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�งมั่่น� ที่่จ� 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�นักพิมพ์ โดยผลิตและจำ�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 2563)

4

ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ทุน
จดทะเบียน
(บาท)

ทุน
ชำ�ระแล้ว
(บาท)

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

สื่อสิ่งพิมพ์
(หนังสือการ์ตูน)

99.74

200,000,000 200,000,000

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

สื่อสิ่งพิมพ์
(หนังสือพิมพ์แจกฟรี)

99.99

60,000,000 60,000,000

บริษทั แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
1 อาคารเก้าพูลทรัพย์
ซอยลาดพร้าว 19 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
บริษทั ทรานส์ แอด โซลูชน่ั จำ�กัด
21 อาคารทีเอสที ชั้น 21
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ให้บริการเช่าพื้นที่
อาคารสำ�นักงาน

63.76

40,000,000 40,000,000

ให้บริการ
ด้านการออกแบบ
และติดตั้งระบบ
การแสดงสื่อผสม

18.35

49,046,400 49,046,400

หมายเหตุุ
1) บริิษััท วัันเวิิลด์์ มีีเดีีย จำำ�กััด หยุุดดำำ�เนิินพาณิิชยกิิจ ตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคม 2562 เป็็นต้้นไป
2) ที่่ปร
� ะชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ครั้้ง� ที่่� 5/2563 เมื่่อ� วัันที่่� 16 เมษายน 2563 ได้้มีมติ
ี อิ นุุมัติั ซื้ิ อ�้ หุ้้�นสามััญในบริิษัทั ทรานส์์ แอด
		 โซลููชั่่น� จำำ�กััด (Trans.Ad) จำำ�นวน 90,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่ตรา
� ไว้้หุ้้�นละ 100 บาท ทำำ�ให้้บริิษัทั ฯ ถืือหุ้้�น Trans.Ad ร้้อยละ 18.35
		 ของหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมด
3) ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 9/2563 เมื่่�อวัันที่่� 9 พฤศจิิกายน 2563 ได้้มีมติ
ี ิอนุุมััติิซื้�อ้ หุ้้�นสามััญในบริิษััท แลนดี้้�
		ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด (“แลนดี้้�”) จำำ�นวน 2,550,400 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท ทำำ�ให้้บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นแลนดี้้�
		ร้้อยละ 63.76 ของหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมด
4) บริิษััท สตรีีท อายบอล จำำ�กััด ดำำ�เนิินการเลิิกกิิจการกัับกระทรวงพาณิิชย์์เมื่่�อวัันที่่� 24 พฤศจิิกายน 2563 และชำำ�ระบััญชีี
		 เสร็็จสิ้้�นแล้้ว เมื่่�อวัันที่่� 4 ธัันวาคม 2563

รายงาน
ประจำ�ปี

2563

สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน
หน่วย : ล้านบาท

1. ข้อมูลจากงบการเงินรวม
• 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

2563

2562

2561

72.21
80.57
18.70
(29.84)
(26.38)
379.88
309.65

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

2563

2562

2561

เท่า	
%
%
%
%

0.23
25.90
(32.74)
(9.04)
(7.55)

0.16
0.20
(36.08) (34.56)
(123.72) (164.48)
(30.55) (52.13)
(25.77) (43.85)

บาท

(0.07)

0.02

(0.53)

บาท
บาท

-

(0.29)
-

(0.37)
-

บาท

0.85

0.75

1.02
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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 แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

ทุนจดทะเบียน อัตราการลงทุน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
200.00
60.00
40.00

99.74
99.99
63.76

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ในกรณีีปกติิที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ ไม่่มีีความจำำ�เป็็นในการใช้้เงิินเพื่่�อการลงทุุนหรืือขยาย
กิิจการและมีีกระแสเงิินสดเพีียงพอ กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลสำำ�หรัับ
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 30 ของกำำ�ไรสุุทธิิ (ตามงบการเงิินเฉพาะ
บริิษััท) หลัังหัักภาษีีเงิินได้้นิิติบุิ ุคคล สำำ�รองตามกฎหมาย และสำำ�รองอื่่�นๆ ที่่�จำำ�เป็็นและ
เหมาะสม ทั้้�งนี้้� อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวอาจเปลี่่�ยนแปลงได้้ โดยขึ้้�นอยู่่�กัับความ
จำำ�เป็็นและความเหมาะสมภายใต้้เงื่่�อนไขที่่�การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวจะต้้องก่่อให้้เกิิด
ประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งนี้้� มติิของคณะกรรมการบริิษััทที่่�อนุุมััติิให้้จ่่ายเงิินปัันผล
จะต้้องถููกนำำ�เสนอเพื่่�อขออนุุมัติั จากที่่
ิ ปร
� ะชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เว้้นแต่่เป็็นการจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่าง
กาลซึ่่ง� คณะกรรมการบริิษัทั มีีอำำ�นาจอนุุมัติั ใิ ห้้จ่า่ ยเงิินปัันผลระหว่่างกาลได้้ โดยการจ่่าย
เงิินปัันผลระหว่่างกาลดัังกล่่าว จะต้้องได้้รัับการอนุุมััติิในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นคราวต่่อไป
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
	ปีี 2563 เป็็นปีีแห่่งความท้้าทายต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั ฯ เป็็นอย่่างยิ่่ง� ทั้้�งความไม่่แน่่นอนของสภาวะเศรษฐกิิจ
สัังคม สิ่่ง� แวดล้้อม และการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีีที่่�รวดเร็็ว โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�กระทบต่่อเศรษฐกิิจโดยรวมอย่่างรุุนแรงนัับแต่่ต้้นปีีเป็็นต้้นมา บริิษััทฯ จึึงต้้องเร่่งสร้้าง
ภููมิิคุ้้�มกัันให้้กับั ธุุรกิจิ เพื่่�อให้้สามารถดำำ�เนิินธุุรกิจต่
ิ อ่ ไปได้้อย่่างมั่่น� คง พร้้อมทั้้�งให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารจััดการความ
ยั่่�งยืืนทั้้�ง 3 ด้้านอย่่างสมดุุล ซึ่่�งประกอบด้้วย ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental) สัังคม (Social) และการกำำ�กัับดููแล
(Governance) หรืือที่่�เรีียกว่่า EGS โดยมีีการบริิหารและจััดการความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นอย่่างครอบคลุุม
	ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ และวางโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�จำำ�เป็็น เพื่่�อเตรีียมพร้้อมเผชิิญกัับความท้้าทาย
อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งได้้แก่่
1. บริิหารต้้นทุุนให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น โดยการหาโรงพิิมพ์์ใหม่่ๆ ที่่�มีีคุุณภาพ ในราคาที่่�สามารถแข่่งขัันได้้ รวมถึึงการ
วางแผนการผลิิตให้้สอดคล้้องกัับแผนการขาย เพื่่�อลดปััญหาเรื่่�องสิินค้้าคงคลััง
2.	พััฒนาระบบคลัังสิินค้้าเพื่่�อรองรัับการขยายของธุุรกิจอี
ิ คี อมเมิิร์ซ์ ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์การขายที่่�เน้้นการจำำ�หน่่าย
ผ่่านช่่องทางออนไลน์์มากขึ้้�น
3.	ร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรและองค์์กรอื่่�นๆ เพื่่�อเสริิมสร้้างความแข็็งแรงให้้แก่่บริิษััทฯ โดยได้้มีการนำ
ี ำ�สิินค้้าที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับ
ธุุรกิิจหนัังสืือการ์์ตููนที่่�บริิษััทฯ ได้้รัับลิิขสิิทธิ์์� อาทิิ เสื้้�อยืืด Slam Dunk ไปทดลองจำำ�หน่่ายที่่� BTS สถานีีพระโขนง
ซึ่่�งเป็็นการจัับมืือกัับพัันธมิิตรของบริิษััทฯ เพื่่�อสร้้างประสบการณ์์ให้้กัับลููกค้้าได้้เห็็นสิินค้้าจริิงก่่อนตััดสิินใจซื้้�อ
4. เพิ่่�มแบรนด์์ย่่อย (Sub-brand) เพื่่�อเจาะลููกค้า้ เป้้าหมายกลุ่่�มใหม่่ ซึ่่�งทำำ�ให้้ง่่ายต่่อการวางแผนการตลาด ซึ่่�งประกอบ
ด้้วย NED Pastel, NB Horror, NB Lite และ NB Money Club
นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังได้้แสวงหาโอกาสทางธุุรกิจิ ใหม่่ๆ เพื่่�อเข้้าไปลงทุุน โดยมุ่่�งที่่�จะสร้้างความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร
ของธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อให้้เกิิดผลประโยชน์์สููงสุุดแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ผ่่านการลงทุุนเข้้าซื้้�อหุ้้�นสามััญของ บริิษััท แลนดี้้�
ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด และบริิษัทั ทรานส์์ แอด โซลููชั่่น� จำำ�กััด โดยทั้้�ง 2 บริิษัทั มีีแนวโน้้มการเติิบโตทางธุุรกิจิ และมีีปัจจั
ั ยั
พื้้�นฐานดีี ซึ่่ง� จะเป็็นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิหารเงิิน สร้้างผลตอบแทนที่่�เหมาะสม และกระจายความเสี่่ย� งจากการลงทุุน
อย่่างไรก็็ตาม แนวโน้้มสถานการณ์์ของอุุตสาหกรรมสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์ก็์ ็ยัังคงมีีความท้้าทายอยู่่�มาก บริิษััทฯ จะยัังคงมุ่่�งมั่่�น
และให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาธุุรกิจิ เดิิมที่่มี� อี ยู่่�ให้้มีปร
ี ะสิิทธิิภาพยิ่่ง� ขึ้้น� โดยการคััดเลืือกหััวหนัังสืือที่่�น่า่ สนใจและเป็็นที่่�
ต้้องการของตลาดให้้มากขึ้น้� เน้้นการขายผ่่านช่่องทางออนไลน์์ ทั้้�งอีีคอมเมิิร์ซ์ ของบริิษัทั ฯ (nejavu.com) และ Market Place
อาทิิ Shopee และ Lazada พร้้อมบริิการลูกค้
ู า้ ให้้ได้้รับั ความพึึงพอใจ และสร้้างประสบการณ์์ที่่ดี� ใี ห้้แก่่ลูกค้
ู า้ อย่่างต่่อเนื่่�อง
	สุุดท้า้ ยนี้้� ผมขอขอบคุุณผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทุุกฝ่่าย ที่่�ได้้ให้้ความไว้้วางใจและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ ด้้วยดีี
เสมอมา ซึ่่�งเกิิดจากการร่่วมมืือร่่วมใจของส่่วนงานต่่างๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นจากท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
ทุุกท่่าน จนทํําให้้ผลการดํําเนิินงานของบริิษััทฯ ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง

										

นายวรพจน์์ จรรย์์โกมล
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร (รัักษาการ)
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รายงาน
ประจำ�ปี

2563
การศึกษา					
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Dallas, Texas, USA.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลหะการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม						
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- บทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 228/2559
การอบรมปีี 2563
- ไม่่มีี จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือครอง ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563					
- นายวรพจน์ จรรย์โกมล
- หุ้น (0.00%)

กรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร					
- ไม่่มีี นายวรพจน์์ จรรย์์โกมล		 					
ประวัติการท�ำงาน		
ตำำ�แหน่่ง กรรมการ
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร (รัักษาการ)
บมจ. เนชั่่�น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอ็็ดดููเทนเมนท์์
และประธานเจ้้าหน้้าที่่�สายงานการเงิิน		 พ.ย. 2563 - ปััจจุุบััน	ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร (รัักษาการ)
อายุุ 53 ปีี
บมจ. เนชั่่�น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอ็็ดดููเทนเมนท์์
			
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทอื่่นที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
พ.ค. 2558 - ก.พ. 2561 	กรรมการ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�สายงานการเงิิน
บมจ. ยูู ซิิตี้้�
ก.พ. 2563 - ปััจจุุบััน 	กรรมการอิิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. มาสเตอร์์ แอด
		
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปััจจุุบััน	กรรมการ	 - บจก. เนชั่่�น โกลบอล เอ็็ดดููเทนเมนท์์
2561 - ปััจจุุบััน	กรรมการ	 - บจก. วัันเวิิลด์์ มีีเดีีย
2562 - 2563		กรรมการ	 - บจก. สตรีีท อายบอล
ธ.ค. 2563 - ปััจจุุบััน	กรรมการ - บจก. แลนดี้้� ดีีเวลลอปเม้้นท์์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน
- ไม่่มีี จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ และสััดส่่วนการเข้้าร่่วมประชุุมในปีี 2563
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จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมในปีี 2563

จ�ำนวนปี
ที่เคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

คณะกรรมการบริิษััท

สามััญผู้้�ถืือหุ้้�น

2 ปีี 10 เดืือน
(แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2561)

11/11

1/1

รายงาน
ประจำ�ปี

กรรมการบริิษััท
นางศุุภรานัันท์์ ตัันวิิรััช

ตำำ�แหน่่ง กรรมการอิิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุุ 54 ปีี

2563

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 2563						
- 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 - ปััจจุุบััน	กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สโตนเฮ้้นจ์์ อิินเตอร์์
2562 - ปััจจุุบััน	ที่่�ปรึึกษา บมจ. บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์
2559 - 2561		ประธานกรรมการบริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ บมจ. มาสเตอร์์ แอด
2551 - 2559		ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่สายการเงิิน บมจ. วีีจีีไอ					
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในกิิจการอื่่น ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน				
2560 - 2561
	กรรมการสมาคม สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในกิิจการที่่�แข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััทหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวเนื่่องกััน
- ไม่่มีี จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ และสััดส่่วนการเข้้าร่่วมประชุุมในปีี 2563
จำำ�นวนปีี
ที่่�เคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
1 ปีี 11 เดืือน
(แต่่งตั้้ง� ครั้้ง� แรกเมื่่อ� วัันที่่� 21 ม.ค. 2562)

จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมในปีี 2563
คณะกรรมการ
บริิษััท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�น

11/11

5/5

1/1
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รายงาน
ประจำ�ปี

2563
การศึึกษา						
- ปริิญญาตรีี สาขาศิิลปศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยา
การอบรมปีี 2563		
KPMG
- Are you ready for Thailand’s Transfer Pricing Law?
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือครอง ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563						
- 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
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทอื่่นที่่�เป็็น บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์		
และกรรมการตรวจสอบ					 พ.ค. 2561 - ปััจจุุบััน 	กรรมการ
อายุุ 48 ปีี
				
บมจ. บางกอก เดค-คอน
2545 - 2558
Senior Creative Production & Design Manager
				
บมจ. วีีจีีไอ
						
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในกิิจการอื่่น ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน				
ก.ย. 2561 - ปััจจุุบััน
Creative Production & Design Director
				
บจก. โกลด์์ สตาร์์ กรุ๊๊�ป
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในกิิจการที่่�แข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษัทั หรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวเนื่่องกััน
- ไม่่มีี จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ และสััดส่่วนการเข้้าร่่วมประชุุมในปีี 2563
จำำ�นวนปีี
ที่่�เคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
2 ปีี 10 เดืือน
(แต่่งตั้้ง� ครั้้ง� แรกเมื่่อ� วัันที่่� 27 ก.พ. 2561)
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จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมในปีี 2563
คณะกรรมการ
บริิษััท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�น

11/11

5/5

1/1

รายงาน
ประจำ�ปี

2563

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 2563		
KPMG
- Are you ready for Thailand’s Transfer Pricing Law?

กรรมการบริิษััท
นายสตีีเฟ่่น โจเซฟ แคมมิิแลรี่่�
ตำำ�แหน่่ง กรรมการอิิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
อายุุ 57 ปีี

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือครอง ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563					
- นายสตีีเฟ่่น โจเซฟ แคมมิิแลรี่่�		
- หุ้้�น
- คู่่�สมรส				 		
- หุ้้�น
- บุุตรที่่�ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ				
- หุ้้�น
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร						
- ไม่่มีี 						
ประวััติิการทำำ�งาน						
ก.พ. 2561 - ปััจจุุบััน	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 2563
จำำ�นวนปีี
ที่่�เคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
2 ปีี 10 เดืือน
(แต่่งตั้้ง� ครั้้ง� แรกเมื่่อ� วัันที่่� 27 ก.พ. 2561)

จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมในปีี 2563
คณะกรรมการ
บริิษััท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�น

10/11

5/5

1/1
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รายงาน
ประจำ�ปี

2563
การศึึกษา						
-	ปริิ ญ ญาโท คณะนิิ ติิ ศ าสตร์์ London University -London School of Economics
and Political Sciences
-	ปริิญญาตรีี คณะนิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรม						
- ไม่่มีี การอบรมปีี 2563		
- ไม่่มีี -				
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือครอง ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563					
- นายราเชน ลีีรพัันธุ์์�				
- หุ้้�น

กรรมการบริิษััท

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร						
- ไม่่มีี -									
					
นายราเชน ลีีรพัันธุ์์�		
ประวััติิการทำำ�งาน						
ตำำ�แหน่่ง กรรมการ					 มีี.ค. 2563 - ปััจจุุบััน 	กรรมการ และกรรมการบริิหาร
อายุุ 61 ปีี
				
บมจ. เนชั่่�น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอ็็ดดููเทนเมนท์์		
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทอื่่นที่่�เป็็น บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์		
- ไม่่มีี 						
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในกิิจการอื่่น ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน				
มีี.ค. 2550 - ปััจจุุบััน 	หุ้้�นส่่วน - บจก. ดีีเอฟดีีแอล (ประเทศไทย)
มีี.ค. 2563 - ปััจจุุบััน	กรรมการ - บจก. เนชั่่�นโกลบอล เอ็็ดดููเทนเมนท์์
มีี.ค. 2563 - ปััจจุุบััน	กรรมการ - บจก. วัันเวิิลด์์ มีีเดีีย
มีี.ค. 2563 - 2563	กรรมการ - บจก. สตรีีท อายบอล
พ.ย. 2563 - ปััจจุุบััน	กรรมการ	 - บจก. แลนดี้้� ดีีเวลลอปเม้้นท์์
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในกิิจการที่่�แข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษัทั หรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวเนื่่องกััน
- ไม่่มีี -		
จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ และสััดส่่วนการเข้้าร่่วมประชุุมในปีี 2563
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมในปีี 2563
จำำ�นวนปีี
(นัับจากวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง)
ที่่�เคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััท
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
10 เดืือน
(แต่่งตั้�ง้ ครั้้�งแรกเมื่่�อวัันที่่� 3 มีี.ค. 2563)
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1/1

รายงาน
ประจำ�ปี

2563

การศึึกษา					
-	ปริิญญาโท คณะอัักษรศาสตร์์ สาขาการแปล จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
-	ปริิญญาโท คณะวารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน
สาขานโยบายและการวางแผนการสื่่�อสาร มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
-	ปริิญญาตรีี คณะอัักษรศาสตร์์สาขาภาษาอัังกฤษ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย			
การอบรมปีี 2563					
- ไม่่มีี -

ผู้บริหารระดับสูง
นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร

ตำำ�แหน่่ง	ผู้้�อำำ�นวยการ - พััฒนาธุุรกิิจ
อายุุ 57 ปีี				

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือครอง ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563				
- 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

2563
การศึึกษา					
- ปริิญญาตรีี สาขาการบััญชีี มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ					
การอบรมปีี 2563				
- ความแตกต่่างด้้านบััญชีีและภาษีี พร้้อมอััพเดทประเด็็นภาษีีและกฎหมายใหม่่ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
	ปีี 2563
- แนวทางการจััดทำำ�รายงานทางการเงิิน ของบริิษััทที่่�ได้้รัับผลกระทบจากเหตุุการณ์์ COVID19
ของตลาดหลัักทรััพย์์
-	คุุยสบายๆเรื่่�องบััญชีีและการวิิเคราะห์์งบการเงิิน
- smart fscomp training

ผู้บริหารระดับสูง
นางเธียรธารา เดชจ�ำเริญ
ตำำ�แหน่่ง ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
อายุุ 42 ปีี				

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือครอง ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563
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 - ปััจจุุบััน	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

2563

การศึึกษา					
- ปริิญญาตรีี สาขาการบััญชีี มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ ประสานมิิตร			
		
การอบรมปีี 2563				
- ไม่่มีี จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือครอง ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563					
นางสาวณััฐชานัันท์์ เจริิญภััทรเกีียรติิ		
- หุ้้�น (0.00%)				

ผู้บริหารระดับสูง
นางสาวณัฐชานันท์
เจริญภัทรเกียรติ		

ตำำ�แหน่่ง ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายการตลาดและการขาย			
อายุุ 46 ปีี				

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร					
- ไม่่มีี 					
ประวััติิการทำำ�งาน					
2544 - พ.ย. 2561		ผู้้�จััดการฝ่่ายผลิิตภััณฑ์์และการตลาด			
					 บริิษััท ทีีไอจีีเอ จำำ�กััด
พ.ย. 2561 - ปััจจุบัุ ัน		ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการตลาดและการขาย
		
					 บมจ. เนชั่่�น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอ็็ดดููเทนเมนท์์		
การเข้้าร่่วมประชุุม / การประชุุมทั้้�งหมด (ครั้้�ง) 				
การประชุุมสามััญประจำำ�ปีีผู้้�ถืือหุ้้�น
1/1		
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รายงาน
ประจำ�ปี

2563

โครงสร้างการประกอบธุรกิจ

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท จำกัด (มหาชน)

สิ่งพิมพ
ฉบับภาษาไทย

E-Commerce

ใหเชาพื้นที่
อาคารสำนักงาน

หนังสือเพ�อการศึกษา
สำหรับเยาวชน (NJ)

พ็อคเก็ตบุก
การตูน และนวนิยาย
บริหารคลังสินคา

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

16

การศึกษา

ส�อโฆษณา
และประชาสัมพันธ

99.99%

63.76%

บจก. วันเวิลด มีเดีย (OWM)
ทุนชำระแลว 60 ลานบาท

บจก. แลนดี้ ดีเวลลอปเมนท (LANDY)
ทุนชำระแลว 40 ลานบาท

99.99%
บจก. สตรีท อายบอล (SEB)
ทุนชำระแลว 1 ลานบาท

รายงาน
ประจำ�ปี

2563

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 ธุุรกิิจพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (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 E-book (NJ)
NINE
4. ธุุรกิิจให้้เช่่าพื้้�นที่่�สำำ�นัักงาน
5. รายได้้อื่่น ข	
รายได้้รวม		

2563
ลบ. ร้้อยละ
14.89
27.34
11.54
18.44

2562
ลบ.	ร้้อยละ

2561
ลบ.	ร้้อยละ

18.48 16.86 25.57 18.13 19.13
33.93 27.15 41.18 29.25 30.86
14.32 1.11 1.68
22.89 10.13 15.36 1.94 2.05

-

-

-

- 27.27 28.77

-

-

-

-

1.69

1.78

-

-

1.07

1.62

2.13

2.25

1.68 2.09
6.68 8.29 9.62 14.59 14.36 15.15
80.57 100.00 65.94 100.00 94.77 100.00

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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ธุุรกิิจหลััก
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

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�หน่่ายผ่่านระบบอีีคอมเมิิร์ซ์ ของบริิษัทั ฯ (www.nejavu.com) และร้้านจำำ�หน่่ายหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์
อาทิิเช่่น MEB, OOKBEE และ Google Play เป็็นต้้น
โดยบริิษััทฯ ได้้รัับลิิขสิิทธิ์์�จากนัักเขีียนและสำำ�นัักพิิมพ์์ที่่�มีีชื่่อเสีียงทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
ให้้เป็็ น ผู้้� จัั ดพิิ มพ์์ แ ละจำำ� หน่่ า ยผลงานที่่� มีี คุุ ณ ภาพ ครอบคลุุ ม เนื้้� อ หาหลากหลายแนว ได้้แก่่
หมวดบริิหารและการจััดการ ที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับการบริิหารและการจััดการในหััวข้้อต่่างๆ รวมถึึง
เศรษฐศาสตร์์ การเงิิน การลงทุุน การบััญชีี การตลาด ภาษีี และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ
หมวดภาษา และการเรีียนรู้้� ที่่มีี� เนื้้�อหาเกี่่ย� วกัับการพััฒนาทัักษะด้้านภาษาและการทดสอบความถนััด
ด้้านต่่างๆ หมวดทั่่�วไป ที่่มีี� เนื้้อ� หาหลากหลาย ครอบคลุุมความสนใจด้้านต่่างๆ ของผู้้อ่� า่ นในวงกว้้าง
เช่่น ไลฟ์์สไตล์์ ชีีวิิตคนดััง สุุขภาพ และหมวดนิิยาย วรรณกรรม ที่่เ� ป็็นหนัังสืือแปลจากต่่างประเทศ
หนัังสืือและสื่่อที่่ผ� ลิิตโดยสำำ�นัักพิิมพ์เ์ นชั่่น� บุ๊๊คส์
� ที่์ ไ่� ด้้รัับความนิิยมในปีี 2563 ได้้แก่่ ยกระดัับภาวะผู้้นำ� ำ�,
จะซึึมจะเศร้้า ก้้าวผ่่านได้้, สำำ�เร็็จได้้ไม่่เห็็นต้้องรีีบ, เทคนิิคช่ว่ ยจำำ�แค่่ 3 วัันก็็ฉลาดขึ้้�นได้้, ความเครีียด
เป็็นศููนย์์, จนกว่่าจะถึึงหน้้าสุุดท้้าย, มีีแต่่ปลาทองเท่่านั้้�นที่่�รู้้�, ยิินดีีต้้อนรัับสู่่� Answer Game,
มืือใหม่่หุ้้�นลงทุุนเก่่ง, คิิดอย่่างนัักสร้้างจรวด, เปลี่่�ยนสัันดานสร้้างอิิสรภาพทางการเงิิน,
กิินบ้้างอดบ้้าง สุุขภาพดีี ไม่่มีีป่่วย, เคล็็ดลัับหลัับสนิิทเร็็วคููณสาม เป็็นต้้น
เว็็บไซต์์ : www.nine.co.th และ www.facebook.com/NationBooksFanPage
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2. หนัังสืือการ์์ตููนและนวนิิยาย

ดำำ�เนิินธุุรกิิจผ่่านบริิษััท เนชั่่�น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอ็็ดดููเทนเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) (“NINE”)
และบริิษััท เนชั่่�น โกลบอล เอ็็ดดููเทนเมนท์์ (“NGE”) โดยเป็็นผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายสื่่อสิ่่�งพิิมพ์์
สำำ�หรัับเยาวชนเพื่่อความบัันเทิิง อาทิิ หนัังสืือการ์์ตููน และนิิยาย ทั้้�งในรููปแบบสิ่่�งพิิมพ์์ และ
หนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Book) ผ่่านระบบอีีคอมเมิิร์์ซของบริิษััทฯ ร้้านขายหนัังสืือการ์์ตููน
และร้้านจำำ�หน่่ายหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ อาทิิเช่่น MEB, OOKBEE และ Google Play เป็็นต้้น
ซึ่่�งลููกค้้ากลุ่่�มเป้้าหมายหลัักเป็็นวััยรุ่่�น และกลุ่่�มคนทำำ�งาน อายุุตั้้�งแต่่ 12-35 ปีี โดยมุ่่�งเน้้นหนัังสืือ
การ์์ ตูู นยอดนิิ ย มและฉบัั บ นิิ ย ายที่่� ไ ด้้รัั บ ลิิ ขสิิ ทธิ์์� มาจา กสำำ� นัั ก พิิ มพ์์ ชั้้� น นำำ� ทั้้� ง ภายในประเทศและ
ประเทศญี่่�ปุ่่�น เช่่น Shueisha, Shogakukan, Kodansha, Kadokawa Shoten, Futabasha,
Akita Shoten และ Coamix เป็็นต้้น
โดยปััจจุุบัันได้้รัับลิิขสิิทธิ์์�ในการพิิมพ์์และจััดจำำ�หน่่ายสิ่่�งพิิมพ์์ที่่�ได้้รัับความนิิยมอย่่างสููงในกลุ่่�ม
นัักอ่่าน อาทิิ เช่่น Naruto นิินจาคาถาโอ้้โฮเฮะ, Bleach เทพมรณะ, One Punch Man,
Platinum End, Boruto, JoJo ล่่าข้้ามศตวรรษ, JoJoLion, JOJONIUM, MASTER KEATON,
Death Note Pocket Edition, Blue Exorcist, Doraemon, เครยอนชิินจััง, Slam Dunk,
Dragon Ball Super, Hunter X Hunter, คุุโรโกะ นายจืืดพลิิกสัังเวีียนบาส Replace Plus,
20th Century Boy, Pokemon Special, DragonBall, Claymore, มองผ่่านก้้านอ้้อ,
ตัับอ่่อนของเธอนั้้�น ขอฉัันเถอะนะ, ฝัันถึึงเรื่่องนั้้�นอีีกแล้้ว เป็็นต้้น
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ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้้� NGE ยัังให้้บริิการบริิหารคลัังสิินค้้า การจััดการสิินค้้าคงคลััง และการกระจายสิินค้้า
จากคลัังสิินค้้าถึึงลููกค้้าปลายทางทุุกแห่่งทั่่�วประเทศผ่่านบริิษััทขนส่่งเอกชน ให้้แก่่สิินค้้าของกลุ่่�ม
บริิษัทั ฯ และกลุ่่�มพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ โดยบริิษัทั ฯ ทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นศููนย์์กลางในการจััดจำำ�หน่่ายหนัังสืือ
การ์์ตููนและนิิยาย รวมถึึงสิินค้้าลิิขสิทธิ์์
ิ ต่� า่ งๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องจากประเทศญี่่ปุ่่�� น ผ่่าน www.nejavu.com
ซึ่่�งเป็็นเว็็บไซต์์อีีคอมเมิิร์์ซของบริิษััทฯ เพื่่อขยายประสบการณ์์ที่่�ดีีให้้แก่่ลููกค้้าทั้้�งในด้้านคุุณค่่า
ความบัันเทิิง และคุุณภาพการให้้บริิการ รวมถึึงเป็็นการประสานกลยุุทธ์์และความแข็็งแกร่่งของ
กลุ่่�มพัันธมิิตร ทั้้�งในแง่่ความหลากหลาย การแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ เพื่่อร่่วมกัันปรัับปรุุง
และพััฒนาวงการการ์์ตููนของประเทศไทย
เว็็บไซต์์ : www.nine.co.th, www.facebook.com/nedcomics
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3. ธุุรกิิจพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Commerce)
ดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จจัั ดจำำ� หน่่ า ยสื่่ อ สิ่่� ง พิิ มพ์์ ผ่่ า นทางเว็็ บ ไซต์์ อีีค อมเมิิ ร์์ ซ ของบริิ ษัั ท ฯ ภายใต้้ชื่่ อ
www.nejavu.com ซึ่่ง� เป็็นระบบขายสิินค้้าแบบหน้้าร้้าน (Point of Sale System) ซึ่่ง� สามารถทราบ
และเช็็คยอดสิินค้้าได้้ทัันทีี นอกจากนี้้บ� ริิษัทั ฯ ยัังคงพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่อง ทั้้ง� ในส่่วนของหน้้าเว็็บไซต์์
และระบบการรัับชำำ�ระเงิินออนไลน์์สำำ�หรัับอีีคอมเมิิร์์ซ ซึ่่�งมุ่่�งสร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีี และความ
พึึงพอใจสููงสุุดให้้แก่่ลููกค้้า โดยในส่่วนของการชำำ�ระเงิินจะเป็็นการชำำ�ระผ่่านระบบชำำ�ระเงิินของ 2C2P
ซึ่่�งเป็็นระบบการชำำ�ระเงิินที่่�เป็็นมาตรฐานสากล และเป็็นที่่�นิิยม ซึ่่�งทำำ�ให้้ลููกค้้าได้้รัับความสะดวกจาก
ช่่องทางการชำำ�ระเงิินที่่�หลากหลาย และมีีความปลอดภััยสููง รวมถึึงมีีช่่องทางการติิดต่่อสื่่อสาร
กัับบริิษััทฯ หลายช่่องทาง เช่่น Facebook Fanpage และ Line@ ที่่�ช่่วยเพิ่่�มช่่องทางการขาย
และเป็็ น การอำำ� นวยความสะดวกให้้แก่่ ลูู กค้้าเมื่่ อ เกิิ ดปััญ หาหรืือสนใจในตัั ว สิิ น ค้้าของบริิ ษัั ท ฯ
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ คำำ�นึึงถึึงบริิการหลัังการขาย และเสีียงสะท้้อนที่่�ได้้รัับจากลููกค้้าเป็็นสำำ�คััญ
ซึ่่�งทำำ�ให้้ลููกค้้ารู้้�สึึกอุ่่�นใจ และเป็็นตััวแปรสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้ลููกค้้าตััดสิินใจกลัับมาซื้้�อซ้ำำ��
ทั้้�งนี้้� หนัังสืือที่่�จััดจำำ�หน่่ายมีีเนื้้�อหาที่่�หลากหลายตามรสนิิยมในการอ่่านหนัังสืือ ทั้้�งพ็็อคเก็็ตบุ๊๊�ก
และหนัังสืือการ์์ตููน โดยแบ่่งเป็็นหมวดหมู่่�ต่่างๆ ดัังนี้้�
•	พ็็อคเก็็ตบุ๊๊�ก ได้้แก่่ จิิตวิิทยาและการพััฒนาตนเอง ชีีวประวััติิบุุคคล นิิยาย วรรณกรรม
บริิหารการเงิินและการลงทุุน สุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี 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�เนิินธุุรกิิจผลิิตสื่่อการเรีียนรู้้�ภาษาอัังกฤษในรููปแบบที่่�ทัันสมััย ผ่่านช่่องทางสื่่อดิิจิิทััลต่่างๆ
ได้้แก่่ Youtube Channel และ Facebook Fanpage รวมถึึงจััดทำำ�คู่่�มืือ NJ Admission
สำำ�หรัับทบทวนความรู้้�เตรีียมสอบแอดมิิชชั่่�น โดยรวบรวมเนื้้�อหาบทเรีียนและข้้อสอบ แต่่เนื่่องจาก
เทคโนโลยีีที่่�เปลี่่�ยนไป ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคมีีทางเลืือกที่่�หลากหลาย สามารถเข้้าถึึงสื่่อต่่างๆ ได้้ง่่ายขึ้้�น
ดัังนั้้�น ในปีี 2563 บริิษััทฯ จึึงได้้หยุุดดำำ�เนิินงานของหน่่วยธุุรกิิจนี้้� เนื่่องจากต้้นทุุนที่่�ค่่อนข้้างสููง
ไม่่คุ้้�มค่่าแก่่การดำำ�เนิินงาน
เว็็บไซต์์ : www.njdigital.net, www.facebook.com/njdigit
และ www.youtube.com/njdigital
ธุรกิจสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ เกี่่� ย วกัั บ เป็็ น ตัั ว แทน ผู้้� ผ ลิิ ต เนื้้� อ หาและโฆษณาในสื่่ อ หลายรููปแบบ ผ่่ า นบริิ ษัั ท
สตรีีท อายบอล จำำ�กััด (“SEB”) โดย SEB ได้้เลิิกกิิจการแล้้ว เมื่่อวัันที่่� 4 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
เนื่่องจากไม่่มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจใดๆ ทั้้�งนี้้� เพื่่อเป็็นการลดค่่าใช้้จ่่ายในการดููแลสถานภาพบริิษััท
และค่่ า สอบบัั ญ ชีี ซึ่่� ง การปิิ ด บริิ ษัั ทย่่ อ ยนี้้� จ ะไม่่ ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จข องบริิ ษัั ท
แต่่ประการใด
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่อาคารสำ�นักงาน
ในเดืือนธัันวาคม 2563 บริิษัทั ฯ ได้้เข้้าทำำ�รายการซื้้อ� หุ้้น� สามััญของบริิษัทั แลนดี้้� ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด
(“LANDY”) ในสััดส่ว่ นร้้อยละ 63.76 ของจำำ�นวนหุ้้น� ทั้้ง� หมดของ LANDY ซึ่่ง� LANDY ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
เกี่่�ยวกัับการให้้เช่่าพื้้�นที่่�อาคารสำำ�นัักงาน โดยมีีสำำ�นัักงานใหญ่่และอาคารสำำ�นัักงานให้้เช่่าตั้้�งอยู่่�
เลขที่่� 1 ซอยลาดพร้้าว 19 ถนนลาดพร้้าว แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพฯ 10900 ทั้้�งนี้้�
อาคารให้้เช่่าดัังกล่่าว เป็็นอาคารคอนกรีีตสููง 8 ชั้้�น มีีพื้้�นที่่�ใช้้สอยประมาณ 9,368 ตารางเมตร
บนที่่�ดิินขนาด 389.50 ตารางวา
อนึ่่�ง ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ เมื่่อวัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ได้้มีีมติิอนุุมััติิการขายหุ้้�น
สามััญของ LANDY ที่่�บริิษััทฯ ถืืออยู่่�ทั้้�งหมด โดยเมื่่อวัันที่่� 1 มีีนาคม 2564 การขายหุ้้�นสามััญ
ของ LANDY ได้้เสร็็จสมบููรณ์์แล้้ว ส่่งผลให้้ LANDY สิ้้�นสภาพการเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ
และการประกอบธุุรกิิจให้้เช่่าพื้้�นที่่�อาคารสำำ�นัักงานของบริิษััทฯ ยุุติิลง
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะอุุตสาหกรรมและการแข่่งขัันในธุุรกิิจสื่่อสิ่่�งพิิมพ์์
ภาพรวมอุุตสาหกรรมธุุรกิิจสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ในปีี 2563 และแนวโน้้มในปีี 2564
อุุตสาหกรรมธุุรกิิจสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ในปีี 2563 เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงรวดเร็็วอย่่างเห็็นได้้ชััด โดยปััจจััยเร่่งที่่�สำำ�คััญ คืือ การแพร่่
ระบาดของไวรััส COVID-19 ซึ่่�งอยู่่�นอกเหนืือการคาดการณ์์ของธุุรกิจิ ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจและสัังคมในวงกว้้าง
โดยเฉพาะมาตรการบัังคัับหรืือจำำ�กััดการเดิินทาง การมีีปฏิิสััมพัันธ์์ทางสัังคม และการจำำ�กััดการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�สาธารณะ
(Lockdown) ที่่�ทำำ�ให้้หลายธุุรกิิจต้้องปรัับตััวอย่่างเร่่งด่่วน โดยเน้้นการใช้้ช่่องทางออนไลน์์เพิ่่�มมากขึ้้�น
ธุุรกิจสื่่
ิ อ� สิ่่ง� พิิมพ์เ์ องก็็ได้้รับั ผลกระทบนี้้�เช่่นเดีียวกััน เนื่่�องจากร้้านหนัังสืือที่่�ตั้ง้� อยู่่�ในห้้างสรรพสิินค้้าและร้้านตััวแทนจำำ�หน่่าย
รายย่่อยต่่างได้้รัับผลกระทบโดยตรงจากการปิิดหน้้าร้้าน ทำำ�ให้้พฤติิกรรมของคนอ่่านเปลี่่�ยนแปลงไปสู่่�ช่่องทางออนไลน์์
อย่่างรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น จากเดิิมที่่�อุุตสาหกรรมธุุรกิิจสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ได้้รัับแรงกดดัันจากปััจจััยด้้านความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีี
(Technology Disruption) ต่่อเนื่่�องมาระยะหนึ่่�งแล้้ว เห็็นได้้จากร้้านจำำ�หน่่ายหนัังสืือ และสำำ�นัักพิิมพ์์ต่่างๆ ที่่�ทยอย
ปิิดตััวลงอย่่างต่่อเนื่่�องในช่่วง 2-3 ปีีที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งทุุกฝ่่ายต่่างเร่่งปรัับตััวตามสถานการณ์์ดัังกล่่าว โดยเฉพาะการเร่่งจััด
โปรโมชั่่�นกระตุ้้�นยอดขายผ่่านช่่องทางออนไลน์์ในขณะที่่�ทุุกอย่่างชะลอตััว
โดยสมาคมผู้้�จััดพิมพ์
ิ แ์ ละผู้้�จำำ�หน่่ายหนัังสืือแห่่งประเทศไทย (PUBAT) คาดการณ์์ว่า่ ในปีี 2563 ยอดขายของอุุตสาหกรรม
หนัังสืือจะลดลงเหลืือเพีียง 1.2 หมื่่�นล้้านบาท จาก 1.8 หมื่่�นล้้านบาทในปีี 2562 หากไม่่มีีมาตรการในการสนัับสนุุน
จากรััฐบาล อย่่างไรก็็ตาม มาตรการหัักลดหย่่อนภาษีีรายจ่่ายซื้อ้� หนัังสืือจะช่่วยผลัักดันั ให้้ยอดจำำ�หน่่ายหนัังสืือในปีี 2563
เพิ่่�มขึ้้�นได้้ประมาณร้้อยละ 10-20
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้ตระหนัักถึึงการเปลี่่�ยนแปลงด้้านเทคโนโลยีี และพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคมาโดยตลอด โดยดำำ�เนิินการปรัับ
กลยุุทธ์์ด้้านต่่างๆ เริ่่�มตั้้�งแต่่การปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการคิิด (Mindset) มองเรื่่�องความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีที่่�เกิิดขึ้้�น
เป็็นโอกาสที่่�สำำ�คััญในการสร้้างความเติิบโตให้้แก่่ธุุรกิิจ ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้วิิเคราะห์์จุุดแข็็ง จุุดอ่่อนของบริิษััทฯ และนำำ�มา
พััฒนาช่่องทางการจำำ�หน่่ายออนไลน์์เพื่่�อให้้เข้้าถึึงผู้้�บริิโภคง่่ายขึ้้น� รวมทั้้�งการปรัับเปลี่่�ยนภาพลัักษณ์์ พััฒนากระบวนการ
ภายในให้้สามารถสร้้างความพึึงพอใจให้้ลููกค้้า สร้้างแบรนด์์ให้้มีีความชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น
โดยในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ และวางโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�จำำ�เป็็น เพื่่�อเตรีียมพร้้อมเผชิิญกัับ
ความท้้าทายที่่�กำำ�ลัังเกิิดขึ้้�นในหลายๆ ด้้าน ดัังนี้้�
1. บริิหารต้้นทุุนให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น โดยการหาโรงพิิมพ์์ใหม่่ๆ ที่่�มีีคุุณภาพ ในราคาที่่�สามารถแข่่งขัันได้้
	รวมถึึงการวางแผนการผลิิตให้้สอดคล้้องกัับแผนการขาย เพื่่�อลดปััญหาเรื่่�องสิินค้้าคงคลััง
2.	พััฒนาระบบคลัังสิินค้้าเพื่่�อรองรัับการขยายของธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์์ซ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์การขายที่่�เน้้น
	การจำำ�หน่่ายผ่่านช่่องทางออนไลน์์มากขึ้้�น
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3.	ร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรและองค์์กรอื่่�นๆ เพื่่�อเสริิมสร้้างความแข็็งแรงให้้แก่่บริิษััทฯ โดยได้้มีีการนำำ�สิินค้้าที่่�
เกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจหนัังสืือการ์์ตููนที่่�บริิษััทฯ ได้้รัับลิิขสิิทธิ์์� อาทิิ เสื้้�อยืืด Slam Dunk ไปทดลองจำำ�หน่่าย
	ที่่� BTS สถานีีพระโขนง ซึ่่�งเป็็นการจัับมืือกัับพัันธมิิตรของบริิษััทฯ เพื่่�อสร้้างประสบการณ์์ให้้กัับลููกค้้าได้้เห็็น
	สิินค้้าจริิงก่่อนตััดสิินใจซื้้�อ
4. เพิ่่�มแบรนด์์ย่่อย (Sub-brand) เพื่่�อเจาะลููกค้้าเป้้าหมายกลุ่่�มใหม่่ ซึ่่�งทำำ�ให้้ง่่ายต่่อการวางแผนการตลาด
	ซึ่่�งประกอบด้้วย NED Pastel, NB Horror, NB Lite และ NB Money Club

ภาวะอุุตสาหกรรมและการแข่่งขัันธุุรกิิจพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์
ถึึงแม้้ภาวะเศรษฐกิิจในปีี 2563 จะเข้้าสู่่�ภาวะถดถอย ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้าและบริิการของผู้้�บริิโภคมากขึ้้�น
แต่่ธุุรกิจิ พาณิิชย์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์ยั์ งั คงมีีแนวโน้้มเติิบโตขึ้้น� ทุุกปีแี ละเติิบโตขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง เห็็นได้้จากมูลู ค่่า ธุุรกิจช้
ิ อ้ ปปิ้้�ง
ออนไลน์์ที่่�มีีการเติิบโต 35% โดยมููลค่่าที่่� 220,000 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วน 4-5% ของค้้าปลีีกทั้้�งประเทศ ในขณะที่่�
ปีี 2562 มีีมูลู ค่่าอยู่่�ที่่� 163,300 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่ว่ น 3% ของค้้าปลีกทั้้
ี ง� ประเทศ (ที่่�มา: บริิษัทั ไพรซ์์ซ่า่ จำำ�กััด, 2563)
โดยพฤติิกรรมคนไทย มีีสััดส่่วนซื้้�อสิินค้้าจากช่่องทาง e-Marketplace ที่่�มีีการปรัับตััวเป็็น Social Media มากขึ้้�น
เช่่น การมีีฟีีเจอร์์แชต จากการมองเห็็นพฤติิกรรมคนไทยชอบคุุยกัับคนขายก่่อนซื้้�อ รวมถึึงการเพิ่่�ม Live Commerce
เข้้ามาเป็็นจุุดขายดึึงความสนใจนัักช้้อปตอบสนองไลฟ์์สไตล์์คนไทย นอกจากนี้้� การเติิบโตของสััดส่่วน e-Marketplace
ยัังมาจากการยอมขาดทุุน การจััดกิิจกรรม Double Day อย่่างต่่อเนื่่�อง พร้้อมทั้้�งมีีแคมเปญและเกมในรููปแบบต่่างๆ
เพื่่�อดึึงดููดให้้นัักช้้อปเข้้ามาในแพลตฟอร์์มเป็็นประจำำ� ส่่วนโซเชีียลมีีเดีีย แม้้จะมีีสััดส่่วนที่่�ลดน้้อยลง แต่่ยัังมีีการเติิบโต
ด้้านมููลค่่ามหาศาล โดยเฉพาะการขายสิินค้้าในรููปแบบ Live Commerce
นอกจากนี้้� สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19 เป็็นตััวเร่่งสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้หลายธุุรกิิจหัันมาพััฒนาช่่องทาง
ออนไลน์์อย่่างเต็็มตััว ซึ่่�งเป็็นการปรัับตััวตามสถานการณ์์เพื่่�อการอยู่่�รอด โดยหลายธุุรกิิจได้้ปรัับกลยุุทธ์์ทางการตลาด
ให้้ผู้้�บริิโภคซื้้�อสิินค้้าผ่่านทางออนไลน์์ได้้ง่่ายขึ้้�น เช่่น งานสััปดาห์์หนัังสืือแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 48 เมื่่�อเดืือนเมษายนที่่�ผ่่านมา
ทางสมาคมผู้้�จััดพิิมพ์์และผู้้�จำำ�หน่่ายหนัังสืือแห่่งประเทศไทย ได้้จััดงานในรููปแบบออนไลน์์ครั้้�งแรก ผ่่านเว็็บไซต์์ของ
www.thaibookfair.com เนื่่�องจากอยู่่�ในช่่วงสถานการณ์์ดัังกล่่าวที่่�ไม่่สามารถจััดงานในรููปแบบปกติิได้้
บริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับธุุรกิิจพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์มาโดยตลอด เพื่่�อรองรัับการจััดจำำ�หน่่ายสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ หนัังสืือ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�เป็็นสิินค้้าของบริิษััทฯ ทั้้�งหมด และสิินค้้าของพัันธมิิตรผ่่าน www.nejavu.com ซึ่่�งเป็็นเว็็บไซต์์ของ
บริิษััทฯ เอง และยัังกระจายเข้้าไปยัังช่่องทางออนไลน์์อื่่�นๆ ตลอดจนมีีการจััดทำำ�การตลาดที่่�เข้้มข้้นขึ้้�นผ่่านสื่่�อ Social
Media ต่่างๆ และสร้้างวััฒนธรรมการให้้บริิการเพื่่�อมุ่่�งหวัังสร้้างความรู้้�สึึกประทัับใจ อบอุ่่�นใจให้้กัับลููกค้้าให้้ได้้ใช้้บริิการ
แล้้วเกิิดความเชื่่อ� มั่่น� ในสิินค้้าที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพ และงานบริิการหลัังการขาย ทั้้�งในด้้านการจััดส่ง่ สิินค้้า การรัับประกัันคืืนสิินค้้า
ได้้ภายใน 30 วััน ระบบการชำำ�ระเงิินที่่�ครอบคลุุมทุกช่
ุ ่องทางและปลอดภััย รวมถึึงระบบอื่่�นๆในอนาคต เพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภค
จดจำำ� (Brand Awareness) และกลัับมาซื้้�อซ้ำำ��อีีก
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ภาวะอุุตสาหกรรมและการแข่่งขัันในธุุรกิิจให้้บริิการเช่่าพื้้�นที่่�สำำ�นัักงาน
สถานการณ์์ของธุุรกิิจให้้บริิการเช่่าพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานในปีีพ.ศ. 2563 ยัังคงมีีการขยายตััวต่่อเนื่่�อง แต่่มีทิี ิศทางที่่�ชะลอตััวลง
โดยค่่าเช่่าพื้้น� ที่่�สำำ�นัักงานยัังคงไม่่ได้้แตกต่่างจากปีีก่อ่ นหน้้านี้้แ� บบชััดเจน ถึึงแม้้จะมีีการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญทั้้�งด้้านปริิมาณ
การใช้้พื้้�นที่่� ดััชนีีความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�บริิโภคในตลาดค้้าปลีีกที่่�ลดลง จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19
รวมถึึงปััจจัยั ทางการเมืืองเองก็็มีผี ลต่่อการตััดสินิ ใจลงทุุนและขยายพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานในปีีพ.ศ. 2563 – 2564 ด้้วยเช่่นเดีียวกััน
โดยในช่่วง 9 เดืือนแรกของปีีนี้้� ปริิมาณการใช้้พื้้�นที่่�สำำ�นัักงานมีีเพิ่่�มขึ้้�นเพีียง 21,000 ตารางเมตร ขณะที่่�ช่่วงเวลาเดีียวกััน
ในปีีที่่�แล้้วเพิ่่�มขึ้้�น 128,000 ตารางเมตร (ที่่�มา: CBRE, 2563)
นอกจากนี้้� มาตรการที่่�ใช้้รัักษาระยะห่่างทางสัังคมช่่วงที่่�มีีการแพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19 โดยให้้ทำำ�งานจากที่่�บ้้าน
(Work from Home) ทำำ�ให้้หลายบริิษัทั เริ่่ม� ทบทวนกลยุุทธ์์ในการจััดพื้้น� ที่่�ทำ�ำ งาน (Workplace Strategy) และบางแห่่งก็็เริ่่ม�
เปลี่่�ยนแปลงวิิธีการทำ
ี ำ�งานและสถานที่่�ทำำ�งานของแต่่ละหน่่วยธุุรกิจิ ในองค์์กร จากพฤติิกรรมการทำำ�งานที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
รวมถึึงผลกระทบทางด้้านเศรษฐกิิจ ส่่งผลให้้ผู้้�เช่่าหลายรายลดขนาดพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานลง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในอาคาร
สำำ�นัักงานระดัับเกรดบีี ที่่�ตั้้�งอยู่่�นอกใจกลางธุุรกิิจ หรืือนอกซีีบีีดีี ซึ่่�งผู้้�เช่่ามีีความอ่่อนไหวมากกว่่าในเรื่่�องสภาพคล่่อง
ทางการเงิิน แต่่อย่่างไรก็็ตาม การขยายตััวของระบบขนส่่งมวลชน และการพััฒนาของเมืือง ได้้ทำำ�ให้้อาคารสำำ�นัักงาน
คุุณภาพดีีนอกซีีบีีดีี ซึ่่�งมีีค่่าเช่่าต่ำำ��กว่่าทำำ�เลในซีีบีีดีีอยู่่�มาก มีีความน่่าสนใจมากขึ้้�น
ทั้้�งนี้้� สถานการณ์์ตลาดพื้้�นที่่�สำำ�นัักงาน ยัังคงน่่าจัับตาอย่่างต่่อเนื่่�อง เพราะในอีีก 5 ปีีข้้างหน้้า จะมีีพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานที่่�อยู่่�
ระหว่่างการก่่อสร้้าง เข้้ามาในตลาด รวมทั้้�งสิ้้น� ประมาณ 1.8 ล้้านตารางเมตร จากการพััฒนาที่่�ดินิ แปลงสวยใจกลางเมืือง
หลายแห่่ง รวมถึึงโซนอื่่�น ๆ โดยรอบกรุุงเทพ ส่่งผลให้้อำำ�นาจการต่่อรอง (Bargaining Power) ค่่าเช่่าของผู้้�เช่่าในอนาคต
จะมีีเพิ่่�มขึ้น้� กว่่าแต่่ก่อ่ น เมื่่อ� ผนวกกัับสถานการณ์์ของเศรษฐกิิจในปีี 2564 ที่่�มีการ
ี คาดการณ์์ว่่าจะมีีการฟื้น้� ตััวอย่่างช้้า ๆ
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ มีีความเชื่่�อมั่่�นว่่า ด้้วยศัักยภาพของสถานที่่�ตั้้�งของอาคารอยู่่�ในทำำ�เลที่่�ดีี ห่่างจากสถานีีรถไฟฟ้้า
ใต้้ดินิ MRT ลาดพร้้าวเพีียง 100 เมตร และมีีระบบขนส่่งสาธารณะผ่่าน ทำำ�ให้้อาคารนี้้�เป็็นตััวเลืือกที่่�น่า่ สนใจสำำ�หรัับบริิษัทั
ที่่�ต้้องการเช่่าพื้้�นที่่�อาคารสำำ�นัักงาน และต้้องการสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่�ครบครัันในอััตราค่า่ เช่่าที่่�เหมาะสม
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริิษัทั เนชั่่น� อิินเตอร์์เนชั่่น� แนล เอ็็ดดูเู ทนเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการดููแลให้้มีการกำ
ี �ำ กัับกิิจการ
ที่่�ดีี เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุดแก่่ผู้้�ถือื หุ้้�นของบริิษัทั ฯ โดยบริิษัทั ฯ มีีนโยบายในการบริิหารจััดการความเสี่่ย� งควบคู่่�ไปกัับ
การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์ เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าบริิษัทั ฯ จะสามารถรัับมืือกัับสถานการณ์์ในปััจจุบัุ นั ได้้ รวมทั้้�งแสวงหาโอกาสในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจจากความเสี่่�ยงบางเรื่่�องได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทำำ�ให้้บริิษััทฯ สามารถเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน สอดคล้้องกัับ
แผนธุุรกิจิ และเป้้าหมายหลัักขององค์์กรภายใต้้ความเสี่่ย� งที่่�ยอมรัับได้้ อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีีปััจจัยั เสี่่ย� งที่่�อาจเกิิดขึ้น้� และมีี
ผลกระทบต่่อบริิษัทั ฯ และผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียที่่�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 โดยคลัังสิินค้้าของบริิษัทั ฯ ตั้ง้� อยู่่�ที่่� ถ.บางนา-ตราด
กม.10 ซึ่่ง� สามารถรองรัับการจััดเก็็บสิินค้้าได้้อย่่างเหมาะสม มีีการจัดการ
ั อย่่างเป็็นระบบ มีีความสะดวกในการขนส่่งสิินค้้า
รวมทั้้�งความปลอดภััยจากสภาพแวดล้้อมภายนอก
ทั้้�งนี้้� กรณีีเกิิดความเสีียหายขึ้้�นกัับคลัังสิินค้้าของบริิษััทฯ ทั้้�งจากภััยธรรมชาติิ อุุบััติิเหตุุ หรืือจากเหตุุอื่่�นๆ ที่่�ไม่่สามารถ
ควบคุุมได้้ ย่่อมส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย โดยบริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�ประกัันภััยความเสี่่�ยง
ภััยต่่อทรััพย์์สิินและสิินค้้าของบริิษััทฯ รวมถึึงประกัันภััยความรัับผิิดชอบตามกฎหมายต่่อบุุคคลภายนอก ซึ่่�งครอบคลุุม
ต่่อความเสี่่ย� งต่่างๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้น้� ได้้ โดยมููลค่่าเงิินเอาประกัันภััยสอดคล้้องกัับมููลค่่าทรััพย์์สินิ อย่่างไรก็็ตามบริิษัทั ฯ ยัังคง
กำำ�หนดมาตรการรัักษาความปลอดภััยอย่่างเข้้มงวด และติิดตั้้�งถัังดัับเพลิิงครอบคลุุมทุุกจุุด รวมถึึงระหว่่างชั้้�นเก็็บสิินค้้า
และมีีการจัดั อบรมการใช้้อุปกรณ์
ุ
ดั์ บั เพลิิงให้้แก่่พนัักงานเป็็นประจำำ�ทุุกปีี นอกจากนี้้� มีีการตรวจสภาพและปรัับปรุุงอุุปกรณ์์
ไฟฟ้้าให้้พร้้อมใช้้งานอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�คาดไม่่ถึึงเกี่่�ยวกัับภััยต่่างๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับคลัังสิินค้้า
1.2 ความเสี่่�ยงจากความผิิดพลาดของระบบการขายสิินค้้าผ่่านช่่องทางออนไลน์์
เนื่่�องจากในอดีีต บริิษััทฯ ประสบปััญหาเรื่่�องการบริิหารสิินค้้าคงคลััง และการจััดส่่งสิินค้้าให้้แก่่ผู้้�บริิโภค ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภค
ขาดความเชื่่�อมั่่�น ซึ่่�งกระทบต่่อชื่่�อเสีียงบริิษััทฯ อย่่างมาก บริิษััทฯ เองได้้ตระหนัักถึึงผลกระทบดัังกล่่าวเป็็นอย่่างดีี
จึึงได้้ศึึกษาถึึงสาเหตุุ จุุดเด่่น จุุดด้อ้ ย เพื่่�อนำำ�มาเป็็นแนวทางแก้้ไข และปรัับปรุุงพััฒนาเว็็บไซต์์อีคี อมเมิิร์ซ์ ของบริิษัทั ฯ ใหม่่
ภายใต้้ชื่่�อ www.nejavu.com สำำ�หรัับรองรัับการขยายตััวของธุุรกิิจพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ โดยนำำ�ระบบขายสิินค้้า
แบบหน้้าร้้าน (Point of Sale System) มาใช้้ เพื่่�อแก้้ปััญหาเรื่่�องความผิิดพลาดของระบบในอดีีต โดยระบบ POS ทำำ�ให้้
บริิษััทฯ สามารถทราบและเช็็คยอดสิินค้้าได้้ทัันทีี ป้้องกัันความผิิดพลาดในการจััดส่่งสิินค้้า รวมถึึงนำำ�ระบบชำำ�ระเงิินของ
2C2P ที่่�ได้้มาตรฐานสากล มีีความปลอดภััยสููง และเป็็นที่่�นิิยมมาใช้้ในการรัับชำำ�ระค่่าสิินค้้า เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับ
ผู้้�บริิโภคอีีกด้้วย ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ยัังคงพััฒนาและปรัับปรุุงเว็็บไซต์์อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้ลููกค้้าเกิิดความพึึงพอใจสููงสุุด
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1.3 ความเสี่่�ยงด้้านบุุคลากร
ในแผนการเติิบโตทุุกด้้านของบริิษััทฯ จำำ�เป็็นต้้องมีีความพร้้อมด้้านทรััพยากรบุุคคลรองรัับเสมอ ดัังนั้้�นบริิษััทฯ 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�นคง
ในระยะยาว
ทั้้�งนี้้� ถึึงแม้้ที่่ผ่� า่ นมากลุ่่�มบริิษัทั ฯ จะต้้องเผชิิญกัับปััญหาภาวะอุุตสาหกรรมที่่�ถดถอย รวมถึึงปััญหาทางด้้านเศรษฐกิิจที่่ส่� ง่ ผล
ให้้พนัักงานต้้องประสบกัับปััญหาค่่าครองชีีพที่่�สููงขึ้้�น ทางผู้้�บริิหารระดัับสููงของกลุ่่�มบริิษััท ได้้เล็็งเห็็นความสำำ�คััญของ
บุุคลากร จึึงทบทวนการปรัับโครงสร้้างอััตราค่่าตอบแทนสำำ�หรัับพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยจััดให้้มีีค่่าครองชีีพ และ
ค่่าเบี้้�ยเลี้้ย� ง การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี การประกัันสุุขภาพ การประกัันอุุบัติั เิ หตุุ และวงเงิินคุ้้�มครองที่่�เกี่่ย� วข้้องให้้เพีียงพอ
เพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงให้้แก่่พนัักงานมากขึ้้�น สอดคล้้องกัับภาวะค่่าครองชีีพที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น และสามารถแข่่งขัันในตลาดได้้
1.4 ความเสี่่�ยงจากการประเมิินมููลค่่าของสิินค้้าคงเหลืือ
ปััจจุุบััน สิ่่�งพิิมพ์์ของกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการขายผ่่านตััวแทนจำำ�หน่่ายเป็็นส่่วนใหญ่่ โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ จะรัับคืืนสิ่่�งพิิมพ์์ที่่�
ไม่่สามารถจำำ�หน่่ายได้้จากตััวแทนจำำ�หน่่าย ซึ่่�งอาจเป็็นผลให้้มีีสิ่่�งพิิมพ์์เป็็นสิินค้้าคงเหลืือเป็็นจำำ�นวนมากได้้ ซึ่่�งสิินค้้า
คงเหลืือดัังกล่่าวมีีโอกาสเสื่่�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 โดยสิินค้้าคงเหลืือ
ที่่�มีีอายุุมากกว่่า 12 เดืือน จะมีีการพิิจารณามููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับจากการประมาณราคาที่่�จะขายได้้ร้้อยละ 50 ของมููลค่่า
สิินค้้าคงเหลืือ สำำ�หรัับสิินค้้าคงเหลืือที่่�มีีอายุุมากกว่า่ 24 เดืือน จะมีีการพิจารณามู
ิ
ูลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับจากการประมาณ
ราคาที่่�จะขายได้้ร้้อยละ 75 ของมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือ และสำำ�หรัับสิินค้้าคงเหลืือที่่�มีีอายุุมากกว่า่ 36 เดืือนขึ้้�นไป จะมีีการ
พิิจารณามููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับจากการประมาณราคาที่่�จะขายได้้ร้้อยละ 98 ของมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือ
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อลดปริิมาณสิินค้้าคงเหลืือ กลุ่่�มบริิษััทฯ จะนำำ�หนัังสืือที่่�มีีอยู่่�ออกมาจำำ�หน่่ายเป็็นระยะๆ โดยการลดราคาพิิเศษ
และมีีการจััดกิิจกรรมพิิเศษเพื่่�อส่่งเสริิมการขายในงานมหกรรมหนัังสืือระดัับชาติิ และงานแสดงสิินค้้าต่่างๆ ที่่�จััดขึ้้�นเป็็น
ประจำำ�ทุุกปีี สำำ�หรัับหนัังสืือการ์์ตููนที่่�มีีเล่่มต่่อเนื่่�อง กลุ่่�มบริิษััทฯ จะดำำ�เนิินการนำำ�เล่่มที่่�ออกใหม่่จำำ�หน่่ายควบคู่่�ไปกัับเล่่ม
ที่่�ได้้เคยวางจำำ�หน่่ายไปแล้้ว ซึ่่�งรวมถึึงการนำำ�การ์์ตููนที่่�มีีการออกจำำ�หน่่ายครบทุุกเล่่มแล้้วมาจััดจำำ�หน่่ายรวมเป็็นชุุดเพื่่�อ
กระตุ้้�นการจำำ�หน่่ายด้้วย นอกจากนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้เพิ่่�มความระมััดระวัังในการผลิิตหนัังสืือใหม่่และควบคุุมปริิมาณ
ยอดพิิมพ์ใ์ ห้้สอดคล้้องกัับความต้้องการในตลาด และแนวโน้้มการบริิโภคในอนาคตสำำ�หรัับรููปแบบสิ่่ง� พิิมพ์์ เพื่่�อให้้มีสิี นิ ค้้า
คงเหลืืออยู่่�ในปริิมาณที่่เ� หมาะสมมากขึ้้น� ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ มีีนโยบายการบริิหารคลัังสิินค้้า โดยการกำำ�หนดจำำ�นวนสิินค้้า
ไม่่ให้้มีีปริิมาณคงเหลืือมากกว่่าปีีก่่อน
นอกจากนี้้� ยัังมีีการจัดั จำำ�หน่่ายในรููปแบบดิิจิทัิ ลั ซึ่่ง� มีีแนวโน้้มเป็็นที่่�ต้อ้ งการของตลาดมากขึ้้น� เรื่่อ� ยๆ ซึ่่ง� จะไม่่มีสิี นิ ค้้าคงเหลืือ
ต่่างจากการผลิิตหนัังสืือในรููปแบบสิ่่�งพิิมพ์์ เนื่่�องจากสิินค้้าอยู่่�ในรููปแบบดิิจิิทััล รวมถึึงการคำำ�นวณรายได้้และค่่าใช้้จ่่าย
เมื่่�อมีีการซื้้�อขายเกิิดขึ้้�นเท่่านั้้�น

27

รายงาน
ประจำ�ปี

2563

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
ซึ่่�งอาจควบคุุมคะแนนเสีียงในการลงมติิที่่�สำำ�คััญในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนใหญ่่ได้้ รวมถึึงเสีียงส่่วนใหญ่่ในมติิพิิเศษ
ที่่�กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ กำำ�หนดให้้ต้้องได้้รัับเสีียง 3 ใน 4 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�เข้้าประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
ทำำ�ให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นรายอื่่น� อาจไม่่สามารถรวบรวมคะแนนเพื่่�อตรวจสอบและถ่่วงดุุลเรื่่อ� งที่่�ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่เสนอได้้ อย่่างไรก็็ตาม
บริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รวมถึึงหลัักการคุ้้�มครองผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยโดยเคร่่งครััดอยู่่�แล้้ว และ
มีีการกำำ�หนดมาตรการการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัับกรรมการ ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมกิิจการ รวมถึึงบุุคคลที่่�มีี
ความขััดแย้้ง ซึ่่ง� บุุคคลดัังกล่่าวจะไม่่มีสิี ทิ ธิ์์ใ� นการอนุุมัติั รา
ิ ยการนั้้�นๆ เพื่่�อให้้การดำ�ำ เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั ฯ เป็็นไปอย่่างโปร่่งใส่่
อย่่างไรก็็ตาม เพื่่�อถ่่วงดุุลการบริิหารงานของผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ บริิษััทฯ จึึงได้้แต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระที่่�เป็็นบุุคคลภายนอก
จำำ�นวน 3 ท่่าน เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ในการตรวจสอบการดำำ�เนิินงานของผู้้�บริิหารและดููแลผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย
อีีกด้้วย

2. ความเสี่่�ยงด้้านธุุรกิิจ
2.1 ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงของภาวะอุุตสาหกรรมสื่่�อและสิ่่�งพิิมพ์์
จากสภาวะถดถอยอย่่างต่่อเนื่่�องของอุุตสาหกรรมสื่่�อและสิ่่ง� พิิมพ์์ โดยเฉพาะสื่่อ� สิ่่ง� พิิมพ์รู์ ปู แบบเดิิมที่่ค่� อ่ ยๆ ลดความนิิยมลง
ส่่งผลให้้ปัจจุ
ั บัุ นั มีีผู้้�ประกอบการธุุรกิจสื่่
ิ อ� สิ่่ง� พิิมพ์ห์ ลายรายประสบปััญหาขาดทุุน และบางแห่่งต้้องปิิดตัวั หรืือปรัับตััวเข้้าสู่่�
ดิิจิิทััลแทน ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังต้้องเผชิิญกัับความเสี่่�ยงและการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงในธุุรกิจิ ทำำ�ให้้ผลประกอบการไม่่อาจ
เป็็นไปตามที่่�คาดหวัังไว้้
ขณะที่่�การพัฒ
ั นาเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสารในปััจจุบัุ นั เป็็นไปอย่่างรวดเร็็ว และมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้น� ประกอบกัับ
อุุปกรณ์ท์ างด้้านเทคโนโลยีีมีีราคาถููกลง ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคหัันไปใช้้เวลากัับอุุปกรณ์ดิ์ ิจิิทัลั มากขึ้้น� 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�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ และเริ่่�มมีีผลกระทบต่่อธุุรกิจิ หนัังสืืออย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
โดยกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดนโยบายในการบริิหารจััดการเพื่่�อลดผลกระทบในทางลบให้้ได้้มากที่่สุ� ดุ เพื่่�อให้้สามารถบริิหาร
จััดการและดำำ�เนิินงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และเตรีียมความพร้้อมในทุุกด้้าน เช่่น การคััดเลืือกหััวหนัังสืือที่่�น่่าสนใจ
การควบคุุมการผลิิตหนัังสืือให้้สอดคล้้องกัับประมาณการยอดขาย รวมถึึงมีีการปรับั โครงสร้้างธุุรกิจิ การลงทุุนในโครงสร้้าง
พื้้�นฐาน การเจรจาขอรัับลิิขสิิทธิ์์�หนัังสืือดิิจิิทััล และกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงานต่่างๆ เพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�จะเกิิดขึ้้�น
สร้้างความได้้เปรีียบในเชิิงธุุรกิจิ ตลอดจนสร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ให้้กับั ผู้้�บริิโภค โดยคาดว่่ารายได้้จากการขายสื่่อ� ดิิจิทัิ ลั จะค่่อยๆ
เพิ่่�มขึ้้�น และสามารถทดแทนรายได้้จากการขายสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์และหนัังสืือการ์์ตููนที่่�มีีแนวโน้้มหดตััวลงได้้
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2.2 ความเสี่่�ยงด้้านการขาย และการตลาด (Sale & Marketing Risk)
การรัักษารายได้้ให้้สม่ำำ��เสมออย่่างต่่อเนื่่�องก็็เป็็นอีีกปััจจััยหนึ่่�งที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อผลประกอบการของบริิษััทฯ โดยเฉพาะ
ในสภาวการณ์์ที่่�ภาวะตลาด และเศรษฐกิิจมีีความผัันผวน จากความไม่่สมดุุลของอุุปสงค์์และอุุปทาน
ดัังนั้้�น บริิษัทั ฯ จึึงกระจายความเสี่่ย� งโดยคััดเลืือกหััวหนัังสืือให้้มีคี วามหลากหลาย (Diversify Product Portfolio) มากขึ้้น�
และกำำ�หนดสััดส่่วนการขายผลิิตภััณฑ์์ในแต่่ละช่่องทาง แต่่ละประเภทให้้เหมาะสมกัับสภาพตลาดที่่�เปลี่่�ยนแปลง (Sales
Portfolio) รวมถึึงการขยายฐานตลาดเข้้าสู่่�ตลาดลููกค้้าปลายทาง (End-use Market Entry) และหาลููกค้้ากลุ่่�มใหม่่
(Acquire New Customer) ที่่�สนใจอ่่านหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่�อตอบสนองไลฟ์์สไตล์์ที่่เ� ปลี่่�ยนแปลงไปของลููกค้า้ ทั้้�งนี้้�
บริิษัทั ฯ ได้้ร่วมมื
่ อื กัับพัันธมิิตร โดยนำำ�หนัังสืือและสิินค้้าลิขิ สิิทธิ์์ที่่� เ� กี่่ย� วข้้องกัับหนัังสืือของบริิษัทั ฯ มาจำำ�หน่่ายร่่วมกัันผ่่าน
เว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ เพื่่�อเพิ่่�มความหลากหลาย และลดค่่าขนส่่งจากการที่่�ลููกค้้าสามารถสั่่�งสิินค้้าหลายรายการรวมกััน
สำำ�หรัับการส่่งเพีียงครั้้�งเดีียว แทนที่่�จะต้้องซื้้�อแยกผ่่านหลายเว็็บไซต์์
2.3 ความเสี่่�ยงจากช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย
บริิษััทฯ จำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่่านช่่องทางต่่างๆ ที่่�หลากหลาย เพื่่�อให้้ลููกค้้าสามารถซื้้�อสิินค้้าได้้สะดวก และสอดคล้้องกัับ
พฤติิกรรมการซื้้�อในแต่่ละไลฟ์์สไตล์์ โดยมีีรายละเอีียดในแต่่ละช่่องทาง ดัังนี้้�
ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายโมเดิิร์์นเทรด เป็็นช่่องทางที่่�ช่ว่ ยส่่งเสริิมภาพลัักษณ์สิ์ ินค้้า เนื่่�องจากรููปแบบและพื้้�นที่่�การจััดวาง
สิินค้้า มีีการแบ่่งตามประเภทสิินค้้าอย่่างชััดเจน อย่่างไรก็็ตามตั้ง้� แต่่ปีี 2559 ผู้้�รับั จััดจำำ�หน่่ายปรัับเปลี่่�ยนนโยบายด้้วยการ
ลดการกระจายหนัังสืือไปยัังหน้้าร้้าน และใช้้วิิธีีการคััดสรรยอดกระจายสิินค้้าจากสถิิติิการขายในแต่่ละหมวดหนัังสืือลง
ในแต่่ละสาขา ดัังนั้้�น หนัังสืือที่่�พิิมพ์์ออกมาจะถููกจำำ�กััดพื้้�นที่่�การวางที่่�หน้้าร้้านเพีียงบางสาขา ส่่งผลให้้ผู้้�บริิโภคหาซื้้�อ
หนัังสืือได้้ยากขึ้้น� ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบต่่อยอดขายในภาพรวม ดัังนั้้�น ทางบริิษัทั ฯ จึึงได้้ปรับั วิิธีการจั
ี ดั จำำ�หน่่าย โดยจััดจำำ�หน่่าย
โดยตรงกัับร้้านหนัังสืือต่่างๆ ตามความเหมาะสมของประเภทหนัังสืือ เช่่น ร้้านนายอิินทร์์ ร้้านบีีทููเอส ร้้านซีีเอ็็ด
ศููนย์์หนัังสืือจุุฬาฯ ร้้านคิิโนคุุนิยิ ะ และร้้านเอเชีียบุ๊๊�ค แทนการจำำ�หน่่ายรููปแบบเดิิม เนื่่�องจากการจำำ�หน่่ายโดยตรง นอกจาก
จะเป็็นการลดค่่าคอมมิิชชั่่�นที่่�ต้้องจ่่ายให้้กัับตััวแทนจำำ�หน่่ายสิินค้้าแล้้ว ยัังทำำ�ให้้บริิษััทฯ ทราบความต้้องการที่่�แท้้จริิง
และสามารถบริิหารสิินค้้าคงคลััง และต้้นทุุนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�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 และความเสี่่ย� งเนื่่�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�หน่่ายอีีคอมเมิิร์ซ์ เป็็นช่่องทางที่่�มีแี นวโน้้มเติิบโตมากขึ้้น� สร้้างความสะดวกให้้ลูกค้
ู า้ โดยไม่่ต้อ้ งเสีียเวลา
เดิินทางในการซื้้�อสิินค้้า และจะเป็็นช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายที่่�จะช่่วยลดปััจจััยเสี่่�ยงจากช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย
โมเดิิร์์นเทรดและเอเย่่นต์์ โดยปััจจุุบััน บริิษััทฯ จำำ�หน่่ายหนัังสืือในช่่องทางนี้้�ผ่่านช่่องทางอีีคอมเมิิร์์ซของบริิษััทฯ ในนาม
www.nejavu.com เป็็นหลััก และยัังคงพััฒนาธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์์ซอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งความสะดวกในการสั่่�งซื้้�อและมีีความ
ปลอดภััย ให้้สามารถแข่่งขัันได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและยั่่�งยืืน
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2.4 ความเสี่่�ยงด้้านการจััดหาลิิขสิิทธิ์์�สิ่่�งพิิมพ์์  
ในการประกอบธุุรกิจสิ่่
ิ ง� พิิมพ์์ กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ไม่่ได้้เป็็นเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์สิ่่� ง� พิิมพ์์ ส่่วนใหญ่่ที่่ผ� ลิิตและจััดจำำ�หน่่าย เป็็นการจััดซื้อ้�
ลิิขสิิทธิ์์�สิ่่�งพิิมพ์์มาจากเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์�ซึ่่�งเป็็นนัักเขีียนหรืือสำำ�นัักพิิมพ์์ทั้้�งในและต่่างประเทศจำำ�นวนหลายราย เพื่่�อนำำ�มา
ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายเพีียงรายเดีียว (Exclusive) ในประเทศไทย ซึ่่�งส่่วนใหญ่่มีีระยะเวลา 3 ถึึง 7 ปีี และมีีสิิทธิิต่่ออายุุ
สััญญาได้้ในราคาและเงื่่อ� นไขเดิิม ทั้้�งนี้้� เจ้้าของลิิขสิิทธิ์์ส� ามารถยกเลิิกสัญ
ั ญาได้้ หากกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ทำำ�ผิิดสัญ
ั ญา และ/หรืือ
มีีปัญ
ั หาด้้านการเงิิน และ/หรืืออยู่่�ในสถานะล้้มละลาย เป็็นต้้น ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษัทั ฯ จึึงอาจมีีความเสี่่ย� งที่่�ไม่่สามารถจััดหา
ลิิขสิิทธิ์์�สิ่่�งพิิมพ์์ที่่�ต้้องการมาผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายได้้ นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ อาจมีีความเสี่่�ยงจากการที่่�เจ้้าของลิิขสิิทธิ์์�
ไม่่ต่่ออายุุสััญญา หรืือยกเลิิกสััญญา ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ฐานะทางการเงิิน และผลประกอบการของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ในอนาคต
อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มบริิษััทฯไม่่เคยประสบปััญหาด้้านการจััดหาลิิขสิิทธิ์์�สิ่่�งพิิมพ์์จากเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์�ทั้้�งในประเทศและ
ต่่างประเทศในช่่วงที่่�ผ่่านมา เนื่่�องจากตลาดสิ่่�งพิิมพ์์มีีขนาดใหญ่่และมีีลิิขสิิทธิ์์�สิ่่�งพิิมพ์์ประเภทต่่างๆ ให้้เลืือกซื้้�อเป็็น
จำำ�นวนมาก รวมทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังมีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับนัักเขีียนและสำำ�นัักพิิมพ์์ที่่�มีีชื่่�อเสีียงหลายราย และประสบ
ความสำำ�เร็็จในการผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายสื่่อ� สิ่่ง� พิิมพ์ปร
์ ะเภทหนัังสืือมาอย่่างต่่อเนื่่�อง กลุ่่�มบริิษัทั ฯ จึึงสามารถเลืือกซื้อ้� ลิิขสิิทธิ์์�
สิ่่ง� พิิมพ์ที่่์ ต้� อ้ งการและได้้รับั ความไว้้วางใจจากเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์ใ� นการให้้ลิขิ สิิทธิ์์สิ่่� ง� พิิมพ์ที่่์ มี� แี นวโน้้มที่่จ� ะได้้รับั ความนิิยมสููง
มาผลิิตและจััดจำำ�หน่่าย นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังปฏิิบััติิตามสััญญาอย่่างเคร่่งครััด จึึงไม่่มีีปััญหาเรื่่�องการไม่่ต่่อสััญญา
หรืือยกเลิิกสััญญาตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้วางแผนการผลิิตหนัังสืือที่่�มีีความหลากหลาย ทั้้�งเนื้้�อหาเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์� และประเทศที่่�เป็็นเจ้้าของ
ลิิขสิิทธิ์์� เพื่่�อลดการพึ่่�งพิิงเนื้้�อหาเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์� และประเทศใดประเทศหนึ่่�งมากจนเกิินไป อีีกทั้้�งยัังผลิิตหนัังสืือต้้นฉบัับ
โดยนัักเขีียนไทยเพิ่่�มขึ้้�น อัันเป็็นการกระจายความเสี่่�ยงแบบหนึ่่�ง ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้พััฒนาทีีมงานให้้มีีศัักยภาพในการ
ผลิิตเนื้้�อหา หรืือหาผู้้�สร้้างสรรค์์เนื้้�อหาจากในประเทศเองควบคู่่�กัันอีีกด้ว้ ย
2.5 ความเสี่่�ยงจากการลัักลอบทำำ�ซ้ำำ��เนื้้�อหา
มีีเว็็บไซต์์ที่่�ลัักลอบนำำ�เสนอสื่่�อ เช่่น การ์์ตููน โดยผิิดกฎหมายอยู่่�พอสมควร ทำำ�ให้้ลููกค้้าบางส่่วนบริิโภคสื่่�อดัังกล่่าวโดย
ไม่่เสีียค่่าใช้้จ่า่ ย ส่่งผลต่่อการตััดสินิ ใจซื้้อ� สิินค้้าดังั 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�
ผิิดกฎหมายเหล่่านั้้�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
ผ่่านสื่่อ� ออนไลน์์ ทั้้�งโซเชีียลมีีเดีีย บล็็อค กระทู้้� และอื่่น� ๆ ซึ่่ง� พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคในปััจจุบัุ นั นิิยมค้้นหาข้้อมููลของสิินค้้า
และบริิการ ก่่อนทำำ�การตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้าและบริิการต่่างๆ ซึ่่�งข้้อมููลเหล่่านั้้�น เป็็นปััจจััยภายนอกที่่�ควบคุุมได้้ยาก ทั้้�งนี้้�
ขึ้้�นอยู่่�กัับความพึึงพอใจในสิินค้้าและบริิการของผู้้�บริิโภคเป็็นหลััก ดัังนั้้�น จึึงจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องควบคุุมและรัักษามาตรฐาน
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ของงานบริิการทั้้�งระบบ ที่่�มีีความจำำ�เป็็นและสำำ�คััญอย่่างมากต่่อธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์์ซที่่�มีีหััวใจหลััก คืือ ความรวดเร็็วและ
ถููกต้้อง เช่่น ระบบของเว็็บไซต์์ ระบบโลจิิสติิกส์์ การตรวจสอบคุุณภาพของสิินค้้า ระบบการชำำ�ระเงิิน ระบบคืืนสิินค้้า
งานบริิการหลัังการขาย ช่่องทางการติิดต่่อที่่�สะดวกรวดเร็็ว รวมทั้้�งการสื่่�อสารการตลาดที่่�จะต้้องมีีความระมััดระวััง
เป็็นพิิเศษ
ในปีี 2563 บริิษััทฯ ยัังคงปรัับปรุุงและพััฒนาเว็็บไซต์์ รวมถึึงระบบหลัังบ้้าน อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
โดยนำำ�ข้้อด้้อยต่่างๆ มาปรัับปรุุง เพื่่�อให้้ลููกค้้าได้้รัับประสบการณ์์ที่่�ดีีที่่�สุุด ภายใต้้ชื่่�อ www.nejavu.com รวมถึึงการ
นำำ�ระบบการชำำ�ระเงิินของ 2C2P ซึ่่�งเป็็นตััวแทนชำำ�ระเงิินที่่�ได้้มาตรฐานมาใช้้ เพื่่�อทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคมีีความเชื่่�อมั่่�นในระบบ
การชำำ�ระเงิิน และตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้าผ่่านช่่องทางอีีคอมเมิิร์ซ์ ของบริิษััทฯ มากขึ้้น� ทั้้ง� นี้้� บริิษััทฯ คำำ�นึงึ ถึึงบริิการหลัังการขาย
และเสีียงสะท้้อนที่่�ได้้รัับจากลููกค้้าเป็็นสำำ�คััญ ซึ่่�งทำำ�ให้้ลููกค้้ารู้้�สึึกอุ่่�นใจ และเป็็นตััวแปรสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้ลููกค้้าตััดสิินใจ
กลัับมาซื้้�อสิินค้้าซ้ำำ��

3. ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน
3.1 ความเสี่่�ยงด้้านการให้้สิินเชื่่�อ
บริิษััทฯ มีีความเสี่่ย� งด้้านการให้้สินิ เชื่่อ� ที่่เ� กี่่ย� วเนื่่�องกัับลููกหนี้้�การค้้า อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีนี โยบายการกำำ�หนด
วงเงิินการให้้สิินเชื่่�อกัับลููกค้้าอย่่างเหมาะสม รวมถึึงมีีระบบการติิดตามทวงถามหนี้้�อย่่างสม่ำำ��เสมอ และกำำ�หนดให้้มีี
การทบทวนวงเงิินการให้้สิินเชื่่�อกัับลููกหนี้้�ของบริิษััทฯ เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนวงเงิินการให้้สิินเชื่่�อที่่�เหมาะสม
และสอดคล้้องกัับสภาพเศรษฐกิิจในปััจจุบััุ น เนื่่�องจากบริิษััทฯ มีนี โยบายการให้้สินิ เชื่่อ� ที่่ร� ะมััดระวััง มีกี ารพิิจารณาค่่าเผื่่อ�
หนี้้�สงสััยจะสููญอย่่างเหมาะสม จึึงเชื่่�อว่่าบริิษััทฯ มีีความเสี่่�ยงจากการที่่ลู� ูกหนี้้�ไม่่ชำำ�ระหนี้้�อยู่่�ในระดัับต่ำำ��
3.2 ความเสี่่�ยงด้้านการบริิหารเงิินทุุน
บริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดขั้้�นตอนและวงเงิินการอนุุมััติิสำำ�หรัับการลงทุุนประเภทต่่างๆ โดยเลืือกลงทุุนในกลุ่่�มหลัักทรััพย์์ที่่�มีี
ความเสี่่�ยงต่ำำ�� ดัังนั้้�น จึึงมีีความเสี่่�ยงด้้านการบริิหารเงิินทุุนอยู่่�ในระดัับต่ำำ��

4. ความเสี่่�ยงด้้านการผลิิต
4.1 ความเสี่่�ยงจากการได้้รัับมอบสิินค้้าไม่่ตรงตามคุุณภาพ และล่่าช้้ากว่่ากำำ�หนด
เนื่่�องจากบริิษััทฯ ไม่่ได้้มีีโรงพิิมพ์์เป็็นของตนเอง ดัังนั้้�น การตีีพิิมพ์์หนัังสืือจึึงต้้องจ้้างโรงพิิมพ์์อื่่�นในการผลิิตหนัังสืือ
ซึ่่ง� บริิษััทฯ ไม่่สามารถควบคุุมขั้น้� ตอนการผลิิตได้้อย่่างใกล้้ชิดิ ทำำ�ให้้มีคี วามเสี่่ย� งที่่สิ� นิ ค้้าจะบกพร่่องจากกระบวนการผลิิต
แม้้จะมีีการตรวจสอบแล้้วก็็ตาม รวมถึึงอาจได้้รัับล่่าช้้ากว่่าที่่�วางแผนไว้้ ซึ่่�งบริิษััทฯ ต้้องรัับผิิดชอบต่่อความเสีียหาย
ดัังกล่่าว
ดัังนั้้�น เพื่่�อเป็็นการลดความเสี่่�ยงให้้เกิิดผลกระทบต่่อธุุรกิิจน้้อยที่่�สุุด บริิษััทฯ จึึงได้้เลืือกใช้้โรงพิิมพ์ที่์ ่�ได้้มาตรฐาน 4 แห่่ง
ในการจ้้างผลิิตหนัังสืือ หากโรงพิิมพ์ใ์ ดมีีกำำ�ลัังการผลิิตไม่่เพีียงพอ บริิษััทฯ ยัังสามารถให้้โรงพิิมพ์อื่่์ น� พิิมพ์ท์ ดแทนได้้ และ
มีีการตรวจสอบอย่่างละเอีียดก่่อนตีีพิิมพ์์จริิงทุุกครั้้�ง นอกจากนี้้� การที่่�เลืือกใช้้โรงพิิมพ์ห์ ลายแห่่ง ทำำ�ให้้บริิษััทฯ สามารถ
ต่่อรองราคาเพื่่�อควบคุุมต้้นทุุนการพิิมพ์์ได้้อย่่างเหมาะสมอีีกด้้วย
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5. ความเสี่่�ยงของธุุรกิิจให้้เช่่าพื้้�นที่่�อาคารสำำ�นัักงาน
5.1 ความเสี่่�ยงจากการชะลอตััวของภาวะเศรษฐกิิจโดยรวมของประเทศ
ภาพรวมของตลาดสำำ�นัักงานในกรุุงเทพ เป็็นตลาดที่่�ได้้รัับผลกระทบน้้อยที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับภาคอื่่�นๆ แม้้ว่่าตลาดอาคาร
สำำ�นัักงานจะได้้รับั ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ด้้วยเช่่นเดีียวกััน แต่่จะยัังไม่่รับั รู้้�ผลกระทบในทัันทีี แต่่หาก
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดยัังไม่่ดีขึ้ี น้� ตลาดอาคารสำำ�นัักงานก็็อาจจะได้้รับั ผลกระทบเป็็นอย่่างมากเช่่นเดีียวกัับธุุรกิจอื่่
ิ น� ๆ
เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 อาจส่่งผลกระทบให้้มีคี นว่่างงานมากกว่่า 6.5 ล้้านคน ซึ่่ง� ส่่งผลให้้ผู้้�เช่่าหลายราย
ที่่�ได้้รับั ผลกระทบต่่อเนื่่�อง ธุุรกิจิ อาจปิิดตัวั ลงจนต้้องยกเลิิกสัญ
ั ญาเช่่าหรืือปรัับลดขนาดพื้้�นที่่�ลงเพื่่�อลดค่่าใช้้จ่า่ ยให้้สามารถ
ประคัับประคองธุุรกิิจไปได้้
อย่่างไรก็็ตาม ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นเพีียงระยะสั้้�น อีีกทั้้�งตลาดอาคารสำำ�นัักงานถืือว่่ามีีความเสี่่�ยงน้้อยกว่่าธุุรกิิจ
อสัังหาริิมทรััพย์์ประเภทอื่่�น อีีกทั้้�งยัังสร้้างรายได้้ระยะยาว มีีโอกาสปรัับเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องในอนาคตเมื่่�อสถานการณ์์
ฟื้้�นตััวอย่่างเต็็มที่่�
5.2 ความเสี่่ย� งที่่�ผลตอบแทนจากธุุรกิิจให้้เช่่าพื้้�นที่่�อาคารสำำ�นักั งานอาจจะไม่่เป็็นไปตามที่่�บริิษัทั ฯ ได้้ประมาณการไว้้
ปััจจัยั ความเสี่่ย� งของธุุรกิจิ ให้้เช่่าพื้้น� ที่่�ภายในอาคารสำำ�นัักงาน ในช่่วงปีี 2563 นั้้�นไม่่มีผี ลกระทบกัับการให้้เช่่าพื้้น� ที่่�ภายใน
อาคารเก้้าพูลู ทรััพย์์ โดยพื้้�นที่่�อาคารสำำ�นัักงานให้้เช่่าจำำ�นวน 4,847.67 ตารางเมตร ยัังคงมีีผู้้�เช่่าพื้้น� ที่่�ประมาณร้้อยละ 85
ซึ่่�งมีีผู้้�เช่่ารายใหญ่่ 3 ราย ทั้้�งนี้้� จากการที่่�อาคารเก้้าพููลทรััพย์์ มีีผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�เพีียง 3 ราย ซึ่่�งหากผู้้�เช่่ารายใดรายหนึ่่�งขอคืืน
พื้้�นที่่� อาจส่่งผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ แต่่อย่่างไรก็็ตาม แนวโน้้มของธุุรกิิจให้้เช่่าอาคารสำำ�นัักงานบนถนนลาดพร้้าว
ยัังคงมีีแนวโน้้มการเติิบโตค่่อนข้้างสููง เนื่่�องจากพื้้�นที่่�เข้้าถึึงได้้ง่่ายด้้วยระบบขนส่่งรถไฟฟ้้าใต้้ดิิน และถืือเป็็นย่่านที่่�มีี
ศัักยภาพในการลงทุุนในอนาคต
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่่อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ 10 อัันดัับแรก (ข้้อมููลปิิดสมุุดทะเบีียน ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563)
ล�ำดับกลุ่ม
ผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ร้อยละ
1. Silom Road Limited
175,950,000
48.13
2. บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด
76,834,225
21.02
3. นายวัันชััย พัันธุ์์�วิิเชีียร
42,911,000
11.74
4. นายวิิโรจน์์ ตั้้�งเจตนาพร
19,550,000
5.35
5. นายอนุุฤทธิ์์� เกิิดสิินธ์์ชััย
17,350,000
4.75
6. นายสมบััติิ พานิิชชีีวะ
6,000,000
1.64
7. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED
3,106,672
0.85
8. นายวรพจน์์ อำำ�นวยพล
1,500,000
0.41
9. น.ส.สุุชานุุช เกิิดสิินธ์์ชััย
1,490,000
0.41
10. นายสกุุลธร จึึงรุ่่�งเรืืองกิิจ
1,264,000
0.35
		อื่่นๆ
19,593,389
5.35
		
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
888
8
896

จ�ำนวนหุ้น
186,430,136
179,119,150
365,549,286

ร้อยละ
51.00
49.00
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
ประชาสััมพันั ธ์์หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดี� ดัี งั กล่่าวผ่า่ นเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ เพื่่�อให้้ประชาชนทั่่�วไปและผู้้�ลงทุุนรัับทราบ
ด้้วย และหากผู้้�ถืือหุ้้�นประสงค์์จะขอรัับนโยบายดัังกล่่าวเป็็นเอกสาร สามารถติิดต่่อได้้ที่่�สำำ�นัักเลขานุุการบริิษััท โดยใช้้
แบบฟอร์์มขอรัับเอกสารที่่�ส่ง่ พร้้อมรายงานประจำำ�ปีี ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเสริิมสร้้างความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดี� ขี อง
บริษัทฯ
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การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
บริิษััทฯ จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ เมื่่�อปีี 2553 และจากความมุ่่�งมั่่�นในการปรัับปรุุงเรื่่�องธรรมาภิิบาลของบริิษััทฯ
อย่่างต่่อเนื่่�องนัับตั้้�งแต่่ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ได้้มีีการประกาศใช้้หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน
ปีี 2549 โดยผลการประเมิินที่่�เกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ มีีดัังนี้้�
• ผลการประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี 2563 ซึ่่ง� จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย สมาคม
		 บริิษััทจดทะเบีียน และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ โดยบริิษััทฯ ได้้คะแนน
		 100 เต็็ม 100 คะแนน
• ผลประเมิินจากการสำำ�รวจการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษัทั จดทะเบีียนไทย ประจำำ�ปีี 2563 ซึ่่ง� จััดโดยสมาคมส่่งเสริิม
		 สถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD) มีีคะแนนในภาพรวมอยู่่�ในเกณฑ์์ “ดีีมาก” (4 ดาว) ซึ่่ง� พิิจารณา จากข้้อมููลที่่�บริิษัทั ฯ
		 เผยแพร่่ผ่า่ นช่่องทางการสื่่�อสารของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ตลอดจนเอกสารเผยแพร่่อื่่น� ๆ ของบริิษัทั ฯ
• ผลการประเมิินโครงการแนวร่่วมปฏิบัิ ติั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต บริิษัทั ฯ ได้้รับั มอบใบรัับรอง
		 เป็็นสมาชิิกจากโครงการแนวร่่วมปฏิบัิ ติั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต (CAC) อัันเป็็นเครื่่อ� งยืืนยััน
		 ได้้ว่่าบริิษััทฯ ตระหนัักและเล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของการวางระบบป้้องกัันการทุุจริิตคอร์์รััปชัันและพร้้อมที่่�จะ
		ดำำ�เนิินธุุรกิจิ อย่่างโปร่่งใส ซึ่่ง� ใบรัับรองมีีอายุุ 3 ปีี นัับจากวัันที่่� 10 พฤศจิิกายน 2560 สิ้้น� สุุดวัันที่่� 10 พฤศจิิกายน
		 2563 ปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการต่่ออายุุสมาชิิก
	การปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ในปีี 2563 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 ได้ให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิที่กฎหมายก�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
คณะกรรมการบริิษััท ให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ เพื่่�อรายงานให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ทราบผลการดำำ�เนิิน
งานของบริิษััทฯ และร่่วมตััดสิินใจในเรื่่�องสำำ�คััญของบริิษััทฯ รวมทั้้�งซัักถามข้้อมููลและรายละเอีียดต่่างๆ เกี่่�ยวกัับการ
บริิหารงานและกิิจกรรมของบริิษัทั ฯ จากคณะกรรมการบริิษัทั และฝ่่ายจััดการ โดยการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นภายในปีี 2563
ที่่�ผ่า่ นมา บริิษัทั ฯ ไม่่เพีียงแต่่ปฏิบัิ ติั ใิ ห้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์และกฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้องอย่่างถููกต้อ้ ง ครบถ้้วน แต่่ยังั มุ่่�งเน้้น
ให้้การดำำ�เนิินการต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีอย่่างเต็็มที่่�โดยยึึดถืือปฏิิบััติิตามแนวทางใน
คู่่�มืือ AGM Checklist ซึ่่ง� จััดทำำ�ขึ้้น� โดยสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย สมาคมบริิษัทั จดทะเบีียน และสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับก�ำหนดวัน เวลา และสถาน
ที่จัดการประชุมล่วงหน้า พร้อมระบุแผนที่ชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม และได้น�ำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode)
มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลมติที่ประชุม
ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้จััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ภายใต้้สถานการณ์์ที่่�มีีการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2563 ณ ห้้องประชุุมชั้้�น 39 อาคารซัันทาวเวอร์์ส บีี เลขที่่� 123
ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพฯ 10900 เวลา 14.00 น. เริ่่�มลงทะเบีียนตั้้�งแต่่เวลา 13.00 น.
โดยมีีกรรมการเข้้าร่่วมประชุุม 6 ท่่าน มีีผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�รัับมอบฉัันทะเข้้าร่วมปร
่ ะชุุมเป็็นจำำ�นวน 45 ราย รวมจำำ�นวนหุ้้�น
195,571,644 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 53.50 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้ทั้้ง� หมดจำำ�นวน 365,549,286 หุ้้�น ซึ่่ง� การดำำ�เนิินการ
ประชุุมเป็็นไปตามแนวทางการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ดีีและตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดดัังนี้้�
ก่อนวันประชุมสามัญ
บริษัทฯได้น�ำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมฯ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้า 30 วัน
โดยบริิษััทฯ มอบหมายให้้บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นนายทะเบีียนหุ้้�นของบริิษััทฯ เป็็น
ผู้้�จััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม โดยหนัังสืือเชิิญประชุุมมีีรายละเอีียดวาระ
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� 1 พฤศจิิกายน 2562 ถึึงวัันที่่� 24 มกราคม 2563 ปรากฏว่่าไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการ และเสนอวาระเพิ่่�มเติิม
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ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้รายงานผลการใช้้สิิทธิิผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณาเลืือกตั้�ง้ เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
บริิษัทั และสิิทธิิการเสนอวาระการประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ ในวัันที่่� 30 มกราคม 2563
สำำ�หรัับการประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 บริิษัทั ฯ เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นจััดส่ง่ คำำ�ถามล่่วงหน้้าผ่า่ นทางเว็็บไซต์์ของ
บริิษัทั ฯ หรืือทางโทรสาร 02-091-5928 ตั้ง้� แต่่วันั ที่่� 29 พฤษภาคม 2563 ถึึงวัันที่่� 12 มิิถุนุ ายน 2563 เพื่่�อให้้คณะกรรมการ
และฝ่่ายบริิหารได้้รวบรวมข้้อมููลเพื่่�อชี้้�แจงต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ปรากฏว่่าไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอคำำ�ถาม
ล่่วงหน้้าเข้้ามาแต่่อย่่างใด
วัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ในการพิิจารณากำ�ำ หนดวััน เวลาการประชุุม และสถานที่่�จัดปร
ั ะชุุม บริิษัทั ฯ คำำ�นึึงถึึงความสะดวกของผู้้�ถือื หุ้้�นในการเดิินทาง
มาเข้้าร่วมปร
่ ะชุุมเป็็นอัันดัับแรก โดยบริิษัทั ฯ เปิิดให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นและผู้้�รับั มอบฉัันทะสามารถลงทะเบีียนเข้้าร่วมปร
่ ะชุุมล่ว่ งหน้้า
ก่่อนเวลาประชุุมอย่่างน้้อย 1 ชั่่�วโมง รวมทั้้�งวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นได้้เชิิญผู้้�สอบบััญชีีจากบริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย
สอบบััญชีี จำำ�กััด และนัักกฎหมายเข้้าร่่วมประชุุม เพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็น เตรีียมตอบข้้อซัักถามของผู้้�ถืือหุ้้�น ตรวจสอบ
การนัับคะแนนเสีียง และในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกครั้้�งประธานกรรมการบริิษััท ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธานที่่�ประชุุม และ
วัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ได้้เชิิญที่่�ปรึึกษากฎหมายเข้้าร่่วมประชุุม เพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็น เตรีียมตอบข้้อซัักถามของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น
ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ จะชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน
การใช้้บััตรลงคะแนน ให้้ที่่�ประชุุมรัับทราบโดยละเอีียด โดยประธานที่่�ประชุุมเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ซัักถามและแสดง
ความคิิดเห็็นภายในระยะเวลาที่่�เหมาะสม พร้้อมให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร และฝ่่ายจััดการ เป็็นผู้้�ชี้้แ� จงตอบคำำ�ถามของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น และจััดให้้มีีการจดบัันทึึกสาระสำำ�คััญของคำำ�ถาม คำำ�ตอบ และข้้อสรุุปเรื่่�องนั้้�นๆ ในรายงานการประชุุมแล้้ว
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 พร้อมทัง้ ได้บันทึกรายงาน
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
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หลัังวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยผลการลงมติิในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นและบุุคคลทั่่�วไปได้้รัับทราบ
โดยส่่งผ่่านระบบ Set Community Portal ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยในทัันทีีภายหลัังการประชุุมหรืือ
ไม่่เกิิน 09.00 น. ของวัันทำำ�การถััดไปนัับจากวัันที่่�จััดประชุุมซึ่่�งเป็็นไปโดยถููกต้้องตามหลัักเกณฑ์์การเปิิดเผยสารสนเทศ
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการดููแลและสอบทานกรอบโครงสร้้างของการกำำ�กัับดููแลกิิจการเป็็นประจำำ�เพื่่�อให้้สามารถสร้้าง ความมั่่�นใจแก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ว่่าจะได้้รัับการปฏิิบััติิอย่่างเป็็นธรรมและเท่่าเทีียมกััน โดยหลีีกเลี่่�ยงการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือการ
ดำำ�เนิินการใดๆ ที่่�อาจเป็็นเหตุุให้้เกิิดความยุ่่�งยาก ซัับซ้้อน หรืือมีีต้น้ ทุุนสููงโดยไม่่จำำ�เป็็น โดยในการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในปีี
2563 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 อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ได้

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

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกเหนืือจากการดููแลและรัักษาสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้ว คณะกรรมการมีีนโยบายที่่�จะดููแลสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทุุกกลุ่่�ม นอกจากเรื่่อ� งที่่�มีผี ลกระทบต่่อการประกอบธุุรกิจิ โดยตรงแล้้ว ยัังขยายไปสู่่�เรื่่อ� งที่่�คณะกรรมการเห็็นว่่าเป็็นหน้้าที่่�
ที่่�ควรทำำ�ต่่อสัังคมส่่วนรวมด้้วย ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียจะได้้รัับการดููแลปฏิิบััติิจากบริิษััทฯ ตามสิิทธิิที่่�พึึงมีีและเป็็นไปตาม
กฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้อง คณะกรรมการได้้พิจารณา
ิ
ให้้มีกร
ี ะบวนการส่่งเสริิมให้้เกิิดความร่่วมมือื ระหว่่างบริิษัทั ฯ กัับผู้้�มีส่ี ว่ นได้้
ส่่วนเสีียในการสร้้างความมั่่�งคั่่�ง ความมั่่�นคงทางการเงิิน และความยั่่�งยืืนของกิิจการ
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ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ มีีหลายกลุ่่�ม ประกอบด้้วย พนัักงาน ลููกค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ลงทุุน คู่่�ค้้า เจ้้าหนี้้� คู่่�แข่่ง
ทางการค้้า สัังคม ภาครััฐ ชุุมชุุนที่่�บริิษััทฯ ตั้้�งอยู่่� เป็็นต้้น คณะกรรมการมีีนโยบายให้้มีการปฏิ
ี
บัิ ัติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีีย
แต่ละกลุ่ม โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเสริมสร้างผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ
และเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อเวลา
โดยคณะกรรมการได้ก�ำหนดเป็นจริยธรรมขององค์กรในด้านต่างๆ และได้พิจารณาทบทวนอยู่เป็นประจ�ำ โดยล่าสุด
เมื่่อ� วัันที่่� 3 พฤษภาคม 2559 มีีการปรับั แก้้ไขเพิ่่�มเติิมเพื่่�อให้้ทันั ต่่อสถานการณ์์โดยได้้จัดทำ
ั ำ�นโยบายต่่อต้้านการคอร์์รัปชั่่
ั น�
และปรัับปรุุงแนวปฏิิบััติิในการแจ้้งข้้อร้้องเรีียนให้้ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น (สามารถค้้นหารายละเอีียดคู่่�มืือจริิยธรรมธุุรกิิจฯ
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
์ ะเภทพ็็อคเก็็ตบุ๊๊ก� 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. ครอบคลุุมถึึงพนัักงาน 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 และค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่�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 าจเกิดขนึ้ 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 าจเกิดขนึ้ 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 ซึ่งจะต้องได้รบั 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.	ห้้ามติิดตั้้�งโปรแกรมใดๆ ทั้้�งที่่�เป็็นโปรแกรมละเมิิดลิิขสิิทธิ์์� โปรแกรมประเภท Freeware และ Shareware ลง
		 ในเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ของบริิษััทฯ และหากจำำ�เป็็นต้้องใช้้งานโปรแกรมนอกเหนืือไปจากที่่�ติิดตั้้�งอยู่่�ในเครื่่�อง
		 คอมพิวเตอร์ ให้ท�ำการติดตอ่ ขออนุญาตใช้โปรแกรมและให้พนักงานผูด้ แู ลระบบเป็นผูต้ ดต
ิ งั้ หรือควบคุมดแู ลการ
		ติดตั้ง
2. ไม่่คัดั ลอก ลอกเลีียนหรืือใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ ในลัักษณะอัันเป็็นการละเมิิดต่อ่ กฎหมายลิิขสิิทธิ์์� สััญญาสิิทธิิบัตร
ั
		 หรืือจรรยาบรรณในการประกอบวิิชาชีีพ รวมถึึงการที่่�นำำ�ผลงานหรืือข้้อมููลอัันเป็็นสิิทธิิของบุุคคลภายนอก
		ที่่�ได้้รัับมาหรืือที่่�จะนำำ�มาใช้้ภายในบริิษััทฯ จะต้้องตรวจสอบให้้มั่่�นใจว่่าไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญาของผู้้�อื่่�น
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2. จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2.1 จริิยธรรมว่่าด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษัทั ฯ มุ่่�งมั่่น� ที่่�จะรัับผิิดชอบ และสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดให้้กับั ผู้้�ถือื หุ้้�นโดยคำำ�นึึงถึึงการเจริิญเติิบโตขององค์์กรอย่่างยั่่ง� ยืืน
และให้้ผลตอบแทนที่่�เหมาะสมอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งจะดำำ�เนิินการอย่่างโปร่่งใส ยึึดมั่่�นในคุุณธรรม และอยู่่�ในกรอบของ
กฎหมาย กรอบนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ และการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน มีีระบบบััญชีีที่่�
เชื่่�อถืือได้้ บริิษััทฯ มีีหน่่วยงานลงทุุนสััมพัันธ์์เพื่่�อเป็็นช่่องทางในการติิดต่่อซัักถาม ชี้้�แจงและให้้ข้้อมููลแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นและ
นัักลงทุุนทั่่�วไป
2.2 จริิยธรรมว่่าด้้วยความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า  
บริิษัทั ฯ มีีความมุ่่�งมั่่น� ในการสร้้างความพึึงพอใจและความมั่่�นใจให้้กับั ลููกค้า้ และประชาชน ที่่�จะได้้รับั ผลิิตภัณฑ์
ั แ์ ละบริิการที่่ดี� ี
มีีคุณ
ุ ภาพ ในระดัับราคาที่่�เหมาะสม โดยยกระดัับมาตรฐานให้้สูงู ขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�องและจริิงจััง รวมทั้้�งรัักษาสัมพั
ั นั ธภาพที่่�ดีี
และยั่่�งยืืน
บริิษัทั ฯ ได้้จัดกิ
ั จกรรม
ิ
เพื่่�อสร้้างสััมพันั ธ์์กับั ลููกค้าทุ
้ กกลุ่่�ม
ุ ของบริิษัทั ฯ อย่่างต่่อเนื่่�องตลอดทั้้�งปีี โดยคำำ�นึึงถึึงความเหมาะสม
และคััดเลืือกกิิจกรรมที่่�สามารถตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าแต่่ละกลุ่่�มเป็็นหลััก ผ่่านช่่องทางที่่�หลากหลาย
ทั้้�งออนไลน์์และออฟไลน์์ อาทิิเช่่น การจััดกิิจกรรมบนเวทีีในงานหนัังสืือ และการจััดให้้มีีการพบปะพููดคุุยกัันระหว่่าง
นัักเขีียนและนัักอ่่าน แต่่เนื่่�องจากในปีี 2563 เกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19 ทำำ�ให้้บริิษััทฯ
มีีความจำำ�เป็็นต้้องลดการจััดกิิจกรรมในรููปแบบออฟไลน์์ลง จึึงเหลืือเพีียงงานเสวนาหนัังสืือจะซึึมจะเศร้้า ก้้าวผ่่านได้้
ที่่�จััดขึ้้�นช่่วงปลายปีีเท่่านั้้�น อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ ยัังคงมีีการประชาสััมพัันธ์์ให้้ลููกค้้าของบริิษััทฯ ทราบผ่่านทางสื่่�อ
ออนไลน์์ต่่างๆ เช่่น Facebook และเว็็บไซต์์อีีคอมเมิิร์์ซของบริิษััทฯ (www.nejavu.com)
2.3 จริิยธรรมว่่าด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อพนัักงาน
บริิษััทฯ ตระหนัักดีีว่่าทรััพยากรมนุุษย์์เป็็นสิ่่�งที่่�มีีคุุณค่่าที่่�สุุด และเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�นำำ�องค์์กรไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ จึึงมุ่่�งมั่่�น
ในการพััฒนาคุุณภาพของพนัักงาน เสริิมสร้้างวััฒนธรรม ส่่งเสริิมสุุขภาพทั้้�งด้้านร่่างกายและจิิตใจ และสร้้างบรรยากาศ
การทำำ�งานที่่�ดีี ส่่งเสริิมการทำำ�งานเป็็นทีีม เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจให้้พนัักงาน และส่่งเสริิมความสััมพันั ธ์์อันั ดีีระหว่่างนายจ้้าง
กัับลููกจ้า้ งและระหว่่างลููกจ้า้ งด้้วยกััน กิิจกรรมที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับพนัักงานได้้แก่่ กิิจกรรมพบปะสัังสรรค์์ระหว่่างผู้้�บริิหารและ
พนัักงาน (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 เสีียชีีวิติ
การสููญเสีียบิิดา มารดา คู่่�ชีีวิิต หรืือ บุุตร เงิินของขวััญการสมรส มีีบุุตรและช่่วยเหลืือการศึึกษาบุุตร ยัังครอบคลุุมถึึง
การลาหยุุดในกรณีีต่่างๆ กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ เงิินยืืมฉุุกเฉิิน ค่่าเครื่่�องแต่่งกาย ค่่ารัักษาพยาบาล การตรวจสุุขภาพ
ประจำำ�ปีี การประกัันอุุบัติั เิ หตุุและประกัันกลุ่่�ม เบี้้�ยเลี้้ย� ง ค่่าใช้้จ่า่ ยในการเดิินทาง รวมถึึงการกำำ�หนดแนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นแรงงาน
และสิิทธิิมนุุษยชนต่่างๆ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดและมาตรฐานสากล สิิทธิิการจััดตั้้�งคณะกรรมการแรงงานหรืือ
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สหภาพแรงงานของพนัักงาน รวมถึึงการเปิิดโอกาสให้้พนัักงานได้้แสดงความคิิดเห็็น หรืือร้้องเรีียนในเรื่่�องต่่างๆ
ส่่วนผลตอบแทนในระยะยาวบริิษัทั ฯ มีีการให้้สิทิ ธิิพนัักงานซื้้อ� หุ้้�นสามััญของบริิษัทั ฯ ในราคาที่่�กำ�ำ 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 บริิษัทั ฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญโดยอบรมและรณรงค์์สร้้างจิิตสำำ�นึึกและ
ความตระหนัักต่อ่ การดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานให้้มีคี วามปลอดภััยต่่อชีีวิติ และทรััพย์์สินิ ของพนัักงานอยู่่�เสมอ
โดยในรอบปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา ไม่่มีีการเกิิดอุุบััติิเหตุุ และการลาเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน เนื่่�องจากลัักษณะการทำำ�งาน
ของบริิษััทฯ เป็็นการปฏิิบััติิงานในสำำ�นัักงานเป็็นส่่วนใหญ่่ และทางบริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับสภาพแวดล้้อมใน
การทำำ�งาน มีีการดูแู ลอุุปกรณ์เ์ ครื่่อ� งมืือเครื่่อ� งใช้้รวมถึึงสถานประกอบการให้้อยู่่�ในสภาพพร้้อมใช้้งานและมีีความปลอดภััย
อยู่่�เสมอ
ในด้้านการพััฒนาคุุณภาพของพนัักงาน บริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องการพััฒนาศัักยภาพของพนัักงานในทุุกระดัับ
โดยมีีการจััดการอบรมให้้กัับพนัักงานทั้้�งจััดอบรมภายในบริิษััทฯ และจััดให้้ไปอบรมกัับสถาบัันหรืือหน่่วยงานภายนอก
เพื่่�อเป็็นการพััฒนาศัักยภาพของพนัักงานให้้สามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้มาพัฒ
ั นารููปแบบการทำำ�งานให้้เกิิดประสิิทธิิภาพมากขึ้้น�
โดยการอบรมพนัักงานนั้้�น บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้มีีการอบรมอย่่างถููกต้้องตาม พ.ร.บ. ส่่งเสริิมการพััฒนาฝีีมืือแรงงาน
พ.ศ. 2545 ซึ่่ง� กำำ�หนดให้้บริิษัทั ฯ ที่่�มีจำี �ำ นวนพนัักงานมากกว่่า 100 คนขึ้้น� ไป ต้้องจััดให้้พนัักงานได้้รับั การอบรมในอััตราส่ว่ น
ร้้อยละ 50 ของพนัักงานทั้้�งหมด และต้้องยื่่�นเรื่่�องรัับรองหลัักสููตรการอบรมต่่อกรมพััฒนาฝีีมืือแรงงาน ซึ่่�งบริิษััทฯ
ได้้ถืือปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด สำำ�หรัับการจััดฝึกึ อบรมให้้กัับพนัักงานของบริิษััทฯ
ในปีี 2563 บริิษัทั ฯ จััดการฝึกึ อบรมให้้กับั พนัักงานจำำ�นวน 13 คน คิิดเป็็นอััตราร้อ้ ยละ 26 ของพนัักงานทั้้�งหมด 51 คน
(จำำ�นวนพนัักงานเฉลี่่ย� 12 เดืือน) จำำ�นวนชั่่ว� โมงฝึึกอบรมทั้้�งปีี 142.50 ชั่่ว� โมง คิิดเป็็นชั่่ว� โมงเฉลี่่ย� ของการฝึึกอบรมพนัักงาน
2.79 ชั่่ว� โมง / คน / ปีี โดยเป็็นการจััดส่ง่ ไปอบรมกัับสถาบัันหรืือหน่่วยงานภายนอกร้้อยละ 100 และการจััดอบรมภายใน
บริิษัทั ฯ ร้้อยละ 0
ในด้้านการเคารพสิิทธิิมนุษุ ยชน บริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดหลัักการในคู่่�มืือจริิยธรรมธุุรกิจิ และข้้อพึึงปฏิิบัติั ใิ นการทำำ�งาน (Code
of Conduct) ว่่าจะปฏิิบััติิต่่อพนัักงานทุุกคนด้้วยความสุุภาพ ให้้ความเคารพต่่อความเป็็นปััจเจกชน และศัักดิ์์�ศรีีความ
เป็็นมนุุษย์์ และพนัักงานจะต้้องไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�เป็็นการละเมิิดหรืือคุุกคามไม่่ว่่าจะทางวาจา หรืือการกระทำำ�ต่่อผู้้�อื่่น�
บนพื้้�นฐานของเชื้้�อชาติิ เพศ ศาสนา อายุุ ความพิิการทางร่่างกายและจิิตใจ
ในปีีที่่ผ่� า่ นมา ไม่่มีข้ี อ้ พิิพาทฟ้้องร้้องระหว่่างบริิษัทั ฯ และพนัักงาน และได้้รับั ความร่่วมมือื จากสหภาพแรงงานในการช่่วย
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.	ประพฤติิปฏิิบััติิตามกรอบกติิกาของการแข่่งขัันที่่�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�หนดแนวทางปฏิิบััติิที่่�
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�อสารภายในบริิษััทฯ และส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรม
รณรงค์์ลดภาวะโลกร้้อนด้้วยการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมลดการใช้้พลัังงาน, กิิจกรรม 5 ส. พร้้อมทั้้�งสนัับสนุุนให้้พนัักงาน
เข้้าร่่วมกิิจกรรมต่า่ งๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการดููแลรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อม อนุุรัักษ์ท์ รััพยากรธรรมชาติิและพลัังงานที่่�บริิษัทั ฯ จััดขึ้น้�
บริิษััทฯ มีีความห่่วงใยถึึงคุุณภาพชีีวิิตและการบริิโภคข่่าวสารของคนไทย โดยเฉพาะเด็็กและเยาวชน ให้้ความสำำ�คััญ
อย่่างยิ่่�งในการเสนอข้้อมููลที่่�มีีคุุณภาพและมีีประโยชน์์ต่่อสัังคมและส่่วนรวม และใส่่ใจต่่อสิ่่�งแวดล้้อมในฐานะที่่�เป็็น
ผู้้�ประกอบการรายหนึ่่�งในประเทศไทย รวมทั้้�งเป็็นสื่่อ� กลางในการสร้้างจิิตสำำ�นึึกด้้านการอนุุรักษ์
ั สิ่่์ ง� แวดล้้อมให้้คนในสัังคม
ในรอบปีี 2563 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
การแสดงความเห็็น การแจ้้งข้้อร้้องเรีียนและข้้อเสนอแนะ โดยบริิษัทั ฯ เปิิดโอกาสให้้พนัักงานของบริิษัทั ฯ และผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีีย
ทุุกกลุ่่�ม สามารถร้้องเรีียน แสดงความเห็็น และแจ้้งเบาะแสเกี่่�ยวกัับเรื่่�องต่่างๆ โดยส่่งถึึงคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผู้้�จััดการฝ่่ายตรวจสอบภายใน ได้้ในช่่องทาง E-mail : audit_nine@nine.co.th หรืือ ส่่งไปรษณีีย์์มายัังที่่�อยู่่�บริิษััทฯ /
ยื่่น� ส่่งโดยตรง ที่่� บริิษัทั เนชั่่น� อิินเตอร์์เนชั่่น� แนล เอ็็ดดูเู ทนเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) เลขที่่� 333 อาคารเล้้าเป้้งง้้วน 1 ชั้้น� 24
ซอยเฉยพ่่วง ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพฯ 10900

45

รายงาน
ประจำ�ปี

2563

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
ทางการเงิินอย่่างถููกต้อ้ ง ครบถ้้วน ทัันเวลา โปร่่งใส และสามารถตรวจสอบได้้ รวมทั้้�งเป็็นไปตามกฎหมายและกฎระเบีียบ
ต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง ผ่่านช่่องทางที่่�เข้้าถึึงข้้อมููลได้้ง่า่ ย เช่่น เว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ ช่่องทางการเปิิดเผยข้้อมููลของ ตลาดหลัักทรััพย์์
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
ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยข้้อมููลของบริิษััทฯ ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลที่่�ไม่่ใช่่ข้้อมููลทางการเงิินอย่่าง
ถููกต้อ้ ง ครบถ้้วน ทัันเวลา โปร่่งใส และเป็็นไปตามเกณฑ์์ที่่สำ� ำ�นัักงานกลต.และตลาดหลัักทรััพย์์ฯกำำ�หนด ผ่่านช่่องทางการ
เปิิดเผยข้้อมููลของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ โดยไม่่ถูกสำ
ู ำ�นัักงาน กลต. และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ดำำ�เนิิน
การเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด
ในรายงานประจำำ�ปีี 2563 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 ซึ่งมีประธานกรรมการ
		 และประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงนามรับรอง
13. ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผู้บริหาร
14.	รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานบัญชี
15. งบการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
บริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยข้้อมูลู เพิ่่�มเติิมต่่อไปนี้้�ในเว็็บไซต์์ 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.	ข้้อบัังคัับบริิษััทฯ
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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สำำ�นัักเลขานุุการบริิษััท
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
ติิดตามดููแลให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามนโยบาย กลยุุทธ์์ และแผนงานที่่�กำำ�หนดไว้้ ตลอดจนทบทวนวิิสััยทััศน์์และ
พัันธกิิจของบริิษััทฯ เป็็นประจำำ�ทุุกปีี
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ควบคุม ดูแล จัดสรรเวลาในแต่ละวาระ ส�ำหรับให้กรรมการที่
จะอภิปรายแสดงความเห็นในประเด็นทีส่ �ำคัญอย่างเพียงพอ และเป็นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการ
บริิษัทั มีีการลงคะแนนเสีียง และคะแนนเสีียง 2 ฝ่่ายเท่่ากััน และรัับผิิดชอบในฐานะผู้้�นำำ�ของคณะกรรมการในการวางกรอบ และ
ติิดตามดูแู ลการกำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการขององค์์กร และเป็็นประธานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีของบริิษัทั ฯ
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การถ่่วงดุุลของกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
ในปีี 2563 องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษัทั ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 5 คน เป็็นกรรมการอิิสระ จำำ�นวน 3 คน
และกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย จำำ�นวน 2 คน และกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร จำำ�นวน - คน
บริิษััทฯ มีีคณะกรรมการอิิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้้�งคณะ ทำำ�ให้้เกิิดการถ่ว่ งดุุลและการสอบทาน
กรรมการอิิสระจำำ�นวน 3 คนนี้้�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามนิิยามกรรมการอิิสระของบริิษััทฯ ซึ่่�งได้้ผ่่าน ความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการแล้้ว และเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงาน กลต. กรรมการอิิสระจำำ�นวน 1 ใน 3 คน ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบจำำ�นวน 2 คน
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระทุกปี บริษทั ฯ สามารถแต่งตัง้ กรรมการ
ที่ตอ้ งออกจากต�ำแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกวาระหนงึ่ 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 2563 ไม่่มีกรรมการ
ี
ของบริิษัทั ฯ ท่่านใดดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการของบริิษัทั จดทะเบีียนเกิิน 5 บริิษัทั
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นยกเว้นบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง และให้
รายงานการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน 56-1
หน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)
บริิษััทฯ มีีหน่่วยงานต่่างๆ ดููแลให้้มีการปฏิ
ี
ิบััติิตามกฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับบริิษััทฯ และข้้อบัังคัับของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ได้้แก่่ สำำ�นัักเลขานุุการบริิษััท ดููแล ติิดตามให้้มีการปฏิ
ี
บัิ ัติิตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์และ ก.ล.ต. และกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ฝ่่ายกฎหมาย ดููแล ติิดตามให้้มีการปฏิ
ี
ิบััติิงานเป็็นไปตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบธุุรกิจิ และฝ่่าย
ตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริิษัทั แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการชุุดย่อ่ ยเพื่่�อช่่วยกลั่่�นกรองรายละเอีียดโดยกำำ�หนดคุุณสมบััติแิ ละขอบเขตความ
รัับผิิดชอบไว้้ในระเบีียบของแต่่ละคณะ ปััจจุุบัันบริิษััทฯ มีีคณะกรรมการชุุดย่่อย คืือ 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 และ
บริิษััทร่่วม ในปีี 2563 ได้้เสนอให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริิษััทรัับทราบแล้้ว เมื่่�อเดืือน
พฤศจิิกายน 2563 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
เรื่่�องเข้้าเป็็นวาระการประชุุมหรืือประสงค์์ให้้ฝ่่ายบริิหารรายงานความคืืบหน้้าเรื่่�องใดเรื่่�องหนึ่่�งเป็็นการเฉพาะ ก็็สามารถ
แจ้้งความประสงค์์ได้้ที่่�ประธานกรรมการ หรืือเลขานุุการบริิษััท ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�มีีการประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
การดำำ�เนิินการจะต้้องเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ และวิิธีีการตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อป้องกันข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ
รั่วไหลโดยไม่มีเจตนา จึงให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในการประชุม เดือนใดที่ไม่มีการประชุม
ก็็ไม่่ต้้องรายงาน กรรมการอิิสระและกรรมการที่่�ไม่่ใช่่ผู้้�บริิหารได้้มีีการพบปะหรืือติิดต่่อเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น
เกี่่�ยวกัับปััญหาต่่างๆ ในการบริิหารเป็็นประจำำ�ในทุุกไตรมาส และประชุุมโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการร่่วมอยู่่�ด้้วยจำำ�นวน 1 ครั้้�ง
หากมีีประเด็็นที่่�เป็็นข้้อสัังเกตห่่วงใย ก็็จะแจ้้งข้้อกัังวลหรืือข้้อห่่วงใยนั้้�นต่่อฝ่่ายจััดการเพื่่�อดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง
ทั้้�งนี้้�กรรมการที่่ไ� ม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหารได้้มีการปร
ี
ะชุุมหารืือประเด็็นต่่างๆที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ในด้้านต่่างๆก่่อนการ
ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ทุุกครั้้�ง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานระหว่างปี
ที่ผ่านมา เพื่อให้น�ำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
โดยในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษัทั จััดให้้มีการปร
ี
ะเมิินผลคณะกรรมการบริิษัทั ใน 2 รููปแบบ คืือ การประเมิินรายบุุคคล
(โดยตนเอง) และการประเมิินคณะกรรมการทั้้�งคณะ ซึ่่�งอ้้างอิิงจากแบบประเมิินของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) นอกจากนี้้� ยัังจััดให้้มีการปร
ี
ะเมิินของคณะกรรมการชุุดย่่อย คืือ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลคะแนนการประเมินแบ่งออกเป็นดังนี้ 4 = เห็นด้วยอย่างมาก, 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก,
2 = เห็นด้วย, 1 = ไม่เห็นด้วย, 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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กระบวนการประเมิินเริ่่มขึ้
� น้� ในเดืือนพฤศจิิกายน 2563 โดยเลขานุุการบริิษัทั จััดส่ง่ แบบประเมิินให้้กับั คณะกรรมการบริิษัทั
และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อทำำ�การประเมิิน โดยกำำ�หนดให้้ส่่งแบบประเมิินคืืนภายในวัันที่่� 15 มกราคม 2564
เพื่่�อนำำ�มาสรุุปผลคะแนนและแจ้้งผลให้้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุุมครั้้ง� ที่่� 1/2563 เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564
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 ซึ่งกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบมากขนึ้ 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 2563 และ 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้
	ค่่าตอบแทนปีี 2563	ค่่าตอบแทนปีี 2562
กรรมการ / ต�ำแหน่ง
ค่าตอบแทน เบีย้ ประชุม อืน่ ๆ รวม
ค่าตอบแทน เบีย้ ประชุม อืน่ ๆ รวม
ประธานกรรมการ:
- นายพนา จัันทรวิิโรจน์์
300,000.- 300,000.- 400,000.- 400,000.กรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร:
- ไม่่มี-ี

-

-

-

ประธานกรรมการตรวจสอบ:
- นางศุุภรานัันท์์ ตัันวิิรัชั

400,000.-

-

-

กรรมการตรวจสอบ
- นายพัันธ์์วริิศ มาตย์์เมืือง
- นายสตีีเฟ่่น โจเซฟ แคมมิิแลรี่่�

300,000.300,000.-

-

กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร :
- นายวรพจน์์ จรรย์์โกมล
- นายสมชาย มีีเสน
- นายวิิโรจน์์ ตั้ง้� เจตนาพร	
- นายราเชน ลีีรพันั ธุ์์�	

200,000.33,333.166,667.1,700,000.-

รวม

-

-

-

-

-

400,000.- 400,000.-

-

-

400,000.-

-

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

-

-

300,000.300,000.-

-

-

200,000.- 200,000.100,000.33,333.- 200,000.166,667.-

-

-

200,000.100,000.200,000.-

-

- 1,700,000.- 1,900,000.-

-

- 1,900,000.-

หมายเหตุุ ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ของบริิษััท เมื่่�อวัันที่่� 30 เมษายน 2563 อนุุมััติิให้้บริิษััทฯ จ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการ
โดยแบ่่งจ่่ายเป็็นรายไตรมาส
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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 2563 ได้้สนัับสนุุน
กรรมการเข้้าร่วม
่ อมรม ดัังนี้้�

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

หลัักสููตรที่่�อบรมปีี 2563
KPMG
• Are you ready for Thailand’s Transfer
Pricing Law?

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

KPMG
• Are you ready for Thailand’s Transfer
Pricing Law?

2

นายสตีีเฟ่่น โจเซฟ
แคมมิิแลรี่่�
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แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการตระหนัักว่่าคุุณภาพขององค์์กรจะสะท้้อนออกมาจากพนัักงานผู้้�ปฏิิบััติิงาน ความเจริิญเติิบโตที่่�ยั่่�งยืืนของ
บริิษััทฯ ขึ้้�นอยู่่�กัับการสร้้างบุุคคลากรที่่�มีีความสามารถเพื่่�อส่่งต่่อภารกิิจ และสืืบทอดเจตนารมณ์์ของผู้้�ก่่อตั้้�ง รวมถึึง
วััฒนธรรมที่่�ดีีงามขององค์์กร ต่่อไปจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น จึึงได้้มอบนโยบายให้้ฝ่่ายบริิหารให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารและการ
พััฒนาทรััพยากรบุุคคล อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ มีีทิศิ ทาง เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายตามวิิสัยั ทััศน์์ พัันธกิิจ และค่่านิิยมขององค์์กร
บริิษัทั ฯ มีีการคัดั เลืือกบุุคลากรที่่�จะเข้้ามารับั ผิิดชอบในตำำ�แหน่่งงานบริิหารที่่�สำำ�คััญทุุกระดัับให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสมและ
โปร่่งใส เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทฯ ได้้ผู้้�บริิหารที่่�มีีความเป็็นมืืออาชีีพ มีีความเป็็นกลาง ไม่่มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการเมืือง
มีีความเข้้าใจในวััฒนธรรม และจรรยาบรรณการดำำ�เนิินธุุรกิิจสื่่�อของบริิษััทฯ เป็็นอย่่างดีี ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีการกำำ�หนด
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

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้้บริิษััทฯ มีีรายงานทางการเงิิน (รายไตรมาสและประจำำ�ปีี) ที่่�ถููกต้้องและเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ของบริิษััทฯ อย่่างเพีียงพอก่่อนเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
2. สอบทานให้้บริิษััทฯ มีีระบบควบคุุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่่�เหมาะสม เพีียงพอ และมีีประสิิทธิิภาพ
รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้้บริิษัทั ฯ มีีระบบการประเมิินความเสี่่ย� ง การบริิหารความเสี่่ย� งที่่�เหมาะสมเพีียงพอ และมีีประสิิทธิิภาพ
4. สอบทานให้้บริิษัทั ฯ ปฏิิบัติั ตามก
ิ ฎหมายว่่าด้ว้ ยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ
5. พิิจารณาคััดเลืือกเพื่่�อเสนอแต่่งตั้้�งบุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระและกำำ�หนดค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ
ประสานงานกัับผู้้�สอบบััญชีีเกี่่�ยวกัับวััตถุุประสงค์์ในการดำำ�เนิินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปััญหาที่่�
พบระหว่่างการตรวจสอบ และประเด็็นที่่�ผู้้�สอบบััญชีีเห็็นว่่าเป็็นสาระสำำ�คััญ รวมทั้้�งเข้้าร่วมปร
่ ะชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีี
ฝ่่ายจััดการเข้้าร่วมปร
่ ะชุุมด้้วยอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
6. พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้มีีความถููกต้้องและครบถ้้วน
ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ รวมทั้้�งเปิิดเผยข้้อมููลในการเข้้าทำำ�รายการดัังกล่่าวอย่่าง
ถููกต้้องครบถ้้วน ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััทฯ

55

รายงาน
ประจำ�ปี

2563

7. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของ
กิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
8. จััดทำำ�รายงานผลการกำำ�กัับดููแลกิิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษัทั ฯ
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
• ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิินของบริิษััทฯ
• ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของบริิษััทฯ
• ความเห็็นเกี่่�ยวกัับระบบบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ
• ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาด
		 หลัักทรััพย์์ฯ หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิจิ ของบริิษััทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
•	จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
•	รายการอื่่�นที่่�เห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปควรทราบ ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้
		รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
9.	ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�คณะกรรมการตรวจสอบมีีความรัับผิิดชอบต่่อคณะกรรมการบริิษััทโดยตรง และคณะกรรมการ
ของบริิษััทฯ ยัังคงมีีความรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ต่่อบุุคคลภายนอก
2.2 คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committees)
คณะกรรมการบริิหารมีีอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบในการบริิหารงานในเรื่่อ� งเกี่่ย� วกัับการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรุ ะ
และงานบริิหารของบริิษััทฯ กำำ�หนดนโยบาย แผนธุุรกิิจ งบประมาณ โครงสร้้างการบริิหารงาน และอำำ�นาจการบริิหาร
ต่่างๆ ของบริิษััท หลัักเกณฑ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับสภาพเศรษฐกิิจ และแนวนโยบายที่่�ได้้รัับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อเสนอให้้ที่่ปร
� ะชุุมคณะกรรมการของบริิษัทั ฯ พิิจารณาและอนุุมัติั แิ ละ/หรืือให้้ความเห็็นชอบ
รวมตลอดถึึงการตรวจสอบและติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ตามนโยบายที่่�คณะกรรมการกำำ�หนด โดยคณะ
กรรมการบริิหาร ประกอบด้้วย 2 ท่่าน ดัังนี้้�
ลำำ�ดัับ

รายชื่่อ	ตำำ�แหน่่ง

1
นายวรพจน์์ จรรย์์โกมล	ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร (รัักษาการ)
			
และประธานเจ้้าหน้้าที่่�สายงานการเงิิน
2

นายราเชน ลีีรพัันธุ์์�	กรรมการบริิหาร

หมายเหตุุ :
1.	ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 3/2563 เมื่่อ� วัันที่่� 2 มีีนาคม 2563 แต่่งตั้ง้� นายราเชน ลีีรพันั ธุ์์� เป็็นกรรมการ แทนนายวิิโรจน์์ ตั้ง้� เจตนาพร
	ที่่�ลาออก
2.	ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 10/2563 เมื่่�อวัันที่่� 24 พฤศจิิกายน 2563 แต่่งตั้้�งนายวรพจน์์ จรรย์์โกมล เป็็นประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
(รัักษาการ) แทนนายพนา จัันทรวิิโรจน์์ ที่่�ลาออก
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ควบคุมดูแลกิจการ และก�ำหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ด�ำเนินการตามนโยบายและเป้าหมาย
		 ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งน�ำเสนอนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ ทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจและ
		 แผนงานให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2.	พิิจารณาโครงสร้้างองค์์กร มีีอำ�ำ นาจกำำ�หนดการบริิหารจััดการ โครงสร้้างเงิินเดืือนของบริิษัทั ฯ รวมถึึงการคััดเลืือก
		การฝึึกอบรม การแต่่งตั้้�ง การว่่าจ้้าง การโยกย้้าย การกำำ�หนดเงิินค่่าจ้้าง ค่่าตอบแทน โบนััสพนัักงานระดัับ
		ผู้้�บริิหาร และการเลิิกจ้้างพนัักงานของบริิษััทฯ โดยอาจมอบหมายให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของบริิษััทฯ
		 เป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจแทนบริิษััทฯ ในการลงนามในสััญญาจ้้างแรงงาน
3.	พิิจารณาอนุุมััติการดำ
ิ ำ�เนิินงานที่่�เป็็นธุุรกรรมตามปกติธุิ ุรกิจิ ของบริิษััทฯ เช่่น การจััดซื้้�อสิินค้้า การจััดซื้้�อลิิขสิิทธิ์์�
		การลงทุนในสินทรัพย์ การท�ำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิดบัญชี การให้
		กู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ จ�ำน�ำ จ�ำนอง ค�้ำประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อ ขายและ
		จดทะเบีียนกรรมสิิทธิ์์ที่่� ดิ� นิ ใดๆ เพื่่�อการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุรกิ
ุ จิ ภายในวงเงิินสำำ�หรัับแต่่ละรายการ เป็็นไปตาม
		ระเบีียบอำำ�นาจอนุุมััติิและสั่่�งการที่่�คณะกรรมการของบริิษััทฯ อนุุมััติิแล้้ว
4.	กำำ�หนดแผนธุุรกิิจ งบประมาณ และหลัักในการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายที่่�ได้้รัับมอบหมายจาก
		 คณะกรรมการบริิษััท และให้้มีีอำำ�นาจควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามนโยบายธุุรกิิจ
		 แผนธุุรกิิจ และกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจที่่�คณะกรรมการบริิษััทได้้อนุุมััติิแล้้วซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้กฎหมาย เงื่่�อนไข กฎระเบีียบ
		 และข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ
5. มีีอำำ�นาจดำำ�เนิินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริิษัทั ที่่�เกี่่ย� วกัับการดำำ�เนิินงานตามธุุรกิจิ ซึ่่ง� อยู่่�ภายใต้้กฎหมาย
		 เงื่่�อนไข กฎระเบีียบและข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ เว้้นแต่่รายการที่่�คณะกรรมการบริิหาร อาจมีีความขััดแย้้งหรืือ
		 มีีส่่วนได้้เสีีย หรืือมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย ซึ่่�งจะกระทำำ�ได้้ต่่อเมื่่�อได้้รัับมติิ
		ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ที่่�มีกรรมการอิ
ี
สิ ระเข้้าประชุุมด้ว้ ยเท่่านั้้น� ส่่วนรายการที่่�เกี่่ย� วโยงกัันและการได้้มา
		 หรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามระเบีียบวิิธีีปฏิิบััติิตามที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และ
		กลต. ก�ำหนด
6.	พิิ จารณา ผลกำำ� ไรขาดทุุ น ของบริิ ษัั ท ฯ และการเสนอจ่่ า ยเงิิ น ปัั น ผลระหว่่ า งกาล หรืื อ เงิิ น ปัั น ผลประจำำ� ปีี
		 เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การได้รับมอบหมายอ�ำนาจดังกล่าว
		 ข้างต้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบ
		อำำ�นาจจากคณะกรรมการบริิหาร สามารถอนุุมััติิรายการที่่�ตนหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีีย
		 หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่่�นใดตามที่่�ทาง กลต. กำำ�หนด กัับบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย ยกเว้้นเป็็น
		การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
อย่างไรก็ดี การอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้องด�ำเนินการตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือส�ำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผย
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
ทั้้�งนี้้� กรรมการบริิหารของบริิษััท อาจได้้รัับการแต่่งตั้้�ง หรืือถอดถอนโดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
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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. การสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุด
3.1 กรรมการอิสระ (Independent Director)
กรรมการอิิสระ คืือ กรรมการที่่�ไม่่ได้้บริิหารจััดการกิิจการของบริิษััทฯ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม มีีความเป็็นอิิสระจาก
ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่และผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ไม่่มีีความสััมพัันธ์์อัันอาจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน
ทั้้�งนี้้� นิิยามกรรมการอิิสระของบริิษััทฯ เท่่ากัับข้้อกำำ�หนดขั้้�นต่ำำ��ของสำำ�นัักงาน กลต.และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1. ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััท
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้�ให้้นัับรวมหุ้้�นที่่�ถืือโดยผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องตามมาตรา 258
ของพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ของกรรมการอิิสระรายนั้้�นๆ ด้้วย
2. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีส่ี ว่ นร่่วมในการบริิหารงาน พนัักงาน ลููกจ้า้ ง ที่่�ปรึึกษาด้า้ นอื่่น� ใดที่่�ได้้รับั ผลตอบแทน
ประจำำ� หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
หรืือของผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนวัันที่่�ได้้รัับ
การแต่่งตั้้ง� ทั้้�งนี้้� ลัักษณะต้้องห้้ามดังั กล่่าวไม่่รวมถึึงกรณีีที่่กรรมการอิ
�
สิ ระเคยเป็็นข้้าราชการ หรืือที่่�ปรึึกษาของส่่วนราชการ
ซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ
3. กรรมการอิิสระจะต้้องไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางการค้้า ทางธุุรกิจิ ส่่วนได้้เสีียทางการเงิินหรืือผลประโยชน์์
อื่่�นๆ ในการบริิหารจััดการ ทั้้�งในทางตรงหรืือทางอ้้อมกัับบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน หรืือไม่่เป็็น
หรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย หรืือ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อย
กว่่า 2 ปีีก่่อนวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
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4. กรรมการอิิสระจะต้้องไม่่มีคี วามสััมพันั ธ์์ทางสายโลหิิตหรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมาย ในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดา
มารดา คู่่�สมรส พี่่� น้้องและบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร กัับผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือบุุคคล
ที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อเป็็นผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย
5. กรรมการอิิสระจะต้้องไม่่ทำ�ำ การเป็็นตััวแทนอย่่างเปิิดเผยหรืืออย่่างไม่่เปิิดเผยของกรรมการบริิษัทั ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นใดซึ่่�งเป็็นผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่คนใดหรืือกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นใดของบริิษััทฯ
6. กรรมการอิิสระจะต้้องทำำ�หน้้าที่่�และใช้้วิิจารณญาณของตน โดยไม่่ได้้รัับอิิทธิิพลจากกรรมการ ผู้้�บริิหารหรืือ
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทฯ รวมทั้้�งบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือญาติิ
7. กรรมการอิิสระจะต้้องไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็น ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ หรืือผู้้�มีอำี ำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั ฯ และไม่่เป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นที่่�มีนัี ยั ผู้้�มีอำี ำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนผู้้�จััดการของนิิติบุิ คุ คล
ที่่�เป็็นสำำ�นัักงานสอบบััญชีี ซึ่่ง� มีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั ฯ บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีอำี ำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษัทั ฯ สัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลักษณ
ั ะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่า 2 ปีีก่อ่ นวัันที่่�ได้้รับั การแต่่งตั้ง้�
8. กรรมการอิิสระจะต้้องไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใดๆ ซึ่่ง� รวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมาย
ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน หรืือผู้้�ประเมิินราคาทรััพย์์สิิน ซึ่่�งได้้รัับค่่าบริิการ เกิินกว่่า 2 ล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่
บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่� ผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพเป็็น
นิติบุคคล ให้รวมถึง การเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุน้ ส่วนที่มนี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มสี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจา้ ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจ�ำ
หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึ่งประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
10. กรรมการอิิสระจะต้้องไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ
ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น
3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับบุุคคลที่่�เป็็นผู้้�บริิหารหรืือกรรมการของบริิษััทฯ จึึงมีีนโยบายการสรรหากรรมการบริิษััทฯ
และพิิจารณาค่่าตอบแทน เพื่่�อเป็็นแนวทางการคััดเลืือกบุุคคลที่่�เหมาะสมในการเข้้าตำำ�รงตำำ�แหน่่งดัังกล่่าว ซึ่่�งสอดคล้้อง
กัับนโยบายกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทฯ (Corporate Governance Policy) โดยบริิษััทฯ มีีกระบวนการสรรหาผู้้�บริิหาร
หรืือกรรมการของบริิษัทั ฯ ผ่่านคณะกรรมการทั้้�งคณะ เพื่่�อพิิจารณาการคัดั สรรบุุคคลที่่�มีคุี ณวุ
ุ ฒิ
ุ ิ ประสบการณ์์ ศัักยภาพ
และประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับการประกอบธุุรกิิจเพื่่�อสามารถวางแนวนโยบายของบริิษััทฯ ได้้
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การสรรหากรรมการบริษัท
บริิษัทั ฯ กำำ�หนดให้้คณะกรรมการบริิษัทั เป็็นผู้้�ทำำ�หน้้าที่่ส� รรหากรรมการ โดยจะเป็็นผู้้�ทำำ�หน้้าที่่เ� สนอชื่่อ� และเป็็น ผู้้�พิิจารณา
คััดเลืือก ซึ่่ง� โครงสร้้างของคณะกรรมการจะประกอบด้้วยบุุคคลที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติหิ ลากหลาย ทั้้�งทางด้้านทัักษะวิิชาชีีพ ความ
เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน เพศ อายุุ เป็็นต้้น โดยจะสรรหาจากแหล่่งข้้อมููลต่่างๆ โดยเฉพาะฐานข้้อมููลกรรมการ (Director
Pool) ตามเกณฑ์์ที่่�ไม่่มีลัี ักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมาย หรืืออาจจะกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อย รายเดีียว หรืือหลายรายรวมกััน ซึ่่�งถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ เป็็นเวลา
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 1 ปีี และต้้องถืือหุ้้�นในวัันที่่�เสนอชื่่อ� กรรมการ พร้้อมเอกสารรัับรองการถืือครองหลัักทรััพย์์จากบริิษัทั ฯ เสนอ
ชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการได้้ โดยเสนอชื่่�อมายัังบริิษััทฯ ตามระยะเวลาที่่�บริิษััทฯ โดยกำำ�หนดล่่วงหน้้า
3 เดืือนก่่อนวัันประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีีผู้้�ถืือหุ้้�น พร้้อมข้้อมููลประกอบการพิิจารณาด้้านคุุณสมบััติิและการให้้ความ
ยิินยอมของผู้้�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 ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
		 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
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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. ให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษัทั ฯ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการจััดทำำ�รายงานทางการเงิิน หรืือข้้อมููลที่่�เกี่่ย� วข้้อง
อื่่�น ระมััดระวัังเกี่่�ยวกัับการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ ในช่่วงเวลาก่่อนประกาศงบการเงิิน และหากมีีการซื้้�อขาย
ในช่่วงระยะเวลาดัังกล่่าวต้้องแจ้้งต่่อคณะกรรมการบริิษััททัันทีี
ทั้้�งนี้้� กรรมการ ผู้้�บริิหาร เจ้้าหน้้าที่่� และพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ซึ่่�งอยู่่�ในหน่่วยงานที่่�ได้้รัับทราบข้้อมููลภายในของกลุ่่�ม
บริิษััทฯ จะไม่่ทำำ�การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ ในช่่วงระยะ เวลา 1 เดืือนก่่อนการเปิิดเผยงบการเงิินต่่อสาธารณชน
5.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริิษััท กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิให้้กรรมการของบริิษััท บริิษััทย่่อย และผู้้�บริิหาร เปิิดเผยข้้อมููลส่่วนได้้เสีียของ
ตนและบุคคลที่มคี วามเกีย่ วข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 และ
ตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนที่่� ทจ. 2/2552 โดยกำำ�หนดให้้คณะกรรมการและผู้้�บริิหารรายงานส่่วนได้้เสีีย
ของตนและบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้ประกาศให้้มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2552 ดัังนี้้�
1. ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร จัดท�ำรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเองและบุคคลที่มคี วามเกีย่ วข้องอย่างน้อย
ปีีละ 1 ครั้้ง� จััดส่ง่ ให้้เลขานุุการบริิษัทั เพื่่�อเก็็บรวบรวมข้้อมููลส่่วนได้้เสีียของกรรมการ ผู้้�บริิหารและบุุคคลที่่�มีคี วามเกี่่ย� วข้้อง
พร้้อมสำำ�หรัับการเปิิดเผยต่่อคณะกรรมการเมื่่�อคณะกรรมการต้้องพิิจารณาธุุรกรรมระหว่่างบริิษััทฯ กัับกรรมการ
และ/หรืือ ผู้้�บริิหารที่่�มีีส่่วนได้้เสีียหรืือมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้�เลขานุุการบริิษััทจะสรุุปรายงานส่่วนได้้เสีียของกรรมการและ
ผู้้�บริิหาร เสนอคณะกรรมการบริิษััทรัับทราบปีีละครั้้�ง ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทรอบสิ้้�นปีี
2. ในกรณีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลส่่วนได้้เสีีย ให้้กรรมการและผู้้�บริิหาร ส่่งรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของตนเอง
และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง ให้้เลขานุุการบริิษััท เพื่่�อรายงานคณะกรรมการบริิษััทภายใน 7 วัันนัับจากที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
ในปีี 2563 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�มีีการซื้�อ้ ขาย โอน หรืือรัับหลัักทรััพย์์ภายใน
3 วัันทำำ�การนัับแต่่วัันที่่�มีีการซื้้�อ ขาย โอน หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์นั้้�น และเลขานุุการบริิษััทจะสรุุปรายงานการถืือครอง
หลัักทรััพย์์เสนอคณะกรรมการบริิษััทรัับทราบปีีละครั้้�ง ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทรอบสิ้้�นปีี
ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดให้้คณะกรรมการและผู้้�บริิหาร รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 12 กุุมภาพัันธ์์ 2563
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ทั้้�งนี้้�ในระหว่่างปีี 2563 ได้้รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์โ์ ดยเปรีียบเทีียบ การเพิ่่�มขึ้้น� (ลดลง) ระหว่่างวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2562 และ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ดัังนี้้�
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ-นามสกุล
นางศุุภรานัันท์์ ตัันวิิรััช
นายพัันธ์์วริิศ มาตย์์เมืือง
นายสตีีเฟ่่น โจเซฟ แคมมิิแลรี่่�
นายวรพจน์์ จรรย์์โกมล
นายราเชน ลีีรพัันธุ์์�
นางสาวฐิิตกานต์์ ธนาโอฬาร
นางสาวณััฐชานัันท์์ เจริิญภััทรเกีียรติิ
นางเธีียรธารา เดชจำำ�เริิญ

นวนหุ้นเพิ่ม(ลด)
ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 จ�ำระหว่
างปี (หุ้น)

500

500

-

สัดส่วนการถือ
ครองหุ้นของ
บริษัท (%)
ณ 31 ธ.ค. 63

หมายเหตุ

-

-

หมายเหตุุ : 1. ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีหุ้�น้ ที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว จำำ�นวน 365,549,286 หุ้้�น
2. จำำ�นวนหุ้้�นกรรมการที่่�แสดงรวมคู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะแล้้ว (ถ้้ามีี)

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
6.1 ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี (Audit Fee)
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย จ่่ายค่่าสอบบััญชีีให้้แก่่ บริิษัท สํํ
ั านัักงาน อีีวาย จำำ�กััด ในรอบปีีบััญชีีที่่�ผ่่านมา มีีจำำ�นวนเงิินรวม
1,450,000 บาท
6.2 ค่่าบริิการอื่่�น (Non-Audit Fee)
บริิษัทั ฯ และบริิษัทย่่
ั อย ไม่่มีีการรัับบริกิ ารอื่่น� จากสำำ�นักั งานสอบบััญชีีที่่ผู้้� ส� อบบััญชีีสังั กััด บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับ
ผู้้�สอบบััญชีีและสำำ�นัักงานสอบบััญชีีที่่�ผู้้�สอบบััญชีีสัังกััด ในรอบปีีบััญชีีที่่�ผ่่านมา
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 อิิทธิิพ ลอย่่างเป็็ นสาระสำำ�คััญ
ไม่่ว่่าจะเป็็นโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม
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7. การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
7.1 การเข้้าร่่วมประชุุม
บริิษัทั ฯ กำำ�หนดองค์์ประชุุมขั้้น� ต่ำำ�� ณ ขณะที่่�กรรมการจะลงมติิต้อ้ งมีีคณะกรรมการไม่่น้อ้ ยกว่่า 2 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด
และในปีี 2563 มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท, คณะกรรมการตรวจสอบ และประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�

ลำำ�ดัับ

กรรมการ

1

นายพนา จัันทรวิิโรจน์์
(แต่่งตั้้�งวัันที่่� 18 มกราคม 2561)
นายวรพจน์์ จรรย์์โกมล
(แต่่งตั้้�งวัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2561)
นางศุุภรานัันท์์ ตัันวิิรััช
(แต่่งตั้้�งวัันที่่� 21 มกราคม 2562)
นายพัันธ์์วริิศ มาตย์์เมืือง
(แต่่งตั้้�งวัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2561)
นายสตีีเฟ่่น โจเซฟ แคมมิิแลรี่่�
(แต่่งตั้้�งวัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2561)
นายราเชน ลีีรพัันธุ์์�	
(แต่่งตั้้�งวัันที่่� 2 มีีนาคม 2563)

2
3
4
5
6

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

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สามััญผู้้�ถืือหุ้้�น

9/9

-

1/1

11/11

-

1/1

11/11

5/5

1/1

11/11

5/5

1/1

10/11

5/5

1/1

8/8

-

1/1

หมายเหตุุ : การประชุุมคณะกรรมการบริิษััทในปีี 2563 มีีทั้้�งหมด 11 ครั้้�ง คณะกรรมการตรวจสอบมีีทั้้�งหมด 5 ครั้้�ง ทั้้�งนี้้�นายพนา จัันทรวิิโรจน์์ ลาออกจาก
การเป็็นประธานกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร เมื่่�อวัันที่่� 12 พฤศจิิกายน 2563 และนายราเชน ลีีรพัันธุ์์� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งโดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััทครั้้�งที่่� 3/2563 เมื่่�อวัันที่่� 2 มีีนาคม 2563

ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้มีีการจดบัันทึึกรายงานการประชุุมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรซึ่่�งประกอบด้้วยข้้อมููลที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ
อย่่างครบถ้้วน จััดเก็็บรายงานการประชุุมที่่�ผ่่านการรัับรองจากคณะกรรมการบริิษััท พร้้อมให้้กรรมการและผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
ตรวจสอบได้้

63

รายงาน
ประจำ�ปี

2563

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริิษััท ให้้ความสำำ�คััญต่่อระบบการควบคุุมภายในอย่่างต่่อเนื่่�อง จึึงจััดให้้มีีระบบการควบคุุมภายใน
ที่่�ครอบคลุุมทั้้�งด้้านการเงิิน การปฏิิบััติิงาน การดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ และระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ได้้จััดให้้มีีกลไกในการตรวจสอบและถ่่วงดุุลที่่�มีีประสิิทธิิภาพอย่่างเพีียงพอ ในการปกป้้องรัักษาและดููแลทรััพย์์สิินของ
บริิษััทฯ โดยมีีฝ่่ายตรวจสอบภายในทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบการปฏิิบััติิงานของทุุกหน่่วยงานให้้เป็็นไปอย่่างถููกต้้อง รััดกุุม
และเป็็นไปตามที่่�ระเบีียบกำำ�หนด รวมทั้้�งมีีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อดููแลและกำำ�กัับระบบการควบคุุมภายในของ
บริิษัทั ฯ ให้้ปฏิบัิ ติั ตาม
ิ นโยบายและแผนงานตามที่่�ได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษัทั และสอดคล้้องตามหลัักเกณฑ์์
ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่�อวัันที่่� 11 กุุมภาพัันธ์์ 2564 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
การตรวจสอบภายในและการซัักถามข้อ้ มููลจากฝ่่ายตรวจสอบภายในของบริิษัทั ฯ ซึ่่ง� สรุุปได้้ว่า่ บริิษัทั ฯมีีระบบการควบคุุม
ภายในที่่�เพีียงพอเหมาะสมแล้้ว จากการประเมิินหลัักการควบคุุมภายใน 5 องค์์ประกอบ โดยสรุุปสาระสำำ�คััญดัังนี้้�

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดเป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ชััดเจนและวััดผลได้้ โดยมีีการทบทวนพิิจารณาถึึงความเป็็นไปได้้ของ
เป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้เป็็นระยะๆ มีีการกำำ�หนดค่่าตอบแทนให้้กัับพนัักงานตามผลการปฏิิบััติิงานของพนัักงานในแต่่ละปีี
อย่่างสมเหตุุสมผล การจััดโครงสร้้างองค์์กรได้้มีีการแบ่่งแยกอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามสายงานอย่่างชััดเจน รวมทั้้�งจััดให้้มีีคู่่�มืือ
จริิยธรรมธุุรกิจิ และข้้อพึึงปฏิิบัติั ใิ นการทำำ�งาน (Code of Conduct) เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนยึึดถืือเป็็นแนวทาง
ในการทำำ�งานด้้วยความซื่่�อสััตย์์และเป็็นไปอย่่างมีีมาตรฐาน คุุณภาพ คุุณธรรม รวมทั้้�งครอบคลุุมในเรื่่�องการดููแลผู้้�มีีส่ว่ น
ได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ และการปฏิิบััติิตามกฎหมาย โดยทุุกคนมีีหน้้าที่่�ต้้องปฏิิบััติิตามอย่่างเคร่่งครััด

2. การบริหารความเสี่ยง

บริิษัทั ฯ มีีการประเมิินความเสี่่ย� งที่่�จะมีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงาน โดยการประชุุมของฝ่่ายบริิหารประกอบด้้วยประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร/กรรมการผู้้�จััดการ ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายอาวุุโส และผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายในสายงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีการประเมิิน
วิิเคราะห์์ปััจจััยเสี่่�ยงและผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น รวมทั้้�งการกำำ�หนดแผนดำำ�เนิินการและติิดตามผลการปฏิิบััติิงาน
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3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริิษััทฯ มีีการจััดทำำ�นโยบายและระเบีียบปฏิิบััติิงานในด้้านต่่างๆ รวมถึึงการทำำ�ธุุรกรรมด้้านการเงิิน จััดซื้้�อ จััดจ้้าง
และการบริิหารทั่่�วไป มีีการกำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่�และกำำ�หนดวงเงิินอนุุมััติิของฝ่่ายบริิหารแต่่ละระดัับไว้้อย่่างชััดเจน
และเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร มีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�การบัันทึึกรายการบััญชีีและข้้อมููลสารสนเทศ การดููแลจััดเก็็บทรััพย์์สิิน
ออกจากกััน และในการอนุุมััติิทำำ�ธุุรกรรมของบริิษััทฯ กัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการ ผู้้�บริิหารหรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคล
ดัังกล่่าว บริิษัทั ฯ จะคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์สูงู สุุดของบริิษัทั ฯ เป็็นสำำ�คััญ และพิิจารณาเสมืือนเป็็นรายการที่่�กระทำำ�กัับบุุคคล
ภายนอก

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�งการแก้้ไขภายในระยะ
เวลาอัันสมควร

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายยุุทธพล เจริิญรััตน์์ ผู้้�จััดการฝ่่ายตรวจสอบภายใน เป็็นผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็็นว่่าหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมที่่�จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังกล่่าวได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เนื่่�องจากเป็็นผู้้�มีคี วามรู้้� ความสามารถ และมีีประสบการณ์์ในการทำำ�งานด้้านการตรวจสอบ และเข้้าใจในกิิจกรรมและการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ เป็็นอย่่างดีี ทั้้�งนี้้�กรณีีที่่�มีีการแต่่งตั้�ง้ ถอดถอน และโยกย้้ายผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานตรวจสอบ
ภายใน ต้้องได้้รัับการเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำ�ปี 2563
บริิษััท เนชั่่�น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอ็็ดดููเทนเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) ในฐานะของผู้้�ผลิิตและ
จำำ�หน่่ายสิ่่�งพิิมพ์์เพื่่อการศึึกษาและบัันเทิิงหลายประเภท ตระหนัักถึึงการมีีส่่วนร่่วมในการ
ช่่วยเหลืือสัังคม โดยในปีี 2563 บริิษััทฯ มีีการทำำ�กิิจกรรมเพื่่อสัังคม โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายคืือ
การส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ของเยาวชน ผ่่านโครงการต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่อง ดัังนี้้�
มอบหนัังสืือให้้กัับสถานสงเคราะห์์และมููลนิิธิิต่่างๆ ดัังนี้้�
• “ส่่งมอบความรู้้� เพื่่�อเด็็กออทิิสติิก” ร่่วมมืือกัับ
มููลนิิธิอิ อทิิสติิกไทย จััดทำำ�โครงการเพื่่�อให้้ความ
รู้้�แก่่ผู้้�ดููแลและครููผู้้�สอนเด็็กออทิิสติิก โดยส่่ง
มอบหนัังสืือ ออทิิสติิก สอนไม่่ยากหากเข้้าใจ
โดยมอบให้้กับั คููรและโรงเรีียนจำำ�นวน 500 แห่่ง
ทั่่�วประเทศไทย ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1 ธ.ค. 62 - 31 ม.ค. 63
• “ใส่่บาตรหนัังสืือ ครั้้�งที่่� 12” ซึ่่�งศููนย์์หนัังสืือ
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ร่่วมกัับวััดพระราม ๙
กาญจนาภิิเษก และสำำ�นัักงานจััดการทรััพย์์สิิน
จุุฬาฯ จััดขึ้น้� โดยทำำ�บุุญใส่่บาตรหนัังสืือใหม่่ และ
จตุุปััจจััยให้้กัับพระสงฆ์์และสามเณร นัักการ
ศึึกษาโรงเรีียนพระปริิยััติิธรรม จำำ�นวน 62 รููป
ในวัันที่่� 9 มกราคม 2563 ณ ลานหน้้าอาคาร
จามจุุรีีสแควร์์ จุุฬาฯ
• “มอบหนัังสืือเป็็นสื่่�อแทนใจ ครั้้�งที่่� 11” เมื่่�อวัันที่่� 23 มกราคม 2563 สำำ�นัักพิิมพ์์เนชั่่�นบุ๊๊�คส์์ ร่่วมกัับศููนย์์หนัังสืือ
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย โรงเรีียนบดิินทรเดชา (สิิงห์์ สิิงหเสนีี) บริิษััทเนชั่่�น มััลติิมีีเดีีย กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) และ
สำำ�นัักพิมพ์
ิ ส์ ถาพรบุ๊๊�คส์์ โดยมีีพิธีิ มี อบหนัังสืือ และอุุปกรณ์เ์ พื่่�อการศึึกษาให้้แก่่โรงเรีียนบ้้านไทยสามััคคีี จัังหวััดสระแก้้ว
ในวัันพฤหััสบดีีที่่� 23 มกราคม 2563 ณ บริิเวณหน้้าห้้องสมุุด และศููนย์์หนัังสืือบดิินทรเดชาฯ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำ�ปี 2563
เรีียน ผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััท เนชั่่�น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอ็็ดดููเทนเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษัทั เนชั่่น� อิินเตอร์์เนชั่่น� แนล เอ็็ดดูเู ทนเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ
3 ท่่าน โดยมีี นางศุุภรานัันท์์ ตัันวิิรัชั เป็็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็็นกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ตั้�ง้ แต่่วัันที่่� 21 มกราคม 2562) นายพัันธ์์วริิศ มาตย์์เมืือง (ได้้รัับแต่่งตั้�ง้ เมื่่�อวัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2561) และ
นายสตีีเฟ่่น โจเซฟ แคมมิิแลรี่่� เป็็นกรรมการตรวจสอบ (ได้้รัับแต่่งตั้�ง้ เมื่่�อวัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2561)
ในปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้้ประชุุมรวม 5 ครั้้�ง แต่่ละครั้้�งใช้้เวลาประชุุม 2 ชั่่�วโมง เพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�ต่่างๆ ตาม
ที่่�ได้้ระบุุไว้้ในกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีีการประชุุมร่วม
่ กัับผู้้�สอบบััญชีี หััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน
และผู้้�บริิหารระดัับสููงในวาระที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นดัังนี้้�
• การจััดทำำ�งบการเงิิน คณะกรรมการได้้สอบทานงบการเงิินรายไตรมาสและงบการเงิินประจำำ�ปีี 2563 ร่่วมกัับ
ผู้้�บริิหารและผู้้�สอบบััญชีี เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่ารายงานทางการเงิินของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย ได้้จัดทำ
ั ำ�ขึ้้น� อย่่างถููกต้อ้ งตามที่่�ควร
ในสาระสำำ�คััญตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไปและมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ ครบถ้้วน เชื่่�อถืือได้้ นอกจากนี้้�ได้้
สอบทานการเปิิดเผยข้้อมููลและการปฏิิบััติิในรายการระหว่่างกัันของบริิษััท บริิษััทย่่อย และบริิษััทร่่วม รวมทั้้�งรายการที่่�
เกี่่�ยวโยงกััน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทได้้ดำำ�เนิินการตามเงื่่�อนไขทางธุุรกิิจปกติิและเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�สำำ�นัักงาน กลต.
และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด
• การสอบทานระบบการควบคุุมภายใน ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 1/2564 เมื่่อ� วัันที่่� 11 กุุมภาพัันธ์์
2564 คณะกรรมการบริิษัทั ได้้พิจารณา
ิ
และประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในจากรายงานผลการประเมิิน
ระบบการควบคุุมภายในของฝ่่ายบริิหารที่่�ใช้้แบบประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในของ ก.ล.ต. และผ่่าน
การพิิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิษััทมีีความเห็็นสอดคล้้องกัับคณะกรรมการตรวจสอบว่่า
“ระบบการควบคุุมภายในมีีความเพีียงพอเหมาะสม โดยบริิษััทฯจััดให้้มีีบุุคลากรเพีียงพอที่่�จะดำำ�เนิินการตามระบบได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งมีีระบบควบคุุมภายในเพื่่�อติิดตามควบคุุมดูแู ลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ย่่อยให้้สามารถป้้องกััน
ทรััพย์์สินิ ของบริิษัทั ฯและบริิษัทั ย่่อยจากการที่่� กรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือพนัักงาน นำำ�ไปใช้้โดยมิิชอบหรืือโดยปราศจากอำำ�นาจ”
นอกจากนี้้�ได้้สอบทานความถููกต้อ้ งของเอกสารอ้้างอิิงและแบบประเมิินตนเองเกี่่ย� วกัับมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รัปชั
ั นั
ของกิิจการตามโครงการแนวร่่วมปฏิบัิ ติั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต (Thailand’s Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption) เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าบริิษัทั มีีนโยบายและแนวปฏิิบัติั เิ พื่่�อป้้องกัันการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั
ครบถ้้วนตามเกณฑ์์ที่่ค� ณะกรรมการ CAC กำำ�หนด และบริิษัทั ได้้รับั การรัับรองเป็็นสมาชิิกแล้้วเมื่่อ� วัันที่่� 10 พฤศจิิกายน 2560
• การกำำ�กับั ดููแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิจารณา
ิ
โครงสร้้างการบริิหารงานของหน่่วยงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่่�อให้้เกิิดความเป็็นอิิสระในการปฏิิบัติั งิ าน พิิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำำ�ปีี 2563 ตามปััจจัยั
ความเสี่่ย� งที่่�คาดว่่าจะมีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั พร้้อมให้้ข้อ้ เสนอแนะ และการปรัับแผนงานการตรวจสอบ
ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ มีีการติิดตามการดำำ�เนิินการแก้้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ ในประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญกัับ
ฝ่่ายบริิหารอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งในปีี 2563 ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทไม่่มีข้ี ้อสัังเกตเกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุมภายในของบริิษััท
ที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ
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• การบริิหารความเสี่่ย� ง คณะกรรมการเห็็นว่่าระบบการบริิหารความเสี่่ย� งของบริิษัทั มีีความเหมาะสมและเพีียงพอ
โดยฝ่่ายจััดการได้้มีการติ
ี ดตามการ
ิ
เปลี่่�ยนแปลงและปััจจัยั เสี่่ย� งต่่างๆ อย่่างใกล้้ชิิด และมีีการรายงานสถานการณ์์ รวมถึึง
แผนรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ ให้้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่่างสม่ำำ��เสมอ
• การปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้้ประชุุมร่่วมกัับเลขานุุการบริิษััท
มีีความเห็็นว่่าบริิษัทั ได้้ปฏิบัิ ติั อิ ยู่่�ในกรอบของกฎหมายว่่าด้ว้ ยหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ อย่่างถููกต้้อง
• ผู้้�สอบบััญชีี การพิิจารณาคััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�ง และเสนอค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี ประจำำ�ปีี 2563 เพื่่�อนำำ�เสนอ
ต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ ให้้ขออนุุมััติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาผลการ
ปฏิิบัติั งิ าน ความเป็็นอิิสระและความเหมาะสมของค่่าตอบแทนแล้้ว เห็็นควรเสนอให้้ว่าจ้
่ า้ ง บริิษัทั สํํานัักงาน อีีวาย จำำ�กััด
โดยมีี นายศุุภชััย ปััญญาวััฒโน ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 3930 หรืือนางสาวกรองแก้้ว ลิิมป์์กิิตติิกุุล ผู้้�สอบ
บััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 5874 หรืือนายณััฐวุุฒิิ สัันติิเพ็็ชร ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 5730 เป็็นผู้้�สอบ
บััญชีีของบริิษััทฯและบริิษััทย่่อยประจำำ�ปีี 2563 พร้้อมด้้วยค่่าสอบบััญชีีปีีละ 1,500,000 บาท
• รายการระหว่่างกััน คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิจารณารา
ิ
ยการระหว่่างกัันของบริิษัทั ฯ กัับ บริิษัทั ในกลุ่่�ม ซึ่่ง� อาจ
ทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััท โดยพิิจารณาถึึงความจำำ�เป็็นในการเข้้าทำำ�รายการและความเหมาะสม
ทางด้้านราคาของรายการ โดยพิิจารณาจากเงื่่�อนไขต่่างๆ ให้้เป็็นไปตามลัักษณะการดำำ�เนิินการค้้าปกติิในราคาตลาด
ซึ่่�งสามารถเปรีียบเทีียบได้้กัับราคาที่่�เกิิดขึ้้�นกัับบุุคคลภายนอก (หากทำำ�ได้้) และให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลในการทำำ�รายการ
ที่่�เกี่่ย� วโยงกัันตามข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานการบััญชีีที่่กำ� ำ�หนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่าเป็็นรายการ
ทางการค้้าจริิงอัันเป็็นธุุรกิจตามปกติ
ิ
ทั่่ิ ว� ไป และเป็็นรายการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯที่่�มีคี วามโปร่่งใส ซึ่่ง� บริิษัทั
ได้้ถืือปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
จากการปฏิิบัติั งิ านตามกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบนั้้�น คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่าบริิษัทั ให้้ความสำำ�คััญกัับ
การบริิหารงานตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อให้้มีีความโปร่่งใส สุุจริิตและมีีจริิยธรรม ก่่อให้้เกิิดความเชื่่�อมั่่�นแก่่
ผู้้�ถือื หุ้้�น ผู้้�ลงทุุน และผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องทุุกฝ่่าย มีีผลให้้ระบบการควบคุุมภายในของบริิษัทั มีีประสิิทธิิภาพเพีียงพอและเหมาะสม
ไม่่มีข้ี อ้ บกพร่่องที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ รายการที่่�เกี่่ย� วโยงกัันที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์นั้้น� เป็็นรายการจริิง
ทางการค้้า อัันเป็็นธุุรกิจิ โดยปกติิทั่่ว� ไปเป็็นไปอย่่างสมเหตุุสมผล ไม่่พบรายการผิิดปกติิ ที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ การปฏิิบัติั ตาม
ิ
กฎหมายและระเบีียบทางราชการที่่�เกี่่ย� วข้้องเป็็นไปโดยถููกต้อ้ ง สำำ�หรัับงบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ไม่่มีเี หตุุการณ์แ์ สดงถึึงปััญหาหรืือรายการที่่�มีผี ลกระทบต่่องบการเงิินอย่่างมีีนัยั สำำ�คััญ ได้้จัดทำ
ั ำ�ขึ้้น� อย่่างถููกต้อ้ งตามที่่�ควร
ในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และได้้เปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน สำ�หรับปี 2563
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนฯ ในการ
ก�ำกับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดท�ำขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีท่ถี ูกต้องครบถ้วนในสาระส�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 กรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�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 2563 ซึ่่�งผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทได้้แสดงความเห็็นว่่างบการเงิิน
ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้อง ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน มีการใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

											
นายวรพจน์์ จรรย์์โกมล
							
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร (รัักษาการ)
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สรุปฐานะทางการเงิน
งบการเงิินรวมของบริิษัทั เนชั่่น� อิินเตอร์์เนชั่่น� แนล เอ็็ดดูเู ทนเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษัทั ย่่อยสำำ�หรัับปีี สิ้้น� สุุดวัันที่่�
31 ธัันวาคม พ.ศ.2563 มีีผลประกอบการขาดทุุน 26.38 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีี 2562 ซึ่่�งมีีผลขาดทุุน
จำำ�นวน 98.94 ล้้านบาท คิิดเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงลดลงร้้อยละ 73.34 ทั้้�งนี้้� บริิษััทขอชี้้�แจงผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�ม
บริิษััทที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีสาระสำำ�คััญ สรุุปได้้ดัังนี้้�
1. รายได้้จากการขายและบริิการสำำ�หรัับปีี 2563 มีีรายได้้รวม 72.21 ล้้านบาทเทีียบกัับปีี 2562 ที่่�มีีรายได้้รวม
56.31 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วนเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 28.24 เหตุุผลหลัักมาจาก
•	รายได้้จากการจำำ�หน่่ายสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์มีียอดขายรวม 67.34 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 24.44 มาจากรายได้้จากการ
		 จำำ�หน่่ายพ๊๊อคเก็็ตบุ๊๊�ก 13.03 ล้้านบาท หนัังสืือการ์์ตููนญี่่�ปุ่่�น 53.81 ล้้านบาท และสิินค้้าลิิขสิิทธิ์์� 0.5 ล้้านบาท
		จากการปรัับกลยุุทธ์์ด้า้ นการขาย ออกสิินค้้าที่่�หลากหลายและจำำ�นวนปกหนัังสืือที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
•	รายได้้จากการให้้บริิการรวม 4.87 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้น้� ร้้อยละ 121 โดยมีีสาเหตุุหลัักจากรายได้้จากการจำำ�หน่่าย
		 หนัังสืือพ๊๊อคเก็็ตบุ๊๊�กและการ์์ตููนอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Books) ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น
2. ต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับปีี 2563 รวม 109.09 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 ที่่�มีีต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายรวม
59.19 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วนเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 84.3 เหตุุผลหลัักมาจาก
•	ต้้นทุุนขายและบริิการ 53.51 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 36 เนื่่�องจากต้้นทุุนในการจััดทำำ�ต้้นฉบัับของหนัังสืือ
		 และการตั้้�งสำำ�รองค่่าเผื่่�อสิินค้้าล้้าสมััยมากขึ้้�น เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อน
•	ค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหาร 50.13 ล้้านบาท หรืือลดลงร้้อยละ 9.27 เนื่่�องจากเงิินเดืือนและผลประโยชน์์ของพนัักงาน
		 บริิษััทย่่อยที่่�ลดลง จากการหยุุดการดำำ�เนิินกิิจการ เมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน 2562
• ในปีี 2562 มีีการกลัับรายการหนี้้�สงสััยจะสููญจำำ�นวน 41.31 ล้้านบาท ซึ่่�งได้้รัับการชำำ�ระคืืนเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว
		 และในปีี 2563 ไม่่มีการกลั
ี
ับรายการหนี้้�สงสััยจะสููญ

กล่่าวโดยสรุุป
ผลประกอบการสำำ�หรัับปีี 2563 แสดงเป็็นผลขาดทุุน
สุุทธิิจำำ�นวน 26.38 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 ซึ่่�ง
มีีผลขาดทุุนสุุทธิิจำ�ำ นวน 98.94 ล้้านบาท คิิดเป็็นการ
เปลี่่�ยนแปลงลดลงร้้อยละ 73.34
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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. นายศุุภชััย ปััญญาวััฒโน 		ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 3930 หรืือ
2. นางสาวกรองแก้้ว ลิิมป์์กิิตติกุิ ุล 	ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 5874 หรืือ
3. นายณััฐวุุฒิิ สัันติิเพ็็ชร 		ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 5730
บริิษััท สํํานัักงาน อีีวาย จำำ�กััด
193/136-137 อาคารเลครััชดา ออฟฟิิศคอมเพล็็กซ์์ ชั้้�น 33 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
	กรุุงเทพฯ 10110
โทรศััพท์์ :
(66) 2264-9090
โทรสาร	 :
(66) 2264-0789

ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
1.	ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (audit fee)
		 บริิษััท และบริิษััทย่่อย จ่่ายค่่าตอบแทนการสอบบััญชีีในปีี 2563 เป็็นจำำ�นวนเงิินรวม 1,450,000 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) 2091-5900
โทรสาร	 :
(66) 2091-5928
Email
:
investor@nine.co.th
Website :
http://www.nine.co.th
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
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