรับ รู
รายไดกอนที่จะมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการไดรับสิ่งตอบแทน จํานวนสิ่งตอบแทนนั้นจะรับรูเปนสินทรัพย
ที่เกิดจากสัญญา
ลูกหนี้แสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กลุมบริษัทกําหนดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให
สะทอนถึงมูลคาที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไดของลูกหนี้ ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากลูกหนี้แตละรายอางอิงจากรายงานจําแนกอายุของลูกหนี้ รวมถึงการวิเคราะห
ประวัติการชําระหนี้และความสามารถในการชําระเงินในอนาคตของลูกหนี้ หนี้สูญจะถูกตัดจําหนายเมื่อเกิดขึ้น
สิน ทรัพ ยที่เกิดจากสัญ ญาวัด มูลคาดวยมูลคาของสิ่งตอบแทนที่ก ลุมบริษัทคาดวาจะไดรับหักขาดทุนจากการ
ดอยคา

(จ) สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือวัดมูลคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
ตน ทุนของสิ นคาประกอบดวยราคาทุ นที่ซื้ อ ตน ทุน แปลงสภาพหรือตนทุ นอื่นเพื่ อให สินคาอยูในสถานที่และ
สภาพปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตที่ผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคา
โสหุยการผลิตอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
ตนทุนคํานวณโดยใชวิธี ดังนี้
สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต - หนังสือ
รายการโทรทัศน / เทปวิดิโอ
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- วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
- แสดงมูลคาตน ทุน ของรายการทั้ งที่ อยูระหวางการผลิต
และที่ ผ ลิ ต เสร็ จ ต น ทุ น ของรายการ/หรื อ เทปวิ ดิ โ อ
ประกอบดวย คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการ
ผลิตรายการ รับรูเปนตนทุนเมื่อไดโอนสิทธิ์และสงมอบ
หรือเมื่อไดออกอากาศแลว
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มู ล ค า สุ ท ธิ ที่ จ ะได รั บ เป น การประมาณราคาที่ จ ะขายได จ ากการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หั ก ด ว ยค า ใช จ ายที่ จํ า เป น
โดยประมาณในการขาย
กลุมบริษัทประเมินมูลคาของสินคาคงเหลือประเภทสิ่งพิมพจากมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ ซึ่งผูบริหารมีการใช
ดุลยพินิจในการประเมินมูลคาจากการจัดประเภทสินคาคงเหลือตามชองทางการจัดจําหนายและแผนการดําเนิน
ธุรกิจในอนาคต
สิทธิในการไดรับคืนสินคารับรูเมื่อคาดวาจะไดรับคืนสินคาจากลูกคาและวัดมูลคาโดยอางอิงจากมูลคาตามบัญชี
เดิมของสินคาคงเหลือที่ขายหักตนทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในการรับคืนสินคาดังกลาว
(ฉ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน
(ช) สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ
การรับรูและการวัดมูลคา
สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ
สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา
ราคาทุ น รวมถึ งต น ทุ น ทางตรงที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การได ม าของสิ น ทรั พ ย และต น ทุ น ทางตรงอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
การจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค สําหรับอุปกรณที่ควบคุม
โดยลิขสิทธิ์ซอฟตแวรซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟตแวรนั้นไดถือวา ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของอุปกรณ
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สวนประกอบของรายการสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณแตละรายการที่มีอายุการใหประโยชนไมเทากัน
ตองบันทึกแตละสวนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่
ไดรับจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ โดยรับรูในกําไรหรือขาดทุน
ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการสวนปรับปรุงสินทรัพยเชา
และอุปกรณ ถามีความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น
และสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคา
ตามบัญชี ตนทุนที่เกิดขึ้นในการซอมบํารุงสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูใน
กําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
คาเสื่อมราคา
คาเสื่อมราคาคํานวณจากมูลคาเสื่อมสภาพของรายการสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคา
ทุนของสินทรัพยหรือตนทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย
คาเสื่อมราคาบั น ทึกเปน คาใชจายในกําไรหรือขาดทุ น คํานวณโดยวิธีเส นตรงตามเกณฑ อ ายุการให ประโยชน
โดยประมาณของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดง
ไดดังนี้
5 ป
5 ป
5 ป

สวนปรับปรุงสินทรัพยเชา
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสรางและติดตั้ง

วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยที่สุดทุกสิ้นรอบ
ปบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ซ) สินทรัพยไมมตี ัวตน
คาความนิยม
ค า ความนิ ย มที่ เกิ ด จากการซื้ อ กิ จ การของบริ ษั ท ย อ ยรั บ รู ในสิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตน การรั บ รู มู ล ค าเริ่ ม แรกของ
คาความนิยม ไดอธิบายในหมายเหตุขอ 3 (ก) ภายหลังจากการรับรูเริ่มแรก คาความนิยมจะถูกวัดมูลคาดวยวิธีราคา
ทุนหักผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม สําหรับตราสารทุน - การบัญชีดานผูลงทุนมูลคาตามบัญชีของคาความนิยม
รวมอยูในมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอยคาในเงินลงทุนตองไมถูกปนสวนใหสินทรัพย
ใด ๆ ที่เปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงคาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ ที่กลุมบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด วัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนาย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
รายจายภายหลังการรับรูรายการ
รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเมื่อกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเปน
สินทรัพยที่สามารถระบุไดที่เกี่ยวของนั้น คาใชจายอื่นรวมถึงคาความนิยมและตราผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นภายในรับรูใน
กําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
คาตัดจําหนาย
คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือจํานวนอื่นที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือ
ค าตั ด จําหน ายรับ รู ในกํ าไรหรื อ ขาดทุ น โดยวิ ธี เส น ตรงซึ่ ง โดยส ว นใหญ จ ะสะท อ นรู ป แบบที่ ค าดว าจะได รั บ
ประโยชนเ ชิง เศรษฐกิจ ในอนาคตจากสิน ทรัพ ยนั้น ตามระยะเวลาที่ค าดวา จะไดรับ ประโยชนจ ากสิน ทรัพ ย
ไมม ีตัว ตน ซึ ่ง ไมร วมคา ความนิย ม โดยเริ่ม ตัดจําหน ายสิ น ทรัพ ยไม มีตัวตนเมื่ อ สิ น ทรัพ ยนั้ น พรอ มที่ จะให
ประโยชน
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนสําหรับปปจจุบันและปเปรียบเทียบแสดงไดดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอรและคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
คาลิขสิทธิ์หนังสือ

คาลิขสิทธิ์รายการ
เครื่องหมายการคา

3 - 5 ป
พิจารณาจากจํานวนเงินตัดจําหนายที่สูงกวาระหวางวิธีเสนตรง
ภายในระยะเวลาสามถึงเจ็ดป และการคํานวณตามจํานวนเลม
ของหนังสือที่พิมพหรือจําหนายไดภายใตสัญญาลิขสิทธิ์นั้นๆ
2 ป
3 ป

กลุมบริษัทไมคิดคาตัดจําหนายสําหรับซอฟตแวรระหวางการพัฒนา
วิธีการตัดจําหนาย ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม
(ฌ) สินทรัพยตนทุนของสัญญา
สิ น ทรัพ ยต น ทุ น ของสั ญ ญาเป น ต น ทุ น ส วนเพิ่ ม ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการทํ าสั ญ ญากั บ ลูก ค า โดยกลุ ม บริษั ท คาดวาจะ
สามารถเรียกเก็บตนทุนดังกลาวได
สินทรัพยตนทุนของสัญญาวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคา คาตัดจําหนาย
บันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรง
(ญ) การดอยคา
ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม
ในกรณีที่มีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน สําหรับคาความนิยมและสินทรัพยไมมี
ตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน หรือยังไมพรอมใชงาน จะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนทุกป
ในชวงเวลาเดียวกัน
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดสูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เวนแตเมื่อมีการกลับรายการ
การประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มของสินทรัพยชิ้นเดียวกันที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลา
ตอมา ในกรณีนี้จะรับรูในสวนของผูถือหุน
เมื่อมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความ
ชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในกําไรหรือ
ขาดทุนโดยไมตองปรับกับยอดสินทรัพยทางการเงินดังกลาว ยอดขาดทุนที่บันทึกในกําไรหรือขาดทุนเปนผลตาง
ระหวางราคาทุน ที่ซื้อกับมูลคายุติธรรมในปจจุบัน ของสิ นทรัพย หั กขาดทุน จากการดอยคาของสิน ทรัพ ยท าง
การเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรูแลวในกําไรหรือขาดทุน
การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเผื่อขาย คํานวณโดยอางอิงถึงมูลคายุติธรรม
มูลคาที่ คาดวาจะไดรับ คืน ของสิ น ทรัพ ยที่ ไม ใชสิ น ทรัพ ยทางการเงิน หมายถึง มู ลคาจากการใชของสิ น ทรัพ ย
หรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของ
สินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง
ภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย
สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น จะพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
รวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย
การกลับรายการดอยคา
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สวนสินทรัพยทางการเงิน
ที่เปนตราสารหนี้ที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่
ไมใชสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการ
ดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกิน
กวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคา
มากอน
(ฎ) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(ฏ) หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเปนภาระผูกพันที่จะตองโอนสินคาหรือบริการใหกับลูกคา หนี้สินที่เกิดจากสัญญารับรูเมื่อ
กลุมบริษัทไดรับชําระหรือมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการไดรับสิ่งตอบแทนที่เรียกคืนไมไดจากลูกคากอนที่กลุม
บริษัทรับรูรายไดที่เกี่ยวของ
(ฐ) ผลประโยชนของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพั นในการสมทบเขาโครงการสมทบเงิน จะถูกรับรูเป นคาใชจายพนั กงานในกําไรหรือ ขาดทุ นในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานไดทํางานใหกับกิจการ
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทจากโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวถูกคํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชนในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในปจจุบันและในงวดกอนๆ ผลประโยชน
ดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวนั้นจัดทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในการวั ด มู ล ค าใหม ข องหนี้ สิ น ผลประโยชน ที่ กํ าหนดไว สุ ท ธิ กํ าไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณตามหลั ก
คณิ ตศาสตรประกันภัยจะถูกรับรูรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุมบริษัทกําหนดดอกเบี้ยจายของ
หนี้ สิ น ผลประโยชน ที่ กํ าหนดไวสุ ท ธิโดยใช อัต ราคิ ด ลดที่ ใช วัด มู ลค าภาระผู กพั น ตามโครงการผลประโยชน
ณ ตนป โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชนที่กําหนดไวสุทธิซึ่งเปนผลมาจากการสมทบเงิน
และการจายชําระผลประโยชน ดอกเบี้ ยจายสุ ท ธิและคาใชจายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวของกับโครงการผลประโยชน รับ รู
รายการในกําไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชนของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชนที่
เกี่ยวของกับการบริการในอดีต หรือกําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที
กลุมบริษัทรับรูกําไรและขาดทุนจากการจายชําระผลประโยชนพนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชนเมือ่ เลิกจาง
ผลประโยชนเมื่อเลิกจางจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อวันใดวันหนึ่งตอไปนี้เกิดขึ้นกอน เมื่อกลุมบริษัทไมสามารถยกเลิก
ขอเสนอการใหผลประโยชนดังกลาวไดอีกตอไป หรือเมื่อกลุมบริษัทรับรูตนทุนสําหรับการปรับโครงสราง หาก
ระยะเวลาการจายผลประโยชนเกินกวา 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชนเมื่อเลิกจางจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานรับรูเปนคาใชจายเมื่อพนักงานทํางานให หนี้ สิ น รั บ รู ด ว ยมู ล ค า ที่ ค าดว า จะจ า ย
ชํา ระ หากกลุ ม บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะตองจายอันเปนผลมาจากการ
ที่พนักงานไดทํางานใหในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล
(ฑ) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
มูลคายุติธรรมของสิทธิซื้อหุน ณ วันที่ใหสิทธิแกพนักงาน (ชําระดวยตราสารทุน) รับรูเปนคาใชจายพรอมๆ ไปกับ
การเพิ่มขึ้นในสวนของผูถือหุน ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเขาใชสิทธิไดอยางไมมีเงื่อนไข จํานวนที่รับรูเปน
คาใชจายจะถูกปรับปรุงเพื่อใหสะทอนถึงจํานวนสิทธิซื้อหุนที่แทจริงซึ่งเขาเงื่อนไขการใหบริการที่เกี่ยวของและ
เงื่อนไขการไดรับสิทธิที่ไมใชเงื่อนไขเรื่องตลาดทุน ซึ่งเปนจํานวนที่เดิมเคยรับรูตามจํานวนสิทธิซื้อหุนที่เขาเงื่อนไข
การใหบริการที่เกี่ยวของและเงื่อนไขการไดรับสิทธิที่ไมใชเงื่อนไขเรื่องตลาดทุน ณ วันที่ไดรับสิทธิ สําหรับเงื่อนไข
การไดรับสิทธิที่ไมใชเงื่อนไขการบริการหรือผลงาน มูลคายุติธรรมของสิทธิซื้อหุน ณ วันที่ให สิทธิจะถูกวัดคา
เพื่อใหสะทอนถึงเงื่อนไขนั้นและไมมีการปรับปรุงสําหรับผลตางระหวางจํานวนที่คาดไวกับผลที่เกิดขึ้นจริง
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลคายุติธรรมของจํานวนที่จายใหแกพนักงานจากราคาหุนที่เพิ่มขึ้นที่ชําระดวยเงินสดรับรูเปนคาใชจายพรอมๆ ไป
กับการเพิ่มขึ้นในสวนของหนี้สิน ตลอดระยะเวลาที่พนักงานมีสิทธิไดรับชําระอยางไมมีเงื่อนไข หนี้สินถูกวัด
มูลคาใหมทุกๆ วันที่ในรายงานและวันที่จายชําระ การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหนี้สินรับรูเปนคาใชจาย
พนักงานในกําไรหรือขาดทุน
(ฒ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้น
ในปจจุบันอันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตซึ่งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ และมี
ความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระผูกพันดังกลาว ประมาณ
การหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงถึง
ภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนจํานวนที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน
(ณ) การวัดมูลคายุตธิ รรม
กลุมบริษัทกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุมผูประเมิน
มูลคาซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมตอการวัดมูลคายุติธรรมที่มีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน
กลุ ม ผู ป ระเมิ น มู ล ค ามี ก ารทบทวนข อ มู ล ที่ ไม ส ามารถสั ง เกตได และปรับ ปรุ งการวัด มู ล ค าที่ มี นั ยสํ าคั ญ อย าง
สม่ําเสมอ หากมีการใชขอมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการตั้งราคา กลุมผู
ประเมินไดประเมินหลักฐานที่ไดมาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนขอสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลคารวมถึงการจัดลําดับ
ชั้นของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยางเหมาะสม
ประเด็นปญหาของการวัดมูลคาที่มีนัยสําคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของกลุมบริษัท
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สิน กลุมบริษัทใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
มูลคายุติธรรมเหลานี้ถูกจัดประเภทในแตละลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลที่ใชในการประเมินมูลคา ดังนี้




ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน
ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอื่นที่สังเกตไดโดยตรงหรือโดยออมสําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือ
จากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1
ขอมูลระดับ 3 ขอมูลที่ใชเปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น

หากขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่
แตกตางกัน การวัดมูลคายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั้นของมูลคา
ยุติธรรมของขอมูลที่อยูในระดับต่ําสุดที่มีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมโดยรวม
กลุมบริษัทรับรูการโอนระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
(ด) รายได
นโยบายการบัญชีสําหรับการรับรูรายไดในป 2562
รายไดรับรูเมื่อลูกคามีอํานาจควบคุมในสินคาหรือบริการดวยจํานวนเงินที่สะทอนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุมบริษัทคาด
วาจะมีสิทธิไดรับซึ่งไมรวมจํานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลคาเพิ่มและแสดงสุทธิจากสวนลดการคา
การขายสินคาและบริการ
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อลูกคามีอํานาจควบคุมในสินคาซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการสงมอบสินคาใหกับ
ลูกคา สําหรับสัญญาที่ใหสิทธิลูกคาในการคืนสินคา รายไดจะรับรูในจํานวนที่มีความเปนไปไดคอนขางแนใน
ระดับสูงมากวาจะไมมีการกลับรายการอยางมีนัยสําคัญของรายไดที่รับรูสะสม ดังนั้น รายไดที่รับรูจะปรับปรุงดวย
ประมาณการรับคืนสินคาซึ่งประมาณการจากขอมูลในอดีต
รายไดจากการใหบริการรับรูตลอดชวงเวลาหนึ่งเมื่อไดใหบริการ ขั้นความสําเร็จของงานประเมินโดยใชวิธีการ
สํารวจงานที่ไดทําแลว ตนทุนที่เกี่ยวของรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สําหรับสัญญาที่มีการรวมการขายสินคาและบริการเขาดวยกัน กลุมบริษัทบันทึกสินคาและบริการแยกจากกัน หาก
สินคาและบริการดังกลาวแตกตางกัน (เชน หากสามารถแยกสินคาหรือบริการดังกลาวออกจากกันไดและลูกคา
ไดรับประโยชนจากสินคาหรือบริการนั้น) หรือ มีการใหบริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที่แตกตาง
กัน สิ่งตอบแทนที่ไดรับจะถูกปนสวนตามสัดสวนของราคาขายที่เปนเอกเทศของสินคาและบริการนั้นๆ ซึ่งไดระบุ
ไวในรายงานอัตราคาสินคาหรือบริการที่กลุมบริษัทขายสินคาและบริการเปนเอกเทศแยกตางหาก
รายไดคาโฆษณา
รายไดคาโฆษณารับรูเมื่อมีการใหบริการการโฆษณาทางสื่อตางๆ แลว
รายไดคานายหนา
สําหรับสั ญ ญาที่กลุมบริษัท ดําเนิ นการจัดหาสินคาหรือบริการแทนลูกคาและไมมีอํานาจควบคุมในสินคาหรือ
บริการดังกลาวกอนที่ผูขายหรือผูใหบริการหลักจะโอนสินคาหรือบริการนั้นใหกับลูกคา กลุมบริษัทดําเนินการใน
ลักษณะการเปนตัวแทนและรับรูผลตอบแทนสุทธิของสัญญาดังกลาวเปนรายไดจากคานายหนา
นโยบายการบัญชีสําหรับการรับรูรายไดในป 2561
รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา
การขายสินคาและใหบริการ
รายไดรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไป
ใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวนั้นหรือมีความ
ไมแนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการนั้นไมอาจวัดมูลคาของ
จํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา
รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการ
รายไดคาโฆษณา
รายไดคาโฆษณารับรูเมื่อมีการใหบริการโฆษณาทางสื่อตางๆ แลว
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
คานายหนา
สําหรับรายการคาที่กลุมบริษัทเขาลักษณะการเปนตัวแทนมากกวาการเปนตัวการ กลุมบริษัทจะรับรูรายไดดวย
จํานวนเงินสุทธิเปนคานายหนา
(ต) รายไดคาเชา
รายไดคาเชารับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
(ถ) รายไดจากการลงทุน
รายไดจากการลงทุนประกอบดวยดอกเบี้ยรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร และดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรือ
ขาดทุนตามเกณฑคงคาง
(ท) ตนทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น
(ธ) สัญญาเชาดําเนินงาน
รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
คาเชาที่อาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเชา เมื่อไดรับ
การยืนยันการปรับคาเชา
(น) ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินได
ของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุนเวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวของ
ในการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ภาษี เงิน ได ของงวดป จ จุบั น ได แ ก ภ าษี ที่ ค าดว าจะจายชํ าระหรือ ได รับ ชํ าระ โดยคํ านวณจากกํ าไรหรือ ขาดทุ น
ประจําปที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบั งคับใช ณ วัน ที่รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปกอนๆ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้ สิ น และจํ า นวนที่ ใ ช เพื่ อ ความมุ ง หมายทางภาษี ภาษี เงิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี จ ะไม ถู ก รั บ รู เมื่ อ เกิ ด จาก
ผลแตกตางชั่วคราวตอไปนี้ การรับรูคาความนิยมในครั้งแรก การรับ รูสิน ทรัพยห รือหนี้ สิน ในครั้งแรกซึ่งเป น
รายการที่ไมใชการรวมธุรกิจและรายการนั้น ไมมีผ ลกระทบตอ กํา ไรขาดทุน ทางบัญ ชีห รือ ทางภาษี และผล
แตกตางที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยหากเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการในอนาคตอันใกล
การวัดมูลคาของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุมบริษัท
คาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหนี้สินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ
โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน
ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี กลุมบริษัทคํานึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณทางภาษีที่ไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีที่ตองจายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตองชําระ กลุม
บริษั ทเชื่อ วาไดตั้งภาษี เงิน ไดคางจายเพี ยงพอสํ าหรับ ภาษีเงิน ไดที่จะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผล
กระทบจากหลายปจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต การประเมินนี้อยูบน
พื้นฐานการประมาณการและขอสมมติ และอาจจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูล
ใหมๆ อาจจะทําใหกลุมบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายที่มีอยู การ
เปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว กําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตองพิจารณาถึง
การกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของ ดังนั้น กําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผล
แตกตางชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแตละบริษัทยอยในกลุมบริษัทแลวอาจมีจํานวนไมเพียงพอที่จะบันทึก
สินทรัพยภาษีเงินไดทั้งจํานวน สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง

116

39

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(บ) การดําเนินงานที่ยกเลิก
การดําเนินงานที่ยกเลิกเปนสวนประกอบของธุรกิจของกลุมบริษัทเปนสายงานธุรกิจที่สําคัญหรือเขตภูมิศาสตรที่
แยกตางหากที่ยกเลิกหรือถือไวเพื่อขาย หรือเปนบริษัทยอยที่ซื้อมาเพื่อขายตอ โดยจัดประเภทเปนการดําเนินงานที่
ยกเลิกเมื่อมีการขาย หรือ เมื่อเขาเงื่อนไขของการถือไวเพื่อขาย แลวแตเวลาใดจะเกิดขึ้นกอน เมื่อมีการจัดประเภท
เปนการดําเนินงานที่ยกเลิก งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเปรียบเทียบจะถูกปรับปรุงใหมเสมือนวาสวนงานนั้น
ไดถูกยกเลิกตั้งแตตนงวดที่นํามาเปรียบเทียบ
(ป) กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
กลุ ม บริ ษั ท แสดงกํ า ไร (ขาดทุ น ) ต อ หุ น ขั้ น พื้ น ฐานและกํ า ไร (ขาดทุ น ) ต อ หุ น ปรั บ ลดสํ า หรั บ หุ น สามั ญ
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุนของผูถือหุนสามัญของบริษัท ดวยจํานวน
หุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายระหวางป กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรหรือ
ขาดทุนของผูถือหุนสามัญที่ปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนาย และผลกระทบของ
ตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญปรับลดทั้งหมดและสิทธิซื้อหุนของพนักงาน
(ผ) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันทั้งทางตรงและ
ทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุมบริษัท หรือ บุคคลหรือ
กิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญเดียวกันกับกลุมบริษัท หรือ กลุม
บริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันทั้งทางตรงและทางออม หรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญในการตัดสินใจ
ทางการเงินและการบริหารตอบุคคลหรือกิจการนั้น
(ฝ) รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ผลการดําเนินงานของสวนงานที่รายงานตอประธานเจาหนาที่บริหารของกลุมบริษัท (ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด
ดานการดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ไดรับการ
ปนสวนอยางสมเหตุสมผล
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
4

การซื้อบริษัทยอย
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 กลุมบริษัทไดมาซึ่งอํานาจควบคุมในบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ดําเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสารในรูปแบบของสื่อออฟไลนและออนไลน โดยการซื้อหุนสามัญในบริษัท
รอยละ 99.99 จากผูถือหุนเดิม มีผลทําใหกลุมบริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเปนรอยละ 99.99
การมีอํานาจควบคุมในบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด จะทําใหกลุมบริษัทสามารถขยายชองทางการดําเนินงานจากสื่อ
สิ่งพิมพไปเปนสื่อดิจิตอลไดอยางคลองตัวมากขึ้น อยางไรก็ตาม ในป 2562 ผูบริหารพิจารณาหยุดการดําเนินงาน
ของบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด ตั้งแตเดือนธันวาคม 2562 (ดูหมายเหตุขอ 10)
ในระหวางงวดนับตั้งแตวันที่ซื้อกิจการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด มีรายไดจํานวน
7.77 ล า นบาท และมี ข าดทุ น จํ า นวน 70.82 ล า นบาท ซึ่ ง รวมเป น ส ว นหนึ่ ง ของผลการดํ า เนิ น งานของ
กลุ ม บริ ษั ท ฝ า ยบริ ห ารคาดว าหากกลุ ม บริ ษั ท ได มี ก ารซื้ อ ธุ ร กิ จ ตั้ ง แต วั น ที่ 1 มกราคม 2561 จะมี ร ายได ร วม
ไมเปลี่ยนแปลง และมีขาดทุนรวมสําหรับปเพิ่มขึ้นจํานวน 5.61 ลานบาท
ขอมูลของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนใหและมูลคาที่รับรู ณ วันที่ซื้อสําหรับสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมา
แตละประเภทที่สําคัญ มีดังนี้
สิ่งตอบแทนที่โอนให
มูลคายุติธรรม
(พันบาท)
10,000
10,000

เงินสด
รวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมา

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
อุปกรณ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เงินกูยืมระยะสั้น
เจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
รวมสินทรัพยสุทธิที่ระบุได
คาความนิยมจากการซื้อธุรกิจ
สิ่งตอบแทนที่โอนให

มูลคายุติธรรม
(พันบาท)
8,442
105
15
1,266
42
194
(2,881)
(363)
(1,558)
(667)
(209)
4,386
5,614
10,000
(พันบาท)
8,442
(10,000)
1,558

เงินสดสุทธิที่ไดมาจากการซื้อบริษัทยอย
เงินสดจาย
กระแสเงินสดจายสุทธิจากการซื้อบริษัทยอย
คาความนิยม

คาความนิยมสวนใหญมาจากทักษะและความสามารถทางบุคลากรในการทํางานของบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด
และการรวมมือกันซึ่งคาดวาจะสําเร็จ จากการรวมธุรกิจของกลุมบริษัท ทั้งนี้ไมมีคาความนิยมที่คาดวาจะนํามาหัก
เปนคาใชจายทางภาษีเงินได (ดูหมายเหตุขอ 13)
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตนทุนที่เกี่ยวของกับการซื้อธุรกิจ
กลุมบริษัทมีคาใชจายที่เกี่ยวของกับการซื้อธุรกิจจํานวน 0.10 ลานบาท ที่เกี่ยวของกับคาที่ปรึกษากฎหมายภายนอก
คาที่ปรึกษากฎหมายไดถูกรวมอยูในคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของกลุมบริษัท
5

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ความสัมพันธที่มีกับบริษัทยอยไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 11 บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของกันที่มีรายการระหวาง
กันที่มีนัยสําคัญกับในระหวางปมีดังตอไปนี้
ชื่อกิจการ
ผูบริหารสําคัญ

ผูถือหุนรายใหญ
Silom Road Limited
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป
จํากัด (มหาชน)(*)
นายวันชัย พันธุวิเชียร

120

ประเทศที่จัดตัง้ ลักษณะความสัมพันธ
/สัญชาติ
ไทย
บุคคลที่มีอํานาจและความรับผิดชอบ การวางแผน สั่ง
การและควบคุ ม กิ จ กรรมต างๆ ของกิ จ การไม ว า
ทางตรงหรือทางออม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุม
บริษัท (ไมวาจะทําหนาที่ในระดับบริหารหรือไม)
หมูเกาะบริติช
เวอรจิน
ไทย

ไทย

กิจการอื่นที่เกีย่ วของกัน
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)(*)
บริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค จํากัด(*)

ไทย

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด(**)

ไทย

ไทย
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เปนผูถือหุนรายใหญ ที่ถือหุนในบริษัทรอยละ 48.13
และมีผูแทนเปนกรรมการของบริษัท
เปนผูถือหุนรายใหญที่ถือหุนในบริษัทรอยละ
33.05 และมีผูแทนเปนกรรมการของบริษัท (มีการ
จําหนายหุนทั้งหมดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562)
เปนผูถือหุนรายใหญที่ถือหุนในบริษัทรอยละ 22.75
ตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2562

เป น บริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท เนชั่ น มั ล ติ มี เ ดี ย กรุ ป จํ า กั ด
(มหาชน) ถือหุนรอยละ 71.45 และมีกรรมการรวมกัน
เป น บริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท เนชั่ น มั ล ติ มี เ ดี ย กรุ ป จํ า กั ด
(มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 และมีกรรมการรวมกัน
เป น บริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท เนชั่ น มั ล ติ มี เ ดี ย กรุ ป จํ า กั ด
(มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 และมีกรรมการรวมกัน

รายงาน
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ชื่อกิจการ

ประเทศที่จัดตัง้ ลักษณะความสัมพันธ
/สัญชาติ
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด(*)
ไทย
เป น บริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท เนชั่ น มั ล ติ มี เ ดี ย กรุ ป จํ า กั ด
(มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 และมีกรรมการรวมกัน
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด(*)
ไทย
เป น บริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท เนชั่ น มั ล ติ มี เ ดี ย กรุ ป จํ า กั ด
(มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 และมีกรรมการรวมกัน
บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง
ไทย
เป น บริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท เนชั่ น มั ล ติ มี เ ดี ย กรุ ป จํ า กั ด
(มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.93 และมีกรรมการรวมกัน
จํากัด(*)
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
ไทย
เป น บริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท เนชั่ น มั ล ติ มี เ ดี ย กรุ ป จํ า กั ด
(มหาชน) ถือหุนรอยละ 84.50 และมีกรรมการรวมกัน
(**)
มหาวิทยาลัยเนชั่น(**)
ไทย
เป น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ บ ริ ษั ท เนชั่ น ยู จํ า กั ด รั บ โอน
ใบอนุญาต
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด(*)
ไทย
เปนบริษัทที่บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 และมีกรรมการ
รวมกัน
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรมเมชั่น
ไทย
เป น บริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท เนชั่ น มั ล ติ มี เ ดี ย กรุ ป จํ า กั ด
เซอรวิส จํากัด(*)
(มหาชน) ถือหุนรอยละ 45.00 และมีกรรมการรวมกัน

(*) เปนกิจการที่เกี่ยวของกันจนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562
(**) บริษั ท เนชั่ น มั ล ติ มี เดี ย กรุป จํากั ด (มหาชน) ได จําหน ายบริษั ท เอ็ น เอ็ ม แอล จํากั ด บริษั ท ดั บ บลิ ว พี เอส
(ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท เนชั่น ยู จํากัด ในระหวางป 2561
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับกิจการที่เกี่ยวของกันอธิบายไดดังตอไปนี้
รายการ
รายไดจากการขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและการใหบริการ
ขายอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน
ซื้ออุปกรณ
รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืม
รายไดอื่น
ตนทุนในการจัดจําหนาย
และคาใชจายในการบริหาร

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาซื้อขายทางการคาปกติ
ตามอัตราที่ตกลงรวมกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด
ราคาตามบัญชีบวกสวนเพิ่ม
ราคาตามบัญชีบวกสวนเพิ่ม
อัตราซึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูของสถาบันการเงิน
ตามอัตราที่ตกลงรวมกัน
ตามอัตราที่ตกลงรวมกัน
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ผูถือหุนรายใหญ
รายไดจากการขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและการใหบริการ
ซื้ออุปกรณ
ขายสินทรัพยไมมีตัวตน
รายไดอื่น
ตนทุนในการจัดจําหนาย
และคาใชจายในการบริหาร

-

บริษัทยอย
ตนทุนขายและการใหบริการ
รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืม
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
รายไดอื่น
ตนทุนในการจัดจําหนาย
และคาใชจายในการบริหาร
กิจการอื่นที่เกีย่ วของกัน
รายไดจากการขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและการใหบริการ
ขายอุปกรณ
ซื้ออุปกรณ
รายไดอื่น
ตนทุนในการจัดจําหนาย
และคาใชจายในการบริหาร
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9

3,509
5,073
306
7,240
332

481

7,492

9

-

9

3,509
4,803
7,240
332

71

4,264

9

-

-

22
4,965
821
12,892

6,936

-

-

1,770

880

8

98

3,326
14,281
19
17
3,876

32

225

-
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(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

8

98

3,328
38,523
31
17
3,876

32

977

-

-
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2562
2561

ผูบริหารสําคัญ
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ
เงินเดือนและคาแรง
โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว
รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ

17,501
936
18,437

(พันบาท)

15,357
833
16,190

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

17,501
936
18,437

15,357
833
16,190

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561

ลูกหนี้การคา
ผูถือหุนรายใหญ
บริษัทยอย
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน

-

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

(พันบาท)
25,147
9,845
34,992
(34,899)
93

(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับป

(34,899)

ลูกหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2562
2561
-

ผูถือหุนรายใหญ
บริษัทยอย
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
46

34,899

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
-

25,143
125
9,845
35,113
(35,024)
89

(35,024)

35,024

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(พันบาท)
14,648
48,845
897
48,845
15,545
(39,506)
(7,047)
9,339
8,498

14,648
40,397
768
55,813
(39,023)
16,790

123

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562
2561

ลูกหนี้อื่น

(7,047)

(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับป

(พันบาท)

7,047

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

5,642

39,023

เงินใหกูยืมแกกจิ การที่เกี่ยวของกัน

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืม
2562
ระยะสั้น
บริษัทยอย
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
2561
ระยะสั้น
บริษัทยอย
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

อัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่
31 ธันวาคม
(รอยละตอป)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
1 มกราคม

6.20

36,000
36,000
(33,000)
3,000

6.20

-

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับป
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47

เพิ่มขึ้น
ลดลง
(พันบาท)

87,000

(123,000)

(25,000)

58,000

37,500

(1,500)

ณ วันที่
31 ธันวาคม

-

36,000
36,000
(33,000)
3,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
87,000
33,000
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สัญญาเงินใหกูยืมระยะสั้น
บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะสั้นกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง (“บริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด”) จํานวน 120 ลานบาท
(31 ธันวาคม 2561 : 33 ลานบาท) เงินกูยืมดังกลาวเปนตั๋วสัญญาใชเงิน มีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม และมีอัตรา
ดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของสถาบันการเงินในประเทศสี่แหง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
2562 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการยกหนี้เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยจํานวนเงินรวม 125 ลานบาท
บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะสั้นกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง (“บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด”)
จํานวน 3 ลานบาท (31 ธันวาคม 2561 : 3 ลานบาท) เงินกูยืมดังกลาวเปนตั๋วสัญญาใชเงิน มีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
และมีอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของสถาบันการเงินในประเทศสี่แหง บริษัทไดรับชําระคืนเงินใหกูยืมดังกลาวทั้ง
จํานวนในระหวางไตรมาส 2 ป 2562
งบการเงินรวม
2562
2561

เจาหนี้การคา

-

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
รวม

(พันบาท)
1
1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
-

1
1

งบการเงินรวม
2562
2561

เจาหนี้อื่น

-

ผูถือหุนรายใหญ
บริษัทยอย
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
1,325
745
1,744
361
200
197
1,525
1,744
1,303

งบการเงินรวม
2562
2561

คาใชจายคางจาย

-

ผูถือหุนรายใหญ
รวม

48

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(พันบาท)
51
51
-

48
48
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2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน
สัญญาอื่นๆ
บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยเพื่อใหบริการพื้นที่คลังสินคาพรอมสํานักงาน และการบริหารจัดการคลังสินคา
โดยบริษัทจะไดรับคาบริการตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยเพื่อรับบริการดานการบริหารงานฝายคลังและดานบุคลากร โดยบริษัทตกลงจะ
ชําระคาบริการตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
6

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
งบการเงินรวม
2562
2561
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง
(เงินฝากประจํา 3 เดือน)
รวม

126

40
348
12,008
245,003
257,399

49

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
90
30
30
542
224
274
38,613
4,788
33,674

299,503
338,748

245,003
250,045

299,503
333,481

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
7

ลูกหนี้การคา
งบการเงินรวม
2562
2561
5,398

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
10,592
1,774
6,290

6,965
442
270
-

3,266
11
2,018
32,952

4,516
-

61
11
2,017
33,035

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

13,075
(663)
12,412

48,839
(34,972)
13,867

6,290
6,290

41,414
(35,046)
6,368

(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับป

(34,268)

43,505

(35,005)

43,620

ยังไมครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
นอยกวา 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต 15 วัน ถึง 90 วัน

50
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
8

ลูกหนี้อื่น
งบการเงินรวม
2562
2561

หมายเหตุ
กิจการที่เกีย่ วของกัน

5

-

บุคคลหรือกิจการอื่น
ลูกหนี้อื่น
คาใชจายลวงหนา
เงินทดรองจายพนักงาน
ดอกเบี้ยคางรับ

9

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
15,545
48,845
55,813

รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

13
1,156
128
260
1,557
1,557
1,557

13
2,128
133
41
2,315
17,860
(7,047)
10,813

13
697
128
256
1,094
49,939
(39,506)
10,433

13
643
54
41
751
56,564
(39,023)
17,541

(กลับรายการ)หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับป

(7,047)

7,047

5,642

39,023

สินคาคงเหลือ
งบการเงินรวม
2562
2561
สินคาสําเร็จรูป
ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปที่บันทึกเปนคาใชจาย
และไดรวมในบัญชีตนทุนขายและการใหบริการ
- ตนทุนขาย
- การปรับลดมูลคาเปนมูลคาสุทธิ
ที่คาดวาจะไดรับ
สุทธิ

128
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

14,549

(พันบาท)
12,484
7,780

4,869

39,394

61,299

20,811

37,229

(131)
39,263

1,799
63,098

699
21,510

1,093
38,322

รายงาน
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2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
10

การดําเนินงานที่ยกเลิก
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหหยุดการ
ดําเนินงานของบริษัทยอยแหงหนึ่ง (“บริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด”) และเลิกจางพนักงานทั้งหมด พรอมทั้งจายเงิน
ชดเชยใหกับพนักงานตามกฎหมาย โดยมีผลสิ้นสภาพพนักงานของบริษัทตั้งแตเดือนธันวาคม 2562 สวนงานนี้
ไมไดเปนการดําเนินงานที่ยกเลิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเปรียบเทียบไดถูกจัด
ประเภทใหม เพื่อนําเสนอการดําเนินงานที่ยกเลิกเปนรายการแยกตางหากจากการดําเนินงานตอเนื่อง
ผลการดําเนินงานของการดําเนินงานที่ยกเลิก
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ

รายได
คาใชจาย
ผลการดําเนินงานจากกิจกรรมการดําเนินงาน
ภาษีเงินได
ผลการดําเนินงานจากกิจกรรมการดําเนินงาน (สุทธิจากภาษีเงินได)
ขาดทุนสําหรับป
ขาดทุนตอหุน (บาท)
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานและปรับลด

20
20

27

งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
14,032
7,945
(119,408)
(77,412)
(105,376)
(69,467)
(276)
233
(105,652)
(69,234)
(105,652)
(69,234)
(0.29)

(0.37)

ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิกจํานวน 105.65 ลานบาท (2561: ขาดทุน 69.23 ลานบาท) จัดสรรใหผูถือหุนของ
บริษัททั้งจํานวน
กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) การดําเนินงานที่ยกเลิก
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) การดําเนินงานที่ยกเลิก
52

งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
(79,465)
(65,073)
(482)
17,186
82,060
49,553
2,113
1,666
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2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลขาดทุนจากการดอยคาของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกจํานวนรวม 30.5 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยคาเผื่อดอยคาของ
อุปกรณจํานวน 1.7 ลานบาท และสินทรัพยไมมีตัวตนอื่นจํานวน 28.8 ลานบาท รับรูเปนคาใชจายซึ่งรวมเปนสวน
หนึ่ ง ของขาดทุ น สํ าหรั บ ป จ ากการดํ าเนิ น งานที่ ย กเลิ ก ในงบกํ าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวมสํ าหรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2562

รายละเอียดของกลุมสินทรัพยและหนี้สินสุทธิที่ยกเลิกประกอบดวย
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
อุปกรณ - สุทธิคาเสื่อมราคาสะสมและการดอยคา
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น - สุทธิคาตัดจําหนายสะสมและการดอยคา
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน

12
14

(12,824)
(182)
(13,006)

หนี้สินสุทธิ

130

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2562
(พันบาท)
3,779
484
1,476
6,888
196
12,823

(183)

53
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2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
11 เงินลงทุนในบริษัทยอย
หมายเหตุ
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อเงินลงทุน
เพิ่มขึ้น
ขาดทุนจากการดอยคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

10

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
46,386
1,000
10,000
50,000
(46,386)
(13,614)
1,000
46,386

การซื้อเงินลงทุน
2562
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการมีมติใหจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
สตรีท อายบอล จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญ 10,000 หุน มูลคาหุนละ 100) โดยเรียก
ชําระคาหุนเต็มจํานวน บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนการจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 3 มกราคม
2562
2561
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 บริษัทไดลงทุนในบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
รอยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชําระแลวเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท บริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด จึงกลายเปนบริษัท
ยอยของกลุมบริษัท (ดูหมายเหตุขอ 4)

54
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การเพิ่มเงินลงทุน
2561
ในการประชุมวิสามัญของผูถือหุนของบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561ผูถือหุนของบริษัทยอย
ดังกลาวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 100,000 หุน มูลคาหุนละ
100 บาท) เปน 60 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 600,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) โดยเรียกชําระคาหุน
รอยละ 80 ของทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนเปนจํานวนเงิน 40 ลานบาท บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทยอย
ดังกลาวมีมติใหเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมอีกรอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนจํานวน 10 ลานบาท บริษัทยอย
ดังกลาวไดจดทะเบียนการชําระคาหุนเพิ่มเติมกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
การพิจารณาการดอยคา
ผูบริหารของบริษัทไดมีการทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย โดยมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนพิจารณาจากมูลคาจากการใช ซึ่งประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินงานตอเนื่องของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด โดยประมาณการตามแผนการดําเนินธุรกิจ และ
อัตราคิดลดซึ่งคํานวณจากวิธีตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินทุน
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 1: เงินลงทุนในบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (“NGE”)
จากการทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด โดย
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนพิจารณาจากมูลคาจากการใช ซึ่งวัดมูลคาโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะ
ไดรับ พบวามูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท NGE สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจํานวน 163.41 ลานบาท
บริษั ทจึงรับ รูขาดทุ น จากการด อยคาของเงิน ลงทุ น ดังกลาวจํานวน 163.41 ลานบาท ในงบการเงิน เฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และจากการพิจารณาของผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พบวาไมมีการ
เปลี่ยนแปลงในมูลคาที่คาดวาจะไดรับของเงินลงทุนดังกลาวจึงไมไดมีการปรับปรุงคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
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รายงาน
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ขอสมมติที่สําคัญในการประมาณการมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
ขอสมมติสําคัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(รอยละ)
9.69
8.53
0.00
0.00

อัตราคิดลด
อัตราการเติบโต (Terminal growth rate)

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 2: เงินลงทุนในบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด (“OWM”)
จากการทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท เนชั่น วันเวิลด มีเดีย จํากัด โดยมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนพิจารณาจากมูลคาจากการใช ซึ่งวัดมูลคาโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับ พบวา
มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท OWM สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจํานวน 13.61 ลานบาท บริษัทจึงรับรู
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 13.61 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 อยางไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนุมัติใหหยุดการดําเนินงานของบริษัท OWM และเลิกจางพนักงานทั้งหมด พรอมทั้งจายเงินชดเชยใหกับ
พนักงานตามกฎหมาย โดยมีผลสิ้นสภาพพนักงานของบริษัทตั้งแตเดือนธันวาคม 2562 บริษัทจึงรับรูขาดทุนจากการ
ดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวเพิ่มเติมจํานวน 46.39 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ดูหมายเหตุขอ 10)
ขอสมมติที่สําคัญในการประมาณการมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
ขอสมมติสําคัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(รอยละ)
10.22
0.00

อัตราคิดลด
อัตราการเติบโต (Terminal growth rate)

อัตราคิดลดที่ใชเปนอัตราโดยประมาณกอนหักภาษีเงินไดที่อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 - 30 ป
ซึ่งออกโดยรัฐบาลในตลาดที่เกี่ยวเนื่องกันและมีกระแสเงินสดที่เปนสกุลเดียวกัน ปรับปรุงดวยความเสี่ยงสวนเพิ่มที่
สะท อนการเพิ่ ม ขึ้น ของความเสี่ ยงของการลงทุ น ในตราสารทุ น ทั่ วไปและความเสี่ ยงที่ เฉพาะเจาะจงของหน ว ย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
56
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รายงาน
ประจำ�ปี

2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ขอสมมติเหลานี้มาจากดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท และอยูบนพื้นฐานของประสบการณในอดีตและแผนการ
ดําเนินธุรกิจ รวมถึงการคาดการณในอนาคตที่เชื่อวาสมเหตุสมผลในสถานการณปจจุบัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง
ของขอมูล หรือมีขอมูลใหมที่ชัดเจนขึ้น อาจทําใหเกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของขอสมมติและอัตราคิดลดที่
จะนํามาใชในการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด ตลอดจนความออนไหวของขอสมมติสําคัญตอ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
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นําเขา ผลิตและจําหนาย
สื่อสิ่งพิมพสําหรับเด็ก
เพื่อการศึกษาและการ
บันเทิง
ใหบริการขอมูลขาวสาร
ในรูปแบบของสื่อ
ออฟไลนและออนไลน
เปนตัวแทนผูผลิตเนื้อหา
และโฆษณาในสื่อหลาย
รูปแบบ

บริษัท เนชั่น โกลบอล
เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด

99.99

-

99.99

99.99

1,000

60,000

200,000

-

60,000

200,000

ทุนชําระแลว
2562
2561

224,410

1,000

60,000

163,410

2562

-

60,000

163,410

2561

223,410

ราคาทุน

223,410

-

60,000

177,024

-

13,614

การดอยคา
2562
2561
(พันบาท)
163,410
163,410

1,000

1,000

-

-

46,386

-

46,386

-

ราคาทุน - สุทธิ
2562
2561

-

-

-

-

58

-

-

-

-

เงินปนผลรับ
2562
2561

บริษัทยอยทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งและดําเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นจึงไมมรี าคาที่เปดเผยตอสาธารณชน

รวม

บริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด
(หยุดดําเนินงานเมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2562)
บริษัท สตรีท อายบอล
จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทยอย

สัดสวนความเปน
เจาของ
2562
2561
(รอยละ)
99.74
99.74

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแตละป มีดังนี้

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงาน
ประจำ�ปี

2562
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12

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
ไดมาจากการซื้อธุรกิจ
โอน
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหนาย / ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ

4

หมายเหตุ

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

59

6,116
1,254
7,370
533
(486)
7,417

สวนปรับปรุง
สินทรัพยเชา

6,182
3,465
1,266
1,485
(3,455)
8,943
1,266
15
(2,960)
7,264

เครื่องตกแตง
ติดตั้ง และ
เครื่องใช
สํานักงาน

1,200
327
1,527
1,527

ยานพาหนะ
(พันบาท)

งบการเงินรวม

402
2,352
(2,739)
15
1,729
(15)
1,729

สินทรัพย
ระหวาง
กอสราง
และติดตั้ง

7,784
12,260
1,266
(3,455)
17,855
3,528
(3,446)
17,937

รวม

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คาเสื่อมราคาและขาดทุน
จากการดอยคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ขาดทุนจากการดอยคา
จําหนาย / ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
10

หมายเหตุ

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

60

7,003
5,663

367
367
1,503
(116)
1,754

สวนปรับปรุง
สินทรัพยเชา

99
5,789
3,678

6,083
525
(3,454)
3,154
1,402
1,664
(2,634)
3,586

เครื่องตกแตง
ติดตั้ง และ
เครื่องใช
สํานักงาน

620
668
362

580
279
859
306
1,165

ยานพาหนะ
(พันบาท)

งบการเงินรวม

402
15
1,729

-

สินทรัพย
ระหวาง
กอสราง
และติดตั้ง

1,121
13,475
11,432

6,663
1,171
(3,454)
4,380
3,211
1,664
(2,750)
6,505

รวม

รายงาน
ประจำ�ปี

2562
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รายงาน
ประจำ�ปี

2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สวนปรับปรุง
สินทรัพยเชา
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 1 มกราคม 2562
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 1 มกราคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

138

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
เครื่องใช
สํานักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)

สินทรัพย
ระหวาง
กอสราง
และติดตั้ง

รวม

6,024
860
-

3,554
1,964
1,477
(3,455)

1,200
-

2,352
(2,337)
-

4,754
10,340
(3,455)

6,884
533
7,417

3,540
1,097
15
4,652

1,200
1,200

15
1,730
(15)
1,730

11,639
3,360
14,999

288
-

3,523
176
(3,454)

580
240
-

-

4,103
704
(3,454)

288
1,466
1,754

245
814
1,059

820
241
1,061

-

1,353
2,521
3,874

31

620

-

651

3,295
3,593

380
139

15
1,730

6,596
5,663

61

10,286
11,125

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาทรัพยสินของกลุมบริษัทและบริษัทกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ ซึ่ง
ไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจํานวน 0.07 ลานบาท และ
0.07 ลานบาท ตามลําดับ (2561: 1.12 ลานบาท และ 0.04 ลานบาท ตามลําดับ)
13

คาความนิยม
งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ไดมาจากการรวมธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ขาดทุนจากการดอยคา
ณ วันที่ 1 มกราคม
ขาดทุนจากการดอยคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

5,614
5,614

5,614
5,614

5,614
5,614

5,614
5,614

-

-

ในระหวางป 2561 ผูบริหารของบริษัทเชื่อวาคาความนิยมที่ไดรับมาจากการซื้อธุรกิจบริษัท วันเวิลด มีเดีย จํากัด
เกิดการดอยคา จากดุลยพินิจของผูบริหาร กลุมบริษัทจึงรับรูขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจํานวน 5.61
ลานบาทในงบกําไรขาดทุนเบ็นเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

62

139

140

14

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
โอน
ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

11,125
20,491
(10,042)
21,574
633
5,173
(3,215)
24,165

โปรแกรม
คอมพิวเตอร
และคาลิขสิทธิ์
ซอฟตแวร

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

63

11,792
2,172
13,964
3,553
(10,538)
6,979

คาลิขสิทธิ์
หนังสือ
1,185
304
1,489
1,489

30,000
30,000
30,000

คาลิขสิทธิ์
เครื่องหมาย
รายการ
การคา
(พันบาท)

งบการเงินรวม

5,948
5,948
485
(5,173)
(1,260)
-

ซอฟตแวร
ระหวาง
การพัฒนา

24,102
58,915
(10,042)
72,975
4,671
(15,013)
62,633

รวม

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 1 มกราคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คาตัดจําหนายและขาดทุนจากการดอยคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
คาตัดจําหนายสําหรับป
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
คาตัดจําหนายสําหรับป
ขาดทุนจากการดอยคา
ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
10

2,291
3,303

16,548
3,074
64

2,714

9,078
2,595
11,673
2,540
(10,537)
3,676

คาลิขสิทธิ์
หนังสือ

9,192

1,933
5,943
(2,850)
5,026
4,091
13,217
(1,243)
21,091

โปรแกรม
คอมพิวเตอร
และคาลิขสิทธิ์
หมายเหตุ ซอฟตแวร

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

345
22

711

474
670
1,144
323
1,467

24,109
-

-

5,891
5,891
8,537
15,572
30,000

คาลิขสิทธิ์
เครื่องหมาย
รายการ
การคา
(พันบาท)

งบการเงินรวม

5,948
-

-

-

ซอฟตแวร
ระหวาง
การพัฒนา

49,241
6,399

12,617

11,485
15,099
(2,850)
23,734
15,491
28,789
(11,780)
56,234

รวม

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

141

142

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
โอน
ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
10,315
(10,042)
273
513
2,982
3,768

โปรแกรม
คอมพิวเตอร
และคาลิขสิทธิ์
ซอฟตแวร

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

65

3,516
810
4,326
2,088
(2,032)
4,382

คาลิขสิทธิ์
หนังสือ

1,185
304
1,489
1,489

คาลิขสิทธิ์
รายการ
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,497
2,497
485
(2,982)
-

ซอฟตแวร
ระหวาง
การพัฒนา

15,016
3,611
(10,042)
8,585
3,086
(2,032)
9,639

รวม

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

1,123
1,893
(2,850)
166
528
694
9,192
107
3,074

คาตัดจําหนาย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
คาตัดจําหนายสําหรับป
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
คาตัดจําหนายสําหรับป
ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561และ 1 มกราคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรม
คอมพิวเตอร
และคาลิขสิทธิ์
ซอฟตแวร

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

66

1,441
1,034
2,030

2,075
1,217
3,292
1,092
(2,032)
2,352

คาลิขสิทธิ์
หนังสือ

711
345
22

474
670
1,144
323
1,467

คาลิขสิทธิ์
รายการ
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,497
-

-

ซอฟตแวร
ระหวาง
การพัฒนา

11,344
3,983
5,126

3,672
3,780
(2,850)
4,602
1,943
(2,032)
4,513

รวม

รายงาน
ประจำ�ปี

2562
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รายงาน
ประจำ�ปี

2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
15

เจาหนี้อื่น
หมายเหตุ
กิจการที่เกีย่ วของกัน

งบการเงินรวม
2562
2561

5

อื่นๆ
เจาหนี้อื่น
รายไดรับลวงหนา
เจาหนี้คาซื้อสวนปรับปรุง
สินทรัพยเชาและอุปกรณ
เจาหนี้คาซือ้ สินทรัพยไมมีตวั ตนอื่น
รวม
16

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

-

(พันบาท)
1,525

862
535

5,944
252

12,624
14,021
14,021

254
33,082
39,532
41,057

1,744

1,303

550
535

5,163
252

-

1,230
6,645
7,948

29
1,114
2,858

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับ
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว

11,207

8,598

9,876

6,432

1,822

(1,525)

2,834

(466)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรูในกําไรหรือขาดทุน
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว

144

67

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในระหวางป
ขาดทุนสะสมจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยที่รับรู

787

(2,785)

610

(2,701)

8,573

7,786

7,717

7,107

โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
กลุมบริษัทและบริษัทจัดการโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชน ที่ กํ าหนดไว มี ค วามเสี่ ย งจากการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย ได แ ก
ความเสี่ยงของชวงชีวิต และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน

งบการเงินรวม
2562
2561

ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรูในกําไรหรือขาดทุน
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนบริการในอดีต
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
กําไรจากการลดขนาดโครงการ
กลับรายการจากการดําเนินงานที่ยกเลิก

68

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

8,598

(พันบาท)
12,721
6,432

9,607

2,670
2,070
203
(3,121)
1,822

2,022
349
(3,896)
(1,525)

674
273
(1,413)
(466)

886
1,776
172
2,834
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รายงาน
ประจำ�ปี

2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย

787
787

อื่นๆ
โอนออก
ไดมาจากการซื้อธุรกิจ

(2,785)
(2,785)

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

11,207

(22)
209
187
8,598

610
610

(2,701)
(2,701)

-

-

9,876

6,432

(8)
(8)

กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก
งบการเงินรวม
2562
2561
ขอสมมติดานประชากรศาสตร
ขอสมมติทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ
รวม

787
787

(พันบาท)
21
416
(3,222)
(2,785)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
610
610

12
311
(3,024)
(2,701)

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานไดถูกปรับปรุงใหนายจางตองจายคาชดเชยใหลูกจางที่ถูก
เลิกจางเพิ่มเติม หากลูกจางทํางานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไป ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทาย 400 วัน กลุมบริษัทจึงแกไขโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณแกพนักงานในป 2562 เพื่อใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับปรับปรุง จากการแกไขโครงการดังกลาวทําใหกลุมบริษัทรับรูประมาณการ
หนี้สินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ และตนทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้น
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รายงาน
ประจำ�ปี

2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ขอสมมติห ลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตรประกันภัย ณ วัน ที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถว ง
น้ําหนัก) ไดแก
งบการเงินรวม
2562
2561
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

1.71
4.0 - 8.5

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(รอยละ)
2.89
1.71
4.0 - 8.5
4.0 - 8.5

2.89
4.0 - 8.5

ขอสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติที่เผยแพรทั่วไปและตารางมรณะ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของภาระผูกพั นผลประโยชนที่กําหนดไวเปน 14.4 ป
(2561: 14.4 ป)
การวิเคราะหความออนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแตละขอสมมติที่เกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่อาจเปนไปได
อยางสมเหตุสมผล ณ วัน ที่ รายงาน โดยถือ วาขอสมมติอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบตอ ภาระผูกพั นของโครงการ
ผลประโยชนเปนจํานวนเงินดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
ขอสมมติลดลงรอยละ 1
ผลกระทบตอภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ขอสมมติเพิ่มขึ้นรอยละ 1
2562
2561
2562
2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(พันบาท)
อัตราคิดลด
(643)
(475)
766
554
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
788
536
(673)
(470)
อัตรามรณะในอนาคต
21
14
(24)
(15)
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2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ขอสมมติลดลงรอยละ 1
ผลกระทบตอภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ขอสมมติเพิ่มขึ้นรอยละ 1
2562
2561
2562
2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(พันบาท)
อัตราคิดลด
(494)
(298)
593
349
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
609
337
(516)
(294)
อัตรามรณะในอนาคต
16
8
(18)
(9)
แมวาการวิเคราะหนี้ไมไดคํานึงถึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใตโครงการ
ดังกลาว แตไดแสดงประมาณการความออนไหวของขอสมมติตางๆ
17

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุนสามัญ
ลดหุน
ออกหุนใหม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุนสามัญ
หุนที่ออกและชําระแลว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุนสามัญ
ออกหุนใหตามสิทธิ
ออกหุนใหม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุนสามัญ
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มูลคาหุน
ตอหุน
(บาท)

2562
2561
จํานวนหุน จํานวนเงิน จํานวนหุน จํานวนเงิน
(พันหุน / พันบาท)

1
1
1

390,549
-

390,549
-

259,250
(89,201)
220,500

259,250
(89,201)
220,500

1

390,549

390,549

390,549

390,549

1
1
1

365,549
-

365,549
-

170,048
1
195,500

170,048
1
195,500

1

365,549

365,549

365,549

365,549
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2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การออกหุนสามัญ
ในระหวางป 2561 บริษัทมีการออกหุนสามัญจํานวน 900 หุน เนื่องมาจากการใชใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
NINE-W1 ของผูถือหุน บริษัทไดจดทะเบียนทุนที่ชําระแลวจากการใชสิทธิดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่
16 กรกฎาคม 2561
นอกจากนี้ ในการประชุมวิสามัญของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ผูถือหุนมีมติอนุมัติเรื่องตางๆ
ดังนี้
ก) ผู ถื อ หุ น มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จาก 259.25 ล า นบาท (แบ ง ออกเป น หุ น สามั ญ จํ า นวน
259,250,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เปน 170.05 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 170,049,286 หุน มูลคา
หุนละ 1 บาท) โดยการลดหุนสามัญจํานวน 89,200,714 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ซึ่งเปนหุนที่เหลือจากการจัดสรรไว
เพื่อรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และที่
เสนอขายแกกรรมการผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย บริษัทไดจดทะเบียนการลดทุน
ดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ข) ผูถือหุนมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกําหนดวัตถุประสงค (Specific Objective) จํานวน 220.50
ลานบาท จาก 170.05 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 170,049,286 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เปน 390.55
ลานบาท (แบ งออกเป น หุ น สามั ญ จํานวน 390,549,286 หุ น มู ลคาหุ น ละ 1 บาท) เพื่ อเสนอขายให แกบุ คคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ตามที่ระบุในการประชุม ในราคาหุนละ 1.40 บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 308.70
ลานบาท ซึ่งเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยการเพิ่มทุนดังกลาวจะนํามาเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุมบริษัท
เพื่ อ ให มี ส ภาพคล อ งมากขึ้ น และรองรับ การขยายธุ ร กิ จ หลั ก ของบริ ษั ท รวมทั้ ง การใช เงิน ทุ น สํ าหรับ ธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวเนื่อง บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ บริษัท
ไดรับเงินจากการเพิ่มทุนดังกลาวจํานวน 195,500,000 หุน คิดเปนมูลคารวม 273.70 ลานบาท และบริษัทไดจด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
สวนเกินมูลคาหุน
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนสูงกวา
มูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้
จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
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2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาใชจายในการออกหุน
คาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการออกและจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนแสดงหักจากสวนเกินมูลคาหุน
18

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
NINE-WA
ในการประชุ ม สามั ญ ประจํ าป ข องผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่ 23 เมษายน 2556 ผู ถื อ หุ น มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารออก
ใบสําคัญ แสดงสิทธิที่ จะซื้ อหุ นสามัญ (“ใบสํ าคัญ แสดงสิท ธิ”)_ของบริษัทใหแกกรรมการ ผูบ ริห าร และ/หรือ
พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย จํานวน 4,250,000 หนวย
รายการ
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
เสนอขายใหกับ
จํานวนที่ออกและเสนอขาย
อัตราการใชสิทธิ
ราคาในการใชสิทธิ
ระยะเวลาและสัดสวนใชสิทธิ

รายละเอียด
ชนิดไมมีมูลคา
5 ป นับแตวันที่ที่ออกและเสนอขาย
กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอย
4,250,000 หนวย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุน
4 บาท ตอหุนสามัญ
ทุกวัน ที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายน และเดือ นพฤษภาคมของ
แตละป โดยจะใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20 ในแตละป

มูลคายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุน สามัญ วัดมูลคาโดยวิธี Black-Schole Model ภายใตขอสมมติ
ทางการเงิน ดังนี้
ราคาหุน ณ วันที่ใหใบสําคัญแสดงสิทธิ (บาท)
ราคาใชสิทธิ (บาท)
ความผันผวนของหุนยอนหลัง 3 ป ณ วันจัดสรร
ชวงเวลาที่คาดวาจะมีผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิครบ
อัตราเงินปนผลตอบแทนเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง (พันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ป) ณ วันจัดสรร
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2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
โครงการดังกลาวมีเงื่อนไขในการจองซื้อ โดยที่พนักงานตามโครงการตองมีสถานะเปนพนักงานของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอย ณ วันที่มีการใชสิทธิในแตละครั้ง
บริษัทไดใหสิทธิดังกลาวเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเปนวันที่บริษัทไดแจงเงื่อนไขและขอตกลงตางๆ ในการใช
สิทธิแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย
คาใชจายที่เกิดจากรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 0.60 ลานบาท และ 0.60 ลานบาท ตามลําดับ
รายการเคลื่อนไหวในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของใบสําคัญแสดงสิทธิ มีดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางป
ใบสําคัญแสดงสิทธิหมดอายุ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
จํานวนใบสําคัญ มูลคายุติธรรม จํานวนใบสําคัญ มูลคายุติธรรม
แสดงสิทธิ
ณ วันที่ใหสิทธิ
แสดงสิทธิ
ณ วันที่ใหสิทธิ
(พันหนวย / พันบาท)
1,538
4,215
220
602
(1,758)
(4,817)
-

NINE-W1
ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน โดยไมคิด
ค าตอบแทนในอั ต ราส ว นหุ น สามั ญ เดิ ม 1 หุ น ต อ 1 หน วยใบสํ าคั ญ แสดงสิ ท ธิ นอกจากนี้ อนุ มั ติ การเพิ่ ม ทุ น
จดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 85 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 85,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท)
เปนจํานวน 259.25 ลานบาท (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 259,250,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยการออกหุน
สามัญจํานวนไมเกิน 174,250,000_หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนและการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิตามที่กลาวไวขางตน

74

151

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใช ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ยังไมไดใช ณ วันที่ ออกสิทธิ
1 มกราคม 2561
ซื้อหุน

84,959
19

ใชสิทธิ
ซื้อหุน หมดอายุ
(พันหนวย)

-

1

(84,958)

ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ยังไมไดใช ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

-

ราคาใช
สิทธิ
(บาท / หุน)
4

วันหมดอายุ
11 กรกฎาคม
2561

สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบั ญ ญั ติแห งพระราชบั ญ ญั ติบ ริษัท มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษั ทจะตอ งจัดสรรทุ น สํ ารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได

20

สวนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได
ผูบริหารพิจารณาวากลุมบริษัทมี 2 สวนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดขางลาง ซึ่งเปนหนวยงานธุรกิจที่สําคัญของ
กลุมบริษัทที่มีสินคาและใหบริการที่แตกตางกัน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานสอบทานรายงานการ
จัด การภายในของแตล ะหนว ยงานธุร กิจ ที ่สํา คัญ อยา งนอ ยทุก ไตรมาส การดํา เนิน งานของแตล ะสว นงานที่
รายงานของกลุมบริษัทโดยสรุปมีดังนี้



สวนงาน 1 สื่อสิ่งพิมพและบริการ
สวนงาน 2 สือ่ รูปแบบใหม

ผลการดําเนินงานของแตละสวนงานวัดโดยใชกําไรกอนภาษีเงินไดของสวนงาน ซึ่งนําเสนอในรายงานการจัดการ
ภายในและสอบทานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของกลุมบริษัท ผูบริหารเชื่อวาการใชกําไร
กอนภาษีเงินไดในการวัดผลการดําเนินงานนั้นเปนขอมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และสอดคลองกับกิจการอื่นที่ดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้การกําหนดราคาระหวางสวนงานเปนไป
ตามการซื้อขายตามปกติธุรกิจ

152

75

56,317
9,624
65,941

65,941
65,941

56,176
9,765
65,941

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ขอมูลตามสวนงานดําเนินงาน
รายไดจากลูกคาภายนอก
รายไดอื่น
รวมรายได

การจําแนกรายได
สวนงานภูมิศาสตรหลัก
ไทย
รวมรายได

ประเภทสินคาและบริการหลัก
หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ
คาโฆษณา
อื่นๆ
รวมรายได

76

51,854
42,917
94,771

94,771
94,771

80,412
14,359
94,771

สื่อสิ่งพิมพและบริการ
2562
2561

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

9,989
4,043
14,032

14,032
14,032

11,485
2,547
14,032

7,247
698
7,945

7,945
7,945

7,922
23
7,945

งบการเงินรวม
สื่อรูปแบบใหม
(หยุดดําเนินงาน)
(ดูหมายเหตุขอ 10)
2562
2561
(พันบาท)

56,176
9,989
13,808
79,973

79,973
79,973

67,802
12,171
79,973

2562

รวม

51,854
7,247
43,615
102,716

102,716
102,716

88,334
14,382
102,716

2561

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

153

154
65,941
65,941
6,187
3,841
561
6,041
7,910
305,817
31,599

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

จังหวะเวลาในการรับรูรายได
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ตลอดชวงเวลาหนึ่ง
รวมรายได

กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงานกอนหักภาษีเงินได

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

รายการที่ไมเปนตัวเงินที่มีสาระสําคัญ
- ขาดทุนจากการดอยคา

รายจายฝายทุน
สินทรัพยสวนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สินสวนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

77

15,745
390,098
33,075

-

3,677
692
5,337

(90,394)

94,771
94,771

สื่อสิ่งพิมพและบริการ
2562
2561

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

289
12,823
13,006

30,453

18
28
12,661

(105,376)

3,025
11,007
14,032

56,696
59,250
42,510

5,614

23
15
10,933

(69,467)

23
7,922
7,945

งบการเงินรวม
สื่อรูปแบบใหม
(หยุดดําเนินงาน)
(ดูหมายเหตุขอ 10)
2562
2561
(พันบาท)

8,199
318,640
44,605

30,453

3,859
589
18,702

(99,189)

68,966
11,007
79,973

2562

รวม

72,441
449,348
75,585

5,614

3,700
707
16,270

(159,861)

94,794
7,922
102,716

2561

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สื่อสิ่งพิมพและบริการ
2562
2561
(พันบาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สวนงานภูมิศาสตรหลัก
ไทย
รวมรายได

50,883
50,883

71,430
71,430

ประเภทของสินคาและบริการหลัก
หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ
อื่นๆ
รวมรายได

26,695
24,188
50,883

22,641
48,789
71,430

จังหวะเวลาในการรับรูรายได
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
รวมรายได

50,883
50,883

71,430
71,430

สวนงานภูมิศาสตร
กลุ ม บริษั ท ดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ เฉพาะในประเทศเท านั้ น ไม มี รายได จ ากต างประเทศหรือ สิ น ทรัพ ยในต างประเทศที่ มี
สาระสําคัญ

78

155

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือของสัญญา
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของสินทรัพยที่เกิดจากสัญญาและหนี้สินที่เกิดจากสัญญาในระหวางปมีดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
รับรูเปนรายไดในระหวางงวด
เงินรับลวงหนา
โอนออกไปลูกหนี้การคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
21

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพยที่เกิด หนี้สินที่เกิด สินทรัพยที่เกิด หนี้สินที่เกิด
จากสัญญา
จากสัญญา
จากสัญญา
จากสัญญา
(พันบาท)
819
14,429
(3,135)
3,135
(15,218)
30
-

รายไดอื่น
งบการเงินรวม
2562
2561
รายไดคาบริการสวนกลาง
รายไดคาบริการอื่นๆ
อื่นๆ
รวม

22

190
1,717
3,876
5,783

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
4,233
12,954
11,169
1,828
1,717
1,791
4,621
577
3,190
10,682
15,248
16,150

ตนทุนในการจัดจําหนาย
งบการเงินรวม
2562
2561
คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร
คาใชจายการตลาด
อื่นๆ
รวม

156

2,786
2,076
1,128
5,990
79

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
8,509
2,660
4,645
9,569
2,895
7,852
3,221
269
3,180
21,299
5,824
15,677

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
23

คาใชจายในการบริหาร
งบการเงินรวม
2562
2561
คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร
คาตอบแทนผูบริหาร
คาใชจายสํานักงาน
อื่นๆ
รวม

24

19,982
16,548
13,878
4,845
55,253

(พันบาท)
14,658
12,970
12,753
3,530
43,911

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
16,533
16,548
13,625
3,947
50,653

10,424
12,970
8,219
2,815
34,428

คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน

หมายเหตุ
เงินเดือนและคาแรง
โครงการสบทบเงินที่กําหนดไว
(กลับรายการ) โครงการ
ผลประโยชนที่กําหนดไว
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
โครงการใหพนักงานลาออกโดยสมัครใจ
อื่นๆ
รวม

16
18

งบการเงินรวม
2562
2561
39,853
1,844

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
39,394
30,869
29,585
2,257
1,697
1,648

2,996
2,618
47,311

(3,042)
602
11,599
4,272
55,082

2,662
7,131
42,359

(739)
602
5,547
1,800
38,443

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 และวันที่ 20 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการมีมติ
ใหจายเงินชดเชยใหกับพนักงานในบางหนวยธุรกิจเพื่อการปรับโครงสรางธุรกิจของกลุมบริษัท เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงธุรกิจสื่อสิ่งพิมพสูสื่อดิจิทัลมากขึ้น

80

157

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว
กลุมบริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุมบริษัท
จายสมทบในอัตรารอยละ 5 ถึงอัตรารอยละ 7.5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ได
จดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุน
ที่ไดรับอนุญาต
25

คาใชจายตามลักษณะ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไดรวมการวิเคราะหคาใชจายตามหนาที่ คาใชจายตามลักษณะไดเปดเผยตามขอกําหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับตางๆ ดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561

หมายเหตุ
การเปลี่ยนแปลงในสินคาคงเหลือ
คากระดาษและคาจางพิมพและคาขนสง
คาใชจายในการผลิตอื่น
คาลิขสิทธิ์
ขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคาลดลง
คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน
ตนทุนในการจัดจําหนาย
คาใชจายสํานักงาน
อื่นๆ
รวมตนทุนขายและการใหบริการ
ตนทุนในการจัดจําหนาย และ
คาใชจายในการบริหาร

158

(1,934)
24,407
963
5,963
(131)
47,311
3,204
13,878
6,845

9
24
23

100,506

81

(พันบาท)
4,367
26,123
5,070
4,948
1,799
55,082
12,776
12,753
5,390

128,308

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(3,610)
11,795
576
3,432
699
42,359
3,164
13,625
5,948

(262)
19,136
4,012
2,089
1,093
38,443
11,021
8,219
4,676

77,988

88,427

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
26

ภาษีเงินได
งบการเงินรวม
2562
2561

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

ภาษีเงินไดของปปจจุบัน
สําหรับปปจจุบัน

-

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว

จัดสรรไปยัง
ภาษีเงินไดจากการดําเนินงานตอเนื่อง
ภาษีเงินไดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
รวมภาษีเงินได

ภาษีเงินได
รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กําไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย

กอน
ภาษีเงินได

(787)

82

-

-

(248)
(248)

9,092
9,092

(461)
(461)

7,038
7,038

(524)
276
(248)

9,325
(233)
9,092

(461)
(461)

7,038
7,038

2562
รายได
(คาใชจาย)
ภาษีเงินได

-

-

งบการเงินรวม

2561
รายได
สุทธิจาก
กอน
(คาใชจาย)
ภาษีเงินได ภาษีเงินได ภาษีเงินได
(พันบาท)

(787)

2,786

(557)

สุทธิจาก
ภาษีเงินได

2,229

159

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ภาษีเงินได
รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย

กอน
ภาษีเงินได

2562
รายได
(คาใชจาย)
ภาษีเงินได

(610)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
รายได
สุทธิจาก
กอน
(คาใชจาย)
ภาษีเงินได ภาษีเงินได ภาษีเงินได
(พันบาท)

-

(610)

2,701

สุทธิจาก
ภาษีเงินได

(540)

2,161

งบการเงินรวม
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง

2562
อัตราภาษี
(รอยละ)

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดรวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได
คาใชจายตองหามทางภาษี
คาใชจายที่ถือเปนรายจายทางภาษีไดเพิ่มขึ้น
(กลับรายการ) ผลแตกตางชั่วคราวที่ไมรับรูเปน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การใชขาดทุนทางภาษีเดิมที่ไมไดบันทึก
ผลขาดทุนในปปจจุบันที่ไมรับรูเปนสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กลับรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวม

160

20

0.25

83

2561
(พันบาท)
(99,189)
(19,838)
25,666
(22)

อัตราภาษี
(รอยละ)
20

(พันบาท)
(159,861)
(31,972)
2,732
(3)

(2,802)
(8,780)

6,738
-

5,252
276
(248)

22,815
8,782
9,092

(6)

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง

2562
อัตราภาษี
(รอยละ)

ขาดทุนกอนภาษีเงินไดรวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได
คาใชจายตองหามทางภาษี
คาใชจายที่ถือเปนรายจายทางภาษีไดเพิ่มขึ้น
(กลับรายการ) ผลแตกตางชั่วคราวที่ไมรับรูเปน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนในปปจจุบันที่ไมรับรูเปนสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กลับรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวม

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ

20

0.35

สินทรัพย
2562

2561
(พันบาท)
(131,525)
(26,305)
25,117
(13)

อัตราภาษี
(รอยละ)
20

(พันบาท)
(146,780)
(29,356)
1,930
-

(4,494)

22,881

5,234
(461)

4,640
6,943
7,038

(5)

งบการเงินรวม
2561

หนี้สิน

2562

2561

(พันบาท)
1,968
1,968

สินทรัพย
2562

1,719
1,719

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

-

หนี้สิน

2562

2561

-

-

(พันบาท)
1,747
1,747
84

1,286
1,286

161

รายงาน
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2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังนี้

ณ วันที่
1 มกราคม

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
2562
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สิน
รวม

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
2561
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
ประมาณการหนี้สิน
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

162

1,719
1,719

งบการเงินรวม
บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน
กําไรหรือ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(พันบาท)

249
249

-

1,968
1,968

งบการเงินรวม
บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน
กําไรหรือ
กําไรขาดทุน ไดมาจากการ
ณ วันที่
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ซือ้ ธุรกิจ
1 มกราคม
(พันบาท)

1,273
1,876
2,544
5,633
11,326

(1,273)
(1,876)
(310)
(5,633)
(9,092)

85

(557)
(557)

ณ วันที่
31 ธันวาคม

42
-

42

ณ วันที่
31 ธันวาคม

1,719
1,719

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
2562
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สิน
รวม

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
2561
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
ประมาณการหนี้สิน
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

ณ วันที่
1 มกราคม

1,286
1,286

ณ วันที่
1 มกราคม

132
1,178
1,921
5,633
8,864

86

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน
กําไรหรือ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(พันบาท)

461
461

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน
กําไรหรือ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(พันบาท)

(132)
(1,178)
(95)
(5,633)
(7,038)

(540)
(540)

ณ วันที่
31 ธันวาคม

1,747
1,747

ณ วันที่
31 ธันวาคม

1,286
1,286

163

รายงาน
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2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมไดรับรู

งบการเงินรวม
2562
2561

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
เงินลงทุนในบริษัทยอย
คาความนิยม
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

133
2,817
1,123
79,092
83,165

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(พันบาท)
7,210
1,409
7,901
3,739
1,919
44,682
1,123
83,817
14,390
97,298
68,892

7,016
7,805
6,600
2,463
35,405
10,273
69,562

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในป 2563 - 2567 ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีที่ยังไมสิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ภาษีเงินไดปจจุบันนั้น กลุมบริษัทยังมิไดรับรูรายการดังกลาวเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเนื่องจาก
ยังไมมีความเปนไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะใชประโยชนทางภาษีดังกลาว
27

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กํ า ไร (ขาดทุ น ) ต อ หุ น ขั้ น พื้ น ฐานสํ าหรั บ แต ล ะป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 และ 2561 คํ านวณจากกํ าไร
(ขาดทุน) สําหรับปที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปใน
แตละปโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก แสดงการคํานวณดังนี้

164

87

(0.29)

0.02

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)

365,549
365,549

365,549
365,549

จํานวนหุนสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุนที่ออกจําหนาย
จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ขั้นพื้นฐาน)

(105,652)

6,702

2562
การดําเนินงาน
ที่ยกเลิก

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัท

การดําเนินงาน
ตอเนื่อง

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(0.27)

365,549
365,549

(0.53)

170,048
18,211
188,259

การดําเนินงาน
รวม
ตอเนื่อง
(พันบาท)
(98,950)
(99,674)

งบการเงินรวม

(0.37)

170,048
18,211
188,259

(69,234)

2561
การดําเนินงาน
ที่ยกเลิก

(0.90)

170,048
18,211
188,259

(168,908)

รวม

รายงาน
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2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท / พันหุน)

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ
ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)
จํานวนหุนสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุนที่ออกจําหนาย
จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)

(131,064)

(153,817)

365,549
-

170,048
18,211

365,549

188,259

(0.36)

(0.82)

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด
กลุมบริษัทและบริษัทไมนําผลของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัท (NINE-W1) และใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนของบริษัทที่ออกใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (NINE-WA)
มารวมคํานวณเพื่อหากําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด เนื่องจากราคาใชสิทธิ (รวมมูลคายุติธรรมของบริการที่จะไดรับ
จากพนักงานตอใบสําคัญแสดงสิทธิ) สูงกวาราคาตลาดของหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้น สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัท
ดังกลาวหมดอายุเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
28

เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออกตราสาร
อนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา

166

89

รายงาน
ประจำ�ปี

2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การจัดการความเสี่ยงเปนสวนที่สําคัญของธุรกิจของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุล
ของระดับความเสี่ยงใหเปนที่ยอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและตนทุนของการจัดการ
ความเสี่ยง ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุมบริษัทอยางตอเนื่องเพือ่ ใหมั่นใจ
วามีความสมดุลระหวางความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนใหมั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจาหนี้
และตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ
ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินคาที่เปนเงินตราตางประเทศ
ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางดานสิน เชื่อ คือความเสี่ยงที่ ลูกคาหรือ คูสัญญาไมสามารถชําระหนี้ แกกลุมบริษัท ตามเงื่อนไขที่
ตกลงไวเมื่อครบกําหนด
ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางดานสินเชื่อดังกลาวอยางสม่ําเสมอ โดยการ
วิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไมพบวามีความเสี่ยง
จากสินเชื่อที่เปนสาระสําคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางดานสินเชื่อแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงิน
แตละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยางไรก็ตาม เนื่องจากกลุมบริษัทมีฐานลูกคาจํานวนมาก ฝายบริหารไมได
คาดวาจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไมได
ความเสี่ยงจากสภาพคลอง
กลุมบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัท และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
29

ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
(พันบาท)
ภาระผูกพันรายจายฝายทุน
สัญญาที่ยังไมไดรับรู
โปรแกรมคอมพิวเตอรและ
คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร

-

2,500

จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้น
ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได
ภายใน 1 ป
1 - 5 ป
รวม

5,531
4,231
9,762

6,050
12,165
18,215

5,531
4,231
9,762

4,795
8,169
12,964

ภาระผูกพันอื่น
หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร

110

10

110

10

-

-

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญากับบริษัทในประเทศแหงหนึ่ง ซึ่งบริษัทดังกลาวจะใหสิทธิในการใชเครื่องหมาย
การคาแกบริษัทยอยดังกลาวเปนระยะเวลา 3 ป โดยสัญญามีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่
31 พฤษภาคม 2564 ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา บริษัทยอยตกลงที่จะปนสวนรายไดที่เกิดจากการใชสิทธิ
ในเครื่องหมายการคาตามอัตราที่ระบุในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทยอยดังกลาวไดหยุดการดําเนินงาน
(ดูหมายเหตุขอ 10) และผูบริหารอยูระหวางการพิจารณายกเลิกสัญญา
30

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท และคาดวาจะมี
ผลกระทบที่มีสาระสําคัญตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อนํามาถือปฏิบัติเปนครั้งแรก และจะมี
ผลบังคับใชกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มีดังตอไปนี้
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2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16*

เรื่อง
การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน
สัญญาเชา
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงาน
ตางประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19* การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือทางการเงิน
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินนี้ใหขอกําหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพยทาง
การเงินและหนี้สินทางการเงินตลอดจนการรับรู การวัดมูลคา การดอยคาและการตัดรายการ รวมถึงหลักการ
บัญชีของอนุพันธและการบัญชีปองกันความเสี่ยง เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้มีผลบังคับใช จะ
ทําใหมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช
อยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป
กลุมบริษัทไดประเมินผลกระทบเบื้องตนที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เปนครั้งแรกตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งคาดวาไมมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตอ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดแรกที่ถือปฏิบัติ
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (“TFRS 16”) ไดนําเสนอวิธีการบัญชีเดียวสําหรับผูเชา โดยผูเชา
ตองรับรูสินทรัพยสิทธิการใชและหนี้สินตามสัญญาเชา ซึ่งยกเวนการรับรูรายการสําหรับสัญญาเชาระยะสั้น
หรือสินทรัพยอางอิงนั้นมีมูลคาต่ํา เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช จะทําใหมาตรฐาน
การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป
ปจจุบันกลุมบริษัทรับรูรายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
และรับรูหนี้สินในกรณีที่การจายเงินตามสัญญาเชามีชวงเวลาแตกตางจากการรับรูคาเชาจาย ตาม TFRS 16
92

169

รายงาน
ประจำ�ปี
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กลุมบริษัทจะรับรูสินทรัพยสิทธิการใชและหนี้สินตามสัญญาเชาสําหรับสัญญาเชาดําเนินงานของกลุมบริษัท
ตามที่เปดเผยในหมายเหตุขอ 29 สงผลใหลักษณะของคาใชจายที่เกี่ยวของกับสัญญาเชาดังกลาวเปลี่ยนแปลง
ไปโดยกลุมบริษัทจะรับรูคาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใชและดอกเบี้ยจายของหนี้สินตามสัญญาเชา
กลุมบริษัทใหเชาชวงสินทรัพยบางรายการตามที่เปดเผยในหมายเหตุขอ 5 ปจจุบันสัญญาเชาหลักและสัญญา
เชาชวงถูกจัดประเภทเปนสัญญาเชาดําเนินงานและรับรูคาเชารับและคาเชาจายในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธี
เส น ตรงตลอดอายุ สั ญ ญาเช า ตาม TFRS 16 สิ น ทรั พ ย สิ ท ธิ ก ารใช จ ะรั บ รู ต ามสั ญ ญาเช า หลั ก เป น
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนและวัดมูลคาดวยวิธี มูลคายุติธรรม กลุมบริษัทไดทบทวนการจัดประเภทสัญญา
ใหเชาชวงและคาดวาจะจัดประเภทเปนสัญญาเชาเงินทุน สงผลใหกลุมบริษัทจะรับรูลูกหนี้สัญญาเชาเงินทุน
การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
กลุมบริษั ทคาดวาจะถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เปน ครั้งแรก ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2563 ดวยวิธีปรับปรุงผลกระทบ
สะสมยอนหลัง ดังนั้น ผลกระทบสะสมจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16 จะปรับปรุงกับยอดยกมาของกําไรสะสม ณ
วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยไมปรับปรุงขอมูลเปรียบเทียบ
กลุมบริษัทคาดวาจะใชขอยกเวนเรื่องการนําคํานิยามของสัญญาเชามาใชพิจารณากับสัญญาเชาที่มีอยูกอนวันที่
เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน โดยจะนํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติกับทุกสัญญาที่ทําขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 และเคย
ระบุเปนสัญญาเชาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
การประเมินผลกระทบเบื้องตนของการถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เปนครั้งแรกตองบการเงิน มีดังนี้
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
2563
2563
(พันบาท)
8,195
8,195
2,229
2,229
7,219
7,219
37
37
303
303

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม
สินทรัพยสิทธิการใชเพิ่มขึ้น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเชาเพิ่มขึ้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
กําไรสะสมลดลง
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2562

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
31

การจัดประเภทรายการใหม
รายการบางรายการในงบการเงิน 2561 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับการนําเสนองบการเงิน
ป 2562 ดังนี้

งบการเงินรวม
กอนจัด
ประเภท
ใหม
งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การคา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

12,790
(2,101)

จัดประเภท
ใหม

1,077
(1,077)
-
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2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจัด
กอนจัด
หลังจัด
ประเภท
ประเภท จัดประเภท ประเภท
ใหม
ใหม
ใหม
ใหม
(พันบาท)
13,867
(3,178)

6,332
(1,496)

36
(36)
-

6,368
(1,532)
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