




บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

เลขที่ 333 อ�ค�รเล้�เป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภ�วดีรังสิต แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เป้�หม�ยระยะย�วของบริษัท

เป็น็ผู้้�นำ�ในก�รผู้ลิิตข้�อมูล้ิแลิะเน้�อห�ที่่�มูคุ่ณุภ�พแลิะ

สร��งสรรในรป้็แบบต่�งๆ ที่่�เหมู�ะสมูกับคุว�มูต�องก�ร

แลิะก�รเป็ลิ่�ยนแป็ลิงข้องสังคุมูไที่ย ที่ั�งในร้ป็แบบ 

สิ�งพิมูพ์แลิะส่อออนไลิน์

สร��งองค์ุป็ระกอบที่�งดิิจิิทัี่ลิ เพ่อสนับสนุนให�เกิดิ 

ก�รรวมูตัวข้องกลิุ่มูคุนที่่�มู่คุว�มูสนใจิในสิ�งเดิ่ยวกัน 

พร�อมูดิ�วยระบบก�รจัิดิส่งสินคุ��แลิะบริก�รที่ั�งที่�ง 

ออนไลิน์แลิะออฟไลิน์ที่่�มู่ป็ระสิที่ธิิภ�พ

บรษัิัที่ฯ มูุง่มูั�นที่่�จิะเป็น็ผู้้�นำ�ในก�รผู้ลิิตแลิะจิดัิจิำ�หน�่ยสอ่สิ�งพมิูพ ์ป็ระเภที่พอ็คุเกต็บุ�กแลิะ

ก�ร์ต้นที่่�ผู้สมูผู้ส�นระหว่�งคุว�มูร้�แลิะคุว�มูสนุกสน�น ที่ั�งในร้ป็แบบสิ�งพิมูพ์แลิะดิิจิิที่ัลิ 

รวมูถึึงพัฒน�คุว�มูสัมูพันธิ์กับผู้้�มู่ส่วนไดิ�ส่วนเส่ยทีุ่กกลุ่ิมู เพ่อให�เกิดิคุว�มูพึงพอใจิ

ส้งสดุิ ดิ�วยก�รว�งแผู้นแลิะสร��งกลิยทุี่ธิท์ี่่�เหมู�ะสมู ตลิอดิจินก�รให�ข้�อมูล้ิแลิะสร��งชุุมูชุน

ในโลิกออนไลิน์ แลิะออฟไลิน์ที่่�มู่คุุณภ�พ เพ่อนำ�พ�กลุ่ิมูบริษััที่ฯ ให�มู่ฐ�นะที่�งก�รเงิน 

ที่่�มูั�นคุง แลิะร่วมูเป็็นส่วนหนึ�งข้องก�รสร��งสังคุมูที่่�ดิ่ให�กับป็ระเที่ศ

คุว�มูรักแลิะทีุ่่มูเที่ในง�น

พัฒน� ป็รับตัว ป็รับป็รุง เป็ลิ่�ยนแป็ลิง

แลิะริเริ�มูอย่�งต่อเน่อง 

ร่วมูมู้อร่วมูใจิ ผู้สมูผู้ส�น

เพ่อคุว�มูสำ�เร็จิร่วมูกัน 

ที่ำ�ง�นเป็็นที่่มู

ยึดิมูั�นในคุว�มูถึ้กต�อง

มู่จิริยธิรรมู โป็ร่งใส

แลิะน่�เชุ่อถึ้อ 

ห่วงใยแลิะเอ�ใจิใส่

ต่อผู้้�ถึ้อหุ�น ลิ้กคุ�� 

พนักง�น แลิะสังคุมู 

PASSION

SYNERGYINTEGRITY CARE

INNOVATION

คุณค่�ขององค์กร
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รายงาน
ประจำาปี 2563

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563)

สื่อสิ่งพิมพ์

(หนังสือการ์ตูน)

สื่อสิ่งพิมพ์

(หนังสือพิมพ์แจกฟรี)

ให้บริการเช่าพื้นที่

อาคารสำานักงาน

ให้บริการ

ด้านการออกแบบ 

และติดตั้งระบบ

การแสดงสื่อผสม

บริษัท เนชั่น โกลบอล 

เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด

333 อ�คุ�รเลิ��เป็้งง�วน 1 ชุั�น 24 

ซอยเฉยพ่วง ถึนนวิภ�วดิ่รังสิต 

แข้วงจิอมูพลิ เข้ตจิตุจิักร 

กรุงเที่พฯ 10900

ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่ ประเภทธุรกิจ

สัดส่วน

การถือหุ้น 

(%)

99.74

99.99

63.76

18.35

200,000,000

60,000,000

40,000,000

49,046,400

200,000,000

60,000,000

40,000,000

49,046,400

ทุน

จดทะเบียน

(บาท)

ทุน

ชำาระแล้ว

(บาท)

บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จำ�กัด

333 อ�คุ�รเลิ��เป็้งง�วน 1 ชุั�น 24 

ซอยเฉยพ่วง ถึนนวิภ�วดิ่รังสิต 

แข้วงจิอมูพลิ เข้ตจิตุจิักร 

กรุงเที่พฯ 10900

บริษัท แลนด้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

1 อ�คุ�รเก��พ้ลิที่รัพย์ 

ซอยลิ�ดิพร��ว 19 ถึ.ลิ�ดิพร��ว 

แข้วงจิอมูพลิ เข้ตจิตุจิักร 

กรุงเที่พฯ 10900

บริษัท ทร�นส์ แอด โซลูช่ัน จำ�กัด

21 อ�คุ�รที่่เอสที่่ ชุั�น 21 

ถึนนวิภ�วดิ่รังสิต แข้วงจิอมูพลิ 

เข้ตจิตุจิักร กรุงเที่พฯ 10900

หมายเหตุุ
 1) บริิษััท วัันเวิัลด์์ มีีเดี์ย จำำ�กััด์ หยุด์ด์ำ�เนินพ�ณิิชยกิัจำ ตัั้�งแต่ั้เดื์อนธัันวั�คมี 2562 เป็็นต้ั้นไป็
 2) ที�ป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทฯ ครัิ�งที� 5/2563 เมืี�อวัันที� 16 เมีษั�ยน 2563 ได้์มีีมีติั้อนุมัีติั้ซืื้�อหุ้นส�มัีญในบริิษััท ทริ�นส์ แอด์  
  โซื้ลูชั�น จำำ�กััด์ (Trans.Ad) จำำ�นวัน 90,000 หุ้น มูีลค่�ที�ตั้ริ�ไว้ัหุ้นละ 100 บ�ท ทำ�ให้บริิษััทฯ ถืือหุ้น Trans.Ad ร้ิอยละ 18.35  
  ของหุ้นที�ออกัและจำำ�หน่�ยแล้วัทั�งหมีด์
 3) ที�ป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทฯ ครัิ�งที� 9/2563 เมืี�อวัันที� 9 พฤศจิำกั�ยน 2563 ได้์มีีมีติั้อนุมัีติั้ซืื้�อหุ้นส�มัีญในบริิษััท แลนดี์�  
  ดี์เวัลลอป็เม้ีนท์ จำำ�กััด์ (“แลนดี์�”) จำำ�นวัน 2,550,400 หุ้น มูีลค่�ที�ตั้ริ�ไว้ัหุ้นละ 10 บ�ท ทำ�ให้บริิษััทฯ ถืือหุ้นแลนดี์� 
  ร้ิอยละ 63.76 ของหุ้นที�ออกัและจำำ�หน่�ยแล้วัทั�งหมีด์
 4) บริิษััท สตั้รีิท อ�ยบอล จำำ�กััด์ ด์ำ�เนินกั�ริเลิกักิัจำกั�ริกัับกัริะทริวังพ�ณิิชย์เมืี�อวัันที� 24 พฤศจิำกั�ยน 2563 และชำ�ริะบัญชี 
  เสร็ิจำสิ�นแล้วั เมืี�อวัันที� 4 ธัันวั�คมี 2563

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท  บริษััที่ เนชุั�น อินเตอร์เนชุั�นแนลิ เอ็ดิดิ้เที่นเมูนที่์ จิำ�กัดิ (มูห�ชุน)

ชื่อย่อหลักทรัพย ์ NINE

ประเภทธุรกิจ ป็ระกอบธิุรกิจิสำ�นักพิมูพ์ โดิยผู้ลิิตแลิะจิำ�หน่�ยสิ�งพิมูพ์

 แลิะดิิจิิที่ัลิป็ระเภที่พ็อคุเก็ตบุ�ก แลิะก�ร์ต้น 

 รวมูถึึงป็ระกอบธิุรกิจิพ�ณิชุย์อิเลิ็กที่รอนิกส์

 แลิะส่อโฆษัณ� ในร้ป็แบบออนไลิน์แลิะออฟไลิน์

ที่อยู่สำ�นักง�นใหญ ่ เลิข้ที่่� 333 อ�คุ�รเลิ��เป็้งง�วน 1 ชุั�น 24 ซอยเฉยพ่วง ถึนนวิภ�วดิ่รังสิต 

 แข้วงจิอมูพลิ เข้ตจิตุจิักร กรุงเที่พฯ 10900

เลขทะเบียนบริษัท บมูจิ. เลิข้ที่่� 0107551000312 

โทรศัพท์ (66) 2091-5900

โทรส�ร (66) 2091-5928

ทุนจดทะเบียน 390,549,286 บ�ที่ 

ทุนชำ�ระแล้ว 365,549,286 บ�ที่ 
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สรุปข้อมูลท�งก�รเงินและก�รลงทุน 

   หน่วย  :  ล้านบาท                        

1. ข้อมูลจ�กงบก�รเงินรวม 2563 2562 2561

 • ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร 72.21 56.32 80.41

 • ร�ยได้รวม 80.57 65.94 94.77

 • กำ�ไรข้ันต้น  18.70 17.06 17.32

 • กำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนภ�ษีเงินได้ (29.84) 6.19 (90.39)

 • กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง (26.38) 6.71 (99.72)

 • กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นท่ียกเลิก - (105.65) (69.23)

 • สินทรัพย์รวม   379.88 318.64 449.35

 • ส่วนของผู้ถือหุ้น    309.65 274.04 373.76

2. อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน  2563 2562 2561

 • อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  เท่� 0.23 0.16 0.20

 • อัตร�กำ�ไรขั้นต้น  % 25.90 (36.08) (34.56)

 • อัตร�กำ�ไรสุทธิต่อร�ยได้รวม % (32.74) (123.72) (164.48)

 • อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น % (9.04) (30.55) (52.13)

 • อัตร�ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม % (7.55) (25.77) (43.85)

 • กำ�ไร (ข�ดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น

  และปรับลดจ�กก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง บ�ท (0.07) 0.02 (0.53)

 • กำ�ไร (ข�ดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น

  และปรับลดจ�กก�รดำ�เนินง�นที่ยกเลิก บ�ท - (0.29) (0.37)

 • เงินปันผลต่อหุ้น  บ�ท - - -

 • มูลค่�ต�มบัญชีต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น

  และปรับลด บ�ท 0.85 0.75 1.02
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สรุปข้อมูลท�งก�รเงินและก�รลงทุน 

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล

 ในกัริณิีป็กัตั้ิที�กัลุ่มีบริิษััทฯ ไมี่มีีควั�มีจำำ�เป็็นในกั�ริใช้เงินเพื�อกั�ริลงทุนหรืิอขย�ย
กิัจำกั�ริและมีีกัริะแสเงินสด์เพียงพอ กัลุ่มีบริิษััทฯ มีีนโยบ�ยกั�ริจ่ำ�ยเงินปั็นผลสำ�หรัิบ
บริิษััทฯ และบริิษััทย่อย ไม่ีน้อยกัว่ั�ร้ิอยละ 30 ของกัำ�ไริสุทธิั (ตั้�มีงบกั�ริเงินเฉพ�ะ
บริิษััท) หลังหักัภ�ษีัเงินได้์นิติั้บุคคล สำ�ริองตั้�มีกัฎหมี�ย และสำ�ริองอื�นๆ ที�จำำ�เป็็นและ
เหมี�ะสมี ทั�งนี� อัตั้ริ�กั�ริจ่ำ�ยเงินปั็นผลดั์งกัล่�วัอ�จำเป็ลี�ยนแป็ลงได้์ โด์ยข้�นอยูกั่ับควั�มี
จำำ�เป็็นและควั�มีเหมี�ะสมีภ�ยใตั้้เงื�อนไขที�กั�ริด์ำ�เนินกั�ริดั์งกัล่�วัจำะตั้้องก่ัอให้เกิัด์
ป็ริะโยชน์สูงสุด์ต่ั้อผู้ถืือหุ้น ทั�งนี� มีติั้ของคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทที�อนุมัีติั้ให้จ่ำ�ยเงินปั็นผล 
จำะต้ั้องถูืกันำ�เสนอเพื�อขออนุมัีติั้จำ�กัที�ป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้น เว้ันแต่ั้เป็็นกั�ริจ่ำ�ยเงินปั็นผลริะหว่ั�ง
กั�ลซ้ื้�งคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทมีีอำ�น�จำอนุมัีติั้ให้จ่ำ�ยเงินปั็นผลริะหว่ั�งกั�ลได้์ โด์ยกั�ริจ่ำ�ย
เงินปั็นผลริะหว่ั�งกั�ลดั์งกัล่�วั จำะต้ั้องได้์รัิบกั�ริอนุมัีติั้ในกั�ริป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้นคริ�วัต่ั้อไป็

  ทุนจดทะเบียน อัตร�ก�รลงทุน

  (ล้�นบ�ท) (ร้อยละ)

ประเภทธุกิจสิ่งพิมพ์

บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำากัด 200.00 99.74

บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จำากัด 60.00 99.99

บริษัท แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด 40.00 63.76

การลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำากัด (มหาชน)
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เริียน ท่�นผู้ถืือหุ้น

 ปี็ 2563 เป็็นปี็แห่งควั�มีท้�ท�ยต่ั้อกั�ริด์ำ�เนินธุัริกิัจำของบริิษััทฯ เป็็นอย�่งยิ�ง ทั�งควั�มีไม่ีแน่นอนของสภ�วัะเศริษัฐกิัจำ 
สังคมี สิ�งแวัด์ล้อมี และกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงท�งเทคโนโลยีที�ริวัด์เร็ิวั โด์ยเฉพ�ะอย่�งยิ�งสถื�นกั�ริณ์ิกั�ริแพร่ิริะบ�ด์ของไวัรัิส
โคโริน� 2019 (COVID-19) ที�กัริะทบต่ั้อเศริษัฐกิัจำโด์ยริวัมีอย่�งรุินแริงนับแต่ั้ต้ั้นปี็เป็็นต้ั้นมี� บริิษััทฯ จ้ำงต้ั้องเร่ิงสร้ิ�ง
ภูมิีคุ้มีกัันให้กัับธุัริกิัจำ เพื�อให้ส�มี�ริถืด์ำ�เนินธุัริกิัจำต่ั้อไป็ได้์อย่�งมัี�นคง พร้ิอมีทั�งให้ควั�มีสำ�คัญกัับกั�ริบริิห�ริจัำด์กั�ริควั�มี
ยั�งยืนทั�ง 3 ด้์�นอย่�งสมีดุ์ล ซ้ื้�งป็ริะกัอบด้์วัย ด้์�นสิ�งแวัด์ล้อมี (Environmental) สังคมี (Social) และกั�ริกัำ�กัับดู์แล 
(Governance) หรืิอที�เรีิยกัว่ั� EGS โด์ยมีีกั�ริบริิห�ริและจัำด์กั�ริควั�มีเสี�ยงที�อ�จำเกิัด์ข้�นอย่�งคริอบคลุมี

 ทั�งนี�บริิษััทฯ ได้์กัำ�หนด์กัลยุทธ์ัท�งธุัริกิัจำ และวั�งโคริงสร้ิ�งพื�นฐ�นที�จำำ�เป็็น เพื�อเตั้รีิยมีพร้ิอมีเผชิญกัับควั�มีท้�ท�ย
อย่�งต่ั้อเนื�อง ซ้ื้�งได้์แก่ั

1. บริิห�ริต้ั้นทุนให้มีีป็ริะสิทธิัภ�พยิ�งข้�น โด์ยกั�ริห�โริงพิมีพ์ใหม่ีๆ ที�มีีคุณิภ�พ ในริ�ค�ที�ส�มี�ริถืแข่งขันได้์ ริวัมีถ้ืงกั�ริ
วั�งแผนกั�ริผลิตั้ให้สอด์คล้องกัับแผนกั�ริข�ย เพื�อลด์ปั็ญห�เรืิ�องสินค้�คงคลัง

2. พัฒน�ริะบบคลังสินค้�เพื�อริองรัิบกั�ริขย�ยของธุัริกิัจำอีคอมีเมิีร์ิซื้ ซ้ื้�งสอด์คล้องกัับกัลยุทธ์ักั�ริข�ยที�เน้นกั�ริจำำ�หน่�ย
ผ่�นช่องท�งออนไลน์มี�กัข้�น 

3. ร่ิวัมีมืีอกัับพันธัมิีตั้ริและองค์กัริอื�นๆ เพื�อเสริิมีสร้ิ�งควั�มีแข็งแริงให้แก่ับริิษััทฯ โด์ยได้์มีีกั�รินำ�สินค้�ที�เกีั�ยวัเนื�องกัับ
ธุัริกิัจำหนังสือกั�ร์ิตูั้นที�บริิษััทฯ ได้์รัิบลิขสิทธิั� อ�ทิ เสื�อยืด์ Slam Dunk ไป็ทด์ลองจำำ�หน่�ยที� BTS สถื�นีพริะโขนง  
ซ้ื้�งเป็็นกั�ริจัำบมืีอกัับพันธัมิีตั้ริของบริิษััทฯ เพื�อสร้ิ�งป็ริะสบกั�ริณ์ิให้กัับลูกัค้�ได้์เห็นสินค้�จำริิงก่ัอนตัั้ด์สินใจำซืื้�อ 

4. เพิ�มีแบรินด์์ย่อย (Sub-brand) เพื�อเจำ�ะลูกัค้�เป้็�หมี�ยกัลุ่มีใหม่ี ซ้ื้�งทำ�ให้ง่�ยต่ั้อกั�ริวั�งแผนกั�ริตั้ล�ด์ ซ้ื้�งป็ริะกัอบ
ด้์วัย NED Pastel, NB Horror, NB Lite และ NB Money Club

 นอกัจำ�กันี� บริิษััทฯ ยังได้์แสวังห�โอกั�สท�งธุัริกิัจำใหม่ีๆ เพื�อเข้�ไป็ลงทุน โด์ยมุ่ีงที�จำะสร้ิ�งควั�มีส�มี�ริถืในกั�ริทำ�กัำ�ไริ
ของธัุริกิัจำอย่�งยั�งยืน เพื�อให้เกิัด์ผลป็ริะโยชน์สูงสุด์แก่ัผู้ถืือหุ้น ผ่�นกั�ริลงทุนเข้�ซืื้�อหุ้นส�มีัญของ บริิษััท แลนดี์�  
ดี์เวัลลอป็เม้ีนท์ จำำ�กััด์ และบริิษััท ทริ�นส์ แอด์ โซื้ลูชั�น จำำ�กััด์ โด์ยทั�ง 2 บริิษััทมีีแนวัโน้มีกั�ริเติั้บโตั้ท�งธุัริกิัจำ และมีีปั็จำจัำย
พื�นฐ�นดี์ ซ้ื้�งจำะเป็็นกั�ริเพิ�มีป็ริะสิทธิัภ�พในกั�ริบริิห�ริเงิน สร้ิ�งผลตั้อบแทนที�เหมี�ะสมี และกัริะจำ�ยควั�มีเสี�ยงจำ�กักั�ริลงทุน 

 อย่�งไริก็ัตั้�มี แนวัโน้มีสถื�นกั�ริณ์ิของอุตั้ส�หกัริริมีสื�อสิ�งพิมีพ์ก็ัยังคงมีีควั�มีท้�ท�ยอยู่มี�กั บริิษััทฯ จำะยังคงมุ่ีงมัี�น 
และให้ควั�มีสำ�คัญกัับกั�ริพัฒน�ธุัริกิัจำเดิ์มีที�มีีอยู่ให้มีีป็ริะสิทธิัภ�พยิ�งข้�น โด์ยกั�ริคัด์เลือกัหัวัหนังสือที�น่�สนใจำและเป็็นที�
ต้ั้องกั�ริของตั้ล�ด์ให้มี�กัข้�น เน้นกั�ริข�ยผ่�นช่องท�งออนไลน์ ทั�งอีคอมีเมิีร์ิซื้ของบริิษััทฯ (nejavu.com) และ Market Place 
อ�ทิ Shopee และ Lazada พร้ิอมีบริิกั�ริลูกัค้�ให้ได้์รัิบควั�มีพ้งพอใจำ และสร้ิ�งป็ริะสบกั�ริณ์ิที�ดี์ให้แก่ัลูกัค้�อย่�งต่ั้อเนื�อง

 สุด์ท้�ยนี� ผมีขอขอบคุณิผู้มีีส่วันได้์ส่วันเสียทุกัฝ่่�ย ที�ได้์ให้ควั�มีไว้ัวั�งใจำและสนับสนุนกั�ริด์ำ�เนินง�นของบริิษััทฯ ด้์วัยดี์
เสมีอมี� ซ้ื้�งเกิัด์จำ�กักั�ริร่ิวัมีมืีอร่ิวัมีใจำของส่วันง�นต่ั้�งๆ ไม่ีว่ั�จำะเป็็นจำ�กัท่�นผู้ถืือหุ้น กัริริมีกั�ริ ผู้บริิห�ริ และพนักัง�น
ทุกัท่�น จำนทำ�ให้ผลกั�ริด์ำ�เนินง�นของบริิษััทฯ ดี์ข้�นอย่�งต่ั้อเนื�อง

          น�ยวัริพจำน์ จำริริย์โกัมีล
ป็ริะธั�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริ (รัิกัษั�กั�ริ)

ส�รจ�กประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 
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รายงาน
ประจำาปี 2563

ก�รศึกษ�     
- ป็ริิญญ�โท บริิห�ริธัุริกัิจำ (กั�ริเงิน) University of Dallas, Texas, USA.
- ป็ริิญญ�ตั้ริี วัิศวักัริริมีศ�สตั้ริ์ (โลหะกั�ริ) จำุฬ�ลงกัริณิ์มีห�วัิทย�ลัย

ก�รอบรม      
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
- บทบ�ทหน้�ที�และทักัษัะของกั�ริเป็็นกัริริมีกั�ริบริิษััท (DCP) ริุ่นที� 228/2559

ก�รอบรมปี 2563

- ไม่ีมีี -

จำ�นวนหุ้นที่ถืือครอง ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2563     

- น�ยวัริพจำน์ จำริริย์โกัมีล - หุ้น (0.00%)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร     

- ไม่ีมีี -
     
ประวัติก�รทำ�ง�น  

กั.พ. 2561 - ป็ัจำจำุบัน กัริริมีกั�ริ และป็ริะธั�นเจำ้�หน้�ที�ส�ยง�นกั�ริเงิน
 บมีจำ. เนชั�น อินเตั้อร์ิเนชั�นแนล เอ็ด์ดู์เทนเมีนท์
พ.ย. 2563 - ปั็จำจุำบัน ป็ริะธั�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริ (รัิกัษั�กั�ริ)
 บมีจำ. เนชั�น อินเตั้อร์ิเนชั�นแนล เอ็ด์ดู์เทนเมีนท์ 
   
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์

พ.ค. 2558 - กั.พ. 2561  กัริริมีกั�ริ และป็ริะธั�นเจ้ำ�หน้�ที�ส�ยง�นกั�ริเงิน
 บมีจำ. ยู ซิื้ตีั้�
กั.พ. 2563 - ปั็จำจุำบัน  กัริริมีกั�ริอิสริะและป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ
 บมีจำ. มี�สเตั้อร์ิ แอด์
  
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

2561 - ปั็จำจุำบัน กัริริมีกั�ริ - บจำกั. เนชั�น โกัลบอล เอ็ด์ดู์เทนเมีนท์
2561 - ปั็จำจุำบัน กัริริมีกั�ริ - บจำกั. วัันเวิัลด์์ มีีเดี์ย
2562 - 2563  กัริริมีกั�ริ - บจำกั. สตั้รีิท อ�ยบอล
ธั.ค. 2563 - ปั็จำจุำบัน กัริริมีกั�ริ  - บจำกั. แลนดี์� ดี์เวัลลอป็เม้ีนท์

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รท่ีแข่งขนักับกิจก�รของบรษิทัหรอืกิจก�รท่ีเก่ียวเน่ืองกัน

- ไม่ีมีี -

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร และสัดส่วนก�รเข้�ร่วมประชุมในปี 2563

จำ�นวนปี

ที่เคยดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 

ถืึงวันที่ 31 ธันว�คม 2563

จำ�นวนครั�งที่เข้�ประชุมในปี 2563

คณะกรรมก�รบริษัท ส�มัญผู้ถืือหุ้น

2 ปี็ 10 เดื์อน
(แตั้่งตั้ั�งคริั�งแริกัเมีื�อวัันที� 27 กั.พ. 2561) 11/11 1/1

กรรมก�รบริษัท

น�ยวรพจน์ จรรย์โกมล  

ตำ�แหน่ง กรรมก�ร

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร (รักษ�ก�ร)

และประธ�นเจ้�หน้�ท่ีส�ยง�นก�รเงนิ  

อ�ยุ 53 ปี็ 
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รายงาน
ประจำาปี 2563

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร และสัดส่วนก�รเข้�ร่วมประชุมในปี 2563

จำ�นวนปี

ที่เคยดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 

ถืึงวันที่ 31 ธันว�คม 2563

จำ�นวนครั�งที่เข้�ประชุมในปี 2563

คณะกรรมก�ร

บริษัท

ส�มัญ

ผู้ถืือหุ้น

1 ปี็ 11 เดื์อน
(แต่ั้งตัั้�งครัิ�งแริกัเมืี�อวัันที� 21 มี.ค. 2562) 11/11 5/5 1/1

คณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ

น�งศุภร�นันท์ ตันวิรัช

ตำ�แหน่ง กรรมก�รอิสระ 

และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

อ�ยุ 54 ปี็

ก�รศึกษ�      

- ป็ริิญญ�โท บัญชีมีห�บัณิฑิิตั้ มีห�วิัทย�ลัยธัริริมีศ�สตั้ร์ิ
- ป็ริิญญ�ตั้รีิ บัญชีบัณิฑิิตั้ มีห�วิัทย�ลัยธัริริมีศ�สตั้ร์ิ

ก�รอบรม  

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักัสูตั้ริ TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่ินที� 11 ปี็ 2557
สถาบันพััฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิิงธุุรกิจ	มหาวิทยาลััยศรีปทุม
- หลักัสูตั้ริ Academy of Business Creativity (ABC) รุ่ินที� 3 ปี็ 2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักัสูตั้ริ Director Certificate Program (DCP) รุ่ิน 216/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	แลัะ	Australian	Institute
of	Company	Directors	(AICD)
- หลักัสูตั้ริ Directors Diploma Examination for graduated member มีห�วิัทย�ลัยนวัมิีนทริ�ธิัริ�ช
- หลักัสูตั้ริผู้บริิห�ริริะดั์บสูงด้์�นกั�ริบริิห�ริเมืีอง (ผู้นำ�เมืีอง รุ่ิน 2) 
สถาบันวิทยาการตุลัาดทุน
- หลักัสูตั้ริ ผู้บริิห�ริริะดั์บสูง รุ่ิน CMA-26 สถื�บันวิัทย�กั�ริตั้ล�ด์ทุน

จำ�นวนหุ้นที่ถืือครอง ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2563      

- น�งศุภริ�นันท์ ตัั้นวิัรัิช   - หุ้น 
- คู่สมีริส     - หุ้น 
- บุตั้ริที�ไม่ีบริริลุนิติั้ภ�วัะ   - หุ้น 

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร      

- ไม่ีมีี -  

ประวัติก�รทำ�ง�น      

มี.ค. 2562 - ปั็จำจุำบัน  กัริริมีกั�ริอิสริะและป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ
    บมีจำ. เนชั�น อินเตั้อร์ิเนชั�นแนล เอ็ด์ดู์เทนเมีนท์

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์  

มีี.ค. 2562 - ปั็จำจุำบัน กัริริมีกั�ริอิสริะและกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ บมีจำ. เมีเจำอร์ิ ดี์เวัลลอป็เม้ีนท์
เมี.ย. 2562 - ปั็จำจุำบัน กัริริมีกั�ริอิสริะและกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ บมีจำ. สโตั้นเฮ้้นจ์ำ อินเตั้อร์ิ
2562 - ปั็จำจุำบัน ที�ป็ร้ิกัษั� บมีจำ. บีทีเอส กัรุิ�ป็ โฮ้ลดิ์�งส์
2559 - 2561  ป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริบริิห�ริและกัริริมีกั�ริผู้จัำด์กั�ริ บมีจำ. มี�สเตั้อร์ิ แอด์
2551 - 2559  ผู้อำ�นวัยกั�ริใหญ่ส�ยกั�ริเงิน บมีจำ. วีัจีำไอ     

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน    

2560 - 2561            กัริริมีกั�ริสมี�คมี สมี�คมีบริิษััทจำด์ทะเบียนไทย

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รที่แข่งขันกับกิจก�รของบริษัทหรือกิจก�รที่เกี่ยวเนื่องกัน 

- ไม่ีมีี -

กรรมก�รบริษัท
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รายงาน
ประจำาปี 2563

ก�รศึกษ�      

- ป็ริิญญ�ตั้รีิ ส�ข�ศิลป็ศ�สตั้ร์ิ มีห�วิัทย�ลัยริ�ชภัฏบ้�นสมีเด็์จำเจ้ำ�พริะย�

ก�รอบรมปี 2563  

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

จำ�นวนหุ้นที่ถืือครอง ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2563      

- น�ยพันธ์ัวัริิศ มี�ตั้ย์เมืีอง   - หุ้น 
- คู่สมีริส      - หุ้น 
- บุตั้ริที�ไม่ีบริริลุนิติั้ภ�วัะ   - หุ้น 

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร      

 - ไม่ีมีี -  
      
ประวัติก�รทำ�ง�น      

กั.พ. 2561 - ปั็จำจุำบัน กัริริมีกั�ริอิสริะและกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ 
    บมีจำ. เนชั�น อินเตั้อร์ิเนชั�นแนล เอ็ด์ดู์เทนเมีนท์

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์  

พ.ค. 2561 - ปั็จำจุำบัน     กัริริมีกั�ริ
    บมีจำ. บ�งกัอกั เด์ค-คอน
2545 - 2558    Senior Creative Production & Design Manager
    บมีจำ. วีัจีำไอ
      
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน    

กั.ย. 2561 - ปั็จำจุำบัน Creative Production & Design Director
    บจำกั. โกัลด์์ สตั้�ร์ิ กัรุิ�ป็

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รท่ีแข่งขนักบักจิก�รของบรษิทัหรอืกจิก�รท่ีเก่ียวเนื่องกัน

- ไม่ีมีี - 

น�ยพันธ์วริศ ม�ตย์เมือง  

ตำ�แหน่ง กรรมก�รอิสระ 

และกรรมก�รตรวจสอบ     

อ�ยุ 48 ปี็

กรรมก�รบริษัท

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร และสัดส่วนก�รเข้�ร่วมประชุมในปี 2563

จำ�นวนปี

ที่เคยดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 

ถืึงวันที่ 31 ธันว�คม 2563

จำ�นวนครั�งที่เข้�ประชุมในปี 2563

คณะกรรมก�ร

บริษัท

ส�มัญ

ผู้ถืือหุ้น

2 ปี็ 10 เดื์อน
(แต่ั้งตัั้�งครัิ�งแริกัเมืี�อวัันที� 27 กั.พ. 2561) 11/11 5/5 1/1

คณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ
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รายงาน
ประจำาปี 2563

น�ยสตีเฟ่่น โจเซฟ่ แคมมแิลร่ี

ตำ�แหน่ง กรรมก�รอิสระ

และกรรมก�รตรวจสอบ

อ�ยุ 57 ปี็ 

กรรมก�รบริษัท

ก�รศึกษ�      

- 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 

ก�รอบรมปี 2563  

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

จำ�นวนหุ้นที่ถืือครอง ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2563     

- น�ยสตีั้เฟ่่น โจำเซื้ฟ่ แคมีมิีแลรีิ�  - หุ้น
- คู่สมีริส       - หุ้น 
- บุตั้ริที�ไม่ีบริริลุนิติั้ภ�วัะ    - หุ้น 
 
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร      

- ไม่ีมีี -  
      
ประวัติก�รทำ�ง�น      
กั.พ. 2561 - ปั็จำจุำบัน กัริริมีกั�ริอิสริะและกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ 
    บมีจำ. เนชั�น อินเตั้อร์ิเนชั�นแนล เอ็ด์ดู์เทนเมีนท์

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์  

2559 - กั.พ. 2561 Vice President CEO Office - บมีจำ. บีทีเอส กัรุิ�ป็
2554 - 2559  Vice President HR - บมีจำ. บิ�กัซีื้ ซูื้เป็อร์ิเซ็ื้นเตั้อร์ิ
     
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน    

- ไม่ีมีี -  

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รที่แข่งขันกับกิจก�รของบริษัทหรือกิจก�รที่เกี่ยวเนื่องกัน 

- ไม่ีมีี -

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร และสัดส่วนก�รเข้�ร่วมประชุมในปี 2563

จำ�นวนปี

ที่เคยดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 

ถืึงวันที่ 31 ธันว�คม 2563

จำ�นวนครั�งที่เข้�ประชุมในปี 2563

คณะกรรมก�ร

บริษัท

ส�มัญ

ผู้ถืือหุ้น

2 ปี็ 10 เดื์อน
(แต่ั้งตัั้�งครัิ�งแริกัเมืี�อวัันที� 27 กั.พ. 2561) 10/11 5/5 1/1

คณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ
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รายงาน
ประจำาปี 2563

ก�รศึกษ�      
- ป็ริิญญ�โท คณิะนิติั้ศ�สตั้ริ์ London University -London School of Economics  
 and Political Sciences
- ป็ริิญญ�ตั้รีิ คณิะนิติั้ศ�สตั้ร์ิ มีห�วิัทย�ลัยธัริริมีศ�สตั้ร์ิ

ก�รอบรม      
- ไม่ีมีี -

ก�รอบรมปี 2563  

- ไม่ีมีี -    

จำ�นวนหุ้นที่ถืือครอง ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2563     

- น�ยริ�เชน ลีริพันธ์ุั    - หุ้น 

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร      

- ไม่ีมีี -         
     
ประวัติก�รทำ�ง�น      

มีี.ค. 2563 - ปั็จำจุำบัน  กัริริมีกั�ริ และกัริริมีกั�ริบริิห�ริ
    บมีจำ. เนชั�น อินเตั้อร์ิเนชั�นแนล เอ็ด์ดู์เทนเมีนท์  

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์  

- ไม่ีมีี -
      
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน    

มีี.ค. 2550 - ปั็จำจุำบัน  หุ้นส่วัน  - บจำกั. ดี์เอฟ่ดี์แอล (ป็ริะเทศไทย)
มีี.ค. 2563 - ปั็จำจุำบัน กัริริมีกั�ริ  - บจำกั. เนชั�นโกัลบอล เอ็ด์ดู์เทนเมีนท์
มีี.ค. 2563 - ปั็จำจุำบัน กัริริมีกั�ริ  - บจำกั. วัันเวิัลด์์ มีีเดี์ย
มีี.ค. 2563 - 2563 กัริริมีกั�ริ  - บจำกั. สตั้รีิท อ�ยบอล
พ.ย. 2563 - ปั็จำจุำบัน กัริริมีกั�ริ - บจำกั. แลนดี์� ดี์เวัลลอป็เม้ีนท์

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รท่ีแข่งขนักบักจิก�รของบรษิทัหรือกจิก�รท่ีเก่ียวเนื่องกัน

- ไม่ีมีี -  

น�ยร�เชน ลีรพันธุ์  

ตำ�แหน่ง กรรมก�ร     

อ�ยุ 61 ปี็

กรรมก�รบริษัท

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร และสัดส่วนก�รเข้�ร่วมประชุมในปี 2563

จำ�นวนปี

ที่เคยดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 

ถืึงวันที่ 31 ธันว�คม 2563

จำ�นวนครั�งที่เข้�ประชุมในปี 2563

(นัับจากวัันัที่่�ได้้รัับการัแต่่งต่ั�ง)

คณะกรรมก�รบริษัท ส�มัญผู้ถืือหุ้น

10 เดื์อน
(แต่ั้งตัั้�งครัิ�งแริกัเมืี�อวัันที� 3 มีี.ค. 2563) 8/8 1/1
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รายงาน
ประจำาปี 2563

ผู้บริห�รระดับสูง

น�งส�วฐติก�นต์ ธน�โอฬ�ร 

ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยก�ร - พัฒน�ธุรกิจ 

อ�ยุ 57 ปี็    

ก�รศึกษ�     

- ป็ริิญญ�โท คณิะอักัษัริศ�สตั้ร์ิ ส�ข�กั�ริแป็ล จุำฬ�ลงกัริณ์ิมีห�วิัทย�ลัย
- ป็ริิญญ�โท คณิะวั�ริส�ริศ�สตั้ร์ิและสื�อส�ริมีวัลชน 
 ส�ข�นโยบ�ยและกั�ริวั�งแผนกั�ริสื�อส�ริ มีห�วิัทย�ลัยธัริริมีศ�สตั้ร์ิ 
- ป็ริิญญ�ตั้รีิ คณิะอักัษัริศ�สตั้ร์ิส�ข�ภ�ษั�อังกัฤษั จุำฬ�ลงกัริณ์ิมีห�วิัทย�ลัย   
 
ก�รอบรมปี 2563     

- ไม่ีมีี - 

จำ�นวนหุ้นที่ถืือครอง ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2563    

- ไม่ีมีี - 
     
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร     

- ไม่ีมีี - 
     
ประวัติก�รทำ�ง�น     

2549 - ปั็จำจุำบัน  ผู้อำ�นวัยกั�ริ - พัฒน�ธุัริกิัจำ   
    บมีจำ. เนชั�น อินเตั้อร์ิเนชั�นแนล เอ็ด์ดู์เทนเมีนท์   

ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั�งหมด (ครั�ง) 

กั�ริป็ริะชุมีส�มัีญป็ริะจำำ�ปี็ผู้ถืือหุ้น 1/1
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รายงาน
ประจำาปี 2563

ก�รศึกษ�     

- ป็ริิญญ�ตั้รีิ ส�ข�กั�ริบัญชี มีห�วิัทย�ลัยกัรุิงเทพ     

ก�รอบรมปี 2563    

- ควั�มีแตั้กัต่ั้�งด้์�นบัญชีและภ�ษีั พร้ิอมีอัพเด์ทป็ริะเด็์นภ�ษีัและกัฎหมี�ยใหม่ีที�เกีั�ยวัข้อง 
 ปี็ 2563
- แนวัท�งกั�ริจำัด์ทำ�ริ�ยง�นท�งกั�ริเงิน ของบริิษััทที�ได้์รัิบผลกัริะทบจำ�กัเหตัุ้กั�ริณ์ิ COVID19  
 ของตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์ 
- คุยสบ�ยๆเรืิ�องบัญชีและกั�ริวิัเคริ�ะห์งบกั�ริเงิน 
- smart fscomp training 

จำ�นวนหุ้นที่ถืือครอง ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2563 

น�งเธีัยริธั�ริ� เด์ชจำำ�เริิญ 500 หุ้น (0.00%)    
     
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร     

- ไม่ีมีี - 
     
ประวัติก�รทำ�ง�น     

2560 - มี.ค. 2562 ผู้จัำด์กั�ริอ�วุัโสฝ่่�ยบัญชีและกั�ริเงิน    
    บมีจำ. เนชั�น อินเตั้อร์ิเนชั�นแนล เอ็ด์ดู์เทนเมีนท์
กั.พ. 2562 - ปั็จำจุำบัน ผู้ช่วัยผู้อำ�นวัยกั�ริฝ่่�ยบัญชีและกั�ริเงิน     
    บมีจำ. เนชั�น อินเตั้อร์ิเนชั�นแนล เอ็ด์ดู์เทนเมีนท์

ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั�งหมด (ครั�ง)     
กั�ริป็ริะชุมีส�มัีญป็ริะจำำ�ปี็ผู้ถืือหุ้น 1/1  

ผู้บริห�รระดับสูง

น�งเธียรธ�ร� เดชจำ�เริญ

ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร - 

ฝ่่�ยบัญชีและก�รเงิน 

อ�ยุ 42 ปี็    
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รายงาน
ประจำาปี 2563

ก�รศึกษ�     

- ป็ริิญญ�ตั้รีิ ส�ข�กั�ริบัญชี มีห�วิัทย�ลัยศรีินคริินทริวิัโริฒ ป็ริะส�นมิีตั้ริ   
  
ก�รอบรมปี 2563    

- ไม่ีมีี -

จำ�นวนหุ้นที่ถืือครอง ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2563     

น�งส�วัณัิฐช�นันท์ เจำริิญภัทริเกีัยริติั้  - หุ้น (0.00%)    

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร     
- ไม่ีมีี - 
     
ประวัติก�รทำ�ง�น     
2544 - พ.ย. 2561  ผู้จัำด์กั�ริฝ่่�ยผลิตั้ภัณิฑ์ิและกั�ริตั้ล�ด์   
     บริิษััท ทีไอจีำเอ จำำ�กััด์
พ.ย. 2561 - ปั็จำจุำบัน  ผู้ช่วัยผู้อำ�นวัยกั�ริฝ่่�ยกั�ริตั้ล�ด์และกั�ริข�ย    
     บมีจำ. เนชั�น อินเตั้อร์ิเนชั�นแนล เอ็ด์ดู์เทนเมีนท์  
 
ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั�งหมด (ครั�ง)     
กั�ริป็ริะชุมีส�มัีญป็ริะจำำ�ปี็ผู้ถืือหุ้น 1/1  

ผู้บริห�รระดับสูง

น�งส�วณัฐช�นันท์

เจริญภัทรเกียรติ  

ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร -

ฝ่่�ยก�รตล�ดและก�รข�ย   

อ�ยุ 46 ปี็    
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รายงาน
ประจำาปี 2563

โครงสร้�งก�รประกอบธุรกิจ

E-Commerce การศึกษา

พ็อคเก็ตบุก

ส�อโฆษณา

และประชาสัมพันธ

บริหารคลังสินคา

การตูน และนวนิยาย

หนังสือเพ�อการศึกษา

สำหรับเยาวชน (NJ)

บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท (NGE)

ทุนชำระแลว 200 ลานบาท

99.74%

99.99%

สิ่งพิมพ

ฉบับภาษาไทย

บจก. วันเวิลด มีเดีย (OWM)

ทุนชำระแลว 60 ลานบาท

99.99%

บจก. สตรีท อายบอล (SEB)

ทุนชำระแลว 1 ลานบาท

ใหเชาพื้นที่

อาคารสำนักงาน

63.76%

บจก. แลนดี้ ดีเวลลอปเมนท (LANDY)

ทุนชำระแลว 40 ลานบาท

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล

เอ็ดดูเทนเมนท จำกัด (มหาชน)
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ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ

โครงสร้�งร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร

บริษััที่ เนชุั�น อินเตอร์เนชุั�นแนลิ เอ็ดิดิ้เที่นเมูนที่์ จิำ�กัดิ (มูห�ชุน) แลิะบริษััที่ย่อย มู่โคุรงสร��งร�ยไดิ�จิ�กก�รข้�ยแลิะบริก�ร 

แยกต�มูป็ระเภที่ผู้ลิิตภัณฑ์์แลิะบริก�ร ดิังต่อไป็น่�

 ร�ยได้จ�กกลุ่มธุรกิจ

 
ดำ�เนินก�ร 2563 2562 2561

  
โดย

 ลบ.   ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ

1. ธิุรกิจิสำ�นักพิมูพ์

 1.1 ก�รผู้ลิิตแลิะจิำ�หน่�ยพ็อคุเก็ตบุ�ก NINE 14.89 18.48 16.86 25.57 18.13 19.13

 1.2 ก�รผู้ลิิตแลิะจิำ�หน่�ยส่อสิ�งพิมูพ์สำ�หรับเย�วชุน NGE 27.34 33.93 27.15 41.18 29.25 30.86

  NINE 11.54 14.32 1.11 1.68 - -

 1.3 ธิุรกิจิพ�ณิชุย์อิเลิ็กที่รอนิกส์ (e-Commerce) NINE 18.44 22.89 10.13 15.36 1.94 2.05

2. ธิุรกิจิบริก�รเป็็นตัวแที่นจิำ�หน่�ยสิ�งพิมูพ์

 ต่�งป็ระเที่ศแลิะบริก�รที่่�เก่�ยวข้�อง 
ก
 NINE - - - - 27.27 28.77

3. ธิุรกิจิดิ��นก�รศึกษั�

 3.1 ส่อก�รเร่ยนก�รสอน / ร�ยก�ร

 ผู้่�นส่อโที่รที่ัศน์แลิะส่อร้ป็แบบใหมู่
 NINE  - - - - 1.69 1.78

 3.2 ส่อสิ�งพิมูพ์ก�รเร่ยนก�รสอน

 แลิะบริก�รที่่�เก่�ยวข้�อง E-book (NJ)
 NINE - - 1.07 1.62 2.13 2.25

4. ธิุรกิจิให�เชุ่�พ้�นที่่�สำ�นักง�น
 

NINE 1.68 2.09 - - - -

5. ร�ยไดิ�อ่น
 ข้ 

 6.68 8.29 9.62 14.59 14.36 15.15

 ร�ยได้รวม  80.57 100.00 65.94 100.00 94.77 100.00

หมายเหตุุ: ก รวมรายได้้จากค่่าจ้างพิิมพิ์ ค่่าจัด้ส่่ง และค่่าบริการจากการเป็็นตััวแทนขายโฆษณาในส่ิ�งพิิมพิ์ตั่างป็ระเทศโด้ยธุุรกิจ
   ได้้ป็ิด้ด้ำาเนินงาน ตัั�งแตั่วันท่� 1 กันยายน 2561

 ข รายได้้อ่ื่�นๆ ได้้แก่ รายได้้ค่่าบริหารส่่วนกลาง ค่่าบริการอ่ื่�นๆ รวมทั�ง รายได้้จากการขายเศษซาก ด้อื่กเบ่�ยรับ และอ่ื่�นๆ เป็็นต้ัน

หน่วย  :  ลิ��นบ�ที่
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ธุรกิจหลัก

1. หนังสือพ็อคเก็ตบุ�ก

ดิำ�เนนิธิรุกจิิภ�ยใต�ชุอ่สำ�นกัพิมูพ์ “เนชุั�นบุ�คุส”์ ซึ�งผู้ลิติแลิะจิดัิจิำ�หน�่ยหนงัสอ้ป็ระเภที่พอ็กเกต็บุ�ก

ที่่�ไดิ�รับคุว�มูไว�ว�งใจิจิ�กนักอ่�นจิำ�นวนมู�ก ที่ั�งในร้ป็แบบสิ�งพิมูพ์ แลิะหนังส้ออิเล็ิกที่รอนิกส์ 

(e-Book) ซึ�งจัิดิจิำ�หน่�ยผู่้�นร��นหนังส้อชัุ�นนำ� ออกแสดิงสินคุ��ต�มูง�นหนังส้อต่�งๆ รวมูถึึง

จิำ�หน�่ยผู้�่นระบบอคุ่อมูเมูร์ิซข้องบรษัิัที่ฯ (www.nejavu.com) แลิะร��นจิำ�หน�่ยหนงัส้ออเิล็ิกที่รอนกิส์ 

อ�ที่ิเชุ่น MEB, OOKBEE แลิะ Google Play เป็็นต�น 

 

โดิยบริษััที่ฯ ไดิ�รับลิิข้สิที่ธิิ�จิ�กนักเข่้ยนแลิะสำ�นักพิมูพ์ที่่�มู่ชุ่อเส่ยงที่ั�งในป็ระเที่ศแลิะต่�งป็ระเที่ศ  

ให�เป็็นผู้้�จัิดิพิมูพ์แลิะจิำ�หน่�ยผู้ลิง�นที่่�มู่คุุณภ�พ คุรอบคุลุิมูเน้�อห�หลิ�กหลิ�ยแนว ไดิ�แก่  

หมูวดิบริห�รแลิะก�รจัิดิก�ร ที่่�มู่เน้�อห�เก่�ยวกับก�รบริห�รแลิะก�รจัิดิก�รในหัวข้�อต่�งๆ รวมูถึึง

เศรษัฐศ�สตร์ ก�รเงิน ก�รลิงทีุ่น ก�รบัญชุ่ ก�รตลิ�ดิ ภ�ษ่ั แลิะกฎหมู�ยที่่�เก่�ยวข้�องกับธิุรกิจิ 

หมูวดิภ�ษั� แลิะก�รเร่ยนร้� ที่่�มู่เน้�อห�เก่�ยวกบัก�รพัฒน�ที่ักษัะดิ��นภ�ษั�แลิะก�รที่ดิสอบคุว�มูถึนัดิ

ดิ��นต่�งๆ หมูวดิที่ั�วไป็ ท่ี่�มู่เน้�อห�หลิ�กหลิ�ย คุรอบคุลิมุูคุว�มูสนใจิดิ��นต่�งๆ ข้องผู้้�อ่�นในวงกว��ง 

เชุน่ ไลิฟส์ไตลิ ์ชุ่วติคุนดิงั สขุ้ภ�พ แลิะหมูวดินยิ�ย วรรณกรรมู ที่่�เป็น็หนงัส้อแป็ลิจิ�กต�่งป็ระเที่ศ

หนงัส้อแลิะสอ่ที่่�ผู้ลิิตโดิยสำ�นกัพมิูพเ์นชัุ�นบุ�คุสท์ี่่�ไดิ�รบัคุว�มูนยิมูในป็ ี2563 ไดิ�แก ่ยกระดิบัภ�วะผู้้�นำ�, 

จิะซมึูจิะเศร�� ก��วผู่้�นไดิ�, สำ�เร็จิไดิ�ไมูเ่ห็นต�องรบ่, เที่คุนิคุชุ่วยจิำ�แคุ่ 3 วนักฉ็ลิ�ดิขึ้�นไดิ�, คุว�มูเคุรย่ดิ

เป็็นศ้นย์, จินกว่�จิะถึึงหน��สุดิที่��ย, มู่แต่ป็ลิ�ที่องเที่่�นั�นที่่�ร้�, ยินด่ิต�อนรับส่้ Answer Game,  

มู้อใหมู่หุ�นลิงทีุ่นเก่ง, คุิดิอย่�งนักสร��งจิรวดิ, เป็ล่ิ�ยนสันดิ�นสร��งอิสรภ�พที่�งก�รเงิน,  

กินบ��งอดิบ��ง สุข้ภ�พดิ่ ไมู่มู่ป็่วย, เคุลิ็ดิลิับหลิับสนิที่เร็วคุ้ณส�มู เป็็นต�น

เว็บไซต์ : www.nine.co.th แลิะ www.facebook.com/NationBooksFanPage

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
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2. หนังสือก�ร์ตูนและนวนิย�ย

ดิำ�เนินธิุรกิจิผู้่�นบริษััที่ เนชัุ�น อินเตอร์เนชัุ�นแนลิ เอ็ดิด้ิเที่นเมูนที่์ จิำ�กัดิ (มูห�ชุน) (“NINE”)  

แลิะบริษััที่ เนชัุ�น โกลิบอลิ เอ็ดิด้ิเที่นเมูนที่์ (“NGE”) โดิยเป็็นผู้้�ผู้ลิิตแลิะจิัดิจิำ�หน่�ยส่อสิ�งพิมูพ์ 

สำ�หรับเย�วชุนเพ่อคุว�มูบันเที่ิง อ�ทิี่ หนังส้อก�ร์ต้น แลิะนิย�ย ที่ั�งในร้ป็แบบสิ�งพิมูพ์ แลิะ 

หนังส้ออิเลิ็กที่รอนิกส์ (e-Book) ผู้่�นระบบอ่คุอมูเมูิร์ซข้องบริษััที่ฯ ร��นข้�ยหนังส้อก�ร์ต้น  

แลิะร��นจิำ�หน่�ยหนังส้ออิเลิ็กที่รอนิกส์ อ�ที่ิเชุ่น MEB, OOKBEE แลิะ Google Play เป็็นต�น  

ซึ�งลิ้กคุ��กลิุ่มูเป็้�หมู�ยหลิักเป็็นวัยรุ่น แลิะกลิุ่มูคุนที่ำ�ง�น อ�ยุตั�งแต่ 12-35 ป็ี โดิยมูุ่งเน�นหนังส้อ

ก�ร์ต้นยอดินิยมูแลิะฉบับนิย�ยที่่�ไดิ�รับลิิข้สิที่ธิิ�มู�จิ�กสำ�นักพิมูพ์ชัุ�นนำ�ที่ั�งภ�ยในป็ระเที่ศแลิะ 

ป็ระเที่ศญ่�ป็ุ่น เชุ่น Shueisha, Shogakukan, Kodansha, Kadokawa Shoten, Futabasha, 

Akita Shoten แลิะ Coamix เป็็นต�น

โดิยปั็จิจุิบันไดิ�รับลิิข้สิที่ธิิ�ในก�รพิมูพ์แลิะจัิดิจิำ�หน่�ยสิ�งพิมูพ์ที่่�ไดิ�รับคุว�มูนิยมูอย่�งส้งในกลุ่ิมู 

นักอ่�น อ�ทิี่ เชุ่น Naruto นินจิ�คุ�ถึ�โอ�โฮเฮะ, Bleach เที่พมูรณะ, One Punch Man,  

Platinum End, Boruto, JoJo ลิ่�ข้��มูศตวรรษั, JoJoLion, JOJONIUM, MASTER KEATON, 

Death Note Pocket Edition, Blue Exorcist, Doraemon, เคุรยอนชุินจิัง, Slam Dunk,  

Dragon Ball Super, Hunter X Hunter, คุุโรโกะ น�ยจ้ิดิพลิิกสังเว่ยนบ�ส Replace Plus,  

20th Century Boy, Pokemon Special, DragonBall, Claymore, มูองผู้่�นก��นอ�อ,  

ตับอ่อนข้องเธิอนั�น ข้อฉันเถึอะนะ, ฝัันถึึงเร่องนั�นอ่กแลิ�ว เป็็นต�น
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นอกจิ�กน่� NGE ยังให�บริก�รบริห�รคุลิังสินคุ�� ก�รจิัดิก�รสินคุ��คุงคุลิัง แลิะก�รกระจิ�ยสินคุ��

จิ�กคุลัิงสินคุ��ถึึงล้ิกคุ��ป็ลิ�ยที่�งทีุ่กแห่งที่ั�วป็ระเที่ศผู่้�นบริษััที่ข้นส่งเอกชุน ให�แก่สินคุ��ข้องกลุ่ิมู

บรษัิัที่ฯ แลิะกลุ่ิมูพนัธิมูติรที่�งธิรุกจิิ โดิยบรษัิัที่ฯ ที่ำ�หน��ที่่�เป็น็ศน้ยก์ลิ�งในก�รจิดัิจิำ�หน่�ยหนังส้อ

ก�รต์น้แลิะนยิ�ย รวมูถึงึสนิคุ��ลิิข้สิที่ธิิ�ต�่งๆ ที่่�เก่�ยวข้�องจิ�กป็ระเที่ศญ่�ป็ุน่ ผู้�่น www.nejavu.com 

ซึ�งเป็็นเว็บไซต์อ่คุอมูเมิูร์ซข้องบริษััที่ฯ เพ่อข้ย�ยป็ระสบก�รณ์ที่่�ด่ิให�แก่ล้ิกคุ��ที่ั�งในดิ��นคุุณคุ่� 

คุว�มูบันเทิี่ง แลิะคุุณภ�พก�รให�บริก�ร รวมูถึึงเป็็นก�รป็ระส�นกลิยุที่ธ์ิแลิะคุว�มูแข็้งแกร่งข้อง 

กลุ่ิมูพันธิมิูตร ที่ั�งในแง่คุว�มูหลิ�กหลิ�ย ก�รแลิกเป็ล่ิ�ยนป็ระสบก�รณ์ เพ่อร่วมูกันป็รับป็รุง 

แลิะพัฒน�วงก�รก�ร์ต้นข้องป็ระเที่ศไที่ย

เว็บไซต์ : www.nine.co.th, www.facebook.com/nedcomics

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
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3. ธุรกิจพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

ดิำ�เนินธุิรกิจิจัิดิจิำ�หน่�ยส่อสิ�งพิมูพ์ผู้่�นที่�งเว็บไซต์อ่คุอมูเมิูร์ซข้องบริษััที่ฯ ภ�ยใต�ชุ่อ  

www.nejavu.com ซึ�งเป็็นระบบข้�ยสินคุ��แบบหน��ร��น (Point of Sale System) ซึ�งส�มู�รถึที่ร�บ

แลิะเช็ุคุยอดิสนิคุ��ไดิ�ที่นัที่ ่นอกจิ�กน่�บรษัิัที่ฯ ยงัคุงพฒัน�อย�่งตอ่เนอ่ง ที่ั�งในส่วนข้องหน��เวบ็ไซต์ 

แลิะระบบก�รรับชุำ�ระเงินออนไลิน์สำ�หรับอ่คุอมูเมิูร์ซ ซึ�งมูุ่งสร��งป็ระสบก�รณ์ที่่�ด่ิ แลิะคุว�มู 

พงึพอใจิส้งสดุิให�แกล้่ิกคุ�� โดิยในสว่นข้องก�รชุำ�ระเงนิจิะเป็น็ก�รชุำ�ระผู้�่นระบบชุำ�ระเงนิข้อง 2C2P 

ซึ�งเป็็นระบบก�รชุำ�ระเงินที่่�เป็็นมู�ตรฐ�นส�กลิ แลิะเป็็นที่่�นิยมู ซึ�งที่ำ�ให�ล้ิกคุ��ไดิ�รับคุว�มูสะดิวกจิ�ก

ชุ่องที่�งก�รชุำ�ระเงินที่่�หลิ�กหลิ�ย แลิะมู่คุว�มูป็ลิอดิภัยส้ง รวมูถึึงมู่ชุ่องที่�งก�รติดิต่อส่อส�ร

กับบริษััที่ฯ หลิ�ยชุ่องที่�ง เชุ่น Facebook Fanpage แลิะ Line@ ที่่�ชุ่วยเพิ�มูชุ่องที่�งก�รข้�ย  

แลิะเป็็นก�รอำ�นวยคุว�มูสะดิวกให�แก่ล้ิกคุ��เมู่อเกิดิปั็ญห�หร้อสนใจิในตัวสินคุ��ข้องบริษััที่ฯ  

อย่�งไรก็ต�มู บริษััที่ฯ คุำ�นึงถึึงบริก�รหลิังก�รข้�ย แลิะเส่ยงสะที่�อนที่่�ไดิ�รับจิ�กลิ้กคุ��เป็็นสำ�คุัญ  

ซึ�งที่ำ�ให�ลิ้กคุ��ร้�สึกอุ่นใจิ แลิะเป็็นตัวแป็รสำ�คุัญที่่�ที่ำ�ให�ลิ้กคุ��ตัดิสินใจิกลิับมู�ซ้�อซำ�� 

ที่ั�งน่� หนังส้อที่่�จัิดิจิำ�หน่�ยมู่เน้�อห�ที่่�หลิ�กหลิ�ยต�มูรสนิยมูในก�รอ่�นหนังส้อ ที่ั�งพ็อคุเก็ตบุ�ก 

แลิะหนังส้อก�ร์ต้น โดิยแบ่งเป็็นหมูวดิหมู้่ต่�งๆ ดิังน่�

• พ็อคุเก็ตบุ�ก ไดิ�แก่ จิิตวิที่ย�แลิะก�รพัฒน�ตนเอง ชุ่วป็ระวัติบุคุคุลิ นิย�ย วรรณกรรมู 

บริห�รก�รเงินแลิะก�รลิงทีุ่น สุข้ภ�พแลิะคุว�มูเป็็นอย้่ที่่�ดิ่ แลิะอ่นๆ 

• หนังส้อก�ร์ต้น ไดิ�แก่ ก่ฬ� ตลิก ส้บสวนสอบสวน แฟนต�ซ่ แอคุชัุ�น-ผู้จิญภัย ไซไฟ 

วิที่ย�ศ�สตร์ ไลิท์ี่โนเวลิ แลิะอ่นๆ รวมูถึึงมู่ก�รจัิดิจิำ�หน่�ยเป็็นชุุดิให�นักอ่�นที่่�ต�องก�ร 

เก็บสะสมู หร้อมูอบให�เป็็นข้องข้วัญ 

นอกจิ�กน่� บริษััที่ฯ มู่แผู้นที่่�จิะจัิดิจิำ�หน่�ยสินคุ��ลิิข้สิที่ธิิ�ต่�งๆ ที่่�เก่�ยวข้�องข้องกลุ่ิมูพันธิมูิตร  

โดิยผู้่�นระบบอ่คุอมูเมูิร์ซข้องบริษััที่ฯ อ่กดิ�วย

เว็บไซต์ :  www.nejavu.com แลิะ www.facebook.com/Nejavu
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ดิำ�เนินธิุรกิจิผู้ลิิตส่อก�รเร่ยนร้�ภ�ษั�อังกฤษัในร้ป็แบบที่่�ที่ันสมูัย ผู้่�นชุ่องที่�งส่อดิิจิิที่ัลิต่�งๆ  

ไดิ�แก่ Youtube Channel แลิะ Facebook Fanpage รวมูถึึงจิัดิที่ำ�คุ้่มู้อ NJ Admission  

สำ�หรับที่บที่วนคุว�มูร้�เตร่ยมูสอบแอดิมูิชุชุั�น โดิยรวบรวมูเน้�อห�บที่เร่ยนแลิะข้�อสอบ แต่เน่องจิ�ก

เที่คุโนโลิย่ที่่�เป็ล่ิ�ยนไป็ ที่ำ�ให�ผู้้�บริโภคุมู่ที่�งเล้ิอกที่่�หลิ�กหลิ�ย ส�มู�รถึเข้��ถึึงส่อต่�งๆ ไดิ�ง่�ยขึ้�น  

ดิังนั�น ในป็ี 2563 บริษััที่ฯ จิึงไดิ�หยุดิดิำ�เนินง�นข้องหน่วยธิุรกิจิน่� เน่องจิ�กต�นทีุ่นที่่�คุ่อนข้��งส้ง 

ไมู่คุุ�มูคุ่�แก่ก�รดิำ�เนินง�น

เว็บไซต์ : www.njdigital.net, www.facebook.com/njdigit

   แลิะ www.youtube.com/njdigital

ดิำ�เนินธิุรกิจิเก่�ยวกับเป็็นตัวแที่น ผู้้�ผู้ลิิตเน้�อห�แลิะโฆษัณ�ในส่อหลิ�ยร้ป็แบบ ผู้่�นบริษััที่  

สตร่ที่ อ�ยบอลิ จิำ�กัดิ (“SEB”) โดิย SEB ไดิ�เลิิกกิจิก�รแลิ�ว เมู่อวันที่่� 4 ธิันว�คุมู พ.ศ. 2563 

เน่องจิ�กไมู่มู่ก�รดิำ�เนินธิุรกิจิใดิๆ ที่ั�งน่� เพ่อเป็็นก�รลิดิคุ่�ใชุ�จิ่�ยในก�รด้ิแลิสถึ�นภ�พบริษััที่  

แลิะคุ่�สอบบัญชุ่ ซึ�งก�รปิ็ดิบริษััที่ย่อยน่�จิะไมู่ส่งผู้ลิกระที่บต่อก�รดิำ�เนินธุิรกิจิข้องบริษััที่ 

แต่ป็ระก�รใดิ

ในเด้ิอนธินัว�คุมู 2563 บริษััที่ฯ ไดิ�เข้��ที่ำ�ร�ยก�รซ้�อหุ�นส�มัูญข้องบริษััที่ แลินด่ิ� ด่ิเวลิลิอป็เมู�นท์ี่ จิำ�กดัิ 

(“LANDY”) ในสัดิส่วนร�อยลิะ 63.76 ข้องจิำ�นวนหุ�นที่ั�งหมูดิข้อง LANDY ซึ�ง LANDY ดิำ�เนนิธิรุกิจิ

เก่�ยวกับก�รให�เชุ่�พ้�นที่่�อ�คุ�รสำ�นักง�น โดิยมู่สำ�นักง�นใหญ่แลิะอ�คุ�รสำ�นักง�นให�เชุ่�ตั�งอย้ ่

เลิข้ที่่� 1 ซอยลิ�ดิพร��ว 19 ถึนนลิ�ดิพร��ว แข้วงจิอมูพลิ เข้ตจิตุจิักร กรุงเที่พฯ 10900 ที่ั�งน่� 

อ�คุ�รให�เชุ่�ดิังกลิ่�ว เป็็นอ�คุ�รคุอนกร่ตส้ง 8 ชุั�น มู่พ้�นที่่�ใชุ�สอยป็ระมู�ณ 9,368 ต�ร�งเมูตร 

บนที่่�ดิินข้น�ดิ 389.50 ต�ร�งว� 

อนึ�ง ที่่�ป็ระชุุมูคุณะกรรมูก�รบริษััที่ฯ เมู่อวันที่่� 22 กุมูภ�พันธ์ิ 2564 ไดิ�มู่มูติอนุมูัติก�รข้�ยหุ�น

ส�มูัญข้อง LANDY ที่่�บริษััที่ฯ ถึ้ออย้่ที่ั�งหมูดิ โดิยเมู่อวันที่่� 1 มู่น�คุมู 2564 ก�รข้�ยหุ�นส�มูัญ

ข้อง LANDY ไดิ�เสร็จิสมูบ้รณ์แลิ�ว ส่งผู้ลิให� LANDY สิ�นสภ�พก�รเป็็นบริษััที่ย่อยข้องบริษััที่ฯ 

แลิะก�รป็ระกอบธิุรกิจิให�เชุ่�พ้�นที่่�อ�คุ�รสำ�นักง�นข้องบริษััที่ฯ ยุติลิง

ธุรกิจหนังสือเพื่อก�รศึกษ�สำ�หรับเย�วชน (Teen Edutainment) สื่อก�รเรียนรู้ภ�ษ�อังกฤษ 

ธุรกิจสื่อโฆษณ�และประช�สัมพันธ์

ธุรกิจให้เช่�พื้นที่อ�ค�รสำ�นักง�น
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ภ�วะอุตส�หกรรมและก�รแข่งขัน

ภ�วะอุตส�หกรรมและก�รแข่งขันในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์

ภาพัรวมอุุตุสาหกรรมธุุรกิจส่�อุสิ�งพิัมพ์ัในปี	2563	แลัะแนวโน้มในปี	2564

อุตั้ส�หกัริริมีธุัริกิัจำสื�อสิ�งพิมีพ์ในปี็ 2563 เกิัด์กั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงริวัด์เร็ิวัอย่�งเห็นได้์ชัด์ โด์ยปั็จำจัำยเร่ิงที�สำ�คัญ คือ กั�ริแพร่ิ
ริะบ�ด์ของไวัรัิส COVID-19 ซ้ื้�งอยู่นอกัเหนือกั�ริค�ด์กั�ริณ์ิของธุัริกิัจำ ซ้ื้�งส่งผลกัริะทบต่ั้อเศริษัฐกิัจำและสังคมีในวังกัว้ั�ง 
โด์ยเฉพ�ะมี�ตั้ริกั�ริบังคับหรืิอจำำ�กััด์กั�ริเดิ์นท�ง กั�ริมีีป็ฏิสัมีพันธ์ัท�งสังคมี และกั�ริจำำ�กััด์กั�ริเข้�ถ้ืงพื�นที�ส�ธั�ริณิะ 
(Lockdown) ที�ทำ�ให้หล�ยธุัริกิัจำต้ั้องป็รัิบตัั้วัอย่�งเร่ิงด่์วัน โด์ยเน้นกั�ริใช้ช่องท�งออนไลน์เพิ�มีมี�กัข้�น 

ธุัริกิัจำสื�อสิ�งพิมีพ์เองก็ัได้์รัิบผลกัริะทบนี�เช่นเดี์ยวักััน เนื�องจำ�กัร้ิ�นหนังสือที�ตัั้�งอยูใ่นห้�งสริริพสินค้�และร้ิ�นตัั้วัแทนจำำ�หน่�ย
ริ�ยย่อยต่ั้�งได้์รัิบผลกัริะทบโด์ยตั้ริงจำ�กักั�ริปิ็ด์หน้�ร้ิ�น ทำ�ให้พฤติั้กัริริมีของคนอ่�นเป็ลี�ยนแป็ลงไป็สู่ช่องท�งออนไลน์
อย่�งริวัด์เร็ิวัยิ�งข้�น จำ�กัเดิ์มีที�อุตั้ส�หกัริริมีธุัริกิัจำสื�อสิ�งพิมีพ์ได้์รัิบแริงกัด์ดั์นจำ�กัปั็จำจัำยด้์�นควั�มีก้ั�วัหน้�ของเทคโนโลยี 
(Technology Disruption) ต่ั้อเนื�องมี�ริะยะหน้�งแล้วั เห็นได้์จำ�กัริ้�นจำำ�หน่�ยหนังสือ และสำ�นักัพิมีพ์ต่ั้�งๆ ที�ทยอย 
ปิ็ด์ตัั้วัลงอย่�งต่ั้อเนื�องในช่วัง 2-3 ปี็ที�ผ่�นมี� ซ้ื้�งทุกัฝ่่�ยต่ั้�งเร่ิงป็รัิบตัั้วัตั้�มีสถื�นกั�ริณิ์ดั์งกัล่�วั โด์ยเฉพ�ะกั�ริเร่ิงจัำด์ 
โป็ริโมีชั�นกัริะตุ้ั้นยอด์ข�ยผ่�นช่องท�งออนไลน์ในขณิะที�ทุกัอย่�งชะลอตัั้วั

โด์ยสมี�คมีผู้จัำด์พิมีพ์และผู้จำำ�หน่�ยหนังสือแห่งป็ริะเทศไทย (PUBAT)  ค�ด์กั�ริณ์ิว่ั�ในปี็ 2563 ยอด์ข�ยของอุตั้ส�หกัริริมี
หนังสือจำะลด์ลงเหลือเพียง 1.2 หมืี�นล้�นบ�ท จำ�กั 1.8 หมืี�นล้�นบ�ทในป็ี 2562 ห�กัไมี่มีีมี�ตั้ริกั�ริในกั�ริสนับสนุน 
จำ�กัรัิฐบ�ล อย่�งไริก็ัตั้�มี มี�ตั้ริกั�ริหักัลด์หยอ่นภ�ษีัริ�ยจ่ำ�ยซืื้�อหนังสือจำะช่วัยผลักัดั์นให้ยอด์จำำ�หน่�ยหนังสือในปี็ 2563 
เพิ�มีข้�นได้์ป็ริะมี�ณิร้ิอยละ 10-20 

ทั�งนี� บริิษััทฯ ได้์ตั้ริะหนักัถ้ืงกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงด้์�นเทคโนโลยี และพฤติั้กัริริมีผู้บริิโภคมี�โด์ยตั้ลอด์ โด์ยด์ำ�เนินกั�ริป็รัิบ
กัลยุทธ์ัด้์�นต่ั้�งๆ เริิ�มีตัั้�งแต่ั้กั�ริป็รัิบเป็ลี�ยนกัริะบวันกั�ริคิด์ (Mindset) มีองเรืิ�องควั�มีก้ั�วัหน้�ท�งเทคโนโลยีที�เกิัด์ข้�น
เป็็นโอกั�สที�สำ�คัญในกั�ริสร้ิ�งควั�มีเติั้บโตั้ให้แก่ัธุัริกิัจำ ซ้ื้�งบริิษััทฯ ได้์วิัเคริ�ะห์จุำด์แข็ง จุำด์อ่อนของบริิษััทฯ และนำ�มี�
พัฒน�ช่องท�งกั�ริจำำ�หน่�ยออนไลน์เพื�อให้เข้�ถ้ืงผู้บริิโภคง่�ยข้�น ริวัมีทั�งกั�ริป็รัิบเป็ลี�ยนภ�พลักัษัณ์ิ พัฒน�กัริะบวันกั�ริ
ภ�ยในให้ส�มี�ริถืสร้ิ�งควั�มีพ้งพอใจำให้ลูกัค้� สร้ิ�งแบรินด์์ให้มีีควั�มีชัด์เจำนยิ�งข้�น 

โด์ยในปี็ 2564 บริิษััทฯ ได้์กัำ�หนด์กัลยุทธ์ัท�งธุัริกิัจำ และวั�งโคริงสร้ิ�งพื�นฐ�นที�จำำ�เป็็น เพื�อเตั้รีิยมีพร้ิอมีเผชิญกัับ 
ควั�มีท้�ท�ยที�กัำ�ลังเกิัด์ข้�นในหล�ยๆ ด้์�น ดั์งนี� 

1. บริิห�ริต้ั้นทุนให้มีีป็ริะสิทธิัภ�พยิ�งข้�น โด์ยกั�ริห�โริงพิมีพ์ใหม่ีๆ ที�มีีคุณิภ�พ ในริ�ค�ที�ส�มี�ริถืแข่งขันได้์  
 ริวัมีถ้ืงกั�ริวั�งแผนกั�ริผลิตั้ให้สอด์คล้องกัับแผนกั�ริข�ย เพื�อลด์ปั็ญห�เรืิ�องสินค้�คงคลัง

2. พัฒน�ริะบบคลังสินค้�เพื�อริองรัิบกั�ริขย�ยของธุัริกิัจำอีคอมีเมิีร์ิซื้ ซ้ื้�งสอด์คล้องกัับกัลยุทธ์ักั�ริข�ยที�เน้น 
 กั�ริจำำ�หน่�ยผ่�นช่องท�งออนไลน์มี�กัข้�น 
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3. ร่ิวัมีมีือกัับพันธัมิีตั้ริและองค์กัริอื�นๆ เพื�อเสริิมีสร้ิ�งควั�มีแข็งแริงให้แก่ับริิษััทฯ โด์ยได์้มีีกั�รินำ�สินค้�ที� 
 เกีั�ยวัเนื�องกัับธุัริกิัจำหนังสือกั�ร์ิตูั้นที�บริิษััทฯ ได้์รัิบลิขสิทธิั� อ�ทิ เสื�อยืด์ Slam Dunk ไป็ทด์ลองจำำ�หน่�ย 
 ที� BTS สถื�นีพริะโขนง ซ้ื้�งเป็็นกั�ริจัำบมืีอกัับพันธัมิีตั้ริของบริิษััทฯ เพื�อสร้ิ�งป็ริะสบกั�ริณ์ิให้กัับลูกัค้�ได้์เห็น 
 สินค้�จำริิงก่ัอนตัั้ด์สินใจำซืื้�อ

4. เพิ�มีแบรินด์์ย่อย (Sub-brand) เพื�อเจำ�ะลูกัค้�เป้็�หมี�ยกัลุ่มีใหม่ี ซ้ื้�งทำ�ให้ง่�ยต่ั้อกั�ริวั�งแผนกั�ริตั้ล�ด์  
 ซ้ื้�งป็ริะกัอบด้์วัย NED Pastel, NB Horror, NB Lite และ NB Money Club  

ภ�วะอุตส�หกรรมและก�รแข่งขันธุรกิจพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ถ้ืงแมี้ภ�วัะเศริษัฐกัิจำในป็ี 2563 จำะเข้�สู่ภ�วัะถืด์ถือย ส่งผลต่ั้อกั�ริตั้ัด์สินใจำซืื้�อสินค้�และบริิกั�ริของผู้บริิโภคมี�กัข้�น  
แต่ั้ธุัริกิัจำพ�ณิิชย์อิเล็กัทริอนิกัส์ยงัคงมีีแนวัโน้มีเติั้บโตั้ข้�นทุกัปี็และเติั้บโตั้ข้�นอย่�งต่ั้อเนื�อง เห็นได้์จำ�กัมูีลค่� ธุัริกิัจำช้อป็ปิ็�ง
ออนไลน์ที�มีีกั�ริเตั้ิบโตั้ 35% โด์ยมูีลค่�ที� 220,000 ล้�นบ�ท คิด์เป็็นสัด์ส่วัน 4-5% ของค้�ป็ลีกัทั�งป็ริะเทศ ในขณิะที� 
ปี็ 2562 มีีมูีลค่�อยูที่� 163,300 ล้�นบ�ท คิด์เป็็นสัด์ส่วัน 3% ของค้�ป็ลีกัทั�งป็ริะเทศ (ที�มี�: บริิษััท ไพริซ์ื้ซ่ื้� จำำ�กััด์, 2563) 

โด์ยพฤติั้กัริริมีคนไทย มีีสัด์ส่วันซืื้�อสินค้�จำ�กัช่องท�ง e-Marketplace ที�มีีกั�ริป็รัิบตัั้วัเป็็น Social Media มี�กัข้�น  
เช่น กั�ริมีีฟ่ีเจำอร์ิแชตั้ จำ�กักั�ริมีองเห็นพฤติั้กัริริมีคนไทยชอบคุยกัับคนข�ยกั่อนซื้ื�อ ริวัมีถ้ืงกั�ริเพิ�มี Live Commerce 
เข้�มี�เป็็นจุำด์ข�ยด้์งควั�มีสนใจำนักัช้อป็ตั้อบสนองไลฟ์่สไตั้ล์คนไทย นอกัจำ�กันี� กั�ริเติั้บโตั้ของสัด์ส่วัน e-Marketplace 
ยังมี�จำ�กักั�ริยอมีข�ด์ทุน กั�ริจัำด์กิัจำกัริริมี Double Day อย่�งต่ั้อเนื�อง พร้ิอมีทั�งมีีแคมีเป็ญและเกัมีในรูิป็แบบต่ั้�งๆ  
เพื�อด้์งดู์ด์ให้นักัช้อป็เข้�มี�ในแพลตั้ฟ่อร์ิมีเป็็นป็ริะจำำ� ส่วันโซื้เชียลมีีเดี์ย แม้ีจำะมีีสัด์ส่วันที�ลด์น้อยลง แต่ั้ยังมีีกั�ริเติั้บโตั้ 
ด้์�นมูีลค่�มีห�ศ�ล โด์ยเฉพ�ะกั�ริข�ยสินค้�ในรูิป็แบบ Live Commerce

นอกัจำ�กันี� สถื�นกั�ริณิ์กั�ริแพริ่ริะบ�ด์ของไวัรัิส COVID-19 เป็็นตั้ัวัเร่ิงสำ�คัญที�ทำ�ให้หล�ยธุัริกิัจำหันมี�พัฒน�ช่องท�ง
ออนไลน์อย่�งเต็ั้มีตัั้วั ซ้ื้�งเป็็นกั�ริป็รัิบตัั้วัตั้�มีสถื�นกั�ริณ์ิเพื�อกั�ริอยู่ริอด์ โด์ยหล�ยธุัริกิัจำได้์ป็รัิบกัลยุทธ์ัท�งกั�ริตั้ล�ด์ 
ให้ผู้บริิโภคซืื้�อสินค้�ผ่�นท�งออนไลน์ได้์ง่�ยข้�น เช่น ง�นสัป็ด์�ห์หนังสือแห่งช�ติั้ ครัิ�งที� 48 เมืี�อเดื์อนเมีษั�ยนที�ผ่�นมี� 
ท�งสมี�คมีผู้จำัด์พิมีพ์และผู้จำำ�หน่�ยหนังสือแห่งป็ริะเทศไทย ได์้จัำด์ง�นในริูป็แบบออนไลน์ครัิ�งแริกั ผ่�นเว็ับไซื้ต์ั้ของ  
www.thaibookfair.com เนื�องจำ�กัอยูใ่นช่วังสถื�นกั�ริณ์ิดั์งกัล่�วัที�ไม่ีส�มี�ริถืจัำด์ง�นในรูิป็แบบป็กัติั้ได้์

บริิษััทฯ ได้์ให้ควั�มีสำ�คัญกัับธุัริกิัจำพ�ณิิชย์อิเล็กัทริอนิกัส์มี�โด์ยตั้ลอด์ เพื�อริองรัิบกั�ริจัำด์จำำ�หน่�ยสื�อสิ�งพิมีพ์ หนังสือ
อิเล็กัทริอนิกัส์ที�เป็็นสินค้�ของบริิษััทฯ ทั�งหมีด์ และสินค้�ของพันธัมิีตั้ริผ่�น www.nejavu.com ซ้ื้�งเป็็นเว็ับไซื้ต์ั้ของ 
บริิษััทฯ เอง และยังกัริะจำ�ยเข้�ไป็ยังช่องท�งออนไลน์อื�นๆ ตั้ลอด์จำนมีีกั�ริจัำด์ทำ�กั�ริตั้ล�ด์ที�เข้มีข้นข้�นผ่�นสื�อ Social 
Media ต่ั้�งๆ และสร้ิ�งวััฒนธัริริมีกั�ริให้บริิกั�ริเพื�อมุ่ีงหวัังสร้ิ�งควั�มีรู้ิส้กัป็ริะทับใจำ อบอุ่นใจำให้กัับลูกัค้�ให้ได้์ใช้บริิกั�ริ
แล้วัเกิัด์ควั�มีเชื�อมัี�นในสินค้�ที�มีีคุณิภ�พ และง�นบริิกั�ริหลงักั�ริข�ย ทั�งในด้์�นกั�ริจำดั์ส่งสินค้� กั�ริริบัป็ริะกัันคืนสินค้�
ได้์ภ�ยใน 30 วััน ริะบบกั�ริชำ�ริะเงินที�คริอบคลุมีทุกัช่องท�งและป็ลอด์ภัย ริวัมีถ้ืงริะบบอื�นๆในอน�คตั้ เพื�อให้ผู้บริิโภค

จำด์จำำ� (Brand Awareness) และกัลับมี�ซืื้�อซื้ำ��อีกั 
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ภ�วะอุตส�หกรรมและก�รแข่งขันในธุรกิจให้บริก�รเช่�พื้นที่สำ�นักง�น

สถื�นกั�ริณ์ิของธุัริกิัจำให้บริิกั�ริเช่�พื�นที�สำ�นักัง�นในปี็พ.ศ. 2563 ยังคงมีีกั�ริขย�ยตัั้วัต่ั้อเนื�อง แต่ั้มีีทิศท�งที�ชะลอตัั้วัลง 
โด์ยค่�เช่�พื�นที�สำ�นักัง�นยงัคงไม่ีได้์แตั้กัต่ั้�งจำ�กัปี็ก่ัอนหน้�นี�แบบชัด์เจำน ถ้ืงแม้ีจำะมีีกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงที�สำ�คัญทั�งด้์�นป็ริิมี�ณิ
กั�ริใช้พื�นที� ดั์ชนีควั�มีเชื�อมัี�นของผู้บริิโภคในตั้ล�ด์ค้�ป็ลีกัที�ลด์ลง จำ�กัสถื�นกั�ริณ์ิกั�ริแพร่ิริะบ�ด์ของไวัรัิส COVID-19 
ริวัมีถ้ืงปั็จำจัำยท�งกั�ริเมีอืงเองก็ัมีีผลต่ั้อกั�ริตัั้ด์สินใจำลงทุนและขย�ยพื�นที�สำ�นักัง�นในป็พี.ศ. 2563 – 2564 ด้์วัยเช่นเดี์ยวักััน 
โด์ยในช่วัง 9 เดื์อนแริกัของปี็นี� ป็ริิมี�ณิกั�ริใช้พื�นที�สำ�นักัง�นมีีเพิ�มีข้�นเพียง 21,000 ตั้�ริ�งเมีตั้ริ ขณิะที�ช่วังเวัล�เดี์ยวักััน
ในปี็ที�แล้วัเพิ�มีข้�น 128,000 ตั้�ริ�งเมีตั้ริ (ที�มี�: CBRE, 2563)

นอกัจำ�กันี� มี�ตั้ริกั�ริที�ใช้รัิกัษั�ริะยะห่�งท�งสังคมีช่วังที�มีีกั�ริแพร่ิริะบ�ด์ของไวัรัิส COVID-19 โด์ยให้ทำ�ง�นจำ�กัที�บ้�น 
(Work from Home) ทำ�ให้หล�ยบริิษััทเริิ�มีทบทวันกัลยทุธ์ัในกั�ริจัำด์พื�นที�ทำ�ง�น (Workplace Strategy) และบ�งแห่งก็ัเริิ�มี
เป็ลี�ยนแป็ลงวิัธีักั�ริทำ�ง�นและสถื�นที�ทำ�ง�นของแต่ั้ละหน่วัยธุัริกิัจำในองค์กัริ จำ�กัพฤติั้กัริริมีกั�ริทำ�ง�นที�เป็ลี�ยนแป็ลงไป็ 
ริวัมีถ้ืงผลกัริะทบท�งด้์�นเศริษัฐกิัจำ ส่งผลให้ผู้เช่�หล�ยริ�ยลด์ขน�ด์พื�นที�สำ�นักัง�นลง โด์ยเฉพ�ะอย่�งยิ�งในอ�ค�ริ
สำ�นักัง�นริะดั์บเกัริด์บี ที�ตัั้�งอยู่นอกัใจำกัล�งธุัริกิัจำ หรืิอนอกัซีื้บีดี์ ซ้ื้�งผู้เช่�มีีควั�มีอ่อนไหวัมี�กักัว่ั�ในเรืิ�องสภ�พคล่อง 
ท�งกั�ริเงิน แต่ั้อย่�งไริก็ัตั้�มี กั�ริขย�ยตัั้วัของริะบบขนส่งมีวัลชน และกั�ริพัฒน�ของเมืีอง ได้์ทำ�ให้อ�ค�ริสำ�นักัง�น
คุณิภ�พดี์นอกัซีื้บีดี์ ซ้ื้�งมีีค่�เช่�ตั้ำ��กัว่ั�ทำ�เลในซีื้บีดี์อยู่มี�กั มีีควั�มีน่�สนใจำมี�กัข้�น

ทั�งนี� สถื�นกั�ริณ์ิตั้ล�ด์พื�นที�สำ�นักัง�น ยังคงน่�จัำบตั้�อย่�งต่ั้อเนื�อง เพริ�ะในอีกั 5 ปี็ข้�งหน้� จำะมีีพื�นที�สำ�นักัง�นที�อยู่
ริะหว่ั�งกั�ริกัอ่สร้ิ�ง เข้�มี�ในตั้ล�ด์ ริวัมีทั�งสิ�นป็ริะมี�ณิ 1.8 ล้�นตั้�ริ�งเมีตั้ริ จำ�กักั�ริพฒัน�ที�ดิ์นแป็ลงสวัยใจำกัล�งเมีอืง
หล�ยแห่ง ริวัมีถ้ืงโซื้นอื�น ๆ โด์ยริอบกัรุิงเทพ ส่งผลให้อำ�น�จำกั�ริต่ั้อริอง (Bargaining Power) ค่�เช่�ของผู้เช่�ในอน�คตั้
จำะมีีเพิ�มีข้�นกัว่ั�แต่ั้ก่ัอน เมืี�อผนวักักัับสถื�นกั�ริณ์ิของเศริษัฐกิัจำในปี็ 2564 ที�มีีกั�ริค�ด์กั�ริณ์ิว่ั�จำะมีีกั�ริฟ้่�นตัั้วัอย่�งช้� ๆ

อย่�งไริก็ัตั้�มี บริิษััทฯ มีีควั�มีเชื�อมัี�นว่ั� ด้์วัยศักัยภ�พของสถื�นที�ตัั้�งของอ�ค�ริอยู่ในทำ�เลที�ดี์ ห่�งจำ�กัสถื�นีริถืไฟ่ฟ้่�
ใต้ั้ดิ์น MRT ล�ด์พร้ิ�วัเพียง 100 เมีตั้ริ และมีีริะบบขนส่งส�ธั�ริณิะผ่�น ทำ�ให้อ�ค�รินี�เป็็นตัั้วัเลือกัที�น่�สนใจำสำ�หรัิบบริิษััท
ที�ต้ั้องกั�ริเช่�พื�นที�อ�ค�ริสำ�นักัง�น และต้ั้องกั�ริสิ�งอำ�นวัยควั�มีสะด์วักัที�คริบครัินในอัตั้ริ�ค่�เช่�ที�เหมี�ะสมี
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ปัจจัยคว�มเสี่ยง

บริิษััท เนชั�น อินเตั้อร์ิเนชั�นแนล เอ็ด์ดู์เทนเมีนท์ จำำ�กััด์ (มีห�ชน) ตั้ริะหนักัถ้ืงควั�มีสำ�คัญของกั�ริดู์แลให้มีีกั�ริกัำ�กัับกิัจำกั�ริ
ที�ดี์ เพื�อให้เกิัด์ป็ริะโยชน์สูงสุด์แก่ัผู้ถืือหุ้นของบริิษััทฯ โด์ยบริิษััทฯ มีีนโยบ�ยในกั�ริบริิห�ริจำดั์กั�ริควั�มีเสี�ยงควับคู่ไป็กัับ 
กั�ริจัำด์กั�ริเชิงกัลยุทธ์ั เพื�อให้มัี�นใจำว่ั�บริิษััทฯ จำะส�มี�ริถืรัิบมืีอกัับสถื�นกั�ริณ์ิในปั็จำจุำบันได้์ ริวัมีทั�งแสวังห�โอกั�สในกั�ริ
ด์ำ�เนินธุัริกิัจำจำ�กัควั�มีเสี�ยงบ�งเรืิ�องได้์อย่�งมีีป็ริะสิทธิัภ�พ ทำ�ให้บริิษััทฯ ส�มี�ริถืเติั้บโตั้ได้์อย่�งยั�งยืน สอด์คล้องกัับ 
แผนธุัริกิัจำและเป้็�หมี�ยหลักัขององค์กัริภ�ยใต้ั้ควั�มีเสี�ยงที�ยอมีรัิบได้์ อย่�งไริก็ัตั้�มี ยงัมีีปั็จำจัำยเสี�ยงที�อ�จำเกิัด์ข้�น และมีี 
ผลกัริะทบต่ั้อบริิษััทฯ และผู้มีีส่วันได้์ส่วันเสียที�ควัริพิจำ�ริณิ� ดั์งนี�

คว�มเสี่ยงของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์

1. คว�มเสี่ยงด้�นก�รดำ�เนินง�น

1.1	ความเสี�ยงด้านอัุคคีภัย	อุุทกภัย	แลัะภัยธุรรมชิาติุอุ่�นๆ	ที�คลัังสินค้า

คลังสินค้�นับเป็็นปั็จำจัำยหน้�งที�มีีควั�มีสำ�คัญต่ั้อกั�ริด์ำ�เนินธุัริกิัจำของบริิษััทฯ โด์ยคลังสินค้�ของบริิษััทฯ ตัั้�งอยูที่� ถื.บ�งน�-ตั้ริ�ด์ 
กัมี.10 ซ้ื้�งส�มี�ริถืริองริบักั�ริจัำด์เก็ับสินค้�ได้์อย่�งเหมี�ะสมี มีีกั�ริจัำด์กั�ริอย�่งเป็็นริะบบ มีีควั�มีสะด์วักัในกั�ริขนสง่สินค้� 
ริวัมีทั�งควั�มีป็ลอด์ภัยจำ�กัสภ�พแวัด์ล้อมีภ�ยนอกั  

ทั�งนี� กัริณีิเกิัด์ควั�มีเสียห�ยข้�นกัับคลังสินค้�ของบริิษััทฯ ทั�งจำ�กัภัยธัริริมีช�ติั้ อุบัติั้เหตุั้ หรืิอจำ�กัเหตุั้อื�นๆ ที�ไม่ีส�มี�ริถื
ควับคุมีได้์ ย่อมีส่งผลกัริะทบต่ั้อกั�ริด์ำ�เนินธุัริกิัจำของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อย โด์ยบริิษััทฯ ได้์จัำด์ทำ�ป็ริะกัันภัยควั�มีเสี�ยง
ภัยต่ั้อทรัิพย์สินและสินค้�ของบริิษััทฯ ริวัมีถ้ืงป็ริะกัันภัยควั�มีรัิบผิด์ชอบตั้�มีกัฎหมี�ยต่ั้อบุคคลภ�ยนอกั ซ้ื้�งคริอบคลุมี
ต่ั้อควั�มีเสี�ยงต่ั้�งๆ ที�อ�จำเกิัด์ข้�นได้์ โด์ยมูีลค่�เงินเอ�ป็ริะกัันภัยสอด์คล้องกัับมูีลค่�ทรัิพย์สิน อย่�งไริก็ัตั้�มีบริิษััทฯ ยงัคง
กัำ�หนด์มี�ตั้ริกั�ริรัิกัษั�ควั�มีป็ลอด์ภัยอย่�งเข้มีงวัด์ และติั้ด์ตัั้�งถัืงดั์บเพลิงคริอบคลุมีทุกัจุำด์ ริวัมีถ้ืงริะหว่ั�งชั�นเก็ับสินค้� 
และมีีกั�ริจัำด์อบริมีกั�ริใช้อุป็กัริณ์ิดั์บเพลิงให้แก่ัพนักัง�นเป็็นป็ริะจำำ�ทุกัปี็ นอกัจำ�กันี� มีีกั�ริตั้ริวัจำสภ�พและป็รัิบป็รุิงอุป็กัริณ์ิ
ไฟ่ฟ้่�ให้พร้ิอมีใช้ง�นอย่�งสมีำ��เสมีอ เพื�อลด์ควั�มีเสี�ยงที�ค�ด์ไม่ีถ้ืงเกีั�ยวักัับภัยต่ั้�งๆ ที�อ�จำเกิัด์ข้�นกัับคลังสินค้�

1.2	ความเสี�ยงจากความผิิดพัลัาดขอุงระบบการขายสินค้าผ่ิานช่ิอุงทางอุอุนไลัน์

เนื�องจำ�กัในอดี์ตั้ บริิษััทฯ ป็ริะสบปั็ญห�เรืิ�องกั�ริบริิห�ริสินค้�คงคลัง และกั�ริจัำด์ส่งสินค้�ให้แก่ัผู้บริิโภค ทำ�ให้ผู้บริิโภค
ข�ด์ควั�มีเชื�อมัี�น ซ้ื้�งกัริะทบต่ั้อชื�อเสียงบริิษััทฯ อย่�งมี�กั บริิษััทฯ เองได้์ตั้ริะหนักัถ้ืงผลกัริะทบดั์งกัล่�วัเป็็นอย่�งดี์  
จ้ำงได้์ศ้กัษั�ถ้ืงส�เหตุั้ จุำด์เด่์น จุำด์ด้์อย เพื�อนำ�มี�เป็็นแนวัท�งแก้ัไข และป็รัิบป็รุิงพัฒน�เว็ับไซื้ต์ั้อีคอมีเมิีร์ิซื้ของบริิษััทฯ ใหม่ี 
ภ�ยใต้ั้ชื�อ www.nejavu.com สำ�หรัิบริองรัิบกั�ริขย�ยตัั้วัของธุัริกิัจำพ�ณิิชย์อิเล็กัทริอนิกัส์ โด์ยนำ�ริะบบข�ยสินค้� 
แบบหน้�ร้ิ�น (Point of Sale System) มี�ใช้ เพื�อแก้ัปั็ญห�เรืิ�องควั�มีผิด์พล�ด์ของริะบบในอดี์ตั้ โด์ยริะบบ POS ทำ�ให้
บริิษััทฯ ส�มี�ริถืทริ�บและเช็คยอด์สินค้�ได้์ทันที ป้็องกัันควั�มีผิด์พล�ด์ในกั�ริจัำด์ส่งสินค้� ริวัมีถ้ืงนำ�ริะบบชำ�ริะเงินของ 
2C2P ที�ได้์มี�ตั้ริฐ�นส�กัล มีีควั�มีป็ลอด์ภัยสูง และเป็็นที�นิยมีมี�ใช้ในกั�ริรัิบชำ�ริะค่�สินค้� เพื�อสร้ิ�งควั�มีมัี�นใจำให้กัับ 
ผู้บริิโภคอีกัด้์วัย ทั�งนี� บริิษััทฯ ยังคงพัฒน�และป็รัิบป็รุิงเว็ับไซื้ต์ั้อย่�งต่ั้อเนื�อง เพื�อให้ลูกัค้�เกิัด์ควั�มีพ้งพอใจำสูงสุด์
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1.3	ความเสี�ยงด้านบุคลัากร

ในแผนกั�ริเติั้บโตั้ทุกัด้์�นของบริิษััทฯ จำำ�เป็็นต้ั้องมีีควั�มีพร้ิอมีด้์�นทรัิพย�กัริบุคคลริองรัิบเสมีอ ดั์งนั�นบริิษััทฯ จ้ำงต้ั้อง
จัำด์เตั้รีิยมีบุคล�กัริ ให้มีีควั�มีรู้ิ ควั�มีส�มี�ริถื และจำำ�นวันที�เพียงพอ เพื�อให้ส�มี�ริถืตั้อบสนองต่ั้อแผนกั�ริเติั้บโตั้ท�งธุัริกิัจำ
ในอน�คตั้ได้์อย่�งริ�บรืิ�น และมีีป็ริะสทิธิัภ�พ ซ้ื้�งริวัมีถ้ืงกั�ริป็ริบัโคริงสร้ิ�งองค์กัริให้เหมี�ะสมี กัำ�หนด์หน้�ที�ควั�มีริบัผิด์ชอบ
ของแต่ั้ละหน่วัยง�น อัตั้ริ�กัำ�ลังที�เหมี�ะสมี และกั�ริสริริห�บุคล�กัริอย�่งมีีป็ริะสิทธิัภ�พ เพื�อเพิ�มีควั�มีส�มี�ริถืในกั�ริ
แข่งขันในอน�คตั้ พริ้อมีพัฒน�พนักัง�นอย่�งต่ั้อเนื�อง เพื�อช่วัยสนับสนุนให้กัลุ่มีบริิษััทฯ ส�มี�ริถืเตั้ิบโตั้ได้์อย่�งมัี�นคง 
ในริะยะย�วั 

ทั�งนี� ถ้ืงแม้ีที�ผ่�นมี�กัลุ่มีบริิษััทฯ จำะต้ั้องเผชิญกัับปั็ญห�ภ�วัะอุตั้ส�หกัริริมีที�ถืด์ถือย ริวัมีถ้ืงปั็ญห�ท�งด้์�นเศริษัฐกิัจำที�ส่งผล
ให้พนักัง�นต้ั้องป็ริะสบกัับปั็ญห�ค่�คริองชีพที�สูงข้�น ท�งผู้บริิห�ริริะดั์บสูงของกัลุ่มีบริิษััท ได้์เล็งเห็นควั�มีสำ�คัญของ
บุคล�กัริ จ้ำงทบทวันกั�ริป็รัิบโคริงสร้ิ�งอัตั้ริ�ค่�ตั้อบแทนสำ�หรัิบพนักัง�นของกัลุ่มีบริิษััทฯ โด์ยจัำด์ให้มีีค่�คริองชีพ และ
ค่�เบี�ยเลี�ยง กั�ริตั้ริวัจำสุขภ�พป็ริะจำำ�ปี็ กั�ริป็ริะกัันสุขภ�พ กั�ริป็ริะกัันอุบัติั้เหตุั้ และวังเงินคุ้มีคริองที�เกีั�ยวัข้องให้เพียงพอ 
เพื�อสร้ิ�งควั�มีมัี�นคงให้แก่ัพนักัง�นมี�กัข้�น สอด์คล้องกัับภ�วัะค่�คริองชีพที�เพิ�มีสูงข้�น และส�มี�ริถืแข่งขันในตั้ล�ด์ได้์

1.4	ความเสี�ยงจากการประเมินมูลัค่าขอุงสินค้าคงเหล่ัอุ

ปั็จำจุำบัน สิ�งพิมีพ์ของกัลุ่มีบริิษััทฯ มีีกั�ริข�ยผ่�นตัั้วัแทนจำำ�หน่�ยเป็็นส่วันใหญ่ โด์ยกัลุ่มีบริิษััทฯ จำะรัิบคืนสิ�งพิมีพ์ที� 
ไม่ีส�มี�ริถืจำำ�หน่�ยได้์จำ�กัตัั้วัแทนจำำ�หน่�ย ซ้ื้�งอ�จำเป็็นผลให้มีีสิ�งพิมีพ์เป็็นสินค้�คงเหลือเป็็นจำำ�นวันมี�กัได้์ ซ้ื้�งสินค้� 
คงเหลือดั์งกัล่�วัมีีโอกั�สเสื�อมีคุณิภ�พ เสียห�ย และล้�สมัียเมืี�อเวัล�ผ่�นไป็

กัลุ่มีบริิษััทฯ มีีนโยบ�ยในกั�ริพจิำ�ริณิ�ตัั้�งค่�เผื�อมูีลค่�สินค้�สำ�หรัิบสินค้�ที�เสื�อมีสภ�พ ล้�สมัียและค้�งน�น ให้สอด์คล้อง
กัับสภ�วักั�ริณ์ิปั็จำจุำบัน และมุ่ีงเน้นกั�ริผลิตั้และจำำ�หน่�ยสิ�งพิมีพ์เฉพ�ะที�ทำ�กัำ�ไริให้แก่ักัลุ่มีบริิษััทฯ โด์ยสินค้�คงเหลือ 
ที�มีีอ�ยุมี�กักัว่ั� 12 เดื์อน จำะมีีกั�ริพิจำ�ริณิ�มูีลค่�สุทธิัที�จำะได้์รัิบจำ�กักั�ริป็ริะมี�ณิริ�ค�ที�จำะข�ยได้์ร้ิอยละ 50 ของมูีลค่�
สินค้�คงเหลือ สำ�หรัิบสินค้�คงเหลือที�มีีอ�ยุมี�กักัว่ั� 24 เดื์อน จำะมีีกั�ริพิจำ�ริณิ�มูีลค่�สุทธิัที�จำะได้์รัิบจำ�กักั�ริป็ริะมี�ณิ
ริ�ค�ที�จำะข�ยได้์ร้ิอยละ 75 ของมูีลค่�สินค้�คงเหลือ และสำ�หรัิบสินค้�คงเหลือที�มีีอ�ยุมี�กักัว่ั� 36 เดื์อนข้�นไป็ จำะมีีกั�ริ
พิจำ�ริณิ�มูีลค่�สุทธิัที�จำะได้์รัิบจำ�กักั�ริป็ริะมี�ณิริ�ค�ที�จำะข�ยได้์ร้ิอยละ 98 ของมูีลค่�สินค้�คงเหลือ

ทั�งนี� เพื�อลด์ป็ริิมี�ณิสินค้�คงเหลือ กัลุ่มีบริิษััทฯ จำะนำ�หนังสือที�มีีอยู่ออกัมี�จำำ�หน่�ยเป็็นริะยะๆ โด์ยกั�ริลด์ริ�ค�พิเศษั
และมีีกั�ริจัำด์กิัจำกัริริมีพิเศษัเพื�อส่งเสริิมีกั�ริข�ยในง�นมีหกัริริมีหนังสือริะดั์บช�ติั้ และง�นแสด์งสินค้�ต่ั้�งๆ ที�จัำด์ข้�นเป็็น
ป็ริะจำำ�ทุกัปี็ สำ�หรัิบหนังสือกั�ร์ิตูั้นที�มีีเล่มีต่ั้อเนื�อง กัลุ่มีบริิษััทฯ จำะด์ำ�เนินกั�รินำ�เล่มีที�ออกัใหม่ีจำำ�หน่�ยควับคู่ไป็กัับเล่มี
ที�ได้์เคยวั�งจำำ�หน่�ยไป็แล้วั ซ้ื้�งริวัมีถ้ืงกั�รินำ�กั�ร์ิตูั้นที�มีีกั�ริออกัจำำ�หน่�ยคริบทุกัเล่มีแล้วัมี�จัำด์จำำ�หน่�ยริวัมีเป็็นชุด์เพื�อ
กัริะตุ้ั้นกั�ริจำำ�หน่�ยด้์วัย นอกัจำ�กันั�น กัลุ่มีบริิษััทฯ ได้์เพิ�มีควั�มีริะมัีด์ริะวัังในกั�ริผลิตั้หนังสือใหม่ีและควับคุมีป็ริิมี�ณิ
ยอด์พิมีพ์ให้สอด์คล้องกัับควั�มีต้ั้องกั�ริในตั้ล�ด์ และแนวัโน้มีกั�ริบริิโภคในอน�คตั้สำ�หรัิบรูิป็แบบสิ�งพิมีพ์ เพื�อให้มีีสินค้�
คงเหลืออยูใ่นป็ริิมี�ณิที�เหมี�ะสมีมี�กัข้�น ทั�งนี� กัลุ่มีบริิษััทฯ มีีนโยบ�ยกั�ริบริิห�ริคลังสินค้� โด์ยกั�ริกัำ�หนด์จำำ�นวันสินค้�
ไม่ีให้มีีป็ริิมี�ณิคงเหลือมี�กักัว่ั�ปี็ก่ัอน 

นอกัจำ�กันี� ยงัมีีกั�ริจำดั์จำำ�หน่�ยในรูิป็แบบดิ์จิำทัล ซ้ื้�งมีีแนวัโน้มีเป็็นที�ต้ั้องกั�ริของตั้ล�ด์มี�กัข้�นเรืิ�อยๆ ซ้ื้�งจำะไม่ีมีีสินค้�คงเหลือ
ต่ั้�งจำ�กักั�ริผลิตั้หนังสือในรูิป็แบบสิ�งพิมีพ์ เนื�องจำ�กัสินค้�อยู่ในรูิป็แบบดิ์จำิทัล ริวัมีถ้ืงกั�ริคำ�นวัณิริ�ยได้์และค่�ใช้จ่ำ�ย  
เมืี�อมีีกั�ริซืื้�อข�ยเกิัด์ข้�นเท่�นั�น
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1.5	ความเสี�ยงจากกลุ่ัมผู้ิถ่อุหุ้นรายใหญ่่มีอิุทธิุพัลัตุ่อุการกำาหนดนโยบายแลัะบริหารจัดการกลุ่ัมบริษัทฯ

ภ�ยหลังกั�ริเสนอข�ยหุ้นส�มัีญเพิ�มีทุนแบบกัำ�หนด์วััตั้ถุืป็ริะสงค์ (Specific Objective) เพื�อเสนอข�ยให้แก่ับุคคลใน 
วังจำำ�กััด์ ทำ�ให้กัลุ่มี Silom Road Limited และน�ยวิัโริจำน์ ตัั้�งเจำตั้น�พริ ถืือหุ้นริวัมีกัันร้ิอยละ 53.48 ของทุนชำ�ริะแล้วั 
ซ้ื้�งอ�จำควับคุมีคะแนนเสียงในกั�ริลงมีติั้ที�สำ�คัญในกั�ริป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้นส่วันใหญ่ได้์ ริวัมีถ้ืงเสียงส่วันใหญ่ในมีติั้พิเศษั 
ที�กัฎหมี�ยหรืิอข้อบังคับของบริิษััทฯ กัำ�หนด์ให้ต้ั้องได้์รัิบเสียง 3 ใน 4 ของจำำ�นวันหุ้นที�เข้�ป็ริะชุมีและมีีสิทธิัออกัเสียง 
ทำ�ให้ผู้ถืือหุ้นริ�ยอื�นอ�จำไม่ีส�มี�ริถืริวับริวัมีคะแนนเพื�อตั้ริวัจำสอบและถืว่ังดุ์ลเรืิ�องที�ผู้ถืือหุ้นริ�ยใหญ่เสนอได้์ อย�่งไริก็ัตั้�มี 
บริิษััทฯ ได้์ป็ฏิบัติั้ตั้�มีหลักักั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริที�ดี์ ริวัมีถ้ืงหลักักั�ริคุ้มีคริองผู้ถืือหุ้นส่วันน้อยโด์ยเคร่ิงครัิด์อยู่แล้วั และ
มีีกั�ริกัำ�หนด์มี�ตั้ริกั�ริกั�ริทำ�ริ�ยกั�ริที�เกีั�ยวัโยงกัับกัริริมีกั�ริ ผู้ถืือหุ้นใหญ่ ผู้มีีอำ�น�จำควับคุมีกิัจำกั�ริ ริวัมีถ้ืงบุคคลที�มีี
ควั�มีขัด์แย้ง ซ้ื้�งบุคคลดั์งกัล่�วัจำะไม่ีมีีสทิธิั�ในกั�ริอนุมัีติั้ริ�ยกั�รินั�นๆ เพื�อให้กั�ริด์ำ�เนินธุัริกิัจำของบริิษััทฯ เป็็นไป็อย่�งโป็ร่ิงใส่ 
อย่�งไริก็ัตั้�มี เพื�อถ่ืวังดุ์ลกั�ริบริิห�ริง�นของผู้ถืือหุ้นริ�ยใหญ่ บริิษััทฯ จ้ำงได้์แต่ั้งตัั้�งกัริริมีกั�ริอิสริะที�เป็็นบุคคลภ�ยนอกั
จำำ�นวัน 3 ท่�น เพื�อทำ�หน้�ที�ในกั�ริตั้ริวัจำสอบกั�ริด์ำ�เนินง�นของผู้บริิห�ริและด์ูแลผลป็ริะโยชน์ของผู้ถืือหุ้นริ�ยย่อย 
อีกัด้์วัย

2. คว�มเสี่ยงด้�นธุรกิจ

2.1	ความเสี�ยงจากการเปลีั�ยนแปลังขอุงภาวะอุุตุสาหกรรมส่�อุแลัะสิ�งพิัมพ์ั

จำ�กัสภ�วัะถืด์ถือยอย่�งต่ั้อเนื�องของอุตั้ส�หกัริริมีสื�อและสิ�งพิมีพ์ โด์ยเฉพ�ะสื�อสิ�งพิมีพ์รูิป็แบบเดิ์มีที�ค่อยๆ ลด์ควั�มีนิยมีลง 
ส่งผลให้ปั็จำจุำบันมีีผู้ป็ริะกัอบกั�ริธัรุิกิัจำสื�อสิ�งพิมีพ์หล�ยริ�ยป็ริะสบปั็ญห�ข�ด์ทนุ และบ�งแห่งต้ั้องปิ็ด์ตัั้วัหรืิอป็รัิบตัั้วัเข้�สู่
ดิ์จิำทัลแทน ดั์งนั�น กัลุ่มีบริิษััทฯ ยังต้ั้องเผชิญกัับควั�มีเสี�ยงและกั�ริแข่งขันที�รุินแริงในธุัริกิัจำ ทำ�ให้ผลป็ริะกัอบกั�ริไม่ีอ�จำ
เป็็นไป็ตั้�มีที�ค�ด์หวัังไว้ั 

ขณิะที�กั�ริพัฒน�เทคโนโลยสี�ริสนเทศและกั�ริสื�อส�ริในปั็จำจุำบันเป็็นไป็อย่�งริวัด์เร็ิวั และมีีป็ริะสิทธิัภ�พมี�กัข้�น ป็ริะกัอบกัับ
อุป็กัริณ์ิท�งด้์�นเทคโนโลยีมีีริ�ค�ถูืกัลง ทำ�ให้ผู้บริิโภคหันไป็ใช้เวัล�กัับอุป็กัริณ์ิดิ์จิำทัลมี�กัข้�น โด์ยเฉพ�ะกั�ริอ่�นหนังสือ
กั�ร์ิตูั้นญี�ปุ่็นที�ผู้ติั้ด์ตั้�มีส่วันมี�กัจำะเป็็นเด็์กัและเย�วัชนเป็็นหลักั ซ้ื้�งมีีควั�มีคุ้นเคยกัับอุป็กัริณ์ิเทคโนโลยีมี�กักัว่ั�วััยอื�นๆ 
ทำ�ให้กัริะแสของตั้ล�ด์ e-Book เริิ�มีได้์รัิบควั�มีสนใจำมี�กัข้�นตั้�มีลำ�ดั์บ แต่ั้บริิษััทฯ ค�ด์ว่ั�ยังต้ั้องใช้เวัล�อีกัริะยะกัว่ั�ที� 
ผู้บริิโภคจำะเริิ�มีคุ้นชินกัับกั�ริอ่�นหนังสือผ่�นสื�ออิเล็กัทริอนิกัส์ และเริิ�มีมีีผลกัริะทบต่ั้อธุัริกิัจำหนังสืออย่�งมีีนัยสำ�คัญ 

โด์ยกัลุ่มีบริิษััทฯ ได้์กัำ�หนด์นโยบ�ยในกั�ริบริิห�ริจำดั์กั�ริเพื�อลด์ผลกัริะทบในท�งลบใหไ้ด้์มี�กัที�สุด์ เพื�อให้ส�มี�ริถืบริิห�ริ
จัำด์กั�ริและด์ำ�เนินง�นได้์อย่�งมีีป็ริะสิทธิัภ�พ และเตั้รีิยมีควั�มีพร้ิอมีในทุกัด้์�น เช่น กั�ริคัด์เลือกัหัวัหนังสือที�น่�สนใจำ 
กั�ริควับคุมีกั�ริผลิตั้หนังสือให้สอด์คล้องกัับป็ริะมี�ณิกั�ริยอด์ข�ย ริวัมีถ้ืงมีีกั�ริป็รัิบโคริงสร้ิ�งธุัริกิัจำ กั�ริลงทุนในโคริงสร้ิ�ง
พื�นฐ�น กั�ริเจำริจำ�ขอรัิบลิขสิทธิั�หนังสือดิ์จิำทัล และกัลยุทธ์ักั�ริด์ำ�เนินง�นต่ั้�งๆ เพื�อริองรัิบกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงที�จำะเกิัด์ข้�น 
สร้ิ�งควั�มีได้์เป็รีิยบในเชิงธุัริกิัจำ ตั้ลอด์จำนสร้ิ�งควั�มีเชื�อมัี�นให้กัับผู้บริิโภค โด์ยค�ด์ว่ั�ริ�ยได้์จำ�กักั�ริข�ยสื�อดิ์จิำทลัจำะค่อยๆ 
เพิ�มีข้�น และส�มี�ริถืทด์แทนริ�ยได้์จำ�กักั�ริข�ยสื�อสิ�งพิมีพ์และหนังสือกั�ร์ิตูั้นที�มีีแนวัโน้มีหด์ตัั้วัลงได้์ 
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2.2	ความเสี�ยงด้านการขาย	แลัะการตุลัาด	(Sale	&	Marketing	Risk)

กั�ริรัิกัษั�ริ�ยได้์ให้สมีำ��เสมีออย่�งต่ั้อเนื�องก็ัเป็็นอีกัปั็จำจัำยหน้�งที�มีีควั�มีสำ�คัญต่ั้อผลป็ริะกัอบกั�ริของบริิษััทฯ โด์ยเฉพ�ะ
ในสภ�วักั�ริณ์ิที�ภ�วัะตั้ล�ด์ และเศริษัฐกิัจำมีีควั�มีผันผวัน จำ�กัควั�มีไม่ีสมีดุ์ลของอุป็สงค์และอุป็ท�น 

ดั์งนั�น บริิษััทฯ จ้ำงกัริะจำ�ยควั�มีเสี�ยงโด์ยคัด์เลือกัหัวัหนังสือให้มีีควั�มีหล�กัหล�ย (Diversify Product Portfolio) มี�กัข้�น 
และกัำ�หนด์สัด์ส่วันกั�ริข�ยผลิตั้ภัณิฑ์ิในแต่ั้ละช่องท�ง แต่ั้ละป็ริะเภทให้เหมี�ะสมีกัับสภ�พตั้ล�ด์ที�เป็ลี�ยนแป็ลง (Sales 
Portfolio) ริวัมีถ้ืงกั�ริขย�ยฐ�นตั้ล�ด์เข้�สู่ตั้ล�ด์ลูกัค้�ป็ล�ยท�ง (End-use Market Entry) และห�ลูกัค้�กัลุ่มีใหม่ี  
(Acquire New Customer) ที�สนใจำอ่�นหนังสืออิเล็กัทริอนกิัส์ เพื�อตั้อบสนองไลฟ่ส์ไตั้ล์ที�เป็ลี�ยนแป็ลงไป็ของลกูัค้� ทั�งนี� 
บริิษััทฯ ได้์ร่ิวัมีมืีอกัับพันธัมิีตั้ริ โด์ยนำ�หนังสือและสินค้�ลิขสิทธิั�ที�เกีั�ยวัข้องกัับหนังสือของบริิษััทฯ มี�จำำ�หน่�ยร่ิวัมีกัันผ่�น
เว็ับไซื้ต์ั้ของบริิษััทฯ เพื�อเพิ�มีควั�มีหล�กัหล�ย และลด์ค่�ขนส่งจำ�กักั�ริที�ลูกัค้�ส�มี�ริถืสั�งสินค้�หล�ยริ�ยกั�ริริวัมีกััน
สำ�หรัิบกั�ริส่งเพียงครัิ�งเดี์ยวั แทนที�จำะต้ั้องซืื้�อแยกัผ่�นหล�ยเว็ับไซื้ต์ั้

2.3	ความเสี�ยงจากช่ิอุงทางการจัดจำาหน่าย

บริิษััทฯ จำำ�หน่�ยสินค้�ผ่�นช่องท�งตั้่�งๆ ที�หล�กัหล�ย เพื�อให้ลูกัค้�ส�มี�ริถืซื้ื�อสินค้�ได์้สะด์วักั และสอด์คล้องกัับ
พฤติั้กัริริมีกั�ริซืื้�อในแต่ั้ละไลฟ์่สไตั้ล์ โด์ยมีีริ�ยละเอียด์ในแต่ั้ละช่องท�ง ดั์งนี� 

ช่องท�งกั�ริจัำด์จำำ�หน่�ยโมีเดิ์ร์ินเทริด์ เป็็นช่องท�งที�ช่วัยส่งเสริิมีภ�พลักัษัณ์ิสินค้� เนื�องจำ�กัรูิป็แบบและพื�นที�กั�ริจัำด์วั�ง
สินค้� มีีกั�ริแบ่งตั้�มีป็ริะเภทสินค้�อย่�งชัด์เจำน อย่�งไริก็ัตั้�มีตัั้�งแต่ั้ปี็ 2559 ผู้รัิบจัำด์จำำ�หน่�ยป็รัิบเป็ลี�ยนนโยบ�ยด้์วัยกั�ริ
ลด์กั�ริกัริะจำ�ยหนังสือไป็ยังหน้�ร้ิ�น และใช้วิัธีักั�ริคัด์สริริยอด์กัริะจำ�ยสินค้�จำ�กัสถิืติั้กั�ริข�ยในแต่ั้ละหมีวัด์หนังสือลง
ในแตั้่ละส�ข� ดั์งนั�น หนังสือที�พิมีพ์ออกัมี�จำะถืูกัจำำ�กััด์พื�นที�กั�ริวั�งที�หน้�ร้ิ�นเพียงบ�งส�ข� ส่งผลให้ผู้บริิโภคห�ซื้ื�อ
หนังสือได้์ย�กัข้�น ซ้ื้�งส่งผลกัริะทบตั้อ่ยอด์ข�ยในภ�พริวัมี ดั์งนั�น ท�งบริิษััทฯ จ้ำงได์ป้็รัิบวิัธีักั�ริจำดั์จำำ�หน่�ย โด์ยจัำด์จำำ�หน�่ย
โด์ยตั้ริงกัับร้ิ�นหนังสือต่ั้�งๆ ตั้�มีควั�มีเหมี�ะสมีของป็ริะเภทหนังสือ เช่น ร้ิ�นน�ยอินทร์ิ ร้ิ�นบีทูเอส ร้ิ�นซีื้เอ็ด์  
ศูนย์หนังสือจุำฬ�ฯ ร้ิ�นคิโนคุนิยะ และร้ิ�นเอเชียบุ�ค แทนกั�ริจำำ�หน่�ยรูิป็แบบเดิ์มี เนื�องจำ�กักั�ริจำำ�หน่�ยโด์ยตั้ริง นอกัจำ�กั
จำะเป็็นกั�ริลด์ค่�คอมีมิีชชั�นที�ต้ั้องจ่ำ�ยให้กัับตัั้วัแทนจำำ�หน่�ยสินค้�แล้วั ยังทำ�ให้บริิษััทฯ ทริ�บควั�มีต้ั้องกั�ริที�แท้จำริิง  
และส�มี�ริถืบริิห�ริสินค้�คงคลัง และต้ั้นทุนได้์อย่�งมีีป็ริะสิทธิัภ�พยิ�งข้�น

ช่องท�งกั�ริจำำ�หน่�ยเอเย่นต์ั้ เป็็นช่องท�งที�เน้นกั�ริจำำ�หน่�ยหนังสือกั�ร์ิตูั้น พื�นที�กั�ริจัำด์วั�งสินค้�มีีควั�มีจำำ�กััด์ ไม่ีมีีพื�นที�
มี�กัพอสำ�หรัิบกั�ริตั้กัแต่ั้งดิ์สเพลย์หนังสือ ทำ�ให้มีีควั�มีเสี�ยงเนื�องจำ�กัหนังสือไม่ีอยู่ในตั้ำ�แหน่งที�โด์ด์เด่์น อ�จำจำะทำ�ให้ 
เสียโอกั�สในกั�ริข�ย และควั�มีเสี�ยงเนื�องจำ�กักั�ริคืนหนังสือในจำำ�นวันมี�กั และกั�ริด์ำ�เนินง�นส่วันใหญ่เป็็นธุัริกิัจำคริอบครัิวั
แบบเล็กัๆ ที�ทำ�มี�เป็็นเวัล�น�น ไม่ีมีีริะบบบันท้กักั�ริข�ยที�แน่นอน ทำ�ให้ย�กัต่ั้อกั�ริที�จำะติั้ด์ตั้�มีผลกั�ริข�ยที�ชัด์เจำน  
อีกัทั�งสัด์ส่วันท�งกั�ริตั้ล�ด์เริิ�มีลด์น้อยลงเนื�องจำ�กัพฤติั้กัริริมีผู้บริิโภคเป็ลี�ยนไป็เดิ์นซืื้�อหนังสือในห้�งสริริพสินค้�มี�กัข้�น 
หรืิอซืื้�อผ่�นช่องท�งอีคอมีเมิีร์ิซื้

ช่องท�งกั�ริจำดั์จำำ�หน่�ยอีคอมีเมิีร์ิซื้ เป็็นช่องท�งที�มีีแนวัโนม้ีเตั้บิโตั้มี�กัข้�น สร้ิ�งควั�มีสะด์วักัใหลู้กัค้�โด์ยไม่ีต้ั้องเสียเวัล�
เดิ์นท�งในกั�ริซืื้�อสินค้� และจำะเป็็นช่องท�งกั�ริจัำด์จำำ�หน่�ยที�จำะช่วัยลด์ปั็จำจัำยเสี�ยงจำ�กัช่องท�งกั�ริจัำด์จำำ�หน่�ย 
โมีเดิ์ร์ินเทริด์และเอเย่นต์ั้ โด์ยปั็จำจุำบัน บริิษััทฯ จำำ�หน่�ยหนังสือในช่องท�งนี�ผ่�นช่องท�งอีคอมีเมิีร์ิซื้ของบริิษััทฯ ในน�มี 
www.nejavu.com เป็็นหลักั และยังคงพัฒน�ธุัริกิัจำอีคอมีเมิีร์ิซื้อย่�งต่ั้อเนื�อง ทั�งควั�มีสะด์วักัในกั�ริสั�งซืื้�อและมีีควั�มี
ป็ลอด์ภัย ให้ส�มี�ริถืแข่งขันได้์อย่�งมีีป็ริะสิทธิัภ�พและยั�งยืน
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2.4	ความเสี�ยงด้านการจัดหาลิัขสิทธิุ�สิ�งพิัมพ์ั		

ในกั�ริป็ริะกัอบธุัริกิัจำสิ�งพิมีพ์ กัลุ่มีบริิษััทฯ ไม่ีได้์เป็็นเจ้ำ�ของลิขสิทธิั�สิ�งพิมีพ์ ส่วันใหญ่ที�ผลิตั้และจัำด์จำำ�หน่�ย เป็็นกั�ริจัำด์ซืื้�อ
ลิขสิทธิั�สิ�งพิมีพ์มี�จำ�กัเจ้ำ�ของลิขสิทธิั�ซ้ื้�งเป็็นนักัเขียนหรืิอสำ�นักัพิมีพ์ทั�งในและต่ั้�งป็ริะเทศจำำ�นวันหล�ยริ�ย เพื�อนำ�มี�
ผลิตั้และจัำด์จำำ�หน่�ยเพียงริ�ยเดี์ยวั (Exclusive) ในป็ริะเทศไทย ซ้ื้�งส่วันใหญ่มีีริะยะเวัล� 3 ถ้ืง 7 ปี็ และมีีสิทธิัต่ั้ออ�ยุ
สัญญ�ได์ใ้นริ�ค�และเงื�อนไขเด์มิี ทั�งนี� เจ้ำ�ของลขิสิทธิั�ส�มี�ริถืยกัเลิกัสัญญ�ได์ ้ห�กักัลุ่มีบริิษััทฯ ทำ�ผิด์สัญญ� และ/หริอื
มีีปั็ญห�ด้์�นกั�ริเงิน และ/หรืิออยูใ่นสถื�นะล้มีละล�ย เป็็นต้ั้น ดั์งนั�น กัลุ่มีบริิษััทฯ จ้ำงอ�จำมีีควั�มีเสี�ยงที�ไม่ีส�มี�ริถืจัำด์ห�
ลิขสิทธิั�สิ�งพิมีพ์ที�ต้ั้องกั�ริมี�ผลิตั้และจัำด์จำำ�หน่�ยได้์ นอกัจำ�กันี� กัลุ่มีบริิษััทฯ อ�จำมีีควั�มีเสี�ยงจำ�กักั�ริที�เจ้ำ�ของลิขสิทธิั� 
ไม่ีต่ั้ออ�ยุสัญญ� หรืิอยกัเลิกัสัญญ� ซ้ื้�งอ�จำส่งผลกัริะทบต่ั้อกั�ริด์ำ�เนินธุัริกิัจำ ฐ�นะท�งกั�ริเงิน และผลป็ริะกัอบกั�ริของ
กัลุ่มีบริิษััทฯ ในอน�คตั้ 

อย่�งไริก็ัตั้�มี กัลุ่มีบริิษััทฯไม่ีเคยป็ริะสบปั็ญห�ด้์�นกั�ริจัำด์ห�ลิขสิทธิั�สิ�งพิมีพ์จำ�กัเจ้ำ�ของลิขสิทธิั�ทั�งในป็ริะเทศและ 
ต่ั้�งป็ริะเทศในช่วังที�ผ่�นมี� เนื�องจำ�กัตั้ล�ด์สิ�งพิมีพ์มีีขน�ด์ใหญ่และมีีลิขสิทธิั�สิ�งพิมีพ์ป็ริะเภทต่ั้�งๆ ให้เลือกัซืื้�อเป็็น 
จำำ�นวันมี�กั ริวัมีทั�งกัลุ่มีบริิษััทฯ ยังมีีควั�มีสัมีพันธ์ัที�ดี์กัับนักัเขียนและสำ�นักัพิมีพ์ที�มีีชื�อเสียงหล�ยริ�ย และป็ริะสบ 
ควั�มีสำ�เร็ิจำในกั�ริผลิตั้และจัำด์จำำ�หน่�ยสื�อสิ�งพิมีพ์ป็ริะเภทหนังสือมี�อย่�งต่ั้อเนื�อง กัลุ่มีบริิษััทฯ จ้ำงส�มี�ริถืเลือกัซืื้�อลิขสิทธิั�
สิ�งพิมีพ์ที�ต้ั้องกั�ริและได้์รัิบควั�มีไว้ัวั�งใจำจำ�กัเจ้ำ�ของลิขสิทธิั�ในกั�ริให้ลิขสิทธิั�สิ�งพิมีพ์ที�มีีแนวัโน้มีที�จำะได้์รัิบควั�มีนิยมีสูง
มี�ผลิตั้และจัำด์จำำ�หน่�ย  นอกัจำ�กันี� กัลุ่มีบริิษััทฯ ยังป็ฏิบัติั้ตั้�มีสัญญ�อย่�งเคร่ิงครัิด์ จ้ำงไม่ีมีีปั็ญห�เรืิ�องกั�ริไม่ีต่ั้อสัญญ�
หรืิอยกัเลิกัสัญญ�ตั้ลอด์ริะยะเวัล�ที�ผ่�นมี� 

กัลุ่มีบริิษััทฯ ยังได้์วั�งแผนกั�ริผลิตั้หนังสือที�มีีควั�มีหล�กัหล�ย ทั�งเนื�อห�เจ้ำ�ของลิขสิทธิั� และป็ริะเทศที�เป็็นเจ้ำ�ของ
ลิขสิทธิั� เพื�อลด์กั�ริพ้�งพิงเนื�อห�เจ้ำ�ของลิขสิทธิั� และป็ริะเทศใด์ป็ริะเทศหน้�งมี�กัจำนเกิันไป็ อีกัทั�งยังผลิตั้หนังสือต้ั้นฉบับ
โด์ยนักัเขียนไทยเพิ�มีข้�น อันเป็็นกั�ริกัริะจำ�ยควั�มีเสี�ยงแบบหน้�ง ซ้ื้�งกัลุ่มีบริิษััทฯ ได้์พัฒน�ทีมีง�นให้มีีศักัยภ�พในกั�ริ
ผลิตั้เนื�อห� หรืิอห�ผู้สร้ิ�งสริริค์เนื�อห�จำ�กัในป็ริะเทศเองควับคู่กัันอีกัด้์วัย

2.5	ความเสี�ยงจากการลัักลัอุบทำาซ้ำำ�าเน่�อุหา	

มีีเว็ับไซื้ต์ั้ที�ลักัลอบนำ�เสนอสื�อ เช่น กั�ร์ิตูั้น โด์ยผิด์กัฎหมี�ยอยู่พอสมีควัริ ทำ�ให้ลูกัค้�บ�งส่วันบริิโภคสื�อดั์งกัล่�วัโด์ย 
ไม่ีเสียค่�ใช้จ่ำ�ย ส่งผลต่ั้อกั�ริตัั้ด์สินใจำซืื้�อสินค้�ดั์งกัล่�วัแบบถูืกักัฎหมี�ย ดั์งนั�น จ้ำงจำำ�เป็็นต้ั้องคัด์เลือกัเนื�อห�ที�ดี์ โด์ด์เด่์น
และแตั้กัต่ั้�ง พร้ิอมีๆ กัับกั�ริใช้เทคโนโลยีที�ดี์ มีีควั�มีป็ลอด์ภัยสูง และกั�ริให้บริิกั�ริที�เป็็นเลิศ ซ้ื้�งกัลุ่มีบริิษััทฯ ได้์แสวังห�
เนื�อห�อิเล็กัทริอนิกัส์ที�มีีเอกัลักัษัณ์ิ ทั�งในป็ริะเทศและต่ั้�งป็ริะเทศ ตั้ลอด์จำนห�วิัธีักั�รินำ�เสนอที�เหนือกัว่ั�เว็ับไซื้ต์ั้ที� 
ผิด์กัฎหมี�ยเหล่�นั�น และตั้ลอด์จำนนำ�เสนอข�ยในริ�ค�ที�น่�สนใจำ ซ้ื้�งปั็จำจุำบันกัลุ่มีบริิษััทฯ ได้์มีีกั�ริติั้ด์ต่ั้อและเจำริจำ�กัับ 
ผู้พัฒน�โป็ริแกัริมีชั�นนำ�และได้์รัิบกั�ริยอมีรัิบของป็ริะเทศ เพื�อนำ�เนื�อห�ของหนังสือและกั�ร์ิตูั้นเพื�อผลิตั้และจำำ�หน่�ย 
ในรูิป็แบบสื�อดิ์จิำทัล

2.6	ความน่าเช่ิ�อุถ่อุขอุงเว็บไซ้ำต์ุ	ถูกกระทบได้ง่าย	

ปั็จำจุำบันเริ�ต้ั้องยอมีรัิบว่ั�สังคมีออนไลน์ได้์เข้�มี�มีีบทบ�ทและมีีส่วันต่ั้อควั�มีคิด์ กั�ริตัั้ด์สินใจำ กั�ริรัิบรู้ิข่�วัส�ริตั้่�งๆ  
ผ่�นสื�อออนไลน์ ทั�งโซื้เชียลมีีเดี์ย บล็อค กัริะทู้ และอื�นๆ ซ้ื้�งพฤติั้กัริริมีของผู้บริิโภคในปั็จำจุำบนั นิยมีค้นห�ข้อมูีลของสินค้�
และบริิกั�ริ ก่ัอนทำ�กั�ริตั้ัด์สินใจำซืื้�อสินค้�และบริิกั�ริต่ั้�งๆ ซ้ื้�งข้อมูีลเหล่�นั�น เป็็นปั็จำจัำยภ�ยนอกัที�ควับคุมีได์้ย�กั ทั�งนี� 
ข้�นอยู่กัับควั�มีพ้งพอใจำในสินค้�และบริิกั�ริของผู้บริิโภคเป็็นหลักั ดั์งนั�น จ้ำงจำำ�เป็็นที�จำะต้ั้องควับคุมีและรัิกัษั�มี�ตั้ริฐ�น
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ของงานบริิการิท้ั้�งริะบบ ท่ั้�มี่ความีจำำาเป็็นและสำำาค้ญอย่่างมีากต่่อธุุริกิจำอ่คอมีเมิีร์ิซท่ั้�มี่ห้ัวใจำหัล้ก คือ ความีริวดเร็ิวและ 
ถููกต้่อง เช่่น ริะบบของเว็บไซต์่ ริะบบโลจิำสำติ่กส์ำ การิต่ริวจำสำอบคุณภาพของสิำนค้า ริะบบการิช่ำาริะเงิน ริะบบคืนสิำนค้า 
งานบริิการิหัล้งการิขาย่ ช่่องทั้างการิต่ิดต่่อท่ั้�สำะดวกริวดเร็ิว ริวมีท้ั้�งการิสืำ�อสำาริการิต่ลาดทั้่�จำะต่้องม่ีความีริะม้ีดริะว้ง 
เป็็นพิเศษ 

ในปี็ 2563 บริิษ้ทั้ฯ ย่้งคงป็ร้ิบป็รุิงและพ้ฒนาเว็บไซต์่ ริวมีถึูงริะบบหัล้งบ้าน อย่่างต่่อเนื�อง เพื�อให้ัม่ีป็ริะสิำทั้ธิุภาพมีากขึ�น 
โดย่นำาข้อด้อย่ต่่างๆ มีาป็ร้ิบป็ริุง เพื�อให้ัลูกค้าได้ร้ิบป็ริะสำบการิณ์ท่ั้�ด่ท่ั้�สุำด ภาย่ใต้่ชื่�อ www.nejavu.com ริวมีถูึงการิ 
นำาริะบบการิช่ำาริะเงินของ 2C2P ซึ�งเป็็นต้่วแทั้นช่ำาริะเงินท่ั้�ได้มีาต่ริฐานมีาใช้่ เพื�อทั้ำาให้ัผูู้้บริิโภคม่ีความีเชื่�อม้ี�นในริะบบ
การิช่ำาริะเงิน และต้่ดสิำนใจำซื�อสิำนค้าผู่้านช่่องทั้างอ่คอมีเมิีร์ิซของบริิษ้ทั้ฯ มีากขึ�น ท้ั้�งน่� บริิษ้ทั้ฯ คำานึงถึูงบริิการิหัล้งการิขาย่ 
และเส่ำย่งสำะท้ั้อนท่ั้�ได้ร้ิบจำากลูกค้าเป็็นสำำาค้ญ ซึ�งทั้ำาให้ัลูกค้ารู้ิสึำกอุ่นใจำ และเป็็นต้่วแป็ริสำำาค้ญท่ั้�ทั้ำาให้ัลูกค้าต้่ดสิำนใจำ 
กล้บมีาซื�อสิำนค้าซำ�า

3. ความเสี่่�ยงด้้านการเงิน

3.1 ความเส่ี่�ยงด้้านการให้้สิี่นเช่ื่�อ 

บริิษ้ทั้ฯ ม่ีความีเส่ำ�ย่งด้านการิให้ัสิำนเชื่�อท่ั้�เก่�ย่วเนื�องก้บลูกหัน่�การิค้า อย่า่งไริก็ต่ามี บริิษ้ทั้ฯ ได้จ้ำดให้ัม่ีนโย่บาย่การิกำาหันด
วงเงินการิใหั้สิำนเชื่�อก้บลูกค้าอย่่างเหัมีาะสำมี ริวมีถึูงม่ีริะบบการิต่ิดต่ามีทั้วงถูามีหัน่�อย่่างสำมีำ�าเสำมีอ และกำาหันดใหั้ม่ี 
การิทั้บทั้วนวงเงินการิให้ัสิำนเชื่�อก้บลูกหัน่�ของบริิษ้ทั้ฯ เป็็นป็ริะจำำาทุั้กปี็ เพื�อป็ร้ิบเป็ล่�ย่นวงเงินการิให้ัสิำนเชื่�อท่ั้�เหัมีาะสำมี 
และสำอดคล้องก้บสำภาพเศริษฐกิจำในปั็จำจุำบ้น เนื�องจำากบริิษ้ทั้ฯ ม่ีนโย่บาย่การิให้ัสิำนเชื่�อท่ั้�ริะม้ีดริะว้ง ม่ีการิพิจำาริณาค่าเผืู้�อ
หัน่�สำงส้ำย่จำะสูำญอย่่างเหัมีาะสำมี จึำงเชื่�อว่าบริิษ้ทั้ฯ ม่ีความีเส่ำ�ย่งจำากการิท่ั้�ลูกหัน่�ไม่ีช่ำาริะหัน่�อยู่่ในริะด้บต่ำ�า

3.2 ความเส่ี่�ยงด้้านการบริห้ารเงินทุุน 

บริิษ้ทั้ฯ ม่ีการิกำาหันดข้�นต่อนและวงเงินการิอนุม้ีติ่สำำาหัร้ิบการิลงทุั้นป็ริะเภทั้ต่่างๆ โดย่เลือกลงทุั้นในกลุ่มีหัล้กทั้ร้ิพย่์ท่ั้�ม่ี
ความีเส่ำ�ย่งต่ำ�า ด้งน้�น จึำงม่ีความีเส่ำ�ย่งด้านการิบริิหัาริเงินทุั้นอยู่่ในริะด้บต่ำ�า

4. ความเสี่่�ยงด้้านการผลิิต

4.1 ความเส่ี่�ยงจากการได้้รับมอบสิี่นค้าไม่ตรงตามคุณภาพ และล่าช้ื่ากว่ากำาห้นด้

เนื�องจำากบริิษ้ทั้ฯ ไมี่ได้ม่ีโริงพิมีพ์เป็็นของต่นเอง ด้งน้�น การิต่่พิมีพ์หัน้งสืำอจึำงต้่องจ้ำางโริงพิมีพ์อื�นในการิผู้ลิต่หัน้งสืำอ  
ซึ�งบริิษ้ทั้ฯ ไม่ีสำามีาริถูควบคุมีข้�นต่อนการิผู้ลิต่ได้อย่า่งใกล้ชิ่ด ทั้ำาให้ัม่ีความีเส่ำ�ย่งท่ั้�สิำนค้าจำะบกพร่ิองจำากกริะบวนการิผู้ลิต่ 
แม้ีจำะม่ีการิต่ริวจำสำอบแล้วก็ต่ามี ริวมีถึูงอาจำได้ร้ิบล่าช้่ากว่าท่ั้�วางแผู้นไว้ ซึ�งบริิษ้ทั้ฯ ต้่องร้ิบผิู้ดช่อบต่่อความีเส่ำย่หัาย่ 
ด้งกล่าว    

ด้งน้�น เพื�อเป็็นการิลดความีเส่ำ�ย่งให้ัเกิดผู้ลกริะทั้บต่่อธุุริกิจำน้อย่ท่ั้�สุำด บริิษ้ทั้ฯ จึำงได้เลือกใช้่โริงพิมีพ์ท่ั้�ได้มีาต่ริฐาน 4 แห่ัง 
ในการิจ้ำางผู้ลิต่หัน้งสืำอ หัากโริงพิมีพ์ใดม่ีกำาล้งการิผู้ลิต่ไม่ีเพ่ย่งพอ บริิษ้ทั้ฯ ย่ง้สำามีาริถูให้ัโริงพิมีพ์อื�นพิมีพ์ทั้ดแทั้นได ้ และ
ม่ีการิต่ริวจำสำอบอย่่างละเอ่ย่ดก่อนต่่พิมีพ์จำริิงทุั้กคร้ิ�ง นอกจำากน่� การิท่ั้�เลือกใช้่โริงพิมีพ์หัลาย่แห่ัง ทั้ำาให้ับริิษ้ทั้ฯ สำามีาริถู
ต่่อริองริาคาเพื�อควบคุมีต้่นทุั้นการิพิมีพ์ได้อย่่างเหัมีาะสำมีอ่กด้วย่ 
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5. คว�มเสี่ยงของธุรกิจให้เช่�พื้นที่อ�ค�รสำ�นักง�น

5.1	ความเสี�ยงจากการชิะลัอุตัุวขอุงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมขอุงประเทศ	

ภ�พริวัมีของตั้ล�ด์สำ�นักัง�นในกัริุงเทพ เป็็นตั้ล�ด์ที�ได้์รัิบผลกัริะทบน้อยที�สุด์เมืี�อเทียบกัับภ�คอื�นๆ แมี้ว่ั�ตั้ล�ด์อ�ค�ริ
สำ�นักัง�นจำะได้์ริบัผลกัริะทบจำ�กักั�ริแพร่ิริะบ�ด์ของโควิัด์-19 ด้์วัยเช่นเดี์ยวักััน แต่ั้จำะยงัไม่ีรัิบรู้ิผลกัริะทบในทันที แต่ั้ห�กั
สถื�นกั�ริณ์ิกั�ริแพริร่ิะบ�ด์ยงัไม่ีดี์ข้�น ตั้ล�ด์อ�ค�ริสำ�นักัง�นกัอ็�จำจำะได้์รัิบผลกัริะทบเป็็นอย�่งมี�กัเช่นเดี์ยวักัับธุัริกิัจำอื�นๆ 
เนื�องจำ�กักั�ริแพร่ิริะบ�ด์ของไวัรัิสโควิัด์-19 อ�จำส่งผลกัริะทบให้มีีคนว่ั�งง�นมี�กักัว่ั� 6.5 ล้�นคน ซ้ื้�งส่งผลให้ผู้เช่�หล�ยริ�ย
ที�ได้์รัิบผลกัริะทบต่ั้อเนื�อง ธุัริกิัจำอ�จำปิ็ด์ตัั้วัลงจำนต้ั้องยกัเลิกัสัญญ�เช่�หรืิอป็รัิบลด์ขน�ด์พื�นที�ลงเพื�อลด์ค่�ใช้จ่ำ�ยให้ส�มี�ริถื
ป็ริะคับป็ริะคองธุัริกิัจำไป็ได้์

อย่�งไริก็ัตั้�มี ผลกัริะทบที�เกิัด์ข้�นเป็็นเพียงริะยะสั�น อีกัทั�งตั้ล�ด์อ�ค�ริสำ�นักัง�นถืือวั่�มีีควั�มีเสี�ยงน้อยกัว่ั�ธุัริกิัจำ
อสังห�ริิมีทรัิพย์ป็ริะเภทอื�น อีกัทั�งยังสร้ิ�งริ�ยได้์ริะยะย�วั มีีโอกั�สป็รัิบเพิ�มีข้�นอย่�งต่ั้อเนื�องในอน�คตั้เมืี�อสถื�นกั�ริณ์ิ
ฟ้่�นตัั้วัอย่�งเต็ั้มีที�

5.2	ความเสี�ยงที�ผิลัตุอุบแทนจากธุุรกิจให้เช่ิาพ่ั�นที�อุาคารสำานักงานอุาจจะไม่เป็นไปตุามที�บริษัทฯ	ได้ประมาณการไว้	

ปั็จำจัำยควั�มีเสี�ยงของธุัริกิัจำให้เช่�พื�นที�ภ�ยในอ�ค�ริสำ�นักัง�น ในช่วังปี็ 2563 นั�นไม่ีมีีผลกัริะทบกัับกั�ริให้เช่�พื�นที�ภ�ยใน
อ�ค�ริเก้ั�พูลทรัิพย์ โด์ยพื�นที�อ�ค�ริสำ�นักัง�นใหเ้ช่�จำำ�นวัน 4,847.67 ตั้�ริ�งเมีตั้ริ ยงัคงมีีผู้เช่�พื�นที�ป็ริะมี�ณิริอ้ยละ 85 
ซ้ื้�งมีีผู้เช่�ริ�ยใหญ่ 3 ริ�ย ทั�งนี� จำ�กักั�ริที�อ�ค�ริเก้ั�พูลทรัิพย์ มีีผู้เช่�พื�นที�เพียง 3 ริ�ย ซ้ื้�งห�กัผู้เช่�ริ�ยใด์ริ�ยหน้�งขอคืน
พื�นที� อ�จำส่งผลกัริะทบอย่�งมีีนัยสำ�คัญ แต่ั้อย่�งไริก็ัตั้�มี แนวัโน้มีของธุัริกิัจำให้เช่�อ�ค�ริสำ�นักัง�นบนถืนนล�ด์พร้ิ�วั  
ยังคงมีีแนวัโน้มีกั�ริเติั้บโตั้ค่อนข้�งสูง เนื�องจำ�กัพื�นที�เข้�ถ้ืงได้์ง่�ยด้์วัยริะบบขนส่งริถืไฟ่ฟ้่�ใต้ั้ดิ์น และถืือเป็็นย่�นที�มีี
ศักัยภ�พในกั�ริลงทุนในอน�คตั้
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ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่

ร�ยชื่อผู้ถืือหุ้นร�ยใหญ่ 10 อันดับแรก (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2563) 

ลำ�ดับ กลุ่ม ผู้ถือหุ้น จำ�นวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ

 1. Silom Road Limited 175,950,000  48.13

 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 76,834,225 21.02

 3. นายวันชัย พันธุ์ุ์วิเชียร 42,911,000 11.74

 4. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 19,550,000 5.35

 5. นายอนุฤทธุ์ิ� เกิดสินธุ์์ชัย 17,350,000 4.75

 6. นายสมบัติ พานิชชีวะ 6,000,000 1.64

 7. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 3,106,672 0.85

 8. นายวรพจน์ อำานวยพล 1,500,000 0.41

 9. น.ส.สุชานุช เกิดสินธุ์์ชัย 1,490,000  0.41

 10. นายสกุลธุ์ร จึงรุ่งเรืองกิจ 1,264,000 0.35

  อื่นๆ 19,593,389 5.35

  รวม 365,549,286 100.00

ที�มา	:	บริษัท	ศูนย์รับฝากหลัักทรัพัย์	(ประเทศไทย)	จำากัด

 • ประเภทผู้ถืือหุ้น – ก�รกระจ�ยหุ้นต�มสัญช�ติ

 ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ จำานวนราย จำานวนหุ้น ร้อยละ

 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 888 186,430,136 51.00

 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 8 179,119,150 49.00

 รวมทั้งสิ้น 896 365,549,286 100.00

* ข้อบงัคบับริษิัทั เนชั�น อนิเตั้อร์ิเนชั�นแนล เอด็์ด์เูทนเมีนท์ จำำ�กัดั์ (มีห�ชน) กัำ�หนด์ว่ั� “ห้�มีมีใิห้บคุคลที�ไม่ีมีี
สัญช�ตั้ิไทยถืือหุ้นอยู่ในบริิษััทฯ เกัินกัวั่�ริ้อยละ 49 ของหุ้นทั�งหมีด์” 

 • กัลุ่มีผู้ถืือหุ้นริ�ยใหญ่ที�โด์ยพฤติั้กั�ริณ์ิมีีอิทธิัพลต่ั้อกั�ริกัำ�หนด์นโยบ�ยกั�ริจัำด์กั�ริอย่�งมีีนัยสำ�คัญ

  - กัลุ่มีผู้ถืือหุ้นที�จัำด์อยู่ในกัลุ่มีเดี์ยวักัันและออกัเสียงไป็ในท�งเด์ียวักัันได้์แก่ั Silom Road Limited   
    และ น�ยวิัโริจำน์ ตัั้�งเจำตั้น�พริ ผู้ถืือหุ้นริ�ยใหญ่ของบริิษััทฯ

 • ชื�อผู้ถืือหุ้นที�เปิ็ด์เผยมิีได้์แสด์งสถื�นะที�แท้จำริิง 

  - ไมี่มีี-
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ร�ยง�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

1. นโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�ร

คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท เนชั�น อินเตั้อริ์เนชั�นแนล เอ็ด์ดู์เทนเมีนท์ จำำ�กััด์ (มีห�ชน) เชื�อมัี�นเป็็นอย่�งยิ�งวั่�ริะบบ และ 
กั�ริกัำ�กัับด์ูแลกัิจำกั�ริที�ด์ี จำะทำ�ให้บริิษััทฯ มีีริะบบกั�ริบริิห�ริจำัด์กั�ริที�มีีป็ริะสิทธัิภ�พ โป็ริ่งใส ตั้ริวัจำสอบได์้ ช่วัยสริ้�ง
ควั�มีเชื�อมีั�นและควั�มีมีั�นใจำตั้่อผู้ถืือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีีส่วันได์้เสีย และผู้ที�เกัี�ยวัข้องทุกัฝ่่�ย ยกัริะด์ับกั�ริด์ำ�เนินง�นอย่�ง
ยั�งยืน และเป็็นหัวัใจำสำ�คัญที�นำ�ไป็สู่ควั�มีสำ�เริ็จำและบริริลุเป็้�หมี�ยที�สำ�คัญที�สุด์ของบริิษััทฯ ได์้แกั่กั�ริเพิ�มีมีูลค่�สูงสุด์
ให้แกั่ผู้ถืือหุ้น

คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท จำ้งได์้กัำ�หนด์นโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับด์ูแลกัิจำกั�ริ ที�สอด์คล้องตั้�มีหลักักั�ริกัำ�กัับด์ูแลกัิจำกั�ริที�ด์ี  
(Code of Best Practices) ของตั้ล�ด์หลักัทริัพย์แห่งป็ริะเทศไทย กัำ�หนด์และด์ูแลให้มีีกั�ริป็ฏิบัตั้ิตั้�มีนโยบ�ยและ 
ข้อป็ฏิบัตั้ิที�ริะบุไวั้อย่�งเคริ่งคริัด์ และจำะตั้ิด์ตั้�มีป็ริับป็ริุงให้เหมี�ะสมีกัับเวัล�และสถื�นกั�ริณิ์ สอด์คล้องกัับป็ริะโยชน์
และควั�มีค�ด์หวัังของผู้ถืือหุ้นอยู่ตั้ลอด์เวัล� และให้เป็็นที�เชื�อมีั�นของผู้ถืือหุ้นวั่�ผลป็ริะโยชน์ของผู้ถืือหุ้นได์้ริับกั�ริด์ูแล
อย่�งด์ี

นโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับด์ูแลกัิจำกั�ริของบริิษััทฯ ได์้ริับควั�มีเห็นชอบจำ�กัคณิะกัริริมีกั�ริและป็ริะกั�ศใช้คริั�งแริกั เมีื�อวัันที� 17 
พฤศจำิกั�ยน 2551 และได์้ด์ำ�เนินกั�ริทบทวันป็ริับป็ริุงเนื�อห�เป็็นป็ริะจำำ� ให้เหมี�ะสมีและสอด์คล้องเป็็นไป็ตั้�มีหลักักั�ริ
กัำ�กับัด์แูลกัจิำกั�ริที�ดี์สำ�หริบับริษิัทัจำด์ทะเบยีนปี็ 2555 ของตั้ล�ด์หลักัทริพัย์แห่งป็ริะเทศไทย โด์ยฉบบัที�ใช้ล่�สุด์ได้์ทบทวัน
เมีื�อวัันที� 3 พฤษัภ�คมี 2559 และป็ริะกั�ศให้พนักัง�นทุกัริะด์ับทริ�บและถืือป็ฏิบัตั้ิโด์ยเคริ่งคริัด์

ก�รสื่อส�รนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริะหนักัด์ีวั่� กั�ริด์ำ�เนินกั�ริเริื�องกั�ริกัำ�กัับด์ูแลกัิจำกั�รินั�น เพื�อให้เป็็นไป็ตั้�มีวััตั้ถืุป็ริะสงค์และเป็้�หมี�ย
ที�กัำ�หนด์ไว้ั ปั็จำจัำยหลกััที�เป็็นตัั้วัขับเคลื�อนกั�ริด์ำ�เนนิง�นคอืพนกััง�นทกุัคนของบริิษัทัฯ และบริิษัทัในเครืิอ จำง้ได้์ป็ริะกั�ศ
แจ้ำงพนกััง�น และมีีกั�ริป็ริะช�สมัีพนัธ์ัผ่�นเว็ับไซื้ต์ั้สื�อส�ริภ�ยในองค์กัริ ริวัมีถืง้ฝ่่�ยบริหิ�ริได้์ตั้ดิ์ตั้�มีกัำ�กับัให้มีกีั�ริด์ำ�เนิน
ง�นตั้�มีนโยบ�ยในทุกัด์้�นอย่�งใกัล้ชิด์ นอกัจำ�กันั�นเพื�อสริ้�งควั�มีเข้�ใจำกัับผู้มีีส่วันได์้เสียทุกักัลุ่มี บริิษััทฯ ได์้เผยแพริ่
ป็ริะช�สมัีพันธ์ัหลักักั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริที�ดี์ดั์งกัล่�วัผ�่นเว็ับไซื้ต์ั้ของบริิษััทฯ เพื�อให้ป็ริะช�ชนทั�วัไป็และผู้ลงทุนรัิบทริ�บ
ด้์วัย และห�กัผู้ถืือหุ้นป็ริะสงค์จำะขอริับนโยบ�ยดั์งกัล่�วัเป็็นเอกัส�ริ ส�มี�ริถืตั้ิด์ต่ั้อได้์ที�สำ�นักัเลข�นุกั�ริบริิษััท โด์ยใช้
แบบฟ่อร์ิมีขอรัิบเอกัส�ริที�ส่งพร้ิอมีริ�ยง�นป็ริะจำำ�ปี็ ทั�งนี�เพื�อเสริิมีสร้ิ�งควั�มีเข้�ใจำเกีั�ยวักัับกั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริที�ดี์ของ 
บริิษััทฯ 
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ก�รติดต�มก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

บริิษััทฯ จำด์ทะเบียนในตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์ เมืี�อปี็ 2553 และจำ�กัควั�มีมุ่ีงมัี�นในกั�ริป็รัิบป็รุิงเรืิ�องธัริริมี�ภิบ�ลของบริิษััทฯ 
อย่�งต่ั้อเนื�องนับตัั้�งแต่ั้ตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์ฯ ได้์มีีกั�ริป็ริะกั�ศใช้หลักักั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริที�ดี์สำ�หรัิบบริิษััทจำด์ทะเบียน 
ปี็ 2549 โด์ยผลกั�ริป็ริะเมิีนที�เกีั�ยวักัับกั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริของบริิษััทฯ มีีดั์งนี�

 • ผลกั�ริป็ริะเมีนิคุณิภ�พกั�ริจัำด์ป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้นส�มัีญป็ริะจำำ�ปี็ 2563 ซ้ื้�งจัำด์โด์ยสมี�คมีสง่เสริิมีผู้ลงทุนไทย สมี�คมี 
  บริิษััทจำด์ทะเบียน และสำ�นักัง�นคณิะกัริริมีกั�ริกัำ�กัับหลักัทรัิพย์และตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์ โด์ยบริิษััทฯ ได้์คะแนน  
  100 เต็ั้มี 100 คะแนน

 • ผลป็ริะเมิีนจำ�กักั�ริสำ�ริวัจำกั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริบริิษััทจำด์ทะเบียนไทย ป็ริะจำำ�ปี็ 2563 ซ้ื้�งจัำด์โด์ยสมี�คมีส่งเสริิมี 
  สถื�บันกัริริมีกั�ริบริิษััทไทย (IOD) มีีคะแนนในภ�พริวัมีอยูใ่นเกัณิฑ์ิ “ดี์มี�กั” (4 ด์�วั) ซ้ื้�งพิจำ�ริณิ� จำ�กัข้อมูีลที�บริิษััทฯ 
  เผยแพร่ิผ่�นช่องท�งกั�ริสื�อส�ริของตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย ตั้ลอด์จำนเอกัส�ริเผยแพร่ิอื�นๆ ของบริิษััทฯ 

 • ผลกั�ริป็ริะเมิีนโคริงกั�ริแนวัร่ิวัมีป็ฏิบัติั้ของภ�คเอกัชนไทยในกั�ริต่ั้อต้ั้�นกั�ริทุจำริิตั้ บริิษััทฯ ได้์รัิบมีอบใบรัิบริอง 
  เป็็นสมี�ชิกัจำ�กัโคริงกั�ริแนวัร่ิวัมีป็ฏิบัติั้ของภ�คเอกัชนไทยในกั�ริต่ั้อต้ั้�นกั�ริทุจำริิตั้ (CAC) อันเป็็นเครืิ�องยนืยนั 
  ได้์ว่ั�บริิษััทฯ ตั้ริะหนักัและเล็งเห็นถ้ืงควั�มีสำ�คัญของกั�ริวั�งริะบบป้็องกัันกั�ริทุจำริิตั้คอร์ิรัิป็ชันและพร้ิอมีที�จำะ 
  ด์ำ�เนินธุัริกิัจำอย�่งโป็ร่ิงใส ซ้ื้�งใบรัิบริองมีีอ�ยุ 3 ปี็ นับจำ�กัวัันที� 10 พฤศจิำกั�ยน 2560 สิ�นสุด์วัันที� 10 พฤศจิำกั�ยน  
  2563 ปั็จำจุำบันอยู่ริะหว่ั�งด์ำ�เนินกั�ริต่ั้ออ�ยุสมี�ชิกั

 กั�ริป็ฏิบัติั้ตั้�มีหลักักั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริที�ดี์ ในปี็ 2563 ของบริิษััทฯ ได้์คริอบคลุมีเนื�อห� 5 หมีวัด์ ได้์แก่ั 

 1) สิทธัิของผู้ถืือหุ้น 

 2) กั�ริป็ฏิบัตั้ิตั้่อผู้ถืือหุ้นอย่�งเท่�เทียมีกััน 

 3) บทบ�ทของผู้มีีส่วันได์้เสีย 

 4) กั�ริเป็ิด์เผยข้อมีูลและควั�มีโป็ริ่งใส 

 5) ควั�มีริับผิด์ชอบของคณิะกัริริมีกั�ริ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริิษััทฯ ตั้ริะหนักัด์ีวั่� ผู้ถืือหุ้นมีีสิทธัิในควั�มีเป็็นเจำ้�ของโด์ยควับคุมีบริิษััทฯ ผ่�นกั�ริแตั้่งตั้ั�งคณิะกัริริมีกั�ริให้ทำ�หน้�ที�
แทนตั้นและมีีสิทธัิในกั�ริตั้ัด์สินใจำเกัี�ยวักัับกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงที�สำ�คัญของบริิษััทฯ โด์ยกัำ�หนด์ไวั้ในนโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับด์ูแล
กัิจำกั�ริ บริิษััทฯ ได์้ให้ควั�มีสำ�คัญและเค�ริพสิทธัิของผู้ถืือหุ้น โด์ยป็ฏิบัตั้ิตั้�มีหลักัเกัณิฑิ์ที�กัฎหมี�ยกัำ�หนด์ 

บริษัิัทฯ มีนีโยบ�ยป็ฏบัิติั้ต่ั้อผูถื้ือหุน้อย่�งเท่�เทยีมีกััน โด์ยตั้ริะหนกััถืง้สทิธิัในกั�ริเข้�ถืง้ข้อมูีลของบริิษัทัฯ อย่�งเพยีงพอ
และทันเวัล� ได์้ให้กั�ริดู์แลผู้ถืือหุ้นมี�กักัวั่�สิทธิัที�กัฎหมี�ยกัำ�หนด์ จำ้งจัำด์ให้มีีหน่วัยง�นนักัลงทุนสัมีพันธั์ (Investor  
Relation) ทำ�หน้�ที�ริับผิด์ชอบด์ูแล ให้ข้อมีูล ตั้อบคำ�ถื�มีตั้่�งๆ และจำัด์ให้มีีกั�ริเป็ิด์เผยข้อมีูลส�ริสนเทศตั้่�งๆ ของ 
บริิษััทฯ ไวั้ที�เวั็บไซื้ตั้์ www.nine.co.th เพื�อให้ข้อมูีลของบริิษััทฯ ตั้่อผู้ถืือหุ้นและนักัลงทุนทั�วัไป็ทั�งภ�ษั�ไทยและ 
ภ�ษั�อังกัฤษั ซื้้�งได์้แกั่ ข้อมีูลสำ�คัญล่�สุด์ จำด์หมี�ยแจำ้งข่�วัส�ริถื้งผู้ลงทุน เป็็นตั้้น
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ก�รประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชิุมสามัญ่ผิู้ถ่อุหุ้น	

คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท ให้ควั�มีสำ�คัญกัับกั�ริจัำด์ป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้นของบริิษััทฯ เพื�อริ�ยง�นให้ผู้ถืือหุ้นได้์ทริ�บผลกั�ริด์ำ�เนิน
ง�นของบริิษััทฯ และริ่วัมีตั้ัด์สินใจำในเรืิ�องสำ�คัญของบริิษััทฯ ริวัมีทั�งซัื้กัถื�มีข้อมูีลและริ�ยละเอียด์ต่ั้�งๆ เกีั�ยวักัับกั�ริ
บริิห�ริง�นและกิัจำกัริริมีของบริิษััทฯ จำ�กัคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท และฝ่่�ยจัำด์กั�ริ โด์ยกั�ริจัำด์ป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้นภ�ยในปี็ 2563 
ที�ผ่�นมี� บริิษััทฯ ไม่ีเพียงแต่ั้ป็ฏิบัติั้ให้เป็็นไป็ตั้�มีหลักัเกัณิฑ์ิและกัฎหมี�ยที�เกีั�ยวัข้องอย�่งถูืกัต้ั้อง คริบถ้ืวัน แต่ั้ยงัมุ่ีงเน้น
ให้กั�ริด์ำ�เนินกั�ริต่ั้�งๆ ที�เกีั�ยวัข้องเป็็นไป็ตั้�มีหลักักั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริที�ดี์อย่�งเต็ั้มีที�โด์ยย้ด์ถืือป็ฏิบัติั้ตั้�มีแนวัท�งใน
คู่มืีอ AGM Checklist ซ้ื้�งจัำด์ทำ�ข้�นโด์ยสมี�คมีสง่เสริิมีผู้ลงทุนไทย สมี�คมีบริิษััทจำด์ทะเบยีน และสำ�นักัง�นคณิะกัริริมีกั�ริ
กัำ�กัับหลักัทรัิพย์และตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์ 

บริิษััทฯ มีีนโยบ�ยส่งเสริิมีและอำ�นวัยควั�มีสะด์วักัให้แกั่ผู้ถืือหุ้น โด์ยเป็ิด์เผยข้อมีูลเกัี�ยวักัับกัำ�หนด์วััน เวัล� และสถื�น
ที�จัำด์กั�ริป็ริะชุมีล่วังหน้� พริ้อมีริะบุแผนที�ชัด์เจำนในหนังสือเชิญป็ริะชุมี และได์้นำ�เทคโนโลยีริะบบบ�ริ์โค้ด์ (Barcode) 
มี�ใช้ในกั�ริลงทะเบียน กั�รินับคะแนน และกั�ริแสด์งผลมีตั้ิที�ป็ริะชุมี

ในปี็ 2563 บริิษััทฯ ได้์จัำด์ป็ริะชุมีส�มัีญผู้ถืือหุ้นป็ริะจำำ�ปี็ 2563 ภ�ยใต้ั้สถื�นกั�ริณ์ิที�มีีกั�ริริะบ�ด์ของโริคติั้ด์เชื�อไวัรัิส
โคโริน� 2019 (COVID-19)  ในวัันที� 30 มิีถุืน�ยน 2563 ณิ ห้องป็ริะชุมีชั�น 39 อ�ค�ริซัื้นท�วัเวัอร์ิส บี เลขที� 123  
ถืนนวัิภ�วัด์ีรัิงสิตั้ แขวังจำอมีพล เขตั้จำตัุ้จัำกัริ กัรุิงเทพฯ 10900 เวัล� 14.00 น. เริิ�มีลงทะเบียนตัั้�งแต่ั้เวัล� 13.00 น.  
โด์ยมีีกัริริมีกั�ริเข้�ร่ิวัมีป็ริะชุมี 6 ท่�น มีีผู้ถืือหุ้นและผู้รัิบมีอบฉันทะเข้�ร่ิวัมีป็ริะชุมีเป็็นจำำ�นวัน 45 ริ�ย ริวัมีจำำ�นวันหุ้น 
195,571,644 หุ้น คิด์เป็็นร้ิอยละ 53.50 ของจำำ�นวันหุ้นที�จำำ�หน่�ยได้์ทั�งหมีด์จำำ�นวัน 365,549,286 หุ้น ซ้ื้�งกั�ริด์ำ�เนินกั�ริ
ป็ริะชุมีเป็็นไป็ตั้�มีแนวัท�งกั�ริป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้นที�ดี์และตั้�มีที�กัฎหมี�ยกัำ�หนด์ดั์งนี�   

ก่อุนวันประชิุมสามัญ่

บริิษััทฯได์้นำ�ข้อมูีลหนังสือเชิญป็ริะชุมีฯ ที�มีีริ�ยละเอียด์คริบถื้วันเป็ิด์เผยในเว็ับไซื้ตั้์ของบริิษััทฯ กั่อนล่วังหน้� 30 วััน 
โด์ยบริิษััทฯ มีอบหมี�ยให้บริิษััท ศูนย์รัิบฝ่�กัหลักัทรัิพย์ (ป็ริะเทศไทย) จำำ�กััด์ ซ้ื้�งเป็็นน�ยทะเบียนหุ้นของบริิษััทฯ เป็็น 
ผู้จัำด์ส่งหนังสือเชิญป็ริะชุมีให้แก่ัผู้ถืือหุ้นของบริิษััทฯ ล่วังหน้�ก่ัอนวัันป็ริะชุมี โด์ยหนังสือเชิญป็ริะชุมีมีีริ�ยละเอียด์วั�ริะ 
กั�ริป็ริะชุมี ข้อเท็จำจำริิงและเหตุั้ผล ควั�มีเห็นของคณิะกัริริมีกั�ริในแตั้่ละวั�ริะอย่�งคริบถื้วันและเพียงพอสำ�หริับ 
กั�ริพจิำ�ริณิ�ตั้ดั์สนิใจำของผูถ้ือืหุน้ พร้ิอมีจำดั์ส่งริ�ยง�นกั�ริป็ริะชมุีผูถ้ือืหุน้ในครัิ�งก่ัอน ริ�ยง�นป็ริะจำำ�ปี็ เอกัส�ริป็ริะกัอบ
กั�ริพิจำ�ริณิ�แตั้่ละวั�ริะ คำ�ชี�แจำงวัิธัีกั�ริตั้่�งๆ ข้อมีูลกัริริมีกั�ริอิสริะ ขั�นตั้อนกั�ริเข้�ริ่วัมีป็ริะชุมี ข้อบังคับบริิษััทเฉพ�ะ
ที�เกัี�ยวักัับกั�ริป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้น แผนที�สถื�นที�จำัด์ป็ริะชุมี และหนังสือมีอบฉันทะตั้�มีแบบที�กัริะทริวังพ�ณิิชย์กัำ�หนด์  
โด์ยจำดั์ส่งให้แก่ัผู้ถือืหุน้ก่ัอนวันัป็ริะชมุีไม่ีน้อยกัว่ั� 21 วันั ริวัมีถืง้ได้์ป็ริะกั�ศลงโฆษัณิ�ริ�ยละเอยีด์เกัี�ยวักับักั�ริจำดั์ป็ริะชุมี
และริะเบียบวั�ริะที�เสนอในหนังสือพิมีพ์ริ�ยวัันตั้ิด์ตั้่อกััน 3 วััน กั่อนวัันป็ริะชุมีไมี่น้อยกัวั่� 3 วััน เพื�อบอกักัล่�วัผู้ถืือหุ้น
ล่วังหน้� 

บริิษััทฯ ได์้เป็ิด์โอกั�สให้ผู้ถืือหุ้นส่วันน้อยเสนอวั�ริะกั�ริป็ริะชุมี กั�ริเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้�ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งกัริริมีกั�ริ และ
ส่งคำ�ถื�มีเป็็นกั�ริล่วังหน้�ผ่�นเว็ับไซื้ต์ั้ www.set.or.th หรืิอ www.nine.co.th ก่ัอนวัันป็ริะชุมีส�มัีญผู้ถืือหุ้นในช่วังวััน
ที� 1 พฤศจิำกั�ยน 2562 ถ้ืงวัันที� 24 มีกัริ�คมี 2563 ป็ริ�กัฏว่ั�ไม่ีมีีผู้ถืือหุ้นส่วันน้อยเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้�ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่ง 
กัริริมีกั�ริ และเสนอวั�ริะเพิ�มีเติั้มี 
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ทั�งนี� บริิษััทฯ ได้์ริ�ยง�นผลกั�ริใช้สิทธิัผู้ถืือหุ้นเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้�รัิบกั�ริพิจำ�ริณิ�เลือกัตัั้�งเข้�ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งกัริริมีกั�ริ
บริิษััท และสิทธิักั�ริเสนอวั�ริะกั�ริป็ริะชุมีส�มัีญผู้ถืือหุ้นป็ริะจำำ�ปี็ ผ่�นท�งเว็ับไซื้ต์ั้ของบริิษััทฯ ในวัันที� 30 มีกัริ�คมี 2563

สำ�หรัิบกั�ริป็ริะชุมีส�มัีญผู้ถืือหุ้นป็ริะจำำ�ปี็ 2563 บริิษััทฯ เปิ็ด์โอกั�สให้ผู้ถืือหุ้นจัำด์ส่งคำ�ถื�มีล่วังหน้�ผ่�นท�งเว็ับไซื้ต์ั้ของ 
บริิษััทฯ หรืิอท�งโทริส�ริ 02-091-5928 ตัั้�งแต่ั้วัันที� 29 พฤษัภ�คมี 2563 ถ้ืงวัันที� 12 มิีถุืน�ยน 2563 เพื�อให้คณิะกัริริมีกั�ริ 
และฝ่่�ยบริิห�ริได์้ริวับริวัมีข้อมูีลเพื�อชี�แจำงตั้่อผู้ถืือหุ้นในวัันป็ริะชุมีส�มีัญผู้ถืือหุ้น ป็ริ�กัฏวั่�ไมี่มีีผู้ถืือหุ้นเสนอคำ�ถื�มี 
ล่วังหน้�เข้�มี�แต่ั้อย่�งใด์   

วันประชุิมสามัญ่ผู้ิถ่อุหุ้น

ในกั�ริพิจำ�ริณิ�กัำ�หนด์วััน เวัล�กั�ริป็ริะชุมี และสถื�นที�จัำด์ป็ริะชุมี บริิษััทฯ คำ�น้งถ้ืงควั�มีสะด์วักัของผู้ถืือหุ้นในกั�ริเดิ์นท�ง 
มี�เข้�ร่ิวัมีป็ริะชุมีเป็็นอันดั์บแริกั โด์ยบริิษััทฯ เปิ็ด์ให้ผู้ถืือหุ้นและผู้รัิบมีอบฉันทะส�มี�ริถืลงทะเบียนเข้�ร่ิวัมีป็ริะชุมีล่วังหน้�
ก่ัอนเวัล�ป็ริะชุมีอย่�งน้อย 1 ชั�วัโมีง ริวัมีทั�งวัันป็ริะชุมีส�มัีญผู้ถืือหุ้นได้์เชิญผู้สอบบัญชีจำ�กับริิษััท เคพีเอ็มีจีำ ภูมิีไชย  
สอบบัญชี จำำ�กััด์ และนักักัฎหมี�ยเข้�ร่ิวัมีป็ริะชุมี เพื�อรัิบฟั่งควั�มีคิด์เห็น เตั้รีิยมีตั้อบข้อซัื้กัถื�มีของผู้ถืือหุ้น ตั้ริวัจำสอบ
กั�รินับคะแนนเสียง และในกั�ริป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้นทุกัครัิ�งป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริบริิษััท ทำ�หน้�ที�เป็็นป็ริะธั�นที�ป็ริะชุมี และ 
วัันป็ริะชุมีส�มัีญผู้ถืือหุ้น ได้์เชิญที�ป็ร้ิกัษั�กัฎหมี�ยเข้�ร่ิวัมีป็ริะชุมี เพื�อรัิบฟั่งควั�มีคิด์เห็น เตั้รีิยมีตั้อบข้อซัื้กัถื�มีของ 
ผู้ถืือหุ้น

กั่อนเริิ�มีกั�ริป็ริะชุมี บริิษััทฯ จำะชี�แจำงหลักัเกัณิฑิ์และวัิธัีป็ฏิบัตั้ิที�ใช้ในกั�ริป็ริะชุมี วัิธัีกั�ริลงคะแนน กั�รินับคะแนน  
กั�ริใช้บัตั้ริลงคะแนน ให้ที�ป็ริะชุมีรัิบทริ�บโด์ยละเอียด์ โด์ยป็ริะธั�นที�ป็ริะชุมีเปิ็ด์โอกั�สให้ผู้ถืือหุ้นได้์ซัื้กัถื�มีและแสด์ง
ควั�มีคิด์เห็นภ�ยในริะยะเวัล�ที�เหมี�ะสมี พร้ิอมีให้ป็ริะธั�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริ และฝ่่�ยจัำด์กั�ริ เป็็นผู้ชี�แจำงตั้อบคำ�ถื�มีของ
ผู้ถืือหุ้น และจัำด์ให้มีีกั�ริจำด์บันท้กัส�ริะสำ�คัญของคำ�ถื�มี คำ�ตั้อบ และข้อสรุิป็เรืิ�องนั�นๆ ในริ�ยง�นกั�ริป็ริะชุมีแล้วั 

บริิษััทฯ ได์้นำ�ริะบบส�ริสนเทศแบบบ�ริ์โค้ด์ มี�ใช้ในกั�ริลงทะเบียนเข้�ริ่วัมีป็ริะชุมี นับคะแนนเสียง และกั�ริแสด์งผล
กั�ริลงมีตั้ิในกั�ริป็ริะชุมีแตั้่ละวั�ริะ และในวั�ริะกั�ริเลือกัตัั้�งกัริริมีกั�ริ บริิษััทฯ เป็ิด์โอกั�สให้ผู้ถืือหุ้นเลือกัตั้ั�งกัริริมีกั�ริ
เป็็นริ�ยบุคคล และได์้บันท้กัวัิธัีลงคะแนน วัิธัีนับคะแนน มีตั้ิที�ป็ริะชุมี โด์ยแยกัเป็็นคะแนนที�เห็นด์้วัย ไมี่เห็นด์้วัย และงด์
ออกัเสียง ในริ�ยง�นกั�ริป็ริะชุมีอย่�งคริบถื้วัน ทั�งนี�สำ�หรัิบวั�ริะกั�ริเลือกัตัั้�งกัริริมีกั�ริจำะด์ำ�เนินกั�ริลงมีติั้เป็็นริ�ยคน 
ส่วันในกั�ริลงมีตั้ิในแตั้่ละวั�ริะจำะใช้บัตั้ริลงคะแนนเสียง เพื�อส�มี�ริถืตั้ริวัจำสอบได์ใ้นภ�ยหลัง พริ้อมีทั�งได์บ้ันท้กัริ�ยง�น
กั�ริป็ริะชุมีและบันท้กักั�ริออกัเสียงในแตั้่ละวั�ริะอย่�งละเอียด์

บริิษััทฯ ได์้นำ�เสนอวั�ริะพิจำ�ริณิ�กัำ�หนด์ค่�ตั้อบแทนกัริริมีกั�ริให้ที�ป็ริะชุมีส�มีัญผู้ถืือหุ้นป็ริะจำำ�ป็ีเป็็นผู้พิจำ�ริณิ�อนุมีัตั้ิ
เป็็นป็ริะจำำ�ทุกัป็ีโด์ยนำ�เสนอข้อมีูลกั�ริจำ่�ยค่�ตั้อบแทนกัริริมีกั�ริเป็็นริ�ยบุคคลเป็ริียบเทียบกัับป็ีกั่อน ริวัมีถื้งนโยบ�ย
และหลักัเกัณิฑิ์ที�ชัด์เจำนเกัี�ยวักัับกั�ริกัำ�หนด์ค่�ตั้อบแทนกัริริมีกั�ริเพื�อป็ริะกัอบกั�ริพิจำ�ริณิ�ของผู้ถืือหุ้น

สำ�หริบัผูถ้ือืหุน้ที�ไม่ีส�มี�ริถืเข้�ร่ิวัมีป็ริะชมุีด้์วัยตั้นเอง บริษิัทัฯ เสนอท�งเลอืกัในกั�ริมีอบฉันทะให้แก่ักัริริมีกั�ริอสิริะของ
บริิษััทอย่�งน้อย 1 ท่�น ซื้้�งไมี่มีีส่วันได์้ส่วันเสียในเริื�องที�ตั้้องพิจำ�ริณิ� เป็็นผู้ริับมีอบฉันทะเพื�อเข้�ริ่วัมีป็ริะชุมีและออกั
เสียงลงคะแนนเสียงแทนผู้ถืือหุ้นของบริิษััทฯ พริ้อมีแนบหนังสือมีอบฉันทะ (แบบ ข.) ซื้้�งเป็็นแบบที�ผู้ถืือหุ้นส�มี�ริถื
กัำ�หนด์ทิศท�งกั�ริลงคะแนนเสียงได์้เองในแตั้่ละวั�ริะไป็พริ้อมีหนังสือนัด์เชิญป็ริะชุมี
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หลัังวันประชุิมสามัญ่ผู้ิถ่อุหุ้น

บริิษััทฯ ได้์เปิ็ด์เผยผลกั�ริลงมีตั้ิในกั�ริป็ริะชุมีส�มัีญผู้ถืือหุ้นป็ริะจำำ�ปี็ 2563 ให้ผู้ถืือหุ้นและบุคคลทั�วัไป็ได้์รัิบทริ�บ  
โด์ยส่งผ่�นริะบบ Set Community Portal ของตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทยในทันทีภ�ยหลังกั�ริป็ริะชุมีหรืิอ 
ไม่ีเกิัน 09.00 น. ของวัันทำ�กั�ริถัืด์ไป็นับจำ�กัวัันที�จัำด์ป็ริะชุมีซ้ื้�งเป็็นไป็โด์ยถูืกัต้ั้องตั้�มีหลักัเกัณิฑ์ิกั�ริเปิ็ด์เผยส�ริสนเทศ 
ของตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย 

2. ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน

คณิะกัริริมีกั�ริดู์แลและสอบท�นกัริอบโคริงสร้ิ�งของกั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริเป็็นป็ริะจำำ�เพื�อให้ส�มี�ริถืสร้ิ�ง ควั�มีมัี�นใจำแก่ั
ผู้ถืือหุ้นของบริิษััทฯ ว่ั�จำะได้์รัิบกั�ริป็ฏิบัติั้อย่�งเป็็นธัริริมีและเท่�เทียมีกััน โด์ยหลีกัเลี�ยงกั�ริป็ฏิบัติั้ต่ั้อผู้ถืือหุ้นหรืิอกั�ริ
ด์ำ�เนินกั�ริใด์ๆ ที�อ�จำเป็็นเหตุั้ให้เกิัด์ควั�มียุง่ย�กั ซัื้บซ้ื้อน หรืิอมีีตั้น้ทุนสูงโด์ยไม่ีจำำ�เป็็น โด์ยในกั�ริจัำด์ป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้นในปี็ 
2563 ที�ผ่�นมี� บริิษััทฯ คำ�น้งถ้ืงกั�ริป็ฏิบัติั้ต่ั้อผู้ถืือหุ้นอย่�งเท่�เทียมีกััน และย้ด์ถืือด์ำ�เนินกั�ริตั้�มีแนวัท�งดั์งต่ั้อไป็นี� 
เพื�อให้ผู้ถืือหุ้นทุกัริ�ยได้์รัิบทริ�บข้อมูีลที�มีีนัยสำ�คัญ และมีีสิทธิัในกัริะบวันกั�ริตัั้ด์สินใจำและได้์รัิบทริ�บถ้ืงผลของกั�ริ 
ตัั้ด์สินใจำของบริิษััทฯ สำ�หรัิบเหตุั้กั�ริณ์ิที�สำ�คัญตั้�มีที�กัำ�หนด์ไว้ัในกัฎหมี�ยและข้อบังคับของบริิษััทฯ

 • ในกั�ริป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้น บริิษััทฯ มีีนโยบ�ยที�จำะไมี่ด์ำ�เนินกั�ริไป็ในท�งที�อ�จำกัริะทบสิทธัิของผู้ถืือหุ้นทุกัริ�ย และ 
  ไมี่มีีกั�ริเพิ�มีริะเบียบวั�ริะในที�ป็ริะชุมีหริือเป็ลี�ยนแป็ลงข้อมีูลสำ�คัญโด์ยไมี่ได์้แจำ้งให้ผู้ถืือหุ้นทริ�บล่วังหน้�  
  ริวัมีถืง้ไม่ีมีีกั�ริแจำกัเอกัส�ริที�มีข้ีอมูีลสำ�คญัเพิ�มีเติั้มีในที�ป็ริะชมุีผูถื้ือหุน้อย่�งกัริะทนัหนั เพื�อให้ผูถื้ือหุน้ได้์มีีโอกั�ส 
  ศ้กัษั�ข้อมีูลของริะเบียบวั�ริะกั�ริป็ริะชุมีกั่อนลงมีตั้ิ 

 • ผู้ถืือหุ้นของบริิษััทฯ ทุกัริ�ยมีีสิทธิัออกัเสียงตั้�มีจำำ�นวันหุ้นที�ถืืออยู่ โด์ยหุ้นแตั้่ละหุ้นมีีสิทธิัออกัเสียงหน้�งเสียง 
  เท่�กััน และไมี่มีีหุ้นใด์มีีสิทธัิพิเศษั

 • เป็ิด์โอกั�สให้ผู้ถืือหุ้นที�ไมี่ส�มี�ริถืเข้�ริ่วัมีป็ริะชุมีด์้วัยตั้นเอง ส�มี�ริถืใช้สิทธัิออกัเสียงโด์ยกั�ริมีอบฉันทะ 
  ให้กัับกัริริมีกั�ริอิสริะ ซื้้�งไมี่มีีป็ริะเด์็นเริื�องควั�มีขัด์แย้งท�งผลป็ริะโยชน์เพื�อเป็็นท�งเลือกัในกั�ริมีอบฉันทะ 
  ใหก้ับัผูถ้ือืหุน้ และอำ�นวัยควั�มีสะด์วักัให้ผูถ้ือืหุน้ส�มี�ริถืด์�วัน์โหลด์แบบฟ่อริ์มีหนงัสอืมีอบฉนัทะผ่�นเวับ็ไซื้ตั้์ 
  ของบริิษััทฯ ได์้

 • ไม่ีมีีกั�ริทำ�ริ�ยกั�ริริะหว่ั�งกัันกัับบริิษััทย่อย บริิษััทที�เกีั�ยวัข้อง หรืิอบุคคลที�เกีั�ยวัโยงกัันที�เป็็นผู้ถืือหุ้นของบริิษััทฯ 
  ที�อ�จำทำ�ให้เกิัด์ป็ริะเด็์นควั�มีขัด์แย้งท�งผลป็ริะโยชน์อย่�งเป็็นส�ริะสำ�คัญ

3. บทบ�ทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกัเหนือจำ�กักั�ริด์ูแลและริักัษั�สิทธิัของผู้ถืือหุ้นแล้วั คณิะกัริริมีกั�ริมีีนโยบ�ยที�จำะดู์แลสิทธิัของผู้มีีส่วันได์้ส่วันเสีย 
ทุกักัลุ่มี นอกัจำ�กัเรืิ�องที�มีีผลกัริะทบตั้อ่กั�ริป็ริะกัอบธัรุิกิัจำโด์ยตั้ริงแลว้ั ยงัขย�ยไป็สู่เรืิ�องที�คณิะกัริริมีกั�ริเหน็ว่ั�เป็็นหน้�ที� 
ที�ควัริทำ�ต่ั้อสังคมีส่วันริวัมีด์้วัย ผู้มีีส่วันได์้ส่วันเสียจำะได์้รัิบกั�ริด์ูแลป็ฏิบัติั้จำ�กับริิษััทฯ ตั้�มีสิทธิัที�พ้งมีีและเป็็นไป็ตั้�มี
กัฎหมี�ยที�เกีั�ยวัข้อง คณิะกัริริมีกั�ริได้์พิจำ�ริณิ�ให้มีีกัริะบวันกั�ริส่งเสริิมีให้เกิัด์ควั�มีร่ิวัมีมืีอริะหว่ั�งบริิษััทฯ กัับผู้มีีส่วันได้์
ส่วันเสียในกั�ริสร้ิ�งควั�มีมัี�งคั�ง ควั�มีมัี�นคงท�งกั�ริเงิน และควั�มียั�งยืนของกิัจำกั�ริ
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ผู้มีีส่วันได์้เสียที�สำ�คัญของบริิษััทฯ มีีหล�ยกัลุ่มี ป็ริะกัอบด์้วัย พนักัง�น ลูกัค้� ผู้ถืือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้� เจ้ำ�หนี� คู่แข่ง 
ท�งกั�ริค้� สังคมี ภ�ครัิฐ ชุมีชุนที�บริิษััทฯ ตัั้�งอยู่ เป็็นต้ั้น คณิะกัริริมีกั�ริมีีนโยบ�ยให้มีีกั�ริป็ฏิบัติั้ต่ั้อผู้มีีส่วันได้์ส่วันเสีย 
แตั้่ละกัลุ่มี โด์ยคำ�น้งถื้งสิทธัิของผู้มีีส่วันได์้ส่วันเสียตั้�มีกัฎหมี�ยหริือตั้�มีข้อตั้กัลงที�มีีกัับบริิษััทฯ ส่งเสริิมีกั�ริมีีส่วันริ่วัมี
ของผู้มีีส่วันได์้ส่วันเสียในกั�ริเสริิมีสริ้�งผลกั�ริด์ำ�เนินง�นของบริิษััทฯ เพื�อสริ้�งควั�มีมัี�นคงอย่�งยั�งยืนให้กัับกิัจำกั�ริ  
และเป็ิด์เผยข้อมีูลสำ�คัญที�เกัี�ยวัข้องให้ผู้มีีส่วันได์้ส่วันเสียได์้ริับทริ�บข้อมีูลอย่�งคริบถื้วัน เพียงพอ และทันตั้่อเวัล�  
โด์ยคณิะกัริริมีกั�ริได์้กัำ�หนด์เป็็นจำริิยธัริริมีขององค์กัริในด์้�นตั้่�งๆ และได์้พิจำ�ริณิ�ทบทวันอยู่เป็็นป็ริะจำำ� โด์ยล่�สุด์ 
เมืี�อวัันที� 3 พฤษัภ�คมี 2559 มีีกั�ริป็รัิบแก้ัไขเพิ�มีเติั้มีเพื�อให้ทันต่ั้อสถื�นกั�ริณ์ิโด์ยได้์จัำด์ทำ�นโยบ�ยต่ั้อต้ั้�นกั�ริคอร์ิรัิป็ชั�น
และป็รัิบป็รุิงแนวัป็ฏิบัติั้ในกั�ริแจ้ำงข้อร้ิองเรีิยนให้ชัด์เจำนยิ�งข้�น (ส�มี�ริถืค้นห�ริ�ยละเอียด์คู่มืีอจำริิยธัริริมีธัุริกิัจำฯ  
ได์้ที� www.nine.co.th) 

จริยธรรมของคณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น ประกอบด้วย

1.	จริยธุรรมในการดำาเนินธุุรกิจ

1.1	แนวทางการดำาเนินธุุรกิจ 

บริิษััท เนชั�น อินเตั้อร์ิเนชั�นแนล เอ็ด์ดู์เทนเมีนท์ จำำ�กััด์ (มีห�ชน) ป็ริะกัอบธัุริกิัจำสำ�นักัพิมีพ์ โด์ยผลิตั้และจำำ�หน่�ยสื�อ 
สิ�งพิมีพ์ป็ริะเภทพ็อคเก็ัตั้บุ�กั สิ�งพิมีพ์สำ�หรัิบเย�วัชน และสื�อสิ�งพิมีพ์อิเล็กัทริอนิกัส์  เป็็นตัั้วัแทนจำำ�หน่�ยและให้บริิกั�ริต่ั้�งๆ 
ที�เกีั�ยวัข้องกัับสิ�งพิมีพ์ต่ั้�งป็ริะเทศ โด์ยมุ่ีงมัี�นที�จำะผลิตั้สินค้� เนื�อห� และบริิกั�ริที�มีีคุณิภ�พเพื�อป็ริะช�ชน ด้์วัยป็ริะสบกั�ริณ์ิ
ควั�มีชำ�น�ญและควั�มีทุ่มีเทของคณิะผู้บริิห�ริและพนักัง�นทุกัคน 

1.2	นโยบายตุ่อุตุ้านการคอุร์รัปชิั�น	

บริิษััทฯ มีีอุด์มีกั�ริณ์ิในกั�ริด์ำ�เนินธุัริกิัจำด้์วัยควั�มีซืื้�อสัตั้ย์สุจำริิตั้ มีีคุณิธัริริมี ย้ด์มัี�นในควั�มีริับผิด์ชอบตั้่อสังคมีและ 
ผู้มีีส่วันได้์เสียทุกักัลุ่มี ตั้�มีหลักักั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริที�ดี์ และคู่มืีอจำริิยธัริริมีธุัริกิัจำ และข้อพ้งป็ฏิบัติั้ในกั�ริทำ�ง�น 
(Code of Conduct) บริิษััทฯ จ้ำงได้์จัำด์ทำ� “นโยบ�ยต่ั้อต้ั้�นกั�ริคอร์ิรัิป็ชั�น” เป็็นล�ยลักัษัณ์ิอักัษัริข้�น ซ้ื้�งผ่�นกั�ริอนุมัีติั้ 
จำ�กัคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท เพื�อเป็็นแนวัท�งกั�ริป็ฏิบัติั้ที�ชัด์เจำนในกั�ริด์ำ�เนินธุัริกิัจำ และพัฒน�สู่องค์กัริแห่งควั�มียั�งยืน 
ดั์งนี�

 1. ห้�มีกัริริมีกั�ริ ผู้บริิห�ริ พนักัง�นของบริิษััทฯ ด์ำ�เนินกั�ริหรืิอยอมีรัิบกั�ริคอร์ิรัิป็ชั�นในทุกัรูิป็แบบ ทั�งท�งตั้ริงหรืิอท�งอ้อมี 
ได้์แก่ั กั�ริรัิบสิ�งของ ของขวััญ กั�ริเลี�ยงรัิบริอง เงินเรีิ�ยไริ เงินบริิจำ�คและผลป็ริะโยชน์อื�นใด์ ให้แก่ัตั้นเอง และคริอบครัิวั 
จำ�กับุคคลที�ทำ�ธุัริกิัจำกัับบริิษััทฯ

 2. คริอบคลุมีถ้ืงพนักัง�น คู่ค้� ลูกัค้� และผู้มีีส่วันได้์เสียทุกักัลุ่มีทั�งในป็ริะเทศและต่ั้�งป็ริะเทศ และกัำ�หนด์ให้มีีกั�ริ 
ป็ริะเมิีนควั�มีเสี�ยงต่ั้อกั�ริเกิัด์คอร์ิรัิป็ชั�นทั�วัทั�งองค์กัริเป็็นป็ริะจำำ�ทุกัปี็ ตั้ลอด์จำนทบทวันแนวัท�งกั�ริป็ฏิบัติั้ และข้อกัำ�หนด์ 
ในกั�ริด์ำ�เนินกั�ริเพื�อให้สอด์คล้องกัับกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงของธุัริกิัจำ ริะเบียบ ข้อบังคับ และข้อกัำ�หนด์ของกัฎหมี�ย

 3. กั�ริด์ำ�เนินกั�ริใด์ๆ ตั้�มีนโยบ�ยต่ั้อต้ั้�นกั�ริคอร์ิรัิป็ชั�น ให้ใช้แนวัป็ฏิบัติั้ตั้�มีที�กัำ�หนด์ไว้ัในนโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดู์แล 
กิัจำกั�ริ และคู่มืีอจำริิยธัริริมีธุัริกิัจำฯ ริวัมีทั�งริะเบียบ คู่มืีอกั�ริป็ฏิบัติั้ง�นที�เกีั�ยวัข้อง ตั้ลอด์จำนแนวัท�งกั�ริป็ฏิบัติั้อื�นใด์ที� 
บริิษััทฯ จำะกัำ�หนด์ข้�นต่ั้อไป็
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4. เพื�อให้เกิัด์ควั�มีชัด์เจำนในกั�ริด์ำ�เนินกั�ริในเรืิ�องที�มีีควั�มีเสี�ยงสูงกัับกั�ริเกิัด์คอร์ิรัิป็ชั�น กัริริมีกั�ริ ผู้บริิห�ริ 
พนักัง�นของบริิษััทฯ ทุกัริะดั์บ ต้ั้องป็ฏิบัติั้ด้์วัยควั�มีริะมัีด์ริะวัังในเรืิ�องดั์งต่ั้อไป็นี�

  4.1 กั�ริเลี�ยงรัิบริอง ของกัำ�นัล และค่�ใช้จ่ำ�ยอื�นๆ
   • กั�ริให้ มีอบ หรืิอรัิบ ของกัำ�นัล กั�ริเลี�ยงรัิบริอง ให้เป็็นไป็ตั้�มีที�กัำ�หนด์ในคู่มืีอจำริิยธัริริมีธุัริกิัจำฯ

  4.2 เงินบริิจำ�คเพื�อกั�ริกุัศล เงินเรีิ�ยไริ หรืิอเงินสนับสนุน
   • กั�ริให้ หรืิอรัิบ เงินบริิจำ�ค เงินเรีิ�ยไริ หรืิอเงินสนับสนุน ต้ั้องเป็็นไป็อย่�งโป็ร่ิงใส และต้ั้องถูืกัต้ั้องตั้�มี 
    กัฎหมี�ย โด์ยต้ั้องมัี�นใจำว่ั� เงินบริิจำ�ค เงินเรีิ�ยไริ หรืิอเงินสนับสนุน ไม่ีได้์ถูืกันำ�ไป็ใช้เพื�อเป็็นข้ออ้�งใน 
    กั�ริติั้ด์สินบน

  4.3 ควั�มีสัมีพันธ์ัท�งธุัริกิัจำและกั�ริจัำด์ซืื้�อจัำด์จ้ำ�ง
   •  ห้�มีให้หริอืริบัสนิบนในกั�ริด์ำ�เนนิธัรุิกัจิำทกุัชนดิ์กัับคูค้่� คูสั่ญญ� หน่วัยง�นภ�คริฐั หริอืหน่วัยง�นที�ด์ำ�เนนิ 
    ธัุริกัิจำกัับบริิษััทฯ ตั้้องด์ำ�เนินกั�ริให้เป็็นไป็อย่�งโป็ริ่งใส ซื้ื�อสัตั้ย์ และเป็็นไป็ตั้�มีกัฎหมี�ยที�เกัี�ยวัข้อง 
    และกัำ�หนด์ไวั้

หน้�ที�ควั�มีริับผิด์ชอบ
 1. คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท มีีหน้�ที�ริับผิด์ชอบในกั�ริกัำ�หนด์นโยบ�ยและกัำ�กัับด์ูแลให้มีีกั�ริป็ฏิบัตั้ิตั้�มีนโยบ�ยที�
สนบัสนนุกั�ริต่ั้อต้ั้�นคอร์ิริปั็ชั�นที�มีปี็ริะสทิธิัภ�พ เพื�อให้มีั�นใจำว่ั� ฝ่่�ยบริิห�ริได้์ตั้ริะหนกััและให้ควั�มีสำ�คญักัับกั�ริต่ั้อต้ั้�น
กั�ริคอริ์ริัป็ชั�น และป็ลูกัฝ่ังจำนเป็็นวััฒนธัริริมีองค์กัริ

 2. คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ มีีหน้�ที�ริับผิด์ชอบในกั�ริสอบท�นริะบบริ�ยง�นท�งกั�ริเงินและบัญชี ริะบบควับคุมี
ภ�ยใน ริะบบตั้ริวัจำสอบภ�ยใน และริะบบบริิห�ริควั�มีเสี�ยง เพื�อให้มีั�นใจำวั่�เป็็นไป็ตั้�มีมี�ตั้ริฐ�นส�กัล มีีควั�มีริัด์กุัมี 
เหมี�ะสมี ทันสมีัย และมีีป็ริะสิทธัิภ�พ

 3. ป็ริะธั�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ คณิะผู้บริิห�ริ มีีหน้�ที�รัิบผิด์ชอบในกั�ริกัำ�หนด์ให้มีีริะบบและให้กั�ริส่งเสริิมีและ
สนบัสนนุนโยบ�ยต่ั้อต้ั้�นกั�ริคอร์ิรัิป็ชั�น เพื�อให้สอด์คล้องกัับกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงของธุัริกัจิำ ริะเบยีบ ข้อบงัคบั และข้อกัำ�หนด์
ของกัฎหมี�ย

 4. ผู้จำัด์กั�ริฝ่่�ยตั้ริวัจำสอบภ�ยใน มีีหน้�ที�ริับผิด์ชอบในกั�ริตั้ริวัจำสอบและสอบท�นกั�ริป็ฏิบัตั้ิง�นวั่�เป็็นไป็อย่�ง
ถืูกัตั้้อง ตั้ริงตั้�มีนโยบ�ย แนวัป็ฏิบัติั้ อำ�น�จำด์ำ�เนินกั�ริ ริะเบียบป็ฏิบัติั้ และกัฎหมี�ย ข้อกัำ�หนด์ของหน่วัยง�นกัำ�กัับ
ด์แูล เพื�อให้มีั�นใจำว่ั�มีรีิะบบควับคมุีที�มีคีวั�มีเหมี�ะสมีและเพยีงพอต่ั้อควั�มีเสี�ยงด้์�นคอร์ิริปั็ชั�นที�อ�จำเกัดิ์ข้�น และริ�ยง�น
ตั้่อคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ

แนวัท�งป็ฏิบัตั้ิ
 1. กัริริมีกั�ริ ผู้บริิห�ริ พนักัง�นของบริิษััทฯ ทุกัริะด์ับ ตั้้องป็ฏิบัตั้ิตั้�มีนโยบ�ยตั้่อตั้้�นกั�ริคอริ์ริัป็ชั�น และคู่มีือ 
จำริิยธัริริมีธัุริกัิจำฯ โด์ยตั้้องไมี่เข้�ไป็เกัี�ยวัข้องกัับเริื�องคอริ์ริัป็ชั�น ไมี่วั่�โด์ยท�งตั้ริงหริือท�งอ้อมี

 2. คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท จำัด์ให้มีีกั�ริป็ริะเมีินควั�มีเสี�ยงด์้�นคอริ์ริัป็ชั�น โด์ยให้คณิะกัริริมีกั�ริบริิห�ริและผู้บริิห�ริ
ของหน่วัยง�นต่ั้�งๆ ร่ิวัมีกัันริะบปัุ็จำจัำยเสี�ยงจำ�กักั�ริคอร์ิรัิป็ชั�น ผลกัริะทบและโอกั�สที�อ�จำเกิัด์ข้�น มี�ตั้ริกั�ริที�ต้ั้องป็ฏบัิติั้
เพื�อลด์ควั�มีเสี�ยงที�ป็ริะเมีนิได้์ ริวัมีทั�งจำดั์ให้มีกีัริะบวันกั�ริติั้ด์ตั้�มี สอบท�นกั�ริป็ฏบิตัั้งิ�น และริ�ยง�นผลให้คณิะกัริริมีกั�ริ
ตั้ริวัจำสอบและคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััททริ�บ
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 3. พนักัง�นของบริิษัทัฯ ไม่ีพ้งละเลยหรืิอเพกิัเฉย เมืี�อพบเหน็กั�ริกัริะทำ�ที�เข้�ข่�ยคอร์ิรัิป็ชั�นที�เกีั�ยวัข้องกัับบริิษัทัฯ 
ตั้้องแจำ้งให้ผู้บังคับบัญช� หริือบุคคลที�ริับผิด์ชอบทริ�บ และให้ควั�มีริ่วัมีมีือในกั�ริตั้ริวัจำสอบข้อเท็จำจำริิงตั้่�งๆ ห�กัมีีข้อ
สงสัย หรืิอข้อซื้ักัถื�มี ให้ป็ริ้กัษั�กัับผู้บังคับบัญช� หรืิอบุคคลที�กัำ�หนด์ให้ทำ�หน้�ที�รัิบผิด์ชอบเกัี�ยวักัับกั�ริติั้ด์ตั้�มีกั�ริ
ป็ฏิบัตั้ิตั้�มีคู่มีือจำริิยธัริริมีธัุริกัิจำฯ ผ่�นช่องท�งตั้่�งๆ ที�กัำ�หนด์ไวั้

 4. บริิษััทฯ จำะให้ควั�มีเป็็นธัริริมีและคุ้มีคริองพนักัง�นที�ป็ฏิเสธัหริือแจำ้งเริื�องคอริ์ริัป็ชั�นที�เกัี�ยวัข้องกัับบริิษััทฯ โด์ย
ใช้มี�ตั้ริกั�ริคุ้มีคริองผู้ริ้องเริียน หริือผู้ที�ให้ควั�มีริ่วัมีมีือในกั�ริริ�ยง�นกั�ริคอริ์ริัป็ชั�น ตั้�มีที�บริิษััทฯ กัำ�หนด์ไวั้ในคู่มีือ 
จำริิยธัริริมีธัุริกัิจำฯ ข้อ 4 กั�ริแจำ้งข้อริ้องเริียน และข้อเสนอแนะ

 5. ผูท้ี�กัริะทำ�กั�ริคอร์ิริปั็ชั�น เป็็นกั�ริกัริะทำ�ผดิ์คูม่ีอืจำริยิธัริริมีธัรุิกัจิำฯ ของบริษิัทัฯ ซื้้�งจำะต้ั้องได้์ริบักั�ริพจิำ�ริณิ�โทษั
ท�งวัินัยตั้�มีริะเบียบที�บริิษััทฯ กัำ�หนด์ไวั้ นอกัจำ�กันี� อ�จำได์้ริับโทษัตั้�มีกัฎหมี�ย ห�กักั�ริกัริะทำ�นั�นผิด์กัฎหมี�ย

 6. บริิษััทฯ ตั้ริะหนักัถื้งควั�มีสำ�คัญในกั�ริเผยแพริ่ ให้ควั�มีริู้ และทำ�ควั�มีเข้�ใจำกัับบุคคลอื�นที�ตั้้องป็ฏิบัตั้ิหน้�ที�ที�
เกีั�ยวัข้องกัับบริิษัทัฯ และผูมี้ีส่วันได้์เสยีของบริิษัทัฯ หริอือ�จำเกิัด์ผลกัริะทบต่ั้อบริิษัทัฯ ในเรืิ�องที�ต้ั้องป็ฏบิติัั้ให้เป็็นไป็ตั้�มี
นโยบ�ยตั้่อตั้้�นกั�ริคอริ์ริัป็ชั�น

 7. บริษิัทัฯ มีุง่มัี�นที�จำะสร้ิ�งและพฒัน�บุคล�กัริของบริิษัทัฯ ให้มีีจำติั้สำ�นก้ัที�ดี์ ป็ฏบิติัั้ตั้นเป็็นพลเมืีองดี์ของสงัคมีและ
ป็ริะเทศช�ติั้ พริ้อมีทั�งรัิกัษั�วััฒนธัริริมีขององค์กัริที�ย้ด์มัี�นวั่� “คอริ์รัิป็ชั�น” เป็็นสิ�งที�ยอมีรัิบไมี่ได์้ทั�งกั�ริทำ�ธุัริกัริริมีกัับ
ภ�คริัฐและภ�คเอกัชน

กั�ริเผยแพริ่นโยบ�ยตั้่อตั้้�นกั�ริคอริ์ริัป็ชั�น 
บริษัิัทฯ ได้์มีกีั�ริเผยแพร่ินโยบ�ยต่ั้อต้ั้�นกั�ริคอร์ิริปั็ชั�นให้พนกััง�นและผูม้ีส่ีวันได้์เสยีกับับริษิัทัฯ ได้์ริบัทริ�บ ทั�งท�งริะบบ 
Intranet, จำด์หมี�ยอิเล็กัทริอนิกัส์ (E-mail) และ Website ของบริิษััทฯ (www.nine.co.th) โด์ยในริอบป็ีที�ผ่�นมี� 
บริิษััทฯ ไมี่มีีกัริณิีกั�ริกัริะทำ�ผิด์ อันเนื�องมี�จำ�กักั�ริทุจำริิตั้

1.3	นโยบายการไม่ลัะเมิดทรัพัย์สินทางปัญ่ญ่าหร่อุลัิขสิทธุิ�	

บริิษััทฯ ได์้กัำ�หนด์นโยบ�ยเกีั�ยวักัับกั�ริรัิกัษั�ควั�มีป็ลอด์ภัยริะบบส�ริสนเทศ เพื�อใช้เป็็นแนวัท�งในกั�ริป็ฏิบัติั้ง�น 
ของบริิษััทฯ ซื้้�งนโยบ�ยด์ังกัล่�วัคริอบคลุมีถื้งเริื�องกั�ริไมี่ละเมีิด์ทริัพย์สินท�งป็ัญญ�หริือลิขสิทธัิ� ทั�งนี�พนักัง�นทุกัคน 
จำะตั้้องลงน�มีในหนังสือยอมีรัิบเงื�อนไขของนโยบ�ยดั์งกัล่�วั ริวัมีถื้งบริิษััทฯ จำะมีีกั�ริตั้ริวัจำสอบกั�ริทำ�ง�นของริะบบ
ส�ริสนเทศและริะบบเครืิอข่�ยคอมีพิวัเตั้อริ์ เพื�อป็้องกัันกั�ริใช้ซื้อฟ่ตั้์แวัริ์ที�ละเมิีด์ลิขสิทธิั� หรืิอไมี่เกีั�ยวัข้องกัับกั�ริ 
ทำ�ง�น โด์ยนโยบ�ยกั�ริไมี่ละเมีิด์ทริัพย์สินท�งป็ัญญ�หริือลิขสิทธัิ� มีีด์ังนี�

 1. ห้�มีติั้ด์ตัั้�งโป็ริแกัริมีใด์ๆ ทั�งที�เป็็นโป็ริแกัริมีละเมิีด์ลิขสิทธิั� โป็ริแกัริมีป็ริะเภท Freeware และ Shareware ลง 
  ในเครืิ�องคอมีพิวัเตั้อริ์ของบริิษััทฯ และห�กัจำำ�เป็็นตั้้องใช้ง�นโป็ริแกัริมีนอกัเหนือไป็จำ�กัที�ติั้ด์ตัั้�งอยู่ในเครืิ�อง 
  คอมีพวิัเตั้อร์ิ ให้ทำ�กั�ริติั้ด์ต่ั้อขออนญุ�ตั้ใช้โป็ริแกัริมีและให้พนกััง�นผูดู้์แลริะบบเป็็นผูติ้ั้ด์ตัั้�งหรืิอควับคมุีดู์แลกั�ริ 
  ตั้ิด์ตั้ั�ง

 2. ไม่ีคัด์ลอกั ลอกัเลียนหรืิอใช้โป็ริแกัริมีคอมีพิวัเตั้อร์ิ ในลักัษัณิะอนัเป็็นกั�ริละเมิีด์ต่ั้อกัฎหมี�ยลิขสิทธิั� สัญญ�สิทธิับัตั้ริ  
  หรืิอจำริริย�บริริณิในกั�ริป็ริะกัอบวัิช�ชีพ ริวัมีถ้ืงกั�ริที�นำ�ผลง�นหริือข้อมูีลอันเป็็นสิทธิัของบุคคลภ�ยนอกั  
  ที�ได้์รัิบมี�หรืิอที�จำะนำ�มี�ใช้ภ�ยในบริิษััทฯ จำะต้ั้องตั้ริวัจำสอบให้มัี�นใจำว่ั�ไม่ีละเมิีด์ทรัิพย์สินท�งปั็ญญ�ของผู้อื�น
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2.	 จริยธุรรมตุ่อุผิู้มีส่วนได้เสีย

2.1	จริยธุรรมว่าด้วยความรับผิิดชิอุบตุ่อุผู้ิถ่อุหุ้น

บริิษััทฯ มุ่ีงมัี�นที�จำะริบัผิด์ชอบ และสร้ิ�งควั�มีพ้งพอใจำสูงสุด์ให้กัับผู้ถืือหุ้นโด์ยคำ�น้งถ้ืงกั�ริเจำริิญเติั้บโตั้ขององค์กัริอย่�งยั�งยนื 
และให้ผลตั้อบแทนที�เหมี�ะสมีอย่�งต่ั้อเนื�อง ริวัมีทั�งจำะด์ำ�เนินกั�ริอย่�งโป็ร่ิงใส ย้ด์มัี�นในคุณิธัริริมี และอยูใ่นกัริอบของ 
กัฎหมี�ย กัริอบนโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริของบริิษััทฯ และกั�ริป็ฏิบัติั้ต่ั้อผู้ถืือหุ้นอย่�งเท่�เทียมีกััน มีีริะบบบัญชีที�
เชื�อถืือได้์ บริิษััทฯ มีีหน่วัยง�นลงทุนสัมีพันธ์ัเพื�อเป็็นช่องท�งในกั�ริติั้ด์ต่ั้อซัื้กัถื�มี ชี�แจำงและให้ข้อมูีลแก่ัผู้ถืือหุ้นและ 
นักัลงทุนทั�วัไป็ 

2.2	จริยธุรรมว่าด้วยความสัมพัันธ์ุกับลูักค้า		

บริิษััทฯ มีีควั�มีมุ่ีงมัี�นในกั�ริสร้ิ�งควั�มีพ้งพอใจำและควั�มีมัี�นใจำให้กัับลูกัค้�และป็ริะช�ชน ที�จำะได้์รัิบผลิตั้ภัณิฑ์ิและบริิกั�ริที�ดี์ 
มีีคุณิภ�พ ในริะดั์บริ�ค�ที�เหมี�ะสมี โด์ยยกัริะดั์บมี�ตั้ริฐ�นให้สูงข้�นอย่�งต่ั้อเนื�องและจำริิงจัำง ริวัมีทั�งรัิกัษั�สัมีพันธัภ�พที�ดี์
และยั�งยืน 

บริิษััทฯ ได้์จัำด์กิัจำกัริริมีเพื�อสร้ิ�งสัมีพันธ์ักัับลูกัค้�ทุกักัลุ่มีของบริิษััทฯ อย่�งต่ั้อเนื�องตั้ลอด์ทั�งปี็ โด์ยคำ�น้งถ้ืงควั�มีเหมี�ะสมี
และคัด์เลือกักิัจำกัริริมีที�ส�มี�ริถืตั้อบสนองควั�มีต้ั้องกั�ริของลูกัค้�แต่ั้ละกัลุ่มีเป็็นหลักั ผ่�นช่องท�งที�หล�กัหล�ย  
ทั�งออนไลน์และออฟ่ไลน์ อ�ทิเช่น กั�ริจำัด์กิัจำกัริริมีบนเวัทีในง�นหนังสือ และกั�ริจำัด์ให้มีีกั�ริพบป็ะพูด์คุยกัันริะหวั่�ง 
นักัเขียนและนักัอ่�น แต่ั้เนื�องจำ�กัในปี็ 2563 เกิัด์สถื�นกั�ริณ์ิกั�ริแพร่ิริะบ�ด์ของไวัรัิส COVID-19 ทำ�ให้บริิษััทฯ  
มีีควั�มีจำำ�เป็็นตั้้องลด์กั�ริจำัด์กิัจำกัริริมีในริูป็แบบออฟ่ไลน์ลง จ้ำงเหลือเพียงง�นเสวัน�หนังสือจำะซ้ื้มีจำะเศริ้� ก้ั�วัผ่�นได์้  
ที�จัำด์ข้�นช่วังป็ล�ยปี็เท่�นั�น อย่�งไริก็ัตั้�มี บริิษััทฯ ยังคงมีีกั�ริป็ริะช�สัมีพันธ์ัให้ลูกัค้�ของบริิษััทฯ ทริ�บผ่�นท�งสื�อ 
ออนไลน์ต่ั้�งๆ เช่น Facebook และเว็ับไซื้ต์ั้อีคอมีเมิีร์ิซื้ของบริิษััทฯ (www.nejavu.com) 

2.3	จริยธุรรมว่าด้วยความรับผิิดชิอุบตุ่อุพันักงาน	

บริิษััทฯ ตั้ริะหนักัดี์ว่ั�ทริัพย�กัริมีนุษัย์เป็็นสิ�งที�มีีคุณิค่�ที�สุด์ และเป็็นป็ัจำจัำยสำ�คัญที�นำ�องค์กัริไป็สู่ควั�มีสำ�เร็ิจำ จ้ำงมุ่ีงมัี�น 
ในกั�ริพัฒน�คุณิภ�พของพนักัง�น เสริิมีสร้ิ�งวััฒนธัริริมี ส่งเสริิมีสุขภ�พทั�งด้์�นร่ิ�งกั�ยและจิำตั้ใจำ และสร้ิ�งบริริย�กั�ศ
กั�ริทำ�ง�นที�ดี์ ส่งเสริิมีกั�ริทำ�ง�นเป็็นทีมี เพื�อสร้ิ�งควั�มีมัี�นใจำให้พนักัง�น และส่งเสริิมีควั�มีสัมีพันธ์ัอันดี์ริะหว่ั�งน�ยจ้ำ�ง
กัับลูกัจ้ำ�งและริะหว่ั�งลูกัจ้ำ�งด้์วัยกััน กิัจำกัริริมีที�เกีั�ยวัข้องกัับพนักัง�นได้์แก่ั กิัจำกัริริมีพบป็ะสังสริริค์ริะหว่ั�งผู้บริิห�ริและ
พนักัง�น (ในโอกั�สสำ�คัญ) กั�ริจัำด์ง�นปี็ใหม่ีเป็็นต้ั้น

กั�ริจัำด์สวััสด์กิั�ริใหกั้ับพนกััง�น บริิษััทฯ ใหค้วั�มีสำ�คัญกัับกั�ริพฒัน�พนกััง�นและกั�ริด์แูลในเรืิ�องของสวััสด์กิั�ริแริงง�น 
ในกั�ริจำัด์ริะบบค่�จ้ำ�งและสวััสด์ิกั�ริให้กัับพนักัง�นด์้วัยควั�มีเหมี�ะสมี โด์ยผลตั้อบแทนในริะยะสั�นบริิษััทฯ 
พิจำ�ริณิ�จำ�กัผลป็ริะกัอบกั�ริในแต่ั้ละปี็ ควั�มีส�มี�ริถืในกั�ริแข่งขันในตั้ล�ด์แริงง�น กั�ริวั�งแผนเติั้บโตั้ในส�ยง�น 
ศักัยภ�พ ค่�คริองชีพ โด์ยค่�จ้ำ�งเริิ�มีต้ั้นของพนักัง�น สวััสดิ์กั�ริต่ั้�งๆ เช่น เงินช่วัยเหลือกัริณีิพนักัง�นเจ็ำบป่็วัย เสียชีวิัตั้ 
กั�ริสูญเสียบิด์� มี�ริด์� คู่ชีวิัตั้ หรืิอ บุตั้ริ เงินของขวััญกั�ริสมีริส มีีบุตั้ริและช่วัยเหลือกั�ริศ้กัษั�บุตั้ริ ยังคริอบคลุมีถ้ืง 
กั�ริล�หยุด์ในกัริณีิต่ั้�งๆ กัองทุนสำ�ริองเลี�ยงชีพ เงินยืมีฉุกัเฉิน ค่�เครืิ�องแต่ั้งกั�ย ค่�รัิกัษั�พย�บ�ล กั�ริตั้ริวัจำสุขภ�พ
ป็ริะจำำ�ปี็ กั�ริป็ริะกัันอุบัติั้เหตุั้และป็ริะกัันกัลุ่มี เบี�ยเลี�ยง ค่�ใช้จ่ำ�ยในกั�ริเดิ์นท�ง ริวัมีถ้ืงกั�ริกัำ�หนด์แนวัป็ฏิบัติั้ด้์�นแริงง�น 
และสิทธิัมีนุษัยชนต่ั้�งๆ เพื�อให้เป็็นไป็ตั้�มีข้อกัำ�หนด์และมี�ตั้ริฐ�นส�กัล สิทธิักั�ริจำัด์ตัั้�งคณิะกัริริมีกั�ริแริงง�นหริือ 
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สหภ�พแริงง�นของพนักัง�น ริวัมีถ้ืงกั�ริเปิ็ด์โอกั�สให้พนักัง�นได้์แสด์งควั�มีคิด์เห็น หรืิอร้ิองเรีิยนในเรืิ�องต่ั้�งๆ  
ส่วันผลตั้อบแทนในริะยะย�วับริิษััทฯ มีีกั�ริให้สิทธิัพนักัง�นซืื้�อหุ้นส�มัีญของบริิษััทฯ ในริ�ค�ที�กัำ�หนด์ (ESOP-Employee 
Stock Options) โด์ยออกัและเสนอข�ยใบสำ�คัญแสด์งสิทธิัที�จำะซืื้�อหุ้นส�มัีญของ บริิษััท เนชั�น อินเตั้อร์ิเนชั�นแนล  
เอ็ด์ดู์เทนเมีนท์ จำำ�กััด์ (มีห�ชน) (“บริิษััทฯ”) ชนิด์ริะบุชื�อผู้ถืือและเป็ลี�ยนมืีอไม่ีได้์ “ESOP-WA” ครัิ�งที� 1 เมืี�อวัันที� 15 
สิงห�คมี 2556 จำำ�นวัน 4,250,000 หุ้น ซ้ื้�งมีีกัำ�หนด์กั�ริใช้สิทธิัทุกัวัันที� 15 ของเดื์อนพฤศจิำกั�ยนและเดื์อนพฤษัภ�คมี 
ของแต่ั้ละปี็ ตั้ลอด์อ�ยุของใบสำ�คัญแสด์งสิทธิั 5 ปี็ โด์ยมีีกัำ�หนด์กั�ริใช้สิทธิัครัิ�งแริกัในวัันที� 15 พฤศจิำกั�ยน 2556 และ
กัำ�หนด์กั�ริใช้สิทธิัครัิ�งสุด์ท้�ยในวัันที� 14 สิงห�คมี 2561 ด้์วัยอัตั้ริ�กั�ริใช้สิทธิั 1 ใบสำ�คัญแสด์งสิทธิั: 1 หุ้นส�มัีญใหม่ี 
ริ�ค�ในกั�ริใช้สิทธิั 4 บ�ทต่ั้อหุ้น

ในด้์�นควั�มีป็ลอด์ภยัและสุขอน�มัียในสถื�นที�ทำ�ง�น บริิษััทฯ ได้์ให้ควั�มีสำ�คัญโด์ยอบริมีและริณิริงคส์ร้ิ�งจิำตั้สำ�น้กัและ 
ควั�มีตั้ริะหนักัต่ั้อกั�ริดู์แลรัิกัษั�สภ�พแวัด์ล้อมีกั�ริทำ�ง�นให้มีีควั�มีป็ลอด์ภัยต่ั้อชีวิัตั้และทรัิพยสิ์นของพนักัง�นอยูเ่สมีอ 
โด์ยในริอบปี็ 2563 ที�ผ่�นมี� ไม่ีมีีกั�ริเกิัด์อุบัติั้เหตุั้ และกั�ริล�เจ็ำบป่็วัยจำ�กักั�ริทำ�ง�น เนื�องจำ�กัลักัษัณิะกั�ริทำ�ง�น 
ของบริิษััทฯ เป็็นกั�ริป็ฏิบัติั้ง�นในสำ�นักัง�นเป็็นส่วันใหญ่ และท�งบริิษััทฯ ได้์ให้ควั�มีสำ�คัญกัับสภ�พแวัด์ล้อมีใน 
กั�ริทำ�ง�น มีีกั�ริด์แูลอุป็กัริณิเ์ครืิ�องมืีอเครืิ�องใช้ริวัมีถ้ืงสถื�นป็ริะกัอบกั�ริใหอ้ยูใ่นสภ�พพริอ้มีใช้ง�นและมีีควั�มีป็ลอด์ภยั
อยู่เสมีอ 

ในด้์�นกั�ริพัฒน�คุณิภ�พของพนักัง�น บริิษััทฯ ได้์ให้ควั�มีสำ�คัญในเรืิ�องกั�ริพัฒน�ศักัยภ�พของพนักัง�นในทุกัริะดั์บ 
โด์ยมีีกั�ริจัำด์กั�ริอบริมีให้กัับพนักัง�นทั�งจัำด์อบริมีภ�ยในบริิษััทฯ และจัำด์ให้ไป็อบริมีกัับสถื�บันหรืิอหน่วัยง�นภ�ยนอกั  
เพื�อเป็็นกั�ริพฒัน�ศักัยภ�พของพนกััง�นให้ส�มี�ริถืนำ�ควั�มีรู้ิที�ได้์มี�พัฒน�รูิป็แบบกั�ริทำ�ง�นให้เกิัด์ป็ริะสทิธิัภ�พมี�กัข้�น 
โด์ยกั�ริอบริมีพนักัง�นนั�น บริิษััทฯ กัำ�หนด์ให้มีีกั�ริอบริมีอย่�งถืูกัต้ั้องตั้�มี พ.ริ.บ. ส่งเสริิมีกั�ริพัฒน�ฝ่ีมืีอแริงง�น  
พ.ศ. 2545 ซ้ื้�งกัำ�หนด์ให้บริิษััทฯ ที�มีีจำำ�นวันพนักัง�นมี�กักัว่ั� 100 คนข้�นไป็ ต้ั้องจัำด์ให้พนักัง�นได้์รัิบกั�ริอบริมีในอัตั้ริ�ส่วัน 
ร้ิอยละ 50 ของพนักัง�นทั�งหมีด์ และต้ั้องยื�นเรืิ�องรัิบริองหลักัสูตั้ริกั�ริอบริมีต่ั้อกัริมีพัฒน�ฝี่มืีอแริงง�น ซ้ื้�งบริิษััทฯ 
ได้์ถืือป็ฏิบัติั้อย่�งเคร่ิงครัิด์ สำ�หรัิบกั�ริจัำด์ฝึ่กัอบริมีให้กัับพนักัง�นของบริิษััทฯ 

ในปี็ 2563 บริิษััทฯ จัำด์กั�ริฝึ่กัอบริมีให้กัับพนักัง�นจำำ�นวัน 13 คน คิด์เป็็นอัตั้ริ�ร้ิอยละ 26 ของพนักัง�นทั�งหมีด์ 51 คน 
(จำำ�นวันพนักัง�นเฉลี�ย 12 เดื์อน) จำำ�นวันชั�วัโมีงฝึ่กัอบริมีทั�งปี็ 142.50 ชั�วัโมีง คิด์เป็็นชั�วัโมีงเฉลี�ยของกั�ริฝึ่กัอบริมีพนักัง�น 
2.79 ชั�วัโมีง / คน / ปี็ โด์ยเป็็นกั�ริจัำด์ส่งไป็อบริมีกัับสถื�บันหรืิอหน่วัยง�นภ�ยนอกัร้ิอยละ 100 และกั�ริจัำด์อบริมีภ�ยใน
บริิษััทฯ ร้ิอยละ 0

ในด้์�นกั�ริเค�ริพสิทธิัมีนุษัยชน  บริิษััทฯ ได้์กัำ�หนด์หลักักั�ริในคู่มืีอจำริิยธัริริมีธุัริกิัจำ และข้อพ้งป็ฏิบัติั้ในกั�ริทำ�ง�น (Code 
of Conduct) ว่ั�จำะป็ฏิบัติั้ต่ั้อพนักัง�นทุกัคนด้์วัยควั�มีสุภ�พ ให้ควั�มีเค�ริพต่ั้อควั�มีเป็็นปั็จำเจำกัชน และศักัดิ์�ศรีิควั�มี
เป็็นมีนุษัย ์และพนักัง�นจำะต้ั้องไม่ีกัริะทำ�กั�ริใด์ๆ ที�เป็็นกั�ริละเมิีด์หรืิอคุกัค�มีไม่ีว่ั�จำะท�งวั�จำ� หรืิอกั�ริกัริะทำ�ต่ั้อผู้อื�น
บนพื�นฐ�นของเชื�อช�ติั้ เพศ ศ�สน� อ�ยุ ควั�มีพิกั�ริท�งร่ิ�งกั�ยและจิำตั้ใจำ

ในปี็ที�ผ่�นมี� ไม่ีมีีข้อพิพ�ทฟ้่องร้ิองริะหว่ั�งบริิษััทฯ และพนักัง�น และได้์รัิบควั�มีร่ิวัมีมืีอจำ�กัสหภ�พแริงง�นในกั�ริชว่ัย 
ป็ริะช�สัมีพันธ์ัและสร้ิ�งควั�มีเข้�ใจำอันดี์ริะหว่ั�งพนักัง�นกัับองค์กัริ
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2.4	จริยธุรรมว่าด้วยความสัมพัันธ์ุกับคู่ค้า

บริิษััทฯ คำ�น้งถ้ืงควั�มีเสมีอภ�ค และควั�มีซืื้�อสัตั้ยใ์นกั�ริด์ำ�เนนิธุัริกิัจำ และผลป็ริะโยชนร่์ิวัมีกัันกัับคู่ค�้ โด์ยพ้งป็ฏบัิติั้ตั้�มี 
กัฎหมี�ยและกัตั้กิั�ต่ั้�งๆ อย�่งเคริง่ครัิด์ และมีีจำริริย�บริริณิที�ดี์ในกั�ริด์ำ�เนินธุัริกิัจำ  จ้ำงได้์กัำ�หนด์แนวัท�งป็ฏบัิติั้ไว้ั ดั์งต่ั้อไป็นี�

 1. ห้�มีกัริริมีกั�ริ ผู้บริิห�ริ พนักัง�นของบริิษััทฯ รัิบ หรืิอเรีิยกัร้ิองผลป็ริะโยชน์ หรืิอเสนอ หรืิอจ่ำ�ยผลป็ริะโยชน์ใด์ๆ  
  ที�ไม่ีสุจำริิตั้ในท�งกั�ริค้�กัับคู่ค้�
 2. ป็ฏิบัติั้ตั้�มีกัฎหมี�ยและกัติั้กั�ต่ั้�งๆ อย่�งเคร่ิงครัิด์  
 3. มีีหลักัเกัณิฑ์ิในกั�ริป็ริะเมิีนและคัด์เลือกัคู่ค้�
 4. ป็ฏิบัติั้ตั้�มีเงื�อนไขต่ั้�งๆ ที�มีีต่ั้อคู่ค้�อย่�งเคร่ิงครัิด์ กัริณิีที�ไม่ีส�มี�ริถืป็ฏิบัติั้ตั้�มีเงื�อนไขได์้ จำะรีิบแจ้ำงให้  
  คู่ค้�ทริ�บล่วังหน้� เพื�อร่ิวัมีกัันพิจำ�ริณิ�ห�แนวัท�งแก้ัไขปั็ญห� โด์ยใช้หลักักั�ริของควั�มีสมีเหตุั้สมีผล
 5. ให้ข้อมูีลที�เป็็นจำริิงและถูืกัต้ั้อง
 6. สนับสนุนและร่ิวัมีมืีอกัับคู่ค้�ในกั�ริผลิตั้สินค้�ที�มีีคุณิภ�พและได้์มี�ตั้ริฐ�น
 7. สนับสนุนและร่ิวัมีมืีอกัับคู่ค้�ในกั�ริผลิตั้สินค้�และบริิกั�ริใหม่ีๆ เพื�อสนองตั้อบควั�มีต้ั้องกั�ริของลูกัค้�ที�มีีกั�ริ 
  เป็ลี�ยนแป็ลงอยู่ตั้ลอด์เวัล� 
 8. รัิกัษั�ควั�มีลับของคู่ค้� ไม่ีนำ�ข้อมูีลมี�ใช้เพื�อป็ริะโยชน์ตั้นเองและผู้ที�เกีั�ยวัข้องโด์ยมิีชอบ 

บริิษััทฯ คำ�น้งถ้ืงควั�มีสมัีพันธ์ักัับคู่ค้�มี�โด์ยตั้ลอด์ อ�ท ิควั�มีริว่ัมีมีอืกัับคู่ค�้ในด์�้นกั�ริริบับริิกั�ริขนสง่สิ�งพิมีพ์ของคู่ค�้
กัริะจำ�ยตั้�มีจุำด์ต่ั้�งๆ 

โด์ยในริอบปี็ที�ผ่�นมี� บริิษััทฯ ไม่ีมีีข้อพิพ�ทใด์ๆ เกีั�ยวักัับคู่ค้� 

สำ�หริับเกัณิฑิ์ในกั�ริคัด์เลือกัคู่ค้� มีีด์ังนี�

 1. มีีป็ริะวััตั้ิท�งกั�ริเงินที�เชื�อถืือได์้ และมีีศักัยภ�พที�จำะเตั้ิบโตั้ไป็พริ้อมีกัับบริิษััทฯ ได์้ในริะยะย�วั
 2. ผลิตั้ หริือจำำ�หน่�ยสินค้�ที�มีีคุณิภ�พตั้ริงกัับควั�มีตั้้องกั�ริ และส�มี�ริถืตั้ริวัจำสอบคุณิภ�พได์้
 3. ให้กั�ริสนับสนุนด์้�นกั�ริส่งเสริิมีกั�ริข�ย และกั�ริให้บริิกั�ริหลังกั�ริข�ยแกั่ลูกัค้�

2.5	จริยธุรรมว่าด้วยความสัมพัันธ์ุกับคู่แข่งทางการค้า

ในส่วันธุัริกิัจำที�เป็็นกั�ริแข่งขัน บริิษััทฯ จำะย้ด์ถืือกัติั้กั�ของกั�ริแข่งขันที�ดี์ และจำะย้ด์ถืือแนวัท�งป็ฏิบัติั้ที�ดี์และเป็็นธัริริมี 
ริวัมีทั�งกั�ริสร้ิ�งพันธัมิีตั้ริท�งกั�ริค้� ดั์งนี�

 1. ป็ริะพฤติั้ป็ฏิบัติั้ตั้�มีกัริอบกัติั้กั�ของกั�ริแข่งขันที�ดี์ ซ้ื้�งเป็็นที�ยอมีรัิบโด์ยทั�วักััน
 2. ไม่ีทำ�ล�ยชื�อเสียงของคู่แข่งท�งกั�ริค้�ด้์วัยกั�ริกัล่�วัให้ร้ิ�ยโด์ยป็ริ�ศจำ�กัควั�มีจำริิง หลีกัเลี�ยงวิัธีักั�ริไมี่สุจำริิตั้ 
  เพื�อทำ�ล�ยคู่แข่งขัน                                
 3. ไม่ีแสวังห�ข้อมูีลที�เป็็นควั�มีลับของคู่แข่งท�งกั�ริค้�ด้์วัยวิัธีักั�ริที�ไม่ีสุจำริิตั้ หรืิอไม่ีเหมี�ะสมี เช่น กั�ริจ่ำ�ยสินจ้ำ�ง 
  ให้แก่ัพนักัง�นของคู่แข่ง เป็็นต้ั้น 

โด์ยในริอบป็ีที�ผ่�นมี� บริิษััทฯ ไมี่มีีข้อพิพ�ทใด์ๆ เกัี�ยวักัับ คู่แข่งท�งกั�ริค้�
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2.6	จริยธุรรมว่าด้วยความสัมพัันธ์ุกับเจ้าหนี�	

บริิษััทฯ คำ�น้งถ้ืงควั�มีเสมีอภ�ค และควั�มีซืื้�อสัตั้ย์ต่ั้อเจ้ำ�หนี�ท�งกั�ริค้� และกั�ริป็ฏิบัติั้ตั้�มีพันธัะสัญญ�ในกั�ริกู้ัยืมีเงิน
จำ�กัธัน�ค�ริ สถื�บันกั�ริเงิน ริวัมีถ้ืงกั�ริชำ�ริะค่�สินค้�บริิกั�ริ เงินต้ั้นและด์อกัเบี�ยจ่ำ�ย ดั์งนั�นจ้ำงกัำ�หนด์แนวัท�งป็ฏิบัติั้ที�
ดี์และเป็็นธัริริมีดั์งนี�

 1. รัิกัษั�ดู์แลและป็ฏิบัติั้ตั้�มีเงื�อนไขที�มีีต่ั้อเจ้ำ�หนี�โด์ยเคร่ิงครัิด์ ทั�งในแง่กั�ริชำ�ริะคืนกั�ริดู์แลหลักัทรัิพย์ คำ��ป็ริะกััน  
  และเงื�อนไขอื�นๆ ริวัมีทั�งไม่ีใช้เงินทุนที�ได้์จำ�กักั�ริกู้ัยมืีเงินไป็ในท�งที�ขัด์กัับวััตั้ถุืป็ริะสงคใ์นข้อตั้กัลงที�ทำ�กัับผู้ให้กู้ั 
  ยืมีเงิน 
 2. ริ�ยง�นฐ�นะท�งกั�ริเงินของบริิษััทฯ ที�เป็็นจำริิงและถูืกัต้ั้อง แก่ัเจ้ำ�หนี�ด้์วัยควั�มีซืื้�อสัตั้ย์                           
 3. ริ�ยง�นเจ้ำ�หนี�ล่วังหน้� ห�กัไม่ีส�มี�ริถืป็ฏิบัติั้ตั้�มีข้อผูกัพันในสัญญ� และร่ิวัมีกัันห�แนวัท�งแก้ัไขปั็ญห�ดั์งกัล่�วั

โด์ยในริอบปี็ที�ผ่�นมี� บริิษััทฯ ไม่ีมีีข้อพิพ�ทใด์ๆ เกีั�ยวักัับ เจ้ำ�หนี�กั�ริค้� และสถื�บันกั�ริเงิน

2.7	จริยธุรรมว่าด้วยความรับผิิดชิอุบตุ่อุสังคม	แลัะสิ�งแวดล้ัอุม

บริิษััทฯ ส่งเสริิมีให้มีีกั�ริให้ควั�มีรู้ิแก่ัพนักัง�น เพื�อป็ลูกัฝั่งจิำตั้สำ�น้กัเกีั�ยวักัับกั�ริรัิกัษั�สิ�งแวัด์ล้อมีและกั�ริใช้ทรัิพย�กัริ 
อย่�งรู้ิคุณิค่�และมีีป็ริะสิทธิัภ�พ ผ่�นกัริะบวันกั�ริสื�อส�ริภ�ยในบริิษััทฯ และส่งเสริิมีให้พนักัง�นมีีส่วันร่ิวัมีในกิัจำกัริริมี 
ริณิริงค์ลด์ภ�วัะโลกัร้ิอนด้์วัยกั�ริป็รัิบเป็ลี�ยนพฤติั้กัริริมีลด์กั�ริใช้พลังง�น, กิัจำกัริริมี 5 ส. พร้ิอมีทั�งสนับสนุนให้พนักัง�น 
เข้�ร่ิวัมีกิัจำกัริริมีต่ั้�งๆ ที�เกีั�ยวัข้องกัับกั�ริดู์แลรัิกัษั�สิ�งแวัด์ล้อมี อนุรัิกัษ์ัทรัิพย�กัริธัริริมีช�ติั้และพลังง�นที�บริิษััทฯ จัำด์ข้�น    

บริิษััทฯ มีีควั�มีห่วังใยถ้ืงคุณิภ�พชีวิัตั้และกั�ริบริิโภคข่�วัส�ริของคนไทย โด์ยเฉพ�ะเด็์กัและเย�วัชน ให้ควั�มีสำ�คัญ 
อย่�งยิ�งในกั�ริเสนอข้อมูีลที�มีีคุณิภ�พและมีีป็ริะโยชน์ต่ั้อสังคมีและส่วันริวัมี และใส่ใจำต่ั้อสิ�งแวัด์ล้อมีในฐ�นะที�เป็็น 
ผู้ป็ริะกัอบกั�ริริ�ยหน้�งในป็ริะเทศไทย ริวัมีทั�งเป็็นสื�อกัล�งในกั�ริสริ�้งจิำตั้สำ�น้กัด้์�นกั�ริอนรัุิกัษ์ัสิ�งแวัด์ลอ้มีให้คนในสงัคมี 
ในริอบปี็ 2563 บริิษััทฯ มีีกิัจำกัริริมีเพื�อสังคมี (ริ�ยละเอียด์อยู่ในริ�ยง�นป็ริะจำำ�ปี็หัวัข้อกิัจำกัริริมีเพื�อสังคมี)   

ในฐ�นะที�บริิษััทฯ ทำ�ธุัริกิัจำด้์�นสื�อ กิัจำกัริริมีท�งธุัริกิัจำและสังคมีของบริิษััทฯ ต้ั้องติั้ด์ต่ั้อพบป็ะกัับป็ริะช�ชนกัลุ่มีต่ั้�งๆ 
อยู่แล้วั บริิษััทฯ จ้ำงมีีโอกั�สรัิบฟั่งควั�มีคิด์เห็นและข้อเสนอแนะผ่�นท�งพนักัง�นที�ติั้ด์ต่ั้อกัับผู้มีีส่วันได้์เสียด้์�นต่ั้�งๆ 
และจำ�กักั�ริพบป็ะของผู้บริิห�ริ กัริริมีกั�ริ ที�ได้์มีีโอกั�สพบป็ะกัับผู้มีีส่วันได์้เสียกัลุ่มีต่ั้�งๆ อย่�งต่ั้อเนื�อง และบริิษััทฯ 
มีีริะบบ Call center ในกั�ริริบัเรืิ�องร้ิองเรีิยนพร้ิอมีป็ริะส�นแก้ัไขปั็ญห�ด้์�นบริิกั�ริ และป็ริะส�นง�นด์�้นอื�นๆ ภ�ยในบริิษััทฯ  
เป็็นป็ริะจำำ� บริิษััทฯ ได้์ด์ำ�เนินกั�ริป็รัิบป็รุิงเรืิ�องต่ั้�งๆ ตั้�มีข้อร้ิองเรีิยนนั�นอย่�งสมีำ��เสมีอ  

การแจ้งข้อุร้อุงเรียน	แลัะข้อุเสนอุแนะ	

บริิษััทฯ ส่งเสริิมีให้ผู้บริิห�ริและพนักัง�นของบริิษััทฯ ด์ำ�เนินธุัริกัิจำด์้วัยควั�มีถืูกัตั้้อง โป็ริ่งใส ยุตั้ิธัริริมี และส�มี�ริถื 
ตั้ริวัจำสอบได์้ โด์ยสอด์คล้องกัับกั�ริกัำ�กัับด์ูแลกิัจำกั�ริที�ด์ีและคู่มีือจำริิยธัริริมีธุัริกิัจำฯ ของบริิษััทฯ และจำัด์ให้มีีช่องท�ง 
กั�ริแสด์งควั�มีเห็น กั�ริแจ้ำงข้อร้ิองเรีิยนและข้อเสนอแนะ โด์ยบริิษััทฯ เปิ็ด์โอกั�สให้พนักัง�นของบริิษััทฯ และผู้มีีส่วันได้์เสีย 
ทุกักัลุ่มี ส�มี�ริถืร้ิองเรีิยน แสด์งควั�มีเห็น และแจ้ำงเบ�ะแสเกีั�ยวักัับเรืิ�องต่ั้�งๆ โด์ยส่งถ้ืงคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ และ 
ผู้จัำด์กั�ริฝ่่�ยตั้ริวัจำสอบภ�ยใน ได้์ในช่องท�ง E-mail : audit_nine@nine.co.th หรืิอ ส่งไป็ริษัณีิย์มี�ยังที�อยู่บริิษััทฯ / 
ยื�นส่งโด์ยตั้ริง ที� บริิษััท เนชั�น อินเตั้อร์ิเนชั�นแนล เอ็ด์ดู์เทนเมีนท์ จำำ�กััด์ (มีห�ชน) เลขที� 333 อ�ค�ริเล้�เป้็งง้วัน 1 ชั�น 24 
ซื้อยเฉยพ่วัง ถืนนวิัภ�วัดี์รัิงสิตั้ แขวังจำอมีพล เขตั้จำตุั้จัำกัริ กัรุิงเทพฯ 10900
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กัริะบวันกั�ริด์ำ�เนินกั�ริเมีื�อได์้ริับข้อริ้องเริียน 
- ฝ่่�ยตั้ริวัจำสอบภ�ยในจำะริวับริวัมีข้อร้ิองเรีิยนและตั้ริวัจำสอบข้อมีลูเบื�องต้ั้น ห�กัข้อร้ิองเริยีนมีีมีลูควั�มีผดิ์จำะริวับริวัมี 
หลักัฐ�นส่งให้ป็ริะธั�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ เพื�อแตั้่งตั้ั�งคณิะกัริริมีกั�ริสอบสวันข้อเท็จำจำริิงโด์ยมีีฝ่่�ยทริพัย�กัริบคุคลเป็น็ 
เลข�คณิะกัริริมีกั�ริสอบสวัน และริ�ยง�นผลพร้ิอมีทั�งมี�ตั้ริกั�ริด์ำ�เนนิกั�ริกัับผูก้ัริะทำ�ผดิ์เพื�อเสนอตั้่อป็ริะธั�นเจำ้�หน้�ที�
บริิห�ริ ผู้จำัด์กั�ริฝ่่�ยตั้ริวัจำสอบภ�ยใน และคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบทริ�บ

- มี�ตั้ริกั�ริคุ้มีคริองผู้ริ้องเริียน คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ จำะพิจำ�ริณิ�ให้ควั�มีเป็็นธัริริมี และป็กัป็้องผู้ริ้องเริียน ผู้ริับ
เริื�องร้ิองเริยีน ผูถ้ืกูัร้ิองเริยีน และผูม้ีส่ีวันเกัี�ยวัข้องในกั�ริด์ำ�เนินกั�ริตั้ริวัจำสอบข้อเทจ็ำจำริงิ ริวัมีทั�งต้ั้องเกับ็ข้อมีลูที�เกัี�ยวัข้อง
เป็็นควั�มีลับ จำะเป็ิด์เผยเท่�ที�จำำ�เป็็น โด์ยคำ�น้งถื้งควั�มีป็ลอด์ภัยและควั�มีเสียห�ยของผู้มีีส่วันเกัี�ยวัข้อง

4. ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส

คณิะกัริริมีกั�ริได์้ด์ูแลให้บริิษััทฯ เป็ิด์เผยข้อมีูลสำ�คัญที�เกัี�ยวัข้องกัับบริิษััทฯ ทั�งข้อมีูลท�งกั�ริเงินและข้อมีูลที�มีิใช่ข้อมีูล
ท�งกั�ริเงินอย่�งถูืกัต้ั้อง คริบถ้ืวัน ทันเวัล� โป็ร่ิงใส และส�มี�ริถืตั้ริวัจำสอบได้์ ริวัมีทั�งเป็็นไป็ตั้�มีกัฎหมี�ยและกัฎริะเบียบ
ต่ั้�งๆ ที�เกีั�ยวัข้อง ผ่�นช่องท�งที�เข้�ถ้ืงข้อมูีลได้์ง่�ย เช่น เว็ับไซื้ต์ั้ของบริิษััทฯ ช่องท�งกั�ริเปิ็ด์เผยข้อมูีลของ ตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์
แห่งป็ริะเทศไทย และสำ�นักัง�นคณิะกัริริมีกั�ริกัำ�กัับหลักัทริัพย์และตั้ล�ด์หลักัทริัพย์ เป็็นตั้้น

บริิษััทฯ กัำ�หนด์ไวั้ในนโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับด์ูแลกัิจำกั�ริ ทุกัคริั�งที�มีีกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงกั�ริถืือคริองหลักัทริัพย์ให้กัริริมีกั�ริและ
ผูบ้ริหิ�ริต้ั้องริ�ยง�นกั�ริถือืคริองหลกััทริพัย์ต่ั้อสำ�นักัง�นคณิะกัริริมีกั�ริกัำ�กับัหลกััทริพัย์และตั้ล�ด์หลกััทริพัย์ และสำ�เน�
ให้เลข�นกุั�ริบริษิัทัเก็ับรัิกัษั� เลข�นกุั�ริบริิษัทัจำะด์ำ�เนนิกั�ริให้กัริริมีกั�ริและผูบ้ริิห�ริริ�ยง�นข้อมูีลปั็จำจุำบนัของตั้นอย่�ง
น้อยป็ีละคริั�ง ในเด์ือนพฤศจำิกั�ยนของทุกัป็ี เพื�อริวับริวัมีส่งริ�ยง�นกั�ริถืือคริองหลักัทริัพย์ ริ�ยง�นตั้่อคณิะกัริริมีกั�ริ
อย่�งน้อยป็ีละคริั�ง 

บริิษััทฯ เล็งเห็นควั�มีสำ�คัญของกั�ริริักัษั�ข้อมีูลที�เป็็นควั�มีลับและหริือข้อมีูลภ�ยในกัลุ่มีบริิษััทฯ จำ้งได์้ออกันโยบ�ย 
“กั�ริใช้ข้อมูีลภ�ยในของบริิษััทฯ” กัำ�หนด์ให้กัริริมีกั�ริ ผู้บริิห�ริ เจำ้�หน้�ที� และพนักัง�นของกัลุ่มีบริิษััทฯ ตั้้องรัิกัษั�
ข้อมีูลภ�ยในกัลุ่มีบริิษััทฯ เป็็นควั�มีลับ เวั้นแตั้่กั�ริเป็ิด์เผยข้อมูีลนั�นเป็็นไป็เพื�อผลป็ริะโยชน์ในกั�ริด์ำ�เนินธุัริกัิจำ 
ของบริิษััทฯ ห้�มี ข�ย ซื้ื�อ โอน หริือริับโอนหลักัทริัพย์ของบริิษััทฯ โด์ยข้อมีูลที�เป็็นควั�มีลับ และ/หริือข้อมีูลภ�ยใน 
ของกัลุ่มีบริิษััทฯ และ/หริือกั�ริเข้�ทำ�ริ�ยกั�ริใด์ๆ ในท�งที�อ�จำกั่อให้เกัิด์ควั�มีเสียห�ยตั้่อกัลุ่มีบริิษััทฯ ไมี่วั่�ท�งตั้ริง  
หริือท�งอ้อมี 

ในริอบปี็ที�ผ่�นมี� บริิษััทฯ ได้์เปิ็ด์เผยข้อมูีลของบริิษััทฯ ทั�งข้อมูีลท�งกั�ริเงินและข้อมูีลที�ไม่ีใช่ข้อมูีลท�งกั�ริเงินอย่�ง 
ถูืกัต้ั้อง คริบถ้ืวัน ทันเวัล� โป็ริง่ใส และเป็็นไป็ตั้�มีเกัณิฑิที์�สำ�นักัง�นกัลตั้.และตั้ล�ด์หลกััทรัิพย์ฯกัำ�หนด์ ผ่�นช่องท�งกั�ริ
เปิ็ด์เผยข้อมูีลของตั้ล�ด์หลักัทรัิพยฯ์ และผ่�นเว็ับไซื้ต์ั้ของบริิษััทฯ โด์ยไม่ีถูืกัสำ�นักัง�น กัลตั้. และตั้ล�ด์หลักัทรัิพยฯ์ ด์ำ�เนิน
กั�ริเนื�องมี�จำ�กักั�ริเป็ิด์เผยข้อมีูลไมี่เป็็นไป็ตั้�มีข้อกัำ�หนด์ 

ในริ�ยง�นป็ริะจำำ�ปี็ 2563 บริิษััทฯ ได้์เปิ็ด์เผยข้อมูีลดั์งต่ั้อไป็นี� 

 1. วัิสัยทัศน์ พันธักัิจำ และคุณิค่�ขององค์กัริ
 2. ริ�ยชื�อกัริริมีกั�ริ พร้ิอมีป็ริะวัตัั้กิั�ริทำ�ง�น กั�ริศก้ัษั� ควั�มีสมัีพนัธ์ัท�งคริอบคริวัักับัผูบ้ริหิ�ริ กั�ริด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่ง 
  กัริริมีกั�ริในบริิษััทจำด์ทะเบียน กั�ริถืือหุ้นในบริิษััทฯ 
 3. โคริงสริ้�งผู้ถืือหุ้น 
 4. ป็ัจำจำัยควั�มีเสี�ยง 
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 5. นโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับด์ูแลกัิจำกั�ริและกั�ริป็ฏิบัตั้ิตั้�มีนโยบ�ย
 6. ค่�ตั้อบแทนกัริริมีกั�ริและจำำ�นวันคริั�งที�กัริริมีกั�ริแตั้่ละคนเข้�ริ่วัมีป็ริะชุมีกัริริมีกั�ริ
 7. กั�ริทำ�หน้�ที�ในป็ีที�ผ่�นมี�ของคณิะกัริริมีกั�ริและป็ริะวััตั้ิกั�ริอบริมีของกัริริมีกั�ริ 
 8. กั�ริทำ�หน้�ที�ในป็ีที�ผ่�นมี�ของคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ
 9. นโยบ�ยกั�ริจำ่�ยค่�ตั้อบแทนกัริริมีกั�ริและผู้บริิห�ริริะด์ับสูง
 10. ค่�ตั้อบแทนกั�ริทำ�หน้�ที�กัริริมีกั�ริ และกั�ริทำ�หน้�ที�อื�นให้บริิษััทฯ และบริิษััทย่อย 
 11. ริ�ยง�นกั�ริด์ำ�เนินง�นป็ริะจำำ�ป็ีของคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ 
 12. ริ�ยง�นควั�มีรัิบผดิ์ชอบของคณิะกัริริมีกั�ริต่ั้อริ�ยง�นท�งกั�ริเงนิที�มีเีนื�อห�ตั้�มีที�กัำ�หนด์ ซื้้�งมีปี็ริะธั�นกัริริมีกั�ริ 
  และป็ริะธั�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริลงน�มีริับริอง
 13. คำ�อธัิบ�ยและกั�ริวัิเคริ�ะห์ฐ�นะท�งกั�ริเงินของผู้บริิห�ริ 
 14. ริ�ยง�นท�งกั�ริเงินที�มีีข้อมีูลถืูกัตั้้อง คริบถื้วัน เป็็นจำริิงตั้�มีมี�ตั้ริฐ�นบัญชี
 15. งบกั�ริเงินและผลกั�ริด์ำ�เนินง�นของบริิษััทฯ

บริษัทฯ	ได้เปิดเผิยข้อุมูลัเพิั�มเติุมตุ่อุไปนี�ในเว็บไซ้ำต์ุ	www.nine.co.th

 1. บทบ�ทอำ�น�จำหน้�ที�ของกัริริมีกั�ริ กัริริมีกั�ริชุด์ย่อย ป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริ และป็ริะธั�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ
 2. นโยบ�ยริ�ยกั�ริริะหวั่�งกััน 
 3. คู่มีือจำริิยธัริริมีธัุริกัิจำ และข้อพ้งป็ฏิบัตั้ิในกั�ริทำ�ง�น (Code of Conduct)
 4. นโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับด์ูแลกัิจำกั�ริ 
 5. กัฎบัตั้ริคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ
 6. กัฏบัตั้ริของฝ่่�ยตั้ริวัจำสอบภ�ยใน
 7. งบกั�ริเงินริ�ยไตั้ริมี�สและงบกั�ริเงินป็ริะจำำ�ป็ี 
 8. ริ�ยง�นป็ริะจำำ�ป็ี
 9. นโยบ�ยกั�ริบริิห�ริทริัพย�กัริบุคคล
 10. นโยบ�ยควั�มีขัด์แย้งท�งผลป็ริะโยชน์
 11. กั�ริควับคุมีภ�ยใน 
 12. ข้อบังคับบริิษััทฯ
 13. นโยบ�ยตั้่อตั้้�นกั�ริคอริ์ริัป็ชั�น

หน่วยงานนักลังทุนสัมพัันธ์ุ

หน่วัยง�นนักัลงทุนสัมีพันธั์ทำ�หน้�ที�ตั้ิด์ตั้่อสื�อส�ริกัับนักัลงทุนสถื�บัน ผู้ถืือหุ้น ริวัมีทั�งนักัวัิเคริ�ะห์อย่�งเท่�เทียมี 
และเป็็นธัริริมี ตั้อบคำ�ถื�มีเกัี�ยวักับับริษิัทัฯ และกั�ริด์ำ�เนนิง�นของบริษิัทัฯ แก่ันกััลงทนุตั้�มีที�ส่งคำ�ถื�มีผ่�นท�งเวับ็ไซื้ต์ั้
ของบริิษััทฯ หริือโทริศัพท์ หริือช่องท�งอื�นๆ เพื�อสริ้�งสัมีพันธั์อันด์ีริะหวั่�งบริิษััทฯ กัับผู้ถืือหุ้น ผู้ลงทุนสถื�บัน ผู้ลงทุน
ทั�วัไป็ นกััวัเิคริ�ะห์หลกััทริพัย์ และภ�คริฐัที�เกัี�ยวัข้องอย่�งเท่�เทยีมีกันั โด์ยส�มี�ริถืตั้ดิ์ต่ั้อหน่วัยง�นนกััลงทนุสมัีพันธ์ั ด์งันี�

ที�อยู่บริิษััท : 333 อ�ค�ริเล้�เป้็งง้วัน 1 ชั�น 24 ซื้อยเฉยพ่วัง ถืนนวิัภ�วัดี์ริงัสติั้ แขวังจำอมีพล เขตั้จำตุั้จำกััริ กัริงุเทพฯ 10900
โทริศัพท์ : 02-091-5900
โทริส�ริ : 02-091-5928
Email : investor@nine.co.th
เวั็บไซื้ตั้์ : http://www.nine.co.th
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สำานักเลัขานุการบริษัท

บริษิัทัฯ ให้ควั�มีสำ�คญักับักั�ริป็ฏบิติัั้ตั้�มีข้อกัำ�หนด์ของตั้ล�ด์หลกััทริพัย์ และ กัลตั้. และกัฎหมี�ยที�เกัี�ยวัข้องอย่�งถูืกัต้ั้อง 
คริบถ้ืวัน โป็ร่ิงใส โด์ยผ่�นกั�ริพจิำ�ริณิ�ตั้ริวัจำสอบตั้�มีขั�นตั้อน คณิะกัริริมีกั�ริบริษิัทัได้์แต่ั้งตั้ั�งน�งส�วัป็ณุิณิภ� ทองทวัพีริริณิ 
เป็็นเลข�นุกั�ริบริิษััท เมีื�อวัันที� 8 สิงห�คมี 2555 ซื้้�งมีีหน้�ที�ในกั�ริช่วัยเหลือป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริ ในกั�ริกัำ�กัับด์ูแลให้กั�ริ
ด์ำ�เนินง�นของคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท กัริริมีกั�ริชุด์ย่อย และกัริริมีกั�ริบริิษััททุกัท่�น เป็็นไป็ตั้�มีกัริอบของบทบ�ทหน้�ที�
ตั้�มีที�กัฎหมี�ย ข้อบังคับ และริะเบียบที�เกัี�ยวัข้องกัำ�หนด์ไวั้ ตั้ลอด์จำนมีีหน้�ที�ในกั�ริจำัด์เตั้ริียมีเอกัส�ริป็ริะกัอบวั�ริะกั�ริ
ป็ริะชุมีให้เพียงพอตั้่อกั�ริพิจำ�ริณิ�และตัั้ด์สินใจำของคณิะกัริริมีกั�ริ บันท้กัริ�ยง�นกั�ริป็ริะชุมีอย่�งรัิด์กัุมี ถืูกัตั้้อง  
เพื�อแสด์งให้เห็นวั่�คณิะกัริริมีกั�ริได์้พิจำ�ริณิ�เริื�องตั้่�งๆ ที�นำ�เสนออย่�งริอบคอบ ริะมีัด์ริะวััง ซื้ื�อสัตั้ย์สุจำริิตั้และ 
มีีควั�มีรัิบผิด์ชอบโด์ยใช้วิัจำ�ริณิญ�ณิเยี�ยงวิัญญูชนที�ป็ริะกัอบธุัริกัิจำนั�นพ้งกัริะทำ�ในสถื�นกั�ริณิ์เดี์ยวักััน อีกัทั�ง มีีหน้�ที�
ในกั�ริเก็ับรัิกัษั�ทะเบียนกัริริมีกั�ริ จำด์หมี�ยเชญิป็ริะชมุี ริ�ยง�นกั�ริป็ริะชมุีของกั�ริป็ริะชมุีคณิะกัริริมีกั�ริและกั�ริป็ริะชุมี
ผู้ถืือหุ้น ริ�ยง�นกั�ริมีีส่วันได์้เสีย และริ�ยง�นกั�ริถืือคริองหลักัทริัพย์ของกัริริมีกั�ริและผู้บริิห�ริ ตั้ลอด์จำนด์ูแลกัิจำกัริริมี
ของคณิะกัริริมีกั�ริ ป็ริะส�นง�นกัับฝ่่�ยบริิห�ริให้มีีกั�ริป็ฏิบัติั้ตั้�มีมีติั้ของคณิะกัริริมีกั�ริ ซ้ื้�งเลข�นุกั�ริบริิษััทได์้ป็ฏิบัติั้
หน้�ที�ตั้�มีกัริอบอย่�งคริบถื้วันแล้วั 

5. คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

บทบาท	หน้าที�	แลัะความรับผิิดชิอุบขอุงคณะกรรมการ

คณิะกัริริมีกั�ริมีีบทบ�ทสำ�คญัในกั�ริกัำ�กัับด์แูลกิัจำกั�ริเพื�อป็ริะโยชน์สงูสดุ์ของบริิษัทัฯ คณิะกัริริมีกั�ริ มีคีวั�มีรัิบผดิ์ชอบ
ตั้่อผลกั�ริป็ฏิบัตั้ิหน้�ที�ตั้่อผู้ถืือหุ้นและเป็็นอิสริะจำ�กัฝ่่�ยจำัด์กั�ริ ด์ังนั�นคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทจำ้งป็ริะกัอบไป็ด์้วัยบุคคลที�มีี
ควั�มีริู้และป็ริะสบกั�ริณิ์ที�หล�กัหล�ย ป็ริะกัอบด์้วัยทักัษัะด์้�นธัุริกัิจำ ด์้�นบัญชีกั�ริเงิน ด์้�นกั�ริจำัด์กั�ริ ด์้�นกั�ริตั้ล�ด์ 
ด์้�นกัลยุทธั์ และด์้�นกัฎหมี�ย

คณิะกัริริมีกั�ริได้์กัำ�หนด์บทบ�ทหน้�ที�ควั�มีรัิบผดิ์ชอบของคณิะกัริริมีกั�ริ คณิะกัริริมีกั�ริบริิห�ริ ป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริ และ
ป็ริะธั�นเจ้ำ�หน้�ที�บริหิ�ริไว้ัอย่�งชดั์เจำน เพื�อให้กัริริมีกั�ริมีคีวั�มีเป็็นอสิริะในกั�ริตั้ดั์สินใจำเพื�อป็ริะโยชน์สูงสุด์ของบริษัิัทฯ 
และผู้ถืือหุ้นโด์ยริวัมี ริวัมีทั�งมีีกัริะบวันกั�ริในกั�ริตั้ิด์ตั้�มีและกัำ�กัับด์ูแลให้กั�ริด์ำ�เนินกัิจำกั�ริของบริิษััทฯ เป็็นไป็ตั้�มี
กัฎหมี�ยและอยู่บนจำริิยธัริริมีท�งธัุริกัิจำที�คณิะกัริริมีกั�ริกัำ�หนด์ 

คณิะกัริริมีกั�ริเป็็นผู้พจิำ�ริณิ�อนมัุีตั้ใิห้ควั�มีเหน็ชอบในเรืิ�องที�สำ�คญัเกีั�ยวักัับกั�ริด์ำ�เนนิง�นของบริิษัทัฯ ได้์แก่ั แผนธุัริกิัจำ 
งบป็ริะมี�ณิกั�ริด์ำ�เนนิง�น เป้็�หมี�ยท�งกั�ริเงนิ และกัลยทุธ์ัท�งธัรุิกัจิำ ที�ป็ริะธั�นเจ้ำ�หน้�ที�บริหิ�ริเป็็นผูน้ำ�เสนอ ริวัมีทั�ง 
ติั้ด์ตั้�มีด์ูแลให้กั�ริด์ำ�เนินง�นเป็็นไป็ตั้�มีนโยบ�ย กัลยุทธ์ั และแผนง�นที�กัำ�หนด์ไว้ั ตั้ลอด์จำนทบทวันวัิสัยทัศน์และ 
พันธักิัจำของบริิษััทฯ เป็็นป็ริะจำำ�ทุกัปี็ 

บทบาท	หน้าที�	แลัะความรับผิิดชิอุบขอุงประธุานกรรมการ

ป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริมีีบทบ�ทหน้�ที�เป็็นป็ริะธั�นที�ป็ริะชุมี ควับคุมี ด์ูแล จำัด์สริริเวัล�ในแตั้่ละวั�ริะ สำ�หริับให้กัริริมีกั�ริที�
จำะอภปิ็ริ�ยแสด์งควั�มีเห็นในป็ริะเด์น็ที�สำ�คญัอย่�งเพยีงพอ และเป็็นผูล้งคะแนนเสยีงชี�ข�ด์ในกัริณิทีี�ป็ริะชมุีคณิะกัริริมีกั�ริ
บริิษััทมีีกั�ริลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่่�ยเท่�กััน และรัิบผิด์ชอบในฐ�นะผู้นำ�ของคณิะกัริริมีกั�ริในกั�ริวั�งกัริอบ และ 
ติั้ด์ตั้�มีดู์แลกั�ริกัำ�หนด์นโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริขององค์กัริ และเป็็นป็ริะธั�นกั�ริป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้นป็ริะจำำ�ปี็ของบริิษััทฯ
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การถ่วงดุลัขอุงกรรมการที�ไม่เป็นผู้ิบริหาร

ในปี็ 2563 องค์ป็ริะกัอบของคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท ป็ริะกัอบด้์วัยกัริริมีกั�ริจำำ�นวัน 5 คน เป็็นกัริริมีกั�ริอิสริะ จำำ�นวัน 3 คน 
และกัริริมีกั�ริที�เป็็นผู้บริิห�ริของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อย จำำ�นวัน 2 คน และกัริริมีกั�ริที�เป็็นผู้บริิห�ริ จำำ�นวัน - คน  
บริิษััทฯ มีีคณิะกัริริมีกั�ริอิสริะ 1 ใน 3 ของกัริริมีกั�ริทั�งคณิะ ทำ�ให้เกิัด์กั�ริถ่ืวังดุ์ลและกั�ริสอบท�น 

กัริริมีกั�ริอิสริะจำำ�นวัน 3 คนนี�มีีคุณิสมีบัติั้คริบถ้ืวันตั้�มีนิย�มีกัริริมีกั�ริอิสริะของบริิษััทฯ ซ้ื้�งได้์ผ่�น ควั�มีเห็นชอบจำ�กั
คณิะกัริริมีกั�ริแล้วั และเป็็นไป็ตั้�มีข้อกัำ�หนด์ของสำ�นักัง�น กัลตั้. กัริริมีกั�ริอิสริะจำำ�นวัน 1 ใน 3 คน ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่ง
ป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ 1 คน และคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบจำำ�นวัน 2 คน 

การดำารงตุำาแหน่งกรรมการแลัะผู้ิบริหารขอุงบริษัทฯ

ตั้�มีข้อบังคบัของบริษิัทัฯ กัริริมีกั�ริจำำ�นวัน 1 ใน 3 ต้ั้องออกัจำ�กัตั้ำ�แหน่งตั้�มีวั�ริะทกุัปี็ บริษิัทัฯ ส�มี�ริถืแต่ั้งตั้ั�งกัริริมีกั�ริ
ที�ต้ั้องออกัจำ�กัตั้ำ�แหน่งตั้�มีวั�ริะกัลบัเข้�ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งต่ั้อไป็อกีัวั�ริะหน้�งได้์ โด์ยบริษิัทัฯ มีไิด้์มีข้ีอกัำ�หนด์เริื�องจำำ�นวันวั�ริะ 
ที�จำะด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งติั้ด์ต่ั้อกัันได้์น�นที�สดุ์ของกัริริมีกั�ริไว้ัตั้�มีข้อกัำ�หนด์ของสำ�นกััง�น กัลตั้. และมีีนโยบ�ยให้คณิะกัริริมีกั�ริ
บริิษััททุกัคน ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งในบริิษััทที�จำด์ทะเบียนในตั้ล�ด์หลักัทริัพย์ได์้ไมี่เกัิน 5 บริิษััท และกัริริมีกั�ริอิสริะมีีวั�ริะกั�ริ
ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งไมี่เกัิน 9 ป็ี กัริริมีกั�ริของบริิษััทฯ จำะไมี่เป็็นกัริริมีกั�ริในบริิษััทที�เป็็นคู่แข่งหริือมีีผลป็ริะโยชน์ขัด์แย้งท�ง
ธุัริกิัจำกัับบริิษััทฯ และเปิ็ด์เผยริ�ยชื�อ ป็ริะเภทธุัริกิัจำและตั้ำ�แหน่งที�กัริริมีกั�ริของบริิษััทฯ ไป็ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งไว้ัในทะเบียน
ป็ริะวััติั้กัริริมีกั�ริ ในป็ ี2563 ไม่ีมีีกัริริมีกั�ริของบริิษััทฯ ท่�นใด์ด์ำ�ริงตั้ำ�แหนง่กัริริมีกั�ริของบริิษััทจำด์ทะเบยีนเกิัน 5 บริิษััท 

บริิษััทฯ ไมี่มีีนโยบ�ยให้ผู้บริิห�ริริะด์ับสูงไป็ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งในบริิษััทอื�นยกัเวั้นบริิษััทย่อย และบริิษััทที�เกัี�ยวัข้อง และให้
ริ�ยง�นกั�ริด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งกัริริมีกั�ริในบริิษััทอื�นของผู้บริิห�ริริะด์ับสูงไวั้ในแบบริ�ยง�น 56-1 

หน่วยงานกำากับการปฏิบัตุิงาน	(Compliance	Unit)	

บริิษััทฯ มีีหน่วัยง�นต่ั้�งๆ ดู์แลให้มีีกั�ริป็ฏิบัติั้ตั้�มีกัฎ ริะเบียบ ข้อบังคับบริิษััทฯ และข้อบังคับของหน่วัยง�นที�เกีั�ยวัข้อง 
ได้์แก่ั สำ�นักัเลข�นุกั�ริบริิษััท ดู์แล ติั้ด์ตั้�มีให้มีีกั�ริป็ฏิบัติั้ตั้�มีข้อกัำ�หนด์ของตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์และ กั.ล.ตั้. และกัฎหมี�ย
ที�เกีั�ยวัข้อง ฝ่่�ยกัฎหมี�ย ดู์แล ติั้ด์ตั้�มีให้มีีกั�ริป็ฏิบัติั้ง�นเป็็นไป็ตั้�มีกัฎหมี�ยที�เกีั�ยวัข้องกัับกั�ริป็ริะกัอบธุัริกิัจำ และฝ่่�ย
ตั้ริวัจำสอบภ�ยในสอบท�นควั�มีเพียงพอและเหมี�ะสมีของริะบบกั�ริควับคุมีภ�ยใน เพื�อพัฒน�และป็รัิบป็รุิงริะบบกั�ริ
ควับคุมีภ�ยในขององค์กัริให้มีีป็ริะสิทธัิภ�พยิ�งข้�น

คณะกรรมการชิุดย่อุย

คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท แตั้ง่ตัั้�งคณิะกัริริมีกั�ริชดุ์ยอ่ยเพื�อช่วัยกัลั�นกัริองริ�ยละเอยีด์โด์ยกัำ�หนด์คณุิสมีบติัั้และขอบเขตั้ควั�มี
รัิบผิด์ชอบไว้ัในริะเบียบของแต่ั้ละคณิะ ปั็จำจุำบันบริิษััทฯ มีีคณิะกัริริมีกั�ริชุด์ย่อย คือ คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบและคณิะ
กัริริมีกั�ริบริิห�ริ โด์ยริ�ยละเอียด์เกัี�ยวักัับบทบ�ท หน้�ที� และควั�มีริับผิด์ชอบอยู่ในข้อ 2 คณิะกัริริมีกั�ริชุด์ย่อย

ความขัดแย้งทางผิลัประโยชิน์

บริิษััทฯ ได์้เห็นควั�มีสำ�คัญในเริื�องนี�จำ้งได์้ป็ริะกั�ศใช้นโยบ�ยควั�มีขัด์แย้งท�งผลป็ริะโยชน์ ที�ห้�มีกัริริมีกั�ริ ผู้บริิห�ริ 
และพนักัง�นของบริิษััทฯ ป็ริะกัอบธัุริกัิจำที�แข่งขันกัับบริิษััทฯ หลีกัเลี�ยงกั�ริทำ�ริ�ยกั�ริที�เกัี�ยวัโยงกัับตั้นเอง ที�อ�จำกั่อให้
เกิัด์ควั�มีขดั์แย้งท�งผลป็ริะโยชน์กับับริษิัทัฯ ห�กัมีคีวั�มีจำำ�เป็็นต้ั้องทำ�ริ�ยกั�ริด์งักัล่�วั คณิะกัริริมีกั�ริจำะด์แูลให้กั�ริทำ�
ริ�ยกั�รินั�นมีคีวั�มีโป็ร่ิงใส เที�ยงธัริริมี พจิำ�ริณิ�ควั�มีเหมี�ะสมีอย่�งริอบคอบ เสมืีอนกับักั�ริทำ�ริ�ยกั�ริกัับบคุคลภ�ยนอกั 
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ทั�งนี�กัริริมีกั�ริ ผู้บริิห�ริ และพนักัง�นที�มีีส่วันได์้ส่วันเสีย ในริ�ยกั�รินั�นจำะไมี่มีีส่วันในกั�ริพิจำ�ริณิ�อนุมีัตั้ิ ริวัมีทั�งจำัด์ให้มีี
กั�ริป็ฏิบัติั้ตั้�มีหลักัเกัณิฑ์ิของตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์ฯ อย่�งเคร่ิงครัิด์ สำ�หรัิบริ�ยกั�ริริะหว่ั�งกัันของบริิษััทฯ บริิษััทย่อย และ
บริิษััทร่ิวัมี ในป็ี 2563 ได์้เสนอให้ที�ป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบและคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทริับทริ�บแล้วั เมืี�อเดื์อน 
พฤศจิำกั�ยน 2563 และบริิษััทฯ ได้์เปิ็ด์เผยริ�ยละเอียด์ของริ�ยกั�ริ คู่สัญญ� เหตุั้ผล/ควั�มีจำำ�เป็็น ไว้ัในริ�ยง�นป็ริะจำำ�ปี็ 
และแบบ 56-1 แล้วั

การประชิุมคณะกรรมการ

กั�ริป็ริะชมุีคณิะกัริริมีกั�ริบริิษัทั จำะกัำ�หนด์ไว้ัล่วังหน้�ในแต่ั้ละปี็อย่�งน้อยไตั้ริมี�สละ 1 ครัิ�งและมีีกั�ริป็ริะชมุีพิเศษัเพิ�มี
ตั้�มีควั�มีจำำ�เป็็นโด์ยมีีกั�ริกัำ�หนด์วั�ริะกั�ริป็ริะชุมีชัด์เจำน ล่วังหน้� และมีีวั�ริะกั�ริตั้ิด์ตั้�มีผลกั�ริด์ำ�เนินง�นเป็็นป็ริะจำำ� 
ซ้ื้�งเลข�นุกั�ริบริิษััทจำะจำัด์ส่งหนังสือเชิญป็ริะชมุีตั้�มีวั�ริะที�ผ่�นกั�ริพิจำ�ริณิ�ร่ิวัมีกัันของป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริและป็ริะธั�น
เจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ พริ้อมีเอกัส�ริป็ริะกัอบวั�ริะกั�ริป็ริะชุมีให้คณิะกัริริมีกั�ริทุกัท่�นทริ�บล่วังหน้�กั่อนกั�ริป็ริะชุมีเป็็น
เวัล� 7 วััน เพื�อให้คณิะกัริริมีกั�ริได์้ศ้กัษั�ข้อมีูลอย่�งเพียงพอกั่อนเข้�ริ่วัมีป็ริะชุมี ห�กักัริริมีกั�ริท่�นใด์ตั้้องกั�ริเสนอ
เรืิ�องเข้�เป็็นวั�ริะกั�ริป็ริะชุมีหรืิอป็ริะสงค์ให้ฝ่่�ยบริิห�ริริ�ยง�นควั�มีคืบหน้�เรืิ�องใด์เรืิ�องหน้�งเป็็นกั�ริเฉพ�ะ ก็ัส�มี�ริถื
แจ้ำงควั�มีป็ริะสงค์ได้์ที�ป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริ หรืิอเลข�นุกั�ริบริิษััท ทั�งนี� ในกัริณีิที�มีีกั�ริป็ริะชุมีผ่�นสื�ออิเล็กัทริอนิกัส์ 
กั�ริด์ำ�เนินกั�ริจำะต้ั้องเป็็นไป็ตั้�มีหลักัเกัณิฑ์ิ และวิัธีักั�ริตั้�มีที�กัฎหมี�ยกัำ�หนด์

โด์ยป็กัตั้ิกั�ริป็ริะชุมีกัริริมีกั�ริแตั้่ละคริั�งใช้เวัล� 2-3 ชั�วัโมีง ป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริได์้เป็ิด์โอกั�สให้กัริริมีกั�ริทุกัท่�นส�มี�ริถื
อภิป็ริ�ยแสด์งควั�มีคิด์เห็นและข้อสังเกัตั้อย่�งอิสริะ คณิะกัริริมีกั�ริเห็นวั่�เพื�อป็้องกัันข้อมูีลท�งกั�ริเงินของบริิษััทฯ  
ริั�วัไหลโด์ยไมี่มีีเจำตั้น� จำ้งให้ฝ่่�ยบริิห�ริริ�ยง�นผลกั�ริด์ำ�เนินง�นของบริิษััทฯ ในกั�ริป็ริะชุมี เดื์อนใด์ที�ไมี่มีีกั�ริป็ริะชุมี 
ก็ัไม่ีต้ั้องริ�ยง�น กัริริมีกั�ริอิสริะและกัริริมีกั�ริที�ไม่ีใช่ผู้บริิห�ริได์้มีีกั�ริพบป็ะหริือติั้ด์ต่ั้อเพื�อแลกัเป็ลี�ยนควั�มีคิด์เห็น 
เกีั�ยวักัับปั็ญห�ต่ั้�งๆ ในกั�ริบริิห�ริเป็็นป็ริะจำำ�ในทุกัไตั้ริมี�ส และป็ริะชุมีโด์ยไม่ีมีีฝ่่�ยจัำด์กั�ริริ่วัมีอยู่ด้์วัยจำำ�นวัน 1 ครัิ�ง
ห�กัมีีป็ริะเด็์นที�เป็็นข้อสังเกัตั้ห่วังใย ก็ัจำะแจ้ำงข้อกัังวัลหรืิอข้อห่วังใยนั�นต่ั้อฝ่่�ยจัำด์กั�ริเพื�อด์ำ�เนินกั�ริป็รัิบป็รุิงแก้ัไขอย่�ง
ต่ั้อเนื�อง 

ทั�งนี�กัริริมีกั�ริที�ไม่ีได้์เป็็นผู้บริิห�ริได้์มีีกั�ริป็ริะชุมีห�รืิอป็ริะเด็์นต่ั้�งๆที�เกีั�ยวัข้องกัับกั�ริด์ำ�เนินธุัริกิัจำในด้์�นต่ั้�งๆก่ัอนกั�ริ
ป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทฯ ทุกัครัิ�ง

การประเมินผิลัการปฏิบัตุิงานขอุงคณะกรรมการ

คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท ได์้กัำ�หนด์ให้มีีกั�ริป็ริะเมิีนผลกั�ริป็ฏิบัติั้ง�นของคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทและคณิะกัริริมีกั�ริชุด์ย่อย 
อย่�งน้อยป็ีละ 1 คริั�ง เพื�อให้คณิะกัริริมีกั�ริได์้พิจำ�ริณิ�ทบทวันผลง�น ป็ัญห�และอุป็สริริคในกั�ริด์ำ�เนินง�นริะหวั่�งป็ี
ที�ผ่�นมี� เพื�อให้นำ�มี�ป็ริับป็ริุงและพัฒน�กั�ริป็ฏิบัตั้ิง�น

โด์ยในป็ ี2563 คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท จัำด์ใหมี้ีกั�ริป็ริะเมีนิผลคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทใน 2 รูิป็แบบ คือ กั�ริป็ริะเมีนิริ�ยบุคคล 
(โด์ยตั้นเอง) และกั�ริป็ริะเมิีนคณิะกัริริมีกั�ริทั�งคณิะ ซ้ื้�งอ้�งอิงจำ�กัแบบป็ริะเมิีนของตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย  
และสมี�คมีส่งเสริิมีสถื�บันกัริริมีกั�ริบริิษััทไทย (IOD) นอกัจำ�กันี� ยังจัำด์ให้มีีกั�ริป็ริะเมิีนของคณิะกัริริมีกั�ริชุด์ย่อย คือ 
คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ ซื้้�งผลคะแนนกั�ริป็ริะเมิีนแบ่งออกัเป็็นดั์งนี� 4 = เหน็ด้์วัยอย่�งมี�กั, 3 = เหน็ด้์วัยค่อนข้�งมี�กั, 
2 = เห็นด์้วัย, 1 = ไมี่เห็นด์้วัย, 0 = ไมี่เห็นด์้วัยอย่�งยิ�ง 
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กัริะบวันกั�ริป็ริะเมีนิเริิ�มีข้�นในเด์อืนพฤศจำกิั�ยน 2563 โด์ยเลข�นกุั�ริบริิษััทจำดั์ส่งแบบป็ริะเมีนิให้กัับคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท
และคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบเพื�อทำ�กั�ริป็ริะเมิีน โด์ยกัำ�หนด์ให้ส่งแบบป็ริะเมิีนคืนภ�ยในวัันที� 15 มีกัริ�คมี 2564  
เพื�อนำ�มี�สรุิป็ผลคะแนนและแจ้ำงผลให้คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบทริ�บในกั�ริป็ริะชมุีครัิ�งที� 1/2563 เดื์อนกุัมีภ�พันธ์ั 2564

หลัักเกณฑ์การประเมินผิลังาน	แลัะสรุปผิลัการประเมินได้	ดังนี�

 • กั�ริป็ริะเมีินริ�ยบุคคล แบ่งตั้�มีห้วัข้อ ได์้แกั่ โคริงสริ้�งและคุณิสมีบัตั้ิของคณิะกัริริมีกั�ริ กั�ริป็ริะชุมีของ 
  คณิะกัริริมีกั�ริ บทบ�ท หน้�ที� และควั�มีริับผิด์ชอบของคณิะกัริริมีกั�ริ สริุป็ผลกั�ริป็ริะเมีินมีีคะแนนส่วันใหญ่  
  อยู่ในเกัณิฑิ์เห็นด์้วัยค่อนข้�งมี�กั และเห็นด์้วัยอย่�งมี�กั ริวัมี 100% 
 • กั�ริป็ริะเมิีนของคณิะกัริริมีกั�ริทั�งคณิะ แบ่งตั้�มีหวััข้อ ได้์แก่ั โคริงสร้ิ�งและคุณิสมีบติัั้ของคณิะกัริริมีกั�ริ บทบ�ท  
  หน้�ที� และควั�มีรัิบผิด์ชอบของคณิะกัริริมีกั�ริ กั�ริป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริ กั�ริทำ�หน้�ที�ของกัริริมีกั�ริ  
  ควั�มีสัมีพันธ์ักัับฝ่่�ยจัำด์กั�ริ กั�ริพัฒน�ตั้นเองของกัริริมีกั�ริและกั�ริพัฒน�ผู้บริิห�ริ สรุิป็ผลกั�ริป็ริะเมิีน  
  มีีคะแนนส่วันใหญ่ อยู่ในเกัณิฑ์ิเห็นด้์วัยค่อนข้�งมี�กั และเห็นด้์วัยอย่�งมี�กั ริวัมี 100%
 • กั�ริป็ริะเมิีนของคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ เป็็นกั�ริป็ริะเมิีนในด์้�นโคริงสริ้�งและคุณิสมีบัติั้ของคณิะกัริริมีกั�ริ  
  กั�ริป็ริะชุมี และบทบ�ท หน้�ที� และควั�มีริบัผดิ์ชอบของคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ สริปุ็ผลกั�ริป็ริะเมีนิมีคีะแนน 
  อยู่ในเกัณิฑิ์เห็นด์้วัยค่อนข้�งมี�กั และเห็นด์้วัยอย่�งมี�กั ริวัมี 100%
 • กั�ริป็ริะเมีินผลง�นป็ริะจำำ�ป็ีของผู้บริิห�ริสูงสุด์ (CEO) คณิะกัริริมีกั�ริจำะพิจำ�ริณิ�จำ�กัผลกั�ริป็ริะเมีิน โด์ยใช้ 
  แบบป็ริะเมีินผลง�นของ CEO ตั้�มีแนวัท�งของตั้ล�ด์หลักัทริัพย์แห่งป็ริะเทศไทย เพื�อนำ�ผลป็ริะเมีินมี� 
  เป็ริียบเทียบและพัฒน�ศักัยภ�พของ CEO

ค่าตุอุบแทนกรรมการ	

บริษิัทัฯ ได้์กัำ�หนด์นโยบ�ยค่�ตั้อบแทนกัริริมีกั�ริไว้ัอย่�งชดั์เจำนโป็ร่ิงใส โด์ยค่�ตั้อบแทนอยูใ่นริะด์บัเด์ยีวักับัอตุั้ส�หกัริริมี
เด์ียวักัันโด์ยสูงเพียงพอที�จำะด์้งด์ูด์และริักัษั�กัริริมีกั�ริที�มีีคุณิสมีบัตั้ิตั้�มีที�ตั้้องกั�ริ และได์้ขออนุมีัตั้ิจำ�กัที�ป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้น
แล้วั ซื้้�งกัริริมีกั�ริที�ได้์ริบัมีอบหมี�ยให้มีีหน้�ที�และควั�มีริบัผดิ์ชอบมี�กัข้�น จำะได้์ริบัค่�ตั้อบแทนที�เหมี�ะสมีกับัหน้�ที�และ
ควั�มีริับผิด์ชอบที�ได์้ริับมีอบหมี�ยเพิ�มีข้�น 

สำ�หรัิบหลกััเกัณิฑ์ิในกั�ริพจิำ�ริณิ�ผลกั�ริด์ำ�เนนิง�นของป็ริะธั�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริ คณิะกัริริมีกั�ริบริิษัทัจำะเป็็นผูป้็ริะเมิีน
ตั้�มีหลักักั�ริและนโยบ�ยที�คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทกัำ�หนด์ ซ้ื้�งเชื�อมีโยงกัับกั�ริด์ำ�เนินง�นของบริิษััทฯ และผลกั�ริป็ฏิบัตั้ิ
ง�น พริ้อมีกัับพิจำ�ริณิ�ค่�ตั้อบแทนที�เหมี�ะสมี
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จำ�นวนค่�ตอบแทนในปี 2563 และ 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่�ยให้แก่กรรมก�รมีร�ยละเอียดดังนี้ 

 ค่าตอบแทนปี 2563 ค่าตอบแทนปี 2562

กรรมการ / ตำาแหน่ง

หมี�ยเหตุั้ ที�ป็ริะชุมีส�มัีญผู้ถืือหุ้นป็ริะจำำ�ปี็ 2563 ของบริิษััท เมืี�อวัันที� 30 เมีษั�ยน 2563 อนุมัีติั้ให้บริิษััทฯ จ่ำ�ยค่�ตั้อบแทนกัริริมีกั�ริ 
โด์ยแบ่งจ่ำ�ยเป็็นริ�ยไตั้ริมี�ส

 ค่าตอบแทน เบีย้ประชมุ อ่ืนๆ รวม ค่าตอบแทน เบีย้ประชมุ อ่ืนๆ รวม

	ประธุานกรรมการ:
 - น�ยพน� จัำนทริวิัโริจำน์ 300,000.- - - 300,000.- 400,000.- - - 400,000.-

	กรรมการที�ไม่ใช่ิผู้ิบริหาร:
 - ไม่ีมีี- - - - - - - - -

	ประธุานกรรมการตุรวจสอุบ:
- น�งศุภริ�นันท์ ตัั้นวิัรัิช  400,000.- - - 400,000.- 400,000.- - - 400,000.-

	กรรมการตุรวจสอุบ
 - น�ยพันธ์ัวัริิศ มี�ตั้ย์เมืีอง 300,000.- - - 300,000.- 300,000.- - - 300,000.-
 - น�ยสตีั้เฟ่่น โจำเซื้ฟ่ แคมีมิีแลรีิ� 300,000.- - - 300,000.- 300,000.- - - 300,000.-

	กรรมการที�เป็นผู้ิบริหาร	:
 - น�ยวัริพจำน์ จำริริย์โกัมีล 200,000.- - - 200,000.- 200,000.- - - 200,000.-
 - น�ยสมีช�ย มีีเสน - - - - 100,000.- - - 100,000.-
 - น�ยวิัโริจำน์ ตัั้�งเจำตั้น�พริ 33,333.- - - 33,333.- 200,000.- - - 200,000.-
 - น�ยริ�เชน ลีริพันธ์ุั 166,667.- - - 166,667.- - - - -

 รวม	 1,700,000.-	 -	 -	 1,700,000.-	 1,900,000.-	 -	 -	 1,900,000.-
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การพััฒนากรรมการแลัะผิู้บริหาร

กัริริมีกั�ริเข้�ใหมี่ทุกัคนจำะได์้ริับกั�ริป็ฐมีนิเทศเบื�องตั้้นจำ�กัป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริ เกัี�ยวักัับลักัษัณิะกั�ริด์ำ�เนินธัุริกัิจำ ป็ริะวััตั้ิ
และควั�มีเป็็นมี�ของบริิษัทัฯ ที�ตั้ั�งสำ�นกััง�นและส�ข� วัฒันธัริริมีองค์กัริ พร้ิอมีรัิบคำ�ชี�แจำงจำ�กัป็ริะธั�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริ
และเลข�นุกั�ริบริิษััท เกีั�ยวักัับโคริงสริ้�งองค์กัริ นโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริ ริะบบกั�ริควับคุมีภ�ยในพริ้อมีเอกัส�ริ
ป็ริะกัอบ

คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท สนับสนุนและส่งเสริิมีกั�ริพัฒน�ควั�มีรู้ิให้กัับกัริริมีกั�ริทุกัคน เพื�อเพิ�มีป็ริะสิทธิัภ�พในกั�ริป็ฏิบัติั้
หน้�ที�ของคณิะกัริริมีกั�ริ บริิษััทฯ มีีนโยบ�ยส่งเสริิมีให้กัริริมีกั�ริ เข้�ร่ิวัมีสัมีมีน�และเข้�ร่ิวัมีอบริมีหลักัสูตั้ริต่ั้�งๆ ของ 
สมี�คมีส่งเสริิมีสถื�บันกัริริมีกั�ริบริิษััทไทย (IOD) ตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย หรืิอสถื�บันอื�นๆ ไม่ีว่ั�จำะเป็็นกั�ริ 
พัฒน�ในส่วันของหน้�ที�และควั�มีรัิบผิด์ชอบของกัริริมีกั�ริ หรืิอแนวัท�งกั�ริบริิห�ริจัำด์กั�ริแนวัใหม่ี เพื�อให้กัริริมีกั�ริ 
ทุกัคนมีีกั�ริพฒัน� และป็ริบัป็รุิงกั�ริป็ฏบัิติั้ง�นอย�่งตั้อ่เนื�อง ริวัมีถ้ืงกั�รินำ�ควั�มีรู้ิตั้�่งๆ มี�ป็ริบัใช้อย�่งเหมี�ะสมีเพื�อให้
มีีกั�ริป็ริับป็รุิงกั�ริป็ฏิบัติั้ง�นอย่�งต่ั้อเนื�อง และนำ�ควั�มีรู้ิมี�ใช้ป็ริะโยชน์กัับบริิษััทฯ ต่ั้อไป็ ซ้ื้�งในปี็ 2563 ได์้สนับสนุน 
กัริริมีกั�ริเข้�ร่ิวัมีอมีริมี ดั์งนี�

ลำ�ดับ ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง หลักสูตรที่อบรมปี 2563

1

2

น�ยพันธ์ัวัริิศ มี�ตั้ย์เมืีอง กัริริมีกั�ริอิสริะและ
กัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ

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

น�ยสตีั้เฟ่่น โจำเซื้ฟ่
แคมีมิีแลรีิ� 

กัริริมีกั�ริอิสริะและ
กัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ

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

คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริะหนักัว่ั�คุณิภ�พขององค์กัริจำะสะท้อนออกัมี�จำ�กัพนักัง�นผู้ป็ฏิบัติั้ง�น ควั�มีเจำริิญเติั้บโตั้ที�ยั�งยืนของ 
บริิษััทฯ ข้�นอยู่กัับกั�ริสร้ิ�งบุคคล�กัริที�มีีควั�มีส�มี�ริถืเพื�อส่งต่ั้อภ�ริกิัจำ และสืบทอด์เจำตั้น�ริมีณ์ิของผู้ก่ัอตัั้�ง ริวัมีถ้ืง
วััฒนธัริริมีที�ดี์ง�มีขององค์กัริ ต่ั้อไป็จำ�กัรุ่ินสู่รุ่ิน จ้ำงได้์มีอบนโยบ�ยให้ฝ่่�ยบริิห�ริให้ควั�มีสำ�คัญกัับกั�ริบริิห�ริและกั�ริ
พัฒน�ทรัิพย�กัริบุคคล อย่�งมีีป็ริะสิทธิัภ�พ มีีทิศท�ง เพื�อบริริลุเป้็�หมี�ยตั้�มีวิัสัยทัศน์ พันธักิัจำ และค่�นิยมีขององค์กัริ

บริิษััทฯ มีีกั�ริคัด์เลือกับุคล�กัริที�จำะเข้�มี�รัิบผิด์ชอบในตั้ำ�แหน่งง�นบริิห�ริที�สำ�คัญทุกัริะดั์บให้เป็็นไป็อย่�งเหมี�ะสมีและ
โป็ร่ิงใส เพื�อให้มัี�นใจำว่ั�บริิษััทฯ ได้์ผู้บริิห�ริที�มีีควั�มีเป็็นมืีออ�ชีพ มีีควั�มีเป็็นกัล�ง ไม่ีมีีส่วันเกีั�ยวัข้องกัับกั�ริเมืีอง  
มีีควั�มีเข้�ใจำในวััฒนธัริริมี และจำริริย�บริริณิกั�ริด์ำ�เนินธุัริกิัจำสื�อของบริิษััทฯ เป็็นอย่�งดี์ ทั�งนี� บริิษััทฯ มีีกั�ริกัำ�หนด์ 
แผนสืบทอด์ง�น ด์ังนี�

1. ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

เมืี�อตั้ำ�แหน่งผู้บริิห�ริริะด์ับป็ริะธั�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริวั่�งลงหริือผู้อยู่ในตั้ำ�แหน่งไมี่ส�มี�ริถืป็ฏิบัตั้ิหน้�ที�ในตั้ำ�แหน่งได์้ 
บริษิัทัฯ จำะมีรีิะบบกั�ริให้ผูบ้ริหิ�ริในริะด์บัใกัล้เคยีง หริอืริะด์บัริองเป็็นผูร้ิกััษั�กั�ริในตั้ำ�แหน่งจำนกัว่ั�จำะมีกีั�ริสริริห�และ
คัด์เลือกับุคคลที�มีีคุณิสมีบัตั้ิตั้�มีหลักัเกัณิฑิ์ที�บริิษััทฯ กัำ�หนด์ และตั้้องเป็็นผู้ที�มีีวัิสัยทัศน์ ควั�มีรูิ้ ควั�มีส�มี�ริถื และ
ป็ริะสบกั�ริณิ์ ควั�มีเหมี�ะสมีกัับวััฒนธัริริมีองค์กัริ โด์ยกั�ริพิจำ�ริณิ�ของคณิะกัริริมีกั�ริทั�งคณิะ เพื�อนำ�เสนอป็ริะธั�น
กัริริมีกั�ริเป็็นผู้เสนอริ�ยชื�อบุคคลที�สมีควัริเป็็นกัริริมีกั�ริตั้่อที�ป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้น

2. ผู้อำ�นวยก�ร

เมืี�อตั้ำ�แหน่งริะด์ับผู้บริิห�ริตั้ั�งแตั้่ผู้อำ�นวัยกั�ริข้�นไป็วั่�งลง หริือผู้อยู่ในตั้ำ�แหน่งไมี่ส�มี�ริถืป็ฏิบัตั้ิหน้�ที�ในตั้ำ�แหน่งได์้ 
บริิษััทฯ มีีกั�ริวั�งแผนกั�ริสืบทอด์ตั้ำ�แหน่งด์ังนี� 

 1. วัิเคริ�ะห์สถื�นกั�ริณิ์กั�ริป็ริะกัอบธัุริกัิจำของบริิษััทฯ ด์้�นกัลยุทธั์ นโยบ�ย แผนลงทุน แผนกั�ริขย�ยตั้ัวั
 2. ป็ริะเมีินควั�มีพริ้อมีของกัำ�ลังคนให้สอด์คล้องกัับกัลยุทธั์ของบริิษััทฯ ทั�งในริะยะสั�นและริะยะย�วั
 3. กัำ�หนด์แผนสริ้�งควั�มีพริ้อมีของกัำ�ลังคน โด์ยพัฒน�พนักัง�นหริือสริริห� เพื�อเตั้ริียมีทด์แทนคนที�ล�ออกั
 4. สริ้�งแผนสริริห�พนักัง�นและพัฒน�ฝ่ึกัอบริมีไวั้ล่วังหน้� กั่อนพนักัง�นจำะเกัษัียณิหริือล�ออกักั่อนเวัล�
 5. กัำ�หนด์ควั�มีส�มี�ริถื ซื้้�งหมี�ยถื้ง ควั�มีรูิ้ ทักัษัะ บุคลิกัภ�พ และทัศนคติั้ที�พ้งป็ริ�ริถืน�ของพนักัง�นใน 
  ตั้ำ�แหน่งนั�นๆ และจำัด์ทำ�แผนพัฒน�เป็็นริ�ยบุคคล
 6. คัด์เลือกั ป็ริะเมีินผลง�น และป็ริะเมีินศักัยภ�พของพนักัง�นเพื�อพิจำ�ริณิ�ควั�มีเหมี�ะสมี
 7. ใช้เคริื�องมีือ KPI ในกั�ริทด์สอบและป็ริะเมีินบุคล�กัริ เพื�อวัิเคริ�ะห์ศักัยภ�พของพนักัง�น
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2 คณะกรรมก�รชุดย่อย

คณิะกัริริมีกั�ริบริษิัทั ได้์มีีกั�ริแต่ั้งตัั้�งคณิะกัริริมีกั�ริชดุ์ย่อยทั�งสิ�น 2 ชดุ์ ได้์แก่ั คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ และคณิะกัริริมีกั�ริ
บริิห�ริ และไมี่มีีกัริริมีกั�ริชุด์ย่อยอื�น โด์ยมีีริ�ยละเอียด์ด์ังนี�

2.1	คณะกรรมการตุรวจสอุบ	(Audit	Committee)

กัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบทุกัคนตั้้องเป็็นกัริริมีกั�ริอิสริะ และตั้้องได์้รัิบกั�ริแตั้่งตัั้�งจำ�กัคณิะกัริริมีกั�ริหรืิอผู้ถืือหุ้น ส�มี�ริถืใช้
ด์ุลยพินิจำของตั้นเองอย่�งเป็็นอิสริะ ริวัมีถื้งกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ 1 ท่�น ตั้้องมีีควั�มีริู้ควั�มีชำ�น�ญท�งกั�ริบัญชีหริือกั�ริ
จำดั์กั�ริด้์�นกั�ริเงนิที�เกีั�ยวัข้องตั้�มีข้อกัำ�หนด์ตั้ล�ด์หลกััทริพัย์ฯ ที�ส�มี�ริถือ่�นและเข้�ใจำพื�นฐ�นของงบกั�ริเงนิ โด์ยคณิะ
กัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ ป็ริะกัอบด์้วัย 3 ท่�น ด์ังนี� 

บทบาท	หน้าที�	แลัะความรับผิิดชิอุบขอุงคณะกรรมการตุรวจสอุบ

 1. สอบท�นให้บริิษััทฯ มีีริ�ยง�นท�งกั�ริเงิน (ริ�ยไตั้ริมี�สและป็ริะจำำ�ปี็) ที�ถูืกัต้ั้องและเปิ็ด์เผยข้อมูีลที�เกีั�ยวัข้อง 
ของบริิษััทฯ อย่�งเพียงพอก่ัอนเสนอต่ั้อคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท

 2. สอบท�นให้บริิษััทฯ มีีริะบบควับคุมีภ�ยในและริะบบตั้ริวัจำสอบภ�ยในที�เหมี�ะสมี เพียงพอ และมีีป็ริะสิทธิัภ�พ  
ริวัมีทั�งพิจำ�ริณิ�ควั�มีเป็็นอิสริะของหน่วัยง�นตั้ริวัจำสอบภ�ยใน ตั้ลอด์จำนให้ควั�มีเห็นชอบในกั�ริพิจำ�ริณิ�แตั้่งตั้ั�ง  
โยกัย้�ย เลิกัจำ้�ง หัวัหน้�หน่วัยง�นตั้ริวัจำสอบภ�ยใน หริือหน่วัยง�นอื�นใด์ที�ริับผิด์ชอบเกัี�ยวักัับกั�ริตั้ริวัจำสอบภ�ยใน

 3. สอบท�นให้บริิษััทฯ มีีริะบบกั�ริป็ริะเมิีนควั�มีเสี�ยง กั�ริบริิห�ริควั�มีเสี�ยงที�เหมี�ะสมีเพียงพอ และมีีป็ริะสิทธิัภ�พ

 4. สอบท�นให้บริิษััทฯ ป็ฏิบัติั้ตั้�มีกัฎหมี�ยว่ั�ด้์วัยหลักัทรัิพยแ์ละตั้ล�ด์หลักัทรัิพยฯ์ ข้อกัำ�หนด์ของตั้ล�ด์หลกััทรัิพยฯ์ 
หรืิอกัฎหมี�ยที�เกีั�ยวัข้องกัับธุัริกิัจำของบริิษััทฯ

 5. พิจำ�ริณิ�คัด์เลือกัเพื�อเสนอแต่ั้งตัั้�งบุคคลซ้ื้�งมีีควั�มีเป็็นอิสริะและกัำ�หนด์ค่�ตั้อบแทนผู้สอบบัญชีของบริิษััทฯ 
ป็ริะส�นง�นกัับผู้สอบบัญชีเกีั�ยวักัับวััตั้ถืุป็ริะสงค์ในกั�ริด์ำ�เนินกั�ริตั้ริวัจำสอบ ขอบเขตั้ แนวัท�ง แผนง�น และปั็ญห�ที�
พบริะหว่ั�งกั�ริตั้ริวัจำสอบ และป็ริะเด็์นที�ผู้สอบบัญชีเห็นว่ั�เป็็นส�ริะสำ�คัญ ริวัมีทั�งเข้�ร่ิวัมีป็ริะชุมีกัับผู้สอบบัญชีโด์ยไม่ีมีี
ฝ่่�ยจัำด์กั�ริเข้�ร่ิวัมีป็ริะชุมีด้์วัยอย่�งน้อยปี็ละ 1 ครัิ�ง

 6. พิจำ�ริณิ�ริ�ยกั�ริที�เกีั�ยวัโยงกััน หรืิอริ�ยกั�ริที�อ�จำมีีควั�มีขัด์แย้งท�งผลป็ริะโยชน์ให้มีีควั�มีถูืกัต้ั้องและคริบถ้ืวัน 
ให้เป็็นไป็ตั้�มีกัฎหมี�ยและข้อกัำ�หนด์ของตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์ฯ ริวัมีทั�งเปิ็ด์เผยข้อมูีลในกั�ริเข้�ทำ�ริ�ยกั�ริดั์งกัล่�วัอย่�ง 
ถูืกัต้ั้องคริบถ้ืวัน ทั�งนี�เพื�อให้มัี�นใจำว่ั�ริ�ยกั�ริดั์งกัล่�วัสมีเหตุั้สมีผลและเป็็นป็ริะโยชน์สูงสุด์ต่ั้อบริิษััทฯ

ลำ�ดับ ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง คุณสมบัติ

 1 น�งศุภริ�นันท์ ตั้ันวัิริัช ป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ กัริริมีกั�ริอิสริะและ
    มีีควั�มีริู้ด์้�นบัญชีและกั�ริเงิน

 2 น�ยพันธั์วัริิศ มี�ตั้ย์เมีือง กัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ กัริริมีกั�ริอิสริะ

 3 น�ยสตั้ีเฟ่่น โจำเซื้ฟ่ แคมีมีิแลริี� กัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ กัริริมีกั�ริอิสริะ
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 7. สอบท�นควั�มีถืูกัตั้้องของเอกัส�ริอ้�งอิงและแบบป็ริะเมีินตั้นเองเกัี�ยวักัับมี�ตั้ริกั�ริตั้่อตั้้�นกั�ริคอริ์ริัป็ชันของ
กัิจำกั�ริตั้�มีโคริงกั�ริแนวัริ่วัมีป็ฏิบัตั้ิของภ�คเอกัชนไทยในกั�ริตั้่อตั้้�นทุจำริิตั้

 8. จัำด์ทำ�ริ�ยง�นผลกั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริของคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ โด์ยเปิ็ด์เผยไว้ัในริ�ยง�นป็ริะจำำ�ปี็ของบริิษััทฯ 
ซื้้�งริ�ยง�นด์ังกัล่�วัตั้้องลงน�มีโด์ยป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ ป็ริะกัอบด์้วัยข้อมีูลด์ังตั้่อไป็นี�

 • ควั�มีเห็นเกีั�ยวักัับควั�มีถูืกัต้ั้อง คริบถ้ืวัน เป็็นที�เชื�อถืือได้์ของริ�ยง�นท�งกั�ริเงินของบริิษััทฯ
 • ควั�มีเห็นเกีั�ยวักัับควั�มีเพียงพอของริะบบควับคุมีภ�ยในของบริิษััทฯ
 • ควั�มีเห็นเกีั�ยวักัับริะบบบริิห�ริควั�มีเสี�ยงของบริิษััทฯ 
 • ควั�มีเห็นเกีั�ยวักัับกั�ริป็ฏิบัติั้ตั้�มีกัฎหมี�ยว่ั�ด้์วัยหลักัทรัิพย์และตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์ ข้อกัำ�หนด์ของตั้ล�ด์ 
  หลักัทรัิพย์ฯ หรืิอกัฎหมี�ยที�เกีั�ยวัข้องกัับธุัริกิัจำของบริิษััทฯ
 • ควั�มีเห็นเกัี�ยวักัับควั�มีเหมี�ะสมีของผู้สอบบัญชี
 • ควั�มีเห็นเกัี�ยวักัับริ�ยง�นที�อ�จำมีีควั�มีขัด์แย้งท�งผลป็ริะโยชน์
 • จำำ�นวันกั�ริป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบและกั�ริเข้�ริ่วัมีป็ริะชุมีของกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบแตั้่ละท่�น
 • ควั�มีเห็นชอบหริือข้อสังเกัตั้โด์ยริวัมีที�คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบได์้ริับจำ�กักั�ริป็ฏิบัตั้ิหน้�ที�ตั้�มีกัฎบัตั้ริ
 • ริ�ยกั�ริอื�นที�เห็นว่ั�ผู้ถืือหุ้นและผู้ลงทุนทั�วัไป็ควัริทริ�บ ภ�ยใตั้้ขอบเขตั้หน้�ที�และควั�มีริับผิด์ชอบที�ได้์ 
  รัิบมีอบหมี�ยจำ�กัคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท

 9. ป็ฏิบติัั้หน้�ที�อื�นๆ ตั้�มีที�ได้์มีอบหมี�ยจำ�กัคณิะกัริริมีกั�ริบริิษัทั ด้์วัยควั�มีเหน็ชอบจำ�กัคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ

 ในกั�ริป็ฏิบัติั้หน้�ที�คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบมีีควั�มีรัิบผิด์ชอบต่ั้อคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทโด์ยตั้ริง และคณิะกัริริมีกั�ริ
ของบริิษััทฯ ยังคงมีีควั�มีรัิบผิด์ชอบในกั�ริด์ำ�เนินง�นของบริิษััทฯ ต่ั้อบุคคลภ�ยนอกั

2.2	คณะกรรมการบริหาร	(Board	of	Executive	Committees)

คณิะกัริริมีกั�ริบริิห�ริมีีอำ�น�จำ หน�้ที� และควั�มีริบัผิด์ชอบในกั�ริบริิห�ริง�นในเรืิ�องเกีั�ยวักัับกั�ริด์ำ�เนนิง�นตั้�มีป็กัตั้ธุิัริะ
และง�นบริิห�ริของบริิษััทฯ กัำ�หนด์นโยบ�ย แผนธุัริกิัจำ งบป็ริะมี�ณิ โคริงสร้ิ�งกั�ริบริิห�ริง�น และอำ�น�จำกั�ริบริิห�ริ
ต่ั้�งๆ ของบริิษััท หลักัเกัณิฑ์ิในกั�ริด์ำ�เนินธุัริกิัจำให้สอด์คล้องกัับสภ�พเศริษัฐกัิจำ และแนวันโยบ�ยที�ได้์รัิบมีอบหมี�ย 
จำ�กัคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท เพื�อเสนอให้ที�ป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริของบริิษััทฯ พิจำ�ริณิ�และอนุมีตัั้แิละ/หรืิอให้ควั�มีเห็นชอบ 
ริวัมีตั้ลอด์ถ้ืงกั�ริตั้ริวัจำสอบและตั้ิด์ตั้�มีผลกั�ริด์ำ�เนินง�นของบริิษััทฯ ตั้�มีนโยบ�ยที�คณิะกัริริมีกั�ริกัำ�หนด์ โด์ยคณิะ
กัริริมีกั�ริบริิห�ริ ป็ริะกัอบด้์วัย 2 ท่�น ดั์งนี� 

หมี�ยเหตุั้ :
1. ที�ป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทครัิ�งที� 3/2563 เมืี�อวัันที� 2 มีีน�คมี 2563 แต่ั้งตัั้�งน�ยริ�เชน ลีริพันธ์ุั เป็็นกัริริมีกั�ริ แทนน�ยวิัโริจำน์ ตัั้�งเจำตั้น�พริ  
 ที�ล�ออกั
2. ที�ป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทครัิ�งที� 10/2563 เมืี�อวัันที� 24 พฤศจิำกั�ยน 2563 แต่ั้งตัั้�งน�ยวัริพจำน์ จำริริย์โกัมีล เป็็นป็ริะธั�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริ  
 (รัิกัษั�กั�ริ) แทนน�ยพน� จัำนทริวิัโริจำน์ ที�ล�ออกั

ลำ�ดับ ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง

 1 น�ยวัริพจำน์ จำริริย์โกัมีล ป็ริะธั�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริ (รัิกัษั�กั�ริ)
   และป็ริะธั�นเจ้ำ�หน้�ที�ส�ยง�นกั�ริเงิน

 2 น�ยริ�เชน ลีริพันธ์ุั กัริริมีกั�ริบริิห�ริ
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บทบาท	หน้าที�	แลัะความรับผิิดชิอุบขอุงคณะกรรมการบริหาร

 1. ควับคุมีด์ูแลกัิจำกั�ริ และกัำ�หนด์นโยบ�ย ทิศท�งและกัลยุทธั์ท�งธัุริกัิจำให้ด์ำ�เนินกั�ริตั้�มีนโยบ�ยและเป็้�หมี�ย 
  ของคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท ริวัมีทั�งนำ�เสนอนโยบ�ย แผนธัุริกิัจำงบป็ริะมี�ณิ ทิศท�งในกั�ริด์ำ�เนินธัุริกิัจำและ 
  แผนง�นให้คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทอนุมีัตั้ิ

 2. พิจำ�ริณิ�โคริงสร้ิ�งองค์กัริ มีีอำ�น�จำกัำ�หนด์กั�ริบริิห�ริจัำด์กั�ริ โคริงสร้ิ�งเงินเดื์อนของบริิษััทฯ ริวัมีถ้ืงกั�ริคัด์เลือกั  
  กั�ริฝึ่กัอบริมี กั�ริแต่ั้งตัั้�ง กั�ริว่ั�จ้ำ�ง กั�ริโยกัย้�ย กั�ริกัำ�หนด์เงินค่�จ้ำ�ง ค่�ตั้อบแทน โบนัสพนักัง�นริะดั์บ 
  ผู้บริิห�ริ และกั�ริเลิกัจ้ำ�งพนักัง�นของบริิษััทฯ โด์ยอ�จำมีอบหมี�ยให้ป็ริะธั�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริของบริิษััทฯ  
  เป็็นผู้มีีอำ�น�จำแทนบริิษััทฯ ในกั�ริลงน�มีในสัญญ�จ้ำ�งแริงง�น

 3. พิจำ�ริณิ�อนุมัีติั้กั�ริด์ำ�เนินง�นที�เป็็นธุัริกัริริมีตั้�มีป็กัติั้ธุัริกิัจำของบริิษััทฯ เช่น กั�ริจัำด์ซืื้�อสินค้� กั�ริจัำด์ซืื้�อลิขสิทธิั�  
  กั�ริลงทุนในสินทรัิพย์ กั�ริทำ�ธุัริกัริริมีท�งกั�ริเงินกัับธัน�ค�ริ/สถื�บันกั�ริเงิน ในเรืิ�องกั�ริเป็ิด์บัญชี กั�ริให ้
  กูั้ยืมีเงิน กั�ริกัู้ยืมีเงิน กั�ริจำัด์ห�วังเงินสินเชื�อ จำำ�นำ� จำำ�นอง คำ��ป็ริะกััน และอื�นๆ ริวัมีถื้งกั�ริซื้ื�อ ข�ยและ 
  จำด์ทะเบียนกัริริมีสิทธิั�ที�ดิ์นใด์ๆ เพื�อกั�ริด์ำ�เนินง�นตั้�มีป็กัติั้ธุัริกิัจำภ�ยในวังเงินสำ�หรัิบแต่ั้ละริ�ยกั�ริ เป็็นไป็ตั้�มี 
  ริะเบียบอำ�น�จำอนุมัีติั้และสั�งกั�ริที�คณิะกัริริมีกั�ริของบริิษััทฯ อนุมัีติั้แล้วั

 4. กัำ�หนด์แผนธัุริกิัจำ งบป็ริะมี�ณิ และหลักัในกั�ริด์ำ�เนินธุัริกิัจำให้สอด์คล้องกัับเป็้�หมี�ยที�ได้์รัิบมีอบหมี�ยจำ�กั 
  คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท และให้มีีอำ�น�จำควับคุมีดู์แลกั�ริด์ำ�เนินธุัริกิัจำของบริิษััทฯ ให้เป็็นไป็ตั้�มีนโยบ�ยธุัริกิัจำ  
  แผนธุัริกิัจำ และกัลยุทธ์ัท�งธุัริกิัจำที�คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทได้์อนุมัีติั้แล้วัซ้ื้�งอยู่ภ�ยใต้ั้กัฎหมี�ย เงื�อนไข กัฎริะเบียบ  
  และข้อบังคับของบริิษััทฯ

 5. มีีอำ�น�จำด์ำ�เนินกั�ริตั้�มีนโยบ�ยของคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทที�เกีั�ยวักัับกั�ริด์ำ�เนินง�นตั้�มีธุัริกิัจำ ซ้ื้�งอยูภ่�ยใต้ั้กัฎหมี�ย  
  เงื�อนไข กัฎริะเบียบและข้อบังคับของบริิษััทฯ เว้ันแต่ั้ริ�ยกั�ริที�คณิะกัริริมีกั�ริบริิห�ริ อ�จำมีีควั�มีขัด์แย้งหรืิอ 
  มีีส่วันได้์เสีย หรืิอมีีควั�มีขัด์แย้งท�งผลป็ริะโยชน์กัับบริิษััทฯ หรืิอบริิษััทย่อย ซ้ื้�งจำะกัริะทำ�ได้์ต่ั้อเมืี�อได้์รัิบมีติั้ 
  ที�ป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทที�มีีกัริริมีกั�ริอสิริะเข้�ป็ริะชมุีด้์วัยเท่�นั�น ส่วันริ�ยกั�ริที�เกีั�ยวัโยงกัันและกั�ริได์ม้ี� 
  หรืิอจำำ�หน่�ยไป็ซ้ื้�งสินทรัิพย์ที�สำ�คัญของบริิษััทฯ ให้เป็็นไป็ตั้�มีริะเบียบวิัธีัป็ฏิบัติั้ตั้�มีที�ตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์ฯ และ  
  กัลตั้. กัำ�หนด์

 6. พิจำ�ริณิ�ผลกัำ�ไริข�ด์ทุนของบริิษััทฯ และกั�ริเสนอจ่ำ�ยเงินปั็นผลริะหว่ั�งกั�ล หรืิอเงินปั็นผลป็ริะจำำ�ปี็  
  เพื�อนำ�เสนอตั้่อคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท

 7. พิจำ�ริณิ�เริื�องอื�นๆ ตั้�มีที�ได์้ริับมีอบหมี�ยจำ�กัคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท ทั�งนี� กั�ริได์้ริับมีอบหมี�ยอำ�น�จำด์ังกัล่�วั 
  ข้�งตั้้น ตั้้องไมี่มีีลักัษัณิะเป็็นกั�ริมีอบอำ�น�จำ หริือมีอบอำ�น�จำช่วังที�ทำ�ให้คณิะกัริริมีกั�ริบริิห�ริ หริือผู้ริับมีอบ 
  อำ�น�จำจำ�กัคณิะกัริริมีกั�ริบริิห�ริ ส�มี�ริถือนุมัีติั้ริ�ยกั�ริที�ตั้นหริือบุคคลที�อ�จำมีีควั�มีขัด์แย้ง มีีส่วันได์้เสีย  
  หรืิออ�จำมีีควั�มีขัด์แย้งท�งผลป็ริะโยชน์อื�นใด์ตั้�มีที�ท�ง กัลตั้. กัำ�หนด์ กัับบริิษััทฯ หรืิอบริิษััทย่อย ยกัเว้ันเป็็น 
  กั�ริอนุมีัตั้ิริ�ยกั�ริที�เป็็นไป็ตั้�มีหลักัเกัณิฑิ์ที�คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทพิจำ�ริณิ�อนุมีัตั้ิไวั้ 

อย่�งไริกั็ด์ี กั�ริอนุมีัตั้ิริ�ยกั�ริที�มีีควั�มีขัด์แย้งท�งผลป็ริะโยชน์ด์ังกัล่�วัจำะตั้้องด์ำ�เนินกั�ริตั้�มีป็ริะกั�ศของตั้ล�ด์ 
หลักัทริัพย์ฯ คณิะกัริริมีกั�ริกัำ�กัับตั้ล�ด์ทุน และ/หรืิอสำ�นักัง�น กั.ล.ตั้. เรืิ�องหลักัเกัณิฑิ์ วัิธัีกั�ริ และกั�ริเป็ิด์เผย 
ริ�ยกั�ริที�เกัี�ยวัโยงกัันของบริิษััทจำด์ทะเบียน

ทั�งนี� กัริริมีกั�ริบริิห�ริของบริิษััท อ�จำได้์รัิบกั�ริแต่ั้งตัั้�ง หรืิอถือด์ถือนโด์ยที�ป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริ 
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3. ก�รสรรห�และแต่งตั้งกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงสุด

3.1	กรรมการอุิสระ	(Independent	Director)	

กัริริมีกั�ริอิสริะ คือ กัริริมีกั�ริที�ไม่ีได้์บริิห�ริจัำด์กั�ริกิัจำกั�ริของบริิษััทฯ บริิษััทย่อย บริิษััทร่ิวัมี มีีควั�มีเป็็นอิสริะจำ�กั 
ผู้ถืือหุ้นใหญ่และผู้บริิห�ริของบริิษััทฯ ไม่ีมีีควั�มีสัมีพันธ์ัอันอ�จำเป็็นกั�ริขัด์ขวั�งกั�ริใช้วิัจำ�ริณิญ�ณิอย่�งอิสริะของตั้น

ทั�งนี� นิย�มีกัริริมีกั�ริอิสริะของบริิษััทฯ เท่�กัับข้อกัำ�หนด์ขั�นตั้ำ��ของสำ�นักัง�น กัลตั้.และตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์ฯ

คุณิสมีบัตั้ิกัริริมีกั�ริอิสริะ
 1. ถืือหุ้นไม่ีเกิันร้ิอยละ 1 ของจำำ�นวันหุ้นที�มีีสิทธิัออกัเสียงทั�งของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย บริิษััทร่ิวัมี บริิษััท
ที�เกีั�ยวัข้อง ผู้ถืือหุ้นริ�ยใหญ่ หรืิอผู้มีีอำ�น�จำควับคุมีของบริิษััทฯ ทั�งนี�ให้นับริวัมีหุ้นที�ถืือโด์ยผู้ที�เกีั�ยวัข้องตั้�มีมี�ตั้ริ� 258 
ของพริะริ�ชบัญญัติั้หลักัทรัิพย์และตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์ของกัริริมีกั�ริอิสริะริ�ยนั�นๆ ด้์วัย

 2. ไม่ีเป็็นหรืิอเคยเป็็นกัริริมีกั�ริที�มีีส่วันร่ิวัมีในกั�ริบริิห�ริง�น พนกััง�น ลูกัจ้ำ�ง ที�ป็ร้ิกัษั�ด้์�นอื�นใด์ที�ได้์รัิบผลตั้อบแทน
ป็ริะจำำ� หรืิอผู้มีีอำ�น�จำควับคุมีของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย บริิษััทร่ิวัมี บริิษััทย่อยลำ�ดั์บเดี์ยวักััน ผู้ถืือหุ้นริ�ยใหญ่ 
หรืิอของผู้มีีอำ�น�จำควับคุมีของบริิษััทฯ เว้ันแต่ั้จำะได้์พ้นจำ�กักั�ริมีีลักัษัณิะดั์งกัล่�วัมี�แล้วัไม่ีน้อยกัว่ั� 2 ปี็ก่ัอนวัันที�ได้์รัิบ
กั�ริแต่ั้งตัั้�ง ทั�งนี� ลักัษัณิะต้ั้องห้�มีดั์งกัล่�วัไม่ีริวัมีถ้ืงกัริณีิที�กัริริมีกั�ริอิสริะเคยเป็็นข้�ริ�ชกั�ริ หรืิอที�ป็ร้ิกัษั�ของส่วันริ�ชกั�ริ
ซ้ื้�งเป็็นผู้ถืือหุ้นริ�ยใหญ่ หรืิอผู้มีีอำ�น�จำควับคุมีของบริิษััทฯ

 3. กัริริมีกั�ริอิสริะจำะต้ั้องไม่ีมีีหรืิอเคยมีีควั�มีสัมีพันธ์ัท�งกั�ริค้� ท�งธุัริกิัจำ ส่วันได้์เสียท�งกั�ริเงินหรืิอผลป็ริะโยชน์
อื�นๆ ในกั�ริบริิห�ริจัำด์กั�ริ ทั�งในท�งตั้ริงหรืิอท�งอ้อมีกัับบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย บริิษััทร่ิวัมี ผู้ถืือหุ้นริ�ยใหญ่ 
หรืิอผู้มีีอำ�น�จำควับคุมีของบริิษััทฯ ในลักัษัณิะที�อ�จำเป็็นกั�ริขัด์ขวั�งกั�ริใช้วิัจำ�ริณิญ�ณิอย่�งอิสริะของตั้น หรืิอไม่ีเป็็น
หรืิอเคยเป็็นผู้ถืือหุ้นที�มีีนัย หรืิอ ผู้มีีอำ�น�จำควับคุมีของผู้ที�มีีควั�มีสัมีพันธ์ัท�งธุัริกิัจำกัับบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย 
บริิษััทร่ิวัมี ผู้ถืือหุ้นริ�ยใหญ่ หรืิอผู้มีีอำ�น�จำควับคุมีของบริิษััทฯ เว้ันแต่ั้จำะได้์พ้นจำ�กักั�ริมีีลักัษัณิะดั์งกัล่�วัมี�แล้วัไม่ีน้อย
กัว่ั� 2 ปี็ก่ัอนวัันที�ได้์รัิบกั�ริแต่ั้งตัั้�ง

ไม่ีจำำ�กััด์วังเงิน ทุกัโคริงกั�ริ คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท

ไม่ีเกิัน 30 ล้�นบ�ทต่ั้อปี็ ทุกัโคริงกั�ริ เสียงข้�งมี�กัของคณิะกัริริมีกั�ริบริิห�ริ

	 กำาหนดวงเงิน	 โครงการ	 ผิู้ได้รับมอุบอุำานาจ

อำ�น�จอนุมัติวงเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ไมี่เกัิน 5 ล้�นบ�ทตั้่อธัุริกัริริมี 
หริือ ริวัมีกัันแล้วัไมี่เกัิน 20 ล้�น
บ�ทตั้่อป็ี

 ทุกัโคริงกั�ริ

 ทุกัโคริงกั�ริ

 ป็ริะธั�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ และป็ริะธั�น
เจำ้�หน้�ที�ส�ยง�นกั�ริเงิน อนุมีัตั้ิริ่วัมีกััน

ไมี่เกัิน 1 ล้�นบ�ทตั้่อธัุริกัริริมี
หริือริวัมีกัันแล้วัไมี่เกัิน 5 ล้�น
บ�ทตั้่อป็ี

ป็ริะธั�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ หรืิอป็ริะธั�น
เจำ้�หน้�ที�ส�ยง�นกั�ริเงิน
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 4. กัริริมีกั�ริอสิริะจำะตั้อ้งไม่ีมีีควั�มีสมัีพันธ์ัท�งส�ยโลหติั้หริอืโด์ยกั�ริจำด์ทะเบยีนตั้�มีกัฎหมี�ย ในลกััษัณิะที�เป็็นบิด์� 
มี�ริด์� คู่สมีริส พี� น้องและบุตั้ริ ริวัมีทั�งคู่สมีริสของบุตั้ริ กัับผู้บริิห�ริ ผู้ถืือหุ้นริ�ยใหญ่ ผู้มีีอำ�น�จำควับคุมี หรืิอบุคคล 
ที�ได้์รัิบกั�ริเสนอชื�อเป็็นผู้บริิห�ริหรืิอผู้มีีอำ�น�จำควับคุมีของบริิษััทฯ หรืิอบริิษััทย่อย 

 5. กัริริมีกั�ริอิสริะจำะต้ั้องไม่ีทำ�กั�ริเป็็นตัั้วัแทนอย่�งเปิ็ด์เผยหรืิออย่�งไม่ีเปิ็ด์เผยของกัริริมีกั�ริบริิษััท ผู้ถืือหุ้นริ�ยใหญ่ 
หรืิอผู้ถืือหุ้นใด์ซ้ื้�งเป็็นผู้เกีั�ยวัข้องกัับผู้ถืือหุ้นริ�ยใหญ่คนใด์หรืิอกัลุ่มีผู้ถืือหุ้นใด์ของบริิษััทฯ

 6. กัริริมีกั�ริอิสริะจำะต้ั้องทำ�หน้�ที�และใช้วิัจำ�ริณิญ�ณิของตั้น โด์ยไม่ีได้์รัิบอิทธิัพลจำ�กักัริริมีกั�ริ ผู้บริิห�ริหรืิอ  
ผู้ถืือหุ้นริ�ยใหญ่ของบริิษััทฯ ริวัมีทั�งบุคคลที�เกีั�ยวัข้องหรืิอญ�ติั้

 7. กัริริมีกั�ริอิสริะจำะต้ั้องไม่ีเป็็นหรืิอเคยเป็็น ผู้สอบบัญชีของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย บริิษััทร่ิวัมี ผู้ถืือหุ้น 
ริ�ยใหญ่ หรืิอผู้มีีอำ�น�จำควับคมุีของบริิษััทฯ และไมีเ่ป็็นผู้ถืือหุ้นที�มีีนัย ผู้มีีอำ�น�จำควับคมุี หรืิอหุ้นส่วันผู้จัำด์กั�ริของนติิั้บุคคล
ที�เป็็นสำ�นักัง�นสอบบัญชี ซ้ื้�งมีีผู้สอบบัญชีของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ บริิษััทยอ่ย บริิษััทร่ิวัมี ผู้ถืือหุ้นริ�ยใหญ่ หรืิอผู้มีีอำ�น�จำ
ควับคุมีของบริิษััทฯ สังกััด์อยู ่เว้ันแต่ั้จำะได้์พ้นจำ�กักั�ริมีีลักัษัณิะดั์งกัล่�วัมี�แล้วัไม่ีน้อยกัว่ั� 2 ปี็ก่ัอนวัันที�ได้์รัิบกั�ริแต่ั้งตัั้�ง

 8. กัริริมีกั�ริอิสริะจำะต้ั้องไม่ีเป็็นหรืิอเคยเป็็นผู้ให้บริิกั�ริท�งวิัช�ชีพใด์ๆ ซ้ื้�งริวัมีถ้ืงกั�ริให้บริิกั�ริเป็็นที�ป็ร้ิกัษั�กัฎหมี�ย 
ที�ป็ร้ิกัษั�ท�งกั�ริเงิน หรืิอผู้ป็ริะเมิีนริ�ค�ทรัิพย์สิน ซ้ื้�งได้์รัิบค่�บริิกั�ริ เกิันกัว่ั� 2 ล้�นบ�ทต่ั้อปี็จำ�กับริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ 
บริิษััทย่อย บริิษััทริ่วัมี ผู้ถืือหุ้นริ�ยใหญ่ หรืิอผู้มีีอำ�น�จำควับคุมีของบริิษััทฯ ทั�งนี� ในกัริณิีที� ผู้ให้บริิกั�ริท�งวัิช�ชีพเป็็น
นิตั้ิบุคคล ให้ริวัมีถื้ง กั�ริเป็็นผู้ถืือหุ้นที�มีีนัย ผู้มีีอำ�น�จำควับคุมี หริือหุ้นส่วันผู้จัำด์กั�ริของผู้ให้บริิกั�ริท�งวัิช�ชีพนั�นด์้วัย 
เวั้นแตั้่จำะได์้พ้นจำ�กักั�ริมีีลักัษัณิะด์ังกัล่�วัมี�แล้วัไมี่น้อยกัวั่� 2 ป็ีกั่อนวัันที�ได์้ริับกั�ริแตั้่งตั้ั�ง

 9. ไมี่ป็ริะกัอบกัิจำกั�ริที�มีีสภ�พอย่�งเด์ียวักัันและเป็็นกั�ริแข่งขันที�มีีนัยกัับกัิจำกั�ริของบริิษััท หริือบริิษััทย่อย หริือไมี่
เป็็นหุน้ส่วันที�มีนียัในห้�งหุน้ส่วัน หรืิอเป็็นกัริริมีกั�ริที�มีส่ีวันร่ิวัมีบริิห�ริง�น ลูกัจ้ำ�ง พนกััง�น ที�ป็ร้ิกัษั�ที�รัิบเงินเดื์อนป็ริะจำำ� 
หริอืถือืหุน้เกันิร้ิอยละหน้�งของจำำ�นวันหุ้นที�มีีสทิธัอิอกัเสียงทั�งหมีด์ของบริษิัทัอื�น ซ้ื้�งป็ริะกัอบกัจิำกั�ริที�มีีสภ�พอย่�งเด์ยีวักััน
และเป็็นกั�ริแข่งขันที�มีีนัยกัับกัิจำกั�ริของบริิษััทหริือบริิษััทย่อย

 10. กัริริมีกั�ริอิสริะจำะต้ั้องไม่ีมีีลักัษัณิะอื�นใด์ที�ทำ�ให้ไม่ีส�มี�ริถืให้ควั�มีเห็นอย่�งเป็็นอิสริะเกีั�ยวักัับกั�ริด์ำ�เนินง�น 
ของบริิษััทฯ

 ทั�งนี� กัริริมีกั�ริอิสริะตั้้องเป็็นผู้ที�ผ่�นกัริะบวันกั�ริสริริห�ของคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท หริือผู้ถืือหุ้น

3.2	การสรรหากรรมการแลัะผิู้บริหารระดับสูงสุด

บริิษััทฯ ให้ควั�มีสำ�คัญกัับบุคคลที�เป็็นผู้บริิห�ริหรืิอกัริริมีกั�ริของบริิษััทฯ จ้ำงมีีนโยบ�ยกั�ริสริริห�กัริริมีกั�ริบริิษััทฯ 
และพิจำ�ริณิ�ค่�ตั้อบแทน เพื�อเป็็นแนวัท�งกั�ริคัด์เลือกับุคคลที�เหมี�ะสมีในกั�ริเข้�ตั้ำ�ริงตั้ำ�แหน่งดั์งกัล่�วั ซ้ื้�งสอด์คล้อง
กัับนโยบ�ยกัำ�กัับกิัจำกั�ริที�ดี์ของบริิษััทฯ (Corporate Governance Policy) โด์ยบริิษััทฯ มีีกัริะบวันกั�ริสริริห�ผู้บริิห�ริ
หรืิอกัริริมีกั�ริของบริิษััทฯ ผ่�นคณิะกัริริมีกั�ริทั�งคณิะ เพื�อพิจำ�ริณิ�กั�ริคัด์สริริบุคคลที�มีีคุณิวุัฒิ ป็ริะสบกั�ริณ์ิ  ศักัยภ�พ 
และป็ริะสบกั�ริณ์ิเกีั�ยวักัับกั�ริป็ริะกัอบธุัริกิัจำเพื�อส�มี�ริถืวั�งแนวันโยบ�ยของบริิษััทฯ ได้์ 
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การสรรหากรรมการบริษัท

บริิษััทฯ กัำ�หนด์ใหค้ณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทเป็็นผู้ทำ�หน้�ที�สริริห�กัริริมีกั�ริ โด์ยจำะเป็็นผู้ทำ�หน้�ที�เสนอชื�อ และเป็็น ผู้พิจำ�ริณิ�
คัด์เลือกั ซ้ื้�งโคริงสร้ิ�งของคณิะกัริริมีกั�ริจำะป็ริะกัอบด์ว้ัยบุคคลที�มีีคุณิสมีบัติั้หล�กัหล�ย ทั�งท�งด้์�นทักัษัะวิัช�ชีพ ควั�มี
เชี�ยวัช�ญเฉพ�ะด้์�น เพศ อ�ยุ เป็็นต้ั้น โด์ยจำะสริริห�จำ�กัแหล่งข้อมูีลต่ั้�งๆ โด์ยเฉพ�ะฐ�นข้อมูีลกัริริมีกั�ริ (Director 
Pool) ตั้�มีเกัณิฑ์ิที�ไม่ีมีีลักัษัณิะต้ั้องห้�มีตั้�มีกัฎหมี�ย หรืิออ�จำจำะกัริะทบต่ั้อกั�ริด์ำ�เนินธุัริกิัจำของกัลุ่มีบริิษััทฯ 

นอกัจำ�กันี� บริิษััทฯ ยังเปิ็ด์โอกั�สให้ผู้ถืือหุ้นส่วันน้อย ริ�ยเดี์ยวั หรืิอหล�ยริ�ยริวัมีกััน ซ้ื้�งถืือหุ้นของบริิษััทฯ เป็็นเวัล� 
ไม่ีน้อยกัว่ั� 1 ปี็ และต้ั้องถืือหุ้นในวัันที�เสนอชื�อกัริริมีกั�ริ พร้ิอมีเอกัส�ริรัิบริองกั�ริถืือคริองหลักัทรัิพยจ์ำ�กับริิษััทฯ เสนอ
ชื�อบุคคลเพื�อเข้�ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งกัริริมีกั�ริได้์ โด์ยเสนอชื�อมี�ยังบริิษััทฯ ตั้�มีริะยะเวัล�ที�บริิษััทฯ โด์ยกัำ�หนด์ล่วังหน้�  
3 เดื์อนก่ัอนวัันป็ริะชุมีใหญ่ส�มัีญป็ริะจำำ�ปี็ผู้ถืือหุ้น พร้ิอมีข้อมูีลป็ริะกัอบกั�ริพิจำ�ริณิ�ด้์�นคุณิสมีบัติั้และกั�ริให้ควั�มี
ยินยอมีของผู้ได้์รัิบกั�ริเสนอชื�อ

กั�ริแตั้่งตั้ั�งกัริริมีกั�ริบริิษััท จำะตั้้องผ่�นกั�ริพิจำ�ริณิ�จำ�กัที�ป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท ซื้้�งป็ริะกัอบด์้วัยกัริริมีกั�ริอิสริะ 
และคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ และกั�ริแต่ั้งตัั้�งกัริริมีกั�ริจำะต้ั้องผ่�นมีติั้ที�ป็ริะชมุีผูถื้ือหุน้ตั้�มีข้อบงัคบัของบริิษัทัฯ ทั�งนี�ข้อ
บังคับของบริิษััทฯ กัำ�หนด์ให้ที�ป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้นเลือกัตั้ั�งกัริริมีกั�ริตั้�มีหลักัเกัณิฑิ์และวัิธัีกั�ริ ด์ังตั้่อไป็นี� 

 (กั) ผู้ถืือหุ้นคนหน้�งมีีคะแนนเสียงเท่�กัับหน้�งหุ้นตั้่อหน้�งเสียง 
 (ข) ผู้ถืือหุ้นแตั้่ละคนตั้้องใช้คะแนนเสียงที�มีีอยู่เลือกัตั้ั�งกัริริมีกั�ริเป็็นริ�ยบุคคล 
 (ค) บุคคลซื้้�งได์้ริับคะแนนเสียงสูงสุด์ตั้�มีลำ�ด์ับลงมี�เป็็นผู้ได์้ริับกั�ริเลือกัตั้ั�งเป็็นกัริริมีกั�ริเท่�จำำ�นวันกัริริมีกั�ริ  
  ที�จำะพ้งมีี หรืิอจำะพ้งเลือกัตัั้�งในครัิ�งนั�น ในกัริณีิที�บุคคลซ้ื้�งได์้รัิบกั�ริเลือกัตัั้�งในลำ�ดั์บถัืด์ลงมี�มีีคะแนนเสียง 
  เท่�กัันเกัินจำำ�นวันกัริริมีกั�ริที�จำะพ้งมีี หริือจำะพ้งเลือกัตั้ั�งในคริั�งนั�นให้ผู้เป็็นป็ริะธั�นเป็็นผู้ออกัเสียงชี�ข�ด์ 

ในกั�ริป็ริะชุมีส�มีัญป็ริะจำำ�ป็ีผู้ถืือหุ้นทุกัคริั�ง ให้กัริริมีกั�ริจำำ�นวันหน้�งในส�มีของคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท ทั�งหมีด์ ตั้้องออกั
จำ�กัตั้ำ�แหน่ง โด์ยให้กัริริมีกั�ริที�อยู่ในตั้ำ�แหน่งน�นที�สุด์เป็็นผู้ออกัจำ�กัตั้ำ�แหน่งกั่อน อย่�งไริกั็ตั้�มี กัริริมีกั�ริที�ออกัจำ�กั
ตั้ำ�แหน่งแล้วัอ�จำได์้ริับเลือกัเข้�ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งอีกักั็ได์้

การสรรหาผิู้บริหารระดับสูงสุด

สำ�หริับกั�ริสริริห�ผู้มี�ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งป็ริะธั�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ คณิะกัริริมีกั�ริบริิห�ริจำะเป็็นผู้พิจำ�ริณิ�สริริห�และ 
คัด์เลือกับุคคลที�มีีคุณิสมีบัตั้ิตั้�มีหลักัเกัณิฑิ์ที�บริิษััทฯ กัำ�หนด์ และตั้้องเป็็นผู้ที�มีีวัิสัยทัศน์ ควั�มีรูิ้ควั�มีส�มี�ริถื และ
ป็ริะสบกั�ริณิ์ ควั�มีเหมี�ะสมีกัับวััฒนธัริริมีองค์กัริ เพื�อนำ�เสนอตั้่อคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทพิจำ�ริณิ�อนุมีัตั้ิ

4. ก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อย

บริิษััทฯ มีีนโยบ�ยกั�ริทำ�ริ�ยกั�ริริะหวั่�งกัันของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อยกัับบุคคลที�อ�จำมีีควั�มีขัด์แย้งท�งผลป็ริะโยชน์ 
มีีส่วันได์้เสีย หริืออ�จำมีีควั�มีขัด์แย้งท�งผลป็ริะโยชน์ในอน�คตั้ โด์ยกัำ�หนด์กั�ริป็ฏิบัตั้ิในกั�ริทำ�ริ�ยกั�ริ ให้เป็็นไป็ตั้�มี
ลักัษัณิะกั�ริด์ำ�เนินกั�ริค้�ป็กัติั้ซ้ื้�งเกัิด์กัับบุคคลภ�ยนอกัและกัริะทำ�อย่�งยุตั้ิธัริริมีตั้�มีริ�ค�ตั้ล�ด์ ในกัริณีิที�ไมี่ส�มี�ริถื
เป็รีิยบเทียบริ�ค�กัับบุคคลภ�ยนอกัได์้ ทั�ง 2 ฝ่่�ยจำะริ่วัมีกัันพิจำ�ริณิ�เพื�อกัำ�หนด์อัตั้ริ�ค่�สินค้�และบริิกั�ริที�เหมี�ะสมี
ต่ั้อไป็ โด์ยมีคีณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบเป็็นผูใ้ห้ควั�มีเหน็เกัี�ยวักับัควั�มีจำำ�เป็็นในกั�ริเข้�ทำ�ริ�ยกั�ริและควั�มีเหมี�ะสมีท�ง
ด์้�นริ�ค�

ในปี็ 2563 บริิษััทฯ และบริิษััทย่อย มีีกั�ริทำ�ริ�ยกั�ริริะหว่ั�งกัันกัับกิัจำกั�ริอื�นที�เกีั�ยวัข้องกััน โด์ยมีีเงื�อนไขตั้�มีริ�ค�ตั้ล�ด์ 
และสำ�หรัิบริ�ยกั�ริริะหว่ั�งกัันอื�นๆ ได้์ผ่�นกั�ริพจิำ�ริณิ�ควั�มีเหมี�ะสมีและมูีลค่�ของกั�ริทำ�ริ�ยกั�ริจำ�กัคณิะกัริริมีกั�ริ
ตั้ริวัจำสอบ ส�มี�ริถืด์ูเพิ�มีเตั้ิมีในหมี�ยเหตัุ้ป็ริะกัอบงบกั�ริเงินป็ริะจำำ�ป็ี 



61

รายงาน
ประจำาปี 2563

5. ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน 

5.1	การป้อุงกันการใชิ้ข้อุมูลัภายใน

บริษัิัทฯ กัำ�หนด์นโยบ�ยกั�ริป้็องกัันไม่ีให้กัริริมีกั�ริและผู้บริิห�ริใช้ตั้ำ�แหน่งหน้�ที�เพื�อป็ริะโยชน์แก่ัตั้นเองในท�งที�มิีชอบ 
ซื้้�งเป็็นกั�ริเอ�เป็ริียบผู้ถืือหุ้นริ�ยอื�น หริือกั่อให้เกัิด์ควั�มีเสียห�ยตั้่อผู้ถืือหุ้นโด์ยริวัมี เพื�อให้สอด์คล้องกัับมี�ตั้ริ� 241 
แห่งพริะริ�ชบัญญัตั้ิหลักัทริัพย์และตั้ล�ด์หลักัทริัพย์ พ.ศ.2535 ด์ังนี�

 1. ห้�มีไมี่ให้กัริริมีกั�ริ ผู้บริิห�ริ และพนักัง�นของบริิษััทฯ ที�เกัี�ยวัข้องกัับข้อมีูลภ�ยใน ไป็เป็ิด์เผยข้อมูีลภ�ยในแกั่
บุคคลภ�ยนอกั หริือบุคคลที�ไมี่มีีหน้�ที�เกัี�ยวัข้อง 

 2. ให้กัริริมีกั�ริ ผู้บริิห�ริ และพนักัง�นของบริิษััทฯ ที�เกีั�ยวัข้องกัับกั�ริจัำด์ทำ�ริ�ยง�นท�งกั�ริเงิน หรืิอข้อมูีลที�เกีั�ยวัข้อง
อื�น ริะมัีด์ริะวัังเกีั�ยวักัับกั�ริซืื้�อข�ยหลักัทรัิพย์ของบริิษััทฯ ในช่วังเวัล�ก่ัอนป็ริะกั�ศงบกั�ริเงิน และห�กัมีีกั�ริซืื้�อข�ย 
ในช่วังริะยะเวัล�ดั์งกัล่�วัต้ั้องแจ้ำงต่ั้อคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััททันที

ทั�งนี� กัริริมีกั�ริ ผู้บริิห�ริ เจ้ำ�หน้�ที� และพนักัง�นของกัลุ่มีบริิษััทฯ ซ้ื้�งอยู่ในหน่วัยง�นที�ได้์รัิบทริ�บข้อมูีลภ�ยในของกัลุ่มี
บริิษััทฯ จำะไม่ีทำ�กั�ริซืื้�อข�ยหลักัทรัิพย์ของบริิษััทฯ ในช่วังริะยะ เวัล� 1 เดื์อนก่ัอนกั�ริเปิ็ด์เผยงบกั�ริเงินต่ั้อส�ธั�ริณิชน

5.2	การเปิดเผิยข้อุมูลัส่วนได้เสีย

คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท กัำ�หนด์แนวัป็ฏิบัติั้ให้กัริริมีกั�ริของบริิษััท บริิษััทย่อย และผู้บริิห�ริ เปิ็ด์เผยข้อมูีลส่วันได้์เสียของ
ตั้นและบคุคลที�มีคีวั�มีเกัี�ยวัข้อง ตั้�มีมี�ตั้ริ� 89/14 แห่งพริะริ�ชบญัญตัั้หิลกััทริพัย์และตั้ล�ด์หลกััทริพัย์ พ.ศ.2551 และ
ตั้�มีป็ริะกั�ศคณิะกัริริมีกั�ริกัำ�กัับตั้ล�ด์ทุนที� ทจำ. 2/2552 โด์ยกัำ�หนด์ให้คณิะกัริริมีกั�ริและผู้บริิห�ริริ�ยง�นส่วันได้์เสีย
ของตั้นและบุคคลที�มีีควั�มีเกีั�ยวัข้อง ซ้ื้�งบริิษััทฯ ได้์ป็ริะกั�ศให้มีีผลบังคับใช้ตัั้�งแต่ั้วัันที� 1 กัริกัฎ�คมี 2552 ดั์งนี�

 1. กัำ�หนด์ให้กัริริมีกั�ริและผูบ้ริหิ�ริ จำดั์ทำ�ริ�ยง�นกั�ริมีส่ีวันได้์เสยีของตั้นเองและบคุคลที�มีคีวั�มีเกัี�ยวัข้องอย่�งน้อย
ปี็ละ 1 ครัิ�ง จัำด์ส่งให้เลข�นุกั�ริบริิษััท เพื�อเก็ับริวับริวัมีข้อมูีลส่วันได้์เสียของกัริริมีกั�ริ ผู้บริิห�ริและบุคคลที�มีีควั�มีเกีั�ยวัข้อง 
พร้ิอมีสำ�หรัิบกั�ริเปิ็ด์เผยต่ั้อคณิะกัริริมีกั�ริเมืี�อคณิะกัริริมีกั�ริต้ั้องพิจำ�ริณิ�ธุัริกัริริมีริะหว่ั�งบริิษััทฯ กัับกัริริมีกั�ริ  
และ/หรืิอ ผู้บริิห�ริที�มีีส่วันได้์เสียหรืิอมีีส่วันเกีั�ยวัข้อง ทั�งนี�เลข�นุกั�ริบริิษััทจำะสรุิป็ริ�ยง�นส่วันได้์เสียของกัริริมีกั�ริและ 
ผู้บริิห�ริ เสนอคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทรัิบทริ�บปี็ละครัิ�ง ในกั�ริป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทริอบสิ�นปี็ 

 2. ในกัริณีิที�มีีกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงข้อมูีลส่วันได้์เสีย ให้กัริริมีกั�ริและผู้บริิห�ริ ส่งริ�ยง�นกั�ริมีีส่วันได้์เสียของตั้นเอง 
และบุคคลที�เกีั�ยวัข้อง ให้เลข�นุกั�ริบริิษััท เพื�อริ�ยง�นคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทภ�ยใน 7 วัันนับจำ�กัที�มีีกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลง

ในปี็ 2563 มีีกั�ริริ�ยง�น 1 ครัิ�ง และมิีได้์มีีกั�ริทำ�ริ�ยกั�ริที�มีีส่วันได้์เสียกัับบริิษััทฯ

5.3	การรายงานการถ่อุครอุงหลัักทรัพัย์

บริิษััทฯ ได้์มีีหนังสือแจ้ำงให้คณิะกัริริมีกั�ริและคณิะผู้บริิห�ริทริ�บ ถ้ืงภ�ริะหน้�ที�ในกั�ริริ�ยง�นกั�ริถืือคริองหลักัทรัิพย์
ต่ั้อสำ�นักัง�นคณิะกัริริมีกั�ริกัำ�กัับหลักัทรัิพย์และตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์(กั.ล.ตั้.) ตั้�มีมี�ตั้ริ� 59 แหง่พริะริ�ชบัญญัติั้หลักัทรัิพย์ 
และตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์ พ.ศ. 2535 โด์ยต้ั้องจัำด์ส่งริ�ยง�นต่ั้อ กั.ล.ตั้. ทุกัครัิ�งที�มีีกั�ริซืื้�อ ข�ย โอน หรืิอรัิบหลักัทรัิพย์ภ�ยใน 
3 วัันทำ�กั�รินับแต่ั้วัันที�มีีกั�ริซืื้�อ ข�ย โอน หรืิอรัิบโอนหลักัทรัิพย์นั�น และเลข�นุกั�ริบริิษััทจำะสรุิป็ริ�ยง�นกั�ริถืือคริอง 
หลักัทรัิพย์เสนอคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทรัิบทริ�บปี็ละครัิ�ง ในกั�ริป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทริอบสิ�นปี็

ในปี็ 2563 บริิษััทฯ ได้์กัำ�หนด์ให้คณิะกัริริมีกั�ริและผู้บริิห�ริ ริ�ยง�นกั�ริถืือคริองหลักัทรัิพย์ต่ั้อที�ป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริ
บริิษััทเมืี�อวัันที� 12 กุัมีภ�พันธ์ั 2563



62

รายงาน
ประจำาปี 2563

สัดส่วนการถือ

ครองหุ้นของ

บริษัท (%) 

ณ 31 ธ.ค. 63

1	 นางศุุภรานันท์์	ตัันวิิรัช	 -	 -	 -	 -	 -

2	 นายพัันธ์์วิริศุ	มาตัย์เมือง	 -	 -	 -	 -	 -

3	 นายสตีัเฟ่่น	โจเซฟ่	แคมมิแลรี�	 -	 -	 -	 -	 -

4	 นายวิรพัจน์	จรรย์โกมล	 -	 -	 -	 -	 -

5	 นายราเชน	ลีรพัันธ์ุ์	 -	 -	 -	 -	 -

6	 นางสาวิฐิิตักานต์ั	ธ์นาโอฬาร	 -	 -	 -	 -	 -

7	 นางสาวิณััฐิชานันท์์	เจริญภัท์รเกียรติั	 -	 -	 -	 -	 -

8	 นางเธี์ยรธ์ารา	เดชจำาเริญ	 500	 500	 -	 -	 -

จ�านวนหุ้นเพิ่ม(ลด)

ระหว่างปี (หุ้น)

หมายเหตุุ :	1.	ณั	วัินที์�	31	ธั์นวิาคม	2563	มีหุุ้�นที์�เรียกชำาระแล�วิ	จำานวิน	365,549,286	หุุ้�น	
	 2.	จำานวินหุุ้�นกรรมการที์�แสดงรวิมค่�สมรส	และบุุตัรที์�ยังไม�บุรรลุนิติัภาวิะแล�วิ	(ถ้�ามี)

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล

 จ�านวนหุ้น (หุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ

ทั์�งนี�ในระหุ้วิ�างปีี	2563	ได�รายงานการถื้อครองหุ้ลักท์รัพัยโ์ดยเปีรียบุเที์ยบุ	การเพิั�มข้ึ้�น	(ลดลง)	ระหุ้วิ�างวัินที์�	31	ธั์นวิาคม	
2562	และ	วัินที์�	31	ธั์นวิาคม	2563	ดังนี�	

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

6.1 ค่่าตุอบแทนของผู้้�สอบบัญชีี (Audit Fee)

บุริษััท์ฯ	และบุริษััท์ย�อย	จ�ายค�าสอบุบัุญชีใหุ้�แก�	บุริษััท์	สำานักงาน	อีวิาย	จำากัด	ในรอบุปีีบัุญชีที์�ผ่�านมา	มีจำานวินเงินรวิม	
1,450,000	บุาท์

6.2 ค่่าบริิการิอ่�น (Non-Audit Fee) 

บุริษััท์ฯ	และบุริษััท์ย�อย	ไม�มีการรับุบุริการอื�นจากสำานักงานสอบุบัุญชีที์�ผ่่�สอบุบัุญชีสังกัด	บุุคคลหุ้รือกิจการที์�เกี�ยวิขึ้�องกับุ 
ผ่่�สอบุบัุญชีและสำานักงานสอบุบัุญชีที์�ผ่่�สอบุบัุญชีสังกัด	ในรอบุปีีบัุญชีที์�ผ่�านมา

หมายเหตุุ :	บุุคคลหุ้รือกิจการที์�เกี�ยวิขึ้�องกับุผ่่�สอบุบัุญชีและสำานักงานสอบุบัุญชีที์�ผ่่�สอบุบัุญชีสังกัดใหุ้�รวิมถ้้ง	

	 (ก)	 ค่�สมรสและบุุตัรที์�ยังตั�องพ้ั�งพิังหุ้รืออย่�ในอุปีการะขึ้องผ่่�สอบุบัุญชี
	 (ขึ้)	 กิจการที์�มีอำานาจควิบุคุมสำานักงานสอบุบุัญชี	 กิจการที์�ถ่้กควิบุคุมโดยสำานักงานสอบุบุัญชีและกิจการที์�อย่� 
	 	 ภายใตั�การควิบุคุมเดียวิกันกับุสำานักงานสอบุบัุญชี	ไม�วิ�าจะเป็ีนโดยท์างตัรงหุ้รือท์างอ�อม
	 (ค)	 กิจการที์�อย่�ภายใตั�อิท์ธิ์พัลอย�างเป็ีนสาระสำาคัญขึ้องสำานักงานสอบุบัุญชี
	 (ง)	 หุุ้�นส�วินหุ้รือเที์ยบุเท์�าขึ้องสำานักงานสอบุบัุญชี
	 (จ)	 ค่�สมรสและบุุตัรที์�ยังตั�องพ้ั�งพิังหุ้รืออย่�ในอุปีการะขึ้องบุุคคลตัาม	(ง)
	 (ฉ)	 กิจการที์�ผ่่�สอบุบัุญชี	 บุุคคลตัาม	 (ก)	 (ง)	 หุ้รือ	 (จ)	 มีอำานาจควิบุคุมหุ้รือมีอิท์ธิ์พัลอย�างเป็ีนสาระสำาคัญ	 
	 	 ไม�วิ�าจะเป็ีนโดยท์างตัรงหุ้รือท์างอ�อม
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7. ก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีในเรื่องอื่นๆ

7.1	การเข้าร่วมประชุิม

บริิษััทฯ กัำ�หนด์องค์ป็ริะชุมีขั�นตั้ำ�� ณิ ขณิะที�กัริริมีกั�ริจำะลงมีติั้ต้ั้องมีีคณิะกัริริมีกั�ริไม่ีน้อยกัว่ั� 2 ใน 3 ของจำำ�นวันกัริริมีกั�ริทั�งหมีด์ 
และในปี็ 2563 มีีกั�ริป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท, คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ และป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้นมีีริ�ยละเอียด์ ดั์งนี� 

ทั�งนี� บริิษััทฯ ได้์มีีกั�ริจำด์บันท้กัริ�ยง�นกั�ริป็ริะชุมีเป็็นล�ยลักัษัณ์ิอักัษัริซ้ื้�งป็ริะกัอบด้์วัยข้อมูีลที�เป็็นส�ริะสำ�คัญ 
อย่�งคริบถ้ืวัน จัำด์เก็ับริ�ยง�นกั�ริป็ริะชุมีที�ผ่�นกั�ริรัิบริองจำ�กัคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท พร้ิอมีให้กัริริมีกั�ริและผู้เกีั�ยวัข้อง 
ตั้ริวัจำสอบได้์

จำ�นวนครั้งที่เข้�ร่วมประชุม/จำ�นวนครั้งที่ประชุม

กรรมก�ร
คณะกรรมก�ร

บริษัท

คณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ
ส�มัญผู้ถือหุ้น

1  น�ยพน� จัำนทริวิัโริจำน์ 9/9 - 1/1
 (แต่ั้งตัั้�งวัันที� 18 มีกัริ�คมี 2561)

2 น�ยวัริพจำน์ จำริริย์โกัมีล 11/11 - 1/1
 (แต่ั้งตัั้�งวัันที� 27 กุัมีภ�พันธ์ั 2561)

3 น�งศุภริ�นันท์ ตัั้นวิัรัิช 11/11 5/5 1/1
 (แต่ั้งตัั้�งวัันที� 21 มีกัริ�คมี 2562)

4 น�ยพันธ์ัวัริิศ มี�ตั้ย์เมืีอง 11/11 5/5 1/1
 (แต่ั้งตัั้�งวัันที� 27 กุัมีภ�พันธ์ั 2561)

5 น�ยสตีั้เฟ่่น โจำเซื้ฟ่ แคมีมิีแลรีิ� 10/11 5/5 1/1
 (แต่ั้งตัั้�งวัันที� 27 กุัมีภ�พันธ์ั 2561)

6 น�ยริ�เชน ลีริพันธ์ุั 8/8 -  1/1
 (แต่ั้งตัั้�งวัันที� 2 มีีน�คมี 2563)

ลำ�ดับ

หมายเหตุุ	: กั�ริป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทในปี็  2563  มีีทั�งหมีด์ 11 ครัิ�ง คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบมีีทั�งหมีด์ 5 ครัิ�ง ทั�งนี�น�ยพน� จัำนทริวิัโริจำน์ ล�ออกัจำ�กั
กั�ริเป็็นป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริและป็ริะธั�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริ เมืี�อวัันที� 12 พฤศจิำกั�ยน 2563 และน�ยริ�เชน ลีริพันธ์ุั ได้์รัิบกั�ริแต่ั้งตัั้�งโด์ยที�ป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริ
บริิษััทครัิ�งที� 3/2563 เมืี�อวัันที� 2 มีีน�คมี 2563
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ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง 

คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท ให้ควั�มีสำ�คัญต่ั้อริะบบกั�ริควับคุมีภ�ยในอย่�งตั้่อเนื�อง จ้ำงจัำด์ให้มีีริะบบกั�ริควับคุมีภ�ยใน 
ที�คริอบคลุมีทั�งด้์�นกั�ริเงิน กั�ริป็ฏิบัติั้ง�น กั�ริด์ำ�เนินกั�ริให้เป็็นไป็ตั้�มีกัฎหมี�ย ข้อบังคับ และริะเบียบที�เกีั�ยวัข้อง  
ได้์จัำด์ให้มีีกัลไกัในกั�ริตั้ริวัจำสอบและถ่ืวังดุ์ลที�มีีป็ริะสิทธิัภ�พอย่�งเพียงพอ ในกั�ริป็กัป้็องรัิกัษั�และดู์แลทรัิพย์สินของ 
บริิษััทฯ โด์ยมีีฝ่่�ยตั้ริวัจำสอบภ�ยในทำ�หน้�ที�ตั้ริวัจำสอบกั�ริป็ฏิบัติั้ง�นของทุกัหน่วัยง�นให้เป็็นไป็อย่�งถูืกัต้ั้อง รัิด์กุัมี  
และเป็็นไป็ตั้�มีที�ริะเบียบกัำ�หนด์ ริวัมีทั�งมีีคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ เพื�อดู์แลและกัำ�กัับริะบบกั�ริควับคุมีภ�ยในของ 
บริิษััทฯ ให้ป็ฏิบัติั้ตั้�มีนโยบ�ยและแผนง�นตั้�มีที�ได้์รัิบมีอบหมี�ยจำ�กัคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท และสอด์คล้องตั้�มีหลักัเกัณิฑ์ิ
ของตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์ฯ และคณิะกัริริมีกั�ริกัำ�กัับหลักัทรัิพย์และตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์

คว�มเห็นของคณะกรรมก�รเกี่ยวกับระบบก�รควบคุมภ�ยใน 

ในกั�ริป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท ครัิ�งที� 1/2564 เมืี�อวัันที� 11 กุัมีภ�พันธ์ั 2564 โด์ยมีีกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบทั�งส�มีท่�น
เข้�ร่ิวัมีป็ริะชุมีด้์วัย คณิะกัริริมีกั�ริได์้ป็ริะเมีินริะบบกั�ริควับคุมีภ�ยในของบริิษััท โด์ยกั�ริซัื้กัถื�มีข้อมูีลจำ�กัฝ่่�ยบริิห�ริ
และกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ ซ้ื้�งกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบได์ส้อบท�นและอนมัุีติั้ แบบป็ริะเมีนิควั�มีเพยีงพอของริะบบกั�ริควับคมุี
ภ�ยใน ตั้�มีหลักักั�ริ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)  
ที�กัำ�หนด์โด์ยสำ�นักัง�นคณิะกัริริมีกั�ริกัำ�กัับหลักัทริัพย์และตั้ล�ด์หลักัทริัพย์ (กั.ล.ตั้.) โด์ยอ�ศัยข้อมูีลจำ�กัริ�ยง�น 
กั�ริตั้ริวัจำสอบภ�ยในและกั�ริซัื้กัถื�มีข้อมูีลจำ�กัฝ่่�ยตั้ริวัจำสอบภ�ยในของบริิษััทฯ ซ้ื้�งสรุิป็ได้์ว่ั�บริิษััทฯมีีริะบบกั�ริควับคุมี
ภ�ยในที�เพียงพอเหมี�ะสมีแล้วั จำ�กักั�ริป็ริะเมิีนหลักักั�ริควับคุมีภ�ยใน 5 องค์ป็ริะกัอบ โด์ยสรุิป็ส�ริะสำ�คัญดั์งนี�

1. องค์กรและสภ�พแวดล้อม  

บริิษััทฯ มีีกั�ริกัำ�หนด์เป้็�หมี�ยกั�ริด์ำ�เนินธุัริกิัจำที�ชัด์เจำนและวััด์ผลได้์ โด์ยมีีกั�ริทบทวันพิจำ�ริณิ�ถ้ืงควั�มีเป็็นไป็ได้์ของ
เป้็�หมี�ยที�กัำ�หนด์ไว้ัเป็็นริะยะๆ มีีกั�ริกัำ�หนด์ค่�ตั้อบแทนให้กัับพนักัง�นตั้�มีผลกั�ริป็ฏิบัติั้ง�นของพนักัง�นในแตั้่ละปี็
อย่�งสมีเหตุั้สมีผล กั�ริจัำด์โคริงสร้ิ�งองค์กัริได้์มีีกั�ริแบ่งแยกัอำ�น�จำหน้�ที�ตั้�มีส�ยง�นอย่�งชัด์เจำน ริวัมีทั�งจัำด์ให้มีีคู่มืีอ
จำริิยธัริริมีธุัริกิัจำและข้อพ้งป็ฏิบัติั้ในกั�ริทำ�ง�น (Code of Conduct) เพื�อให้ผู้บริิห�ริและพนักัง�นทุกัคนยด้์ถืือเป็็นแนวัท�ง
ในกั�ริทำ�ง�นด้์วัยควั�มีซืื้�อสัตั้ย์และเป็็นไป็อย่�งมีีมี�ตั้ริฐ�น คุณิภ�พ คุณิธัริริมี ริวัมีทั�งคริอบคลุมีในเรืิ�องกั�ริดู์แลผู้มีีส่วัน
ได้์เสียกัลุ่มีต่ั้�งๆ และกั�ริป็ฏิบัติั้ตั้�มีกัฎหมี�ย โด์ยทุกัคนมีีหน้�ที�ต้ั้องป็ฏิบัติั้ตั้�มีอย่�งเคร่ิงครัิด์

2. ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

บริิษััทฯ มีีกั�ริป็ริะเมิีนควั�มีเสี�ยงที�จำะมีีผลกัริะทบต่ั้อกั�ริด์ำ�เนินง�น โด์ยกั�ริป็ริะชุมีของฝ่่�ยบริิห�ริป็ริะกัอบด้์วัยป็ริะธั�น
เจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริ/กัริริมีกั�ริผู้จัำด์กั�ริ ผู้อำ�นวัยกั�ริฝ่่�ยอ�วุัโส และผู้อำ�นวัยกั�ริฝ่่�ยในส�ยง�นที�เกีั�ยวัข้อง มีีกั�ริป็ริะเมิีน
วิัเคริ�ะห์ปั็จำจัำยเสี�ยงและผลกัริะทบที�อ�จำเกิัด์ข้�น ริวัมีทั�งกั�ริกัำ�หนด์แผนด์ำ�เนินกั�ริและติั้ด์ตั้�มีผลกั�ริป็ฏิบัติั้ง�น 
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3. ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�น

บริิษััทฯ มีีกั�ริจัำด์ทำ�นโยบ�ยและริะเบียบป็ฏิบัติั้ง�นในด้์�นต่ั้�งๆ ริวัมีถ้ืงกั�ริทำ�ธุัริกัริริมีด้์�นกั�ริเงิน จัำด์ซืื้�อ จัำด์จ้ำ�ง  
และกั�ริบริิห�ริทั�วัไป็ มีีกั�ริกัำ�หนด์อำ�น�จำหน้�ที�และกัำ�หนด์วังเงินอนุมัีติั้ของฝ่่�ยบริิห�ริแต่ั้ละริะดั์บไว้ัอย่�งชัด์เจำน 
และเป็็นล�ยลักัษัณ์ิอักัษัริ มีีกั�ริแบ่งแยกัหน้�ที�กั�ริบันท้กัริ�ยกั�ริบัญชีและข้อมูีลส�ริสนเทศ กั�ริดู์แลจัำด์เก็ับทรัิพย์สิน
ออกัจำ�กักััน และในกั�ริอนุมัีติั้ทำ�ธุัริกัริริมีของบริิษััทฯ กัับผู้ถืือหุ้นริ�ยใหญ่ กัริริมีกั�ริ ผู้บริิห�ริหรืิอผู้เกีั�ยวัข้องกัับบุคคล
ดั์งกัล่�วั บริิษััทฯ จำะคำ�น้งถ้ืงผลป็ริะโยชน์สูงสุด์ของบริิษััทฯ เป็็นสำ�คัญ และพิจำ�ริณิ�เสมืีอนเป็็นริ�ยกั�ริที�กัริะทำ�กัับบุคคล
ภ�ยนอกั

4. ระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล 

บริิษััทฯ จัำด์ให้มีีริะบบส�ริสนเทศและช่องท�งกั�ริสื�อส�ริทั�งภ�ยในและภ�ยนอกัองค์กัริที�มีีควั�มีเหมี�ะสมี เพื�อให้ทุกัฝ่่�ย
ที�เกีั�ยวัข้องได้์รัิบข้อมูีลอย�่งถืกูัต้ั้อง คริบถืว้ัน ทันเวัล� และมีีข้อมูีลที�สำ�คัญในเรืิ�องต่ั้�งๆ อย�่งเพียงพอสำ�หริบัใช้ป็ริะกัอบ
กั�ริตัั้ด์สินใจำ

5. ระบบก�รติดต�ม

บริิษััทฯ จัำด์ให้มีีกั�ริตั้ริวัจำสอบกั�ริป็ฏิบัติั้ตั้�มีริะบบกั�ริควับคุมีภ�ยในอย่�งสมีำ��เสมีอ โด์ยฝ่่�ยตั้ริวัจำสอบภ�ยในทำ�หน้�ที�
ตั้ริวัจำสอบกั�ริป็ฏิบัติั้ง�นของพนักัง�นในแตั้่ละส่วันง�น และริ�ยง�นผลกั�ริตั้ริวัจำสอบตั้่อคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบและ 
ผู้บริิห�ริ โด์ยห�กักั�ริตั้ริวัจำสอบพบข้อบกัพริ่องที�เป็็นส�ริะสำ�คัญ จำะต้ั้องริ�ยง�นเพื�อพิจำ�ริณิ�สั�งกั�ริแกั้ไขภ�ยในริะยะ
เวัล�อันสมีควัริ

หัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยใน 

น�ยยทุธัพล เจำริิญรัิตั้น์ ผู้จัำด์กั�ริฝ่่�ยตั้ริวัจำสอบภ�ยใน เป็็นผู้ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งหัวัหน้�ง�นตั้ริวัจำสอบภ�ยใน โด์ยคณิะกัริริมีกั�ริ
ตั้ริวัจำสอบเห็นว่ั�หัวัหน้�ง�นตั้ริวัจำสอบภ�ยใน มีีคุณิสมีบัติั้เหมี�ะสมีที�จำะป็ฏิบัติั้หน้�ที�ดั์งกัล่�วัได้์อย่�งมีีป็ริะสิทธิัภ�พ 
เนื�องจำ�กัเป็็นผู้มีีควั�มีรู้ิ ควั�มีส�มี�ริถื และมีีป็ริะสบกั�ริณ์ิในกั�ริทำ�ง�นด้์�นกั�ริตั้ริวัจำสอบ และเข้�ใจำในกิัจำกัริริมีและกั�ริ
ด์ำ�เนินง�นของบริิษััทฯ เป็็นอย่�งดี์ ทั�งนี�กัริณีิที�มีีกั�ริแต่ั้งตัั้�ง ถือด์ถือน และโยกัย้�ยผู้ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งหัวัหน้�ง�นตั้ริวัจำสอบ
ภ�ยใน ต้ั้องได้์รัิบกั�ริเห็นชอบจำ�กัคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำ�ปี 2563

บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ในฐ�นะของผู้ผลิตและ 

จำ�หน่�ยส่ิงพิมพ์เพื่อก�รศึกษ�และบันเทิงหล�ยประเภท ตระหนักถึงก�รมีส่วนร่วมในก�ร 

ช่วยเหลือสังคม โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีก�รทำ�กิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีจุดมุ่งหม�ยคือ

ก�รส่งเสริมก�รเรียนรู้ของเย�วชน ผ่�นโครงก�รต่�งๆ อย่�งต่อเนื่อง ดังนี้

มอุบหนังส่อุให้กับสถานสงเคราะห์แลัะมูลันิธิุตุ่างๆ	ดังนี�

• “มีอบหนังสือเป็็นสื�อแทนใจำ ครัิ�งที� 11” เมืี�อวัันที� 23 มีกัริ�คมี 2563 สำ�นักัพิมีพ์เนชั�นบุ�คส์ ร่ิวัมีกัับศูนย์หนังสือ
จุำฬ�ลงกัริณ์ิมีห�วิัทย�ลัย โริงเรีิยนบดิ์นทริเด์ช� (สิงห์ สิงหเสนี) บริิษััทเนชั�น มัีลติั้มีีเดี์ย กัรุิ�ป็ จำำ�กััด์ (มีห�ชน) และ
สำ�นักัพิมีพ์สถื�พริบุ�คส์ โด์ยมีีพิธีัมีอบหนังสือ และอุป็กัริณ์ิเพื�อกั�ริศ้กัษั�ให้แก่ัโริงเรีิยนบ้�นไทยส�มัีคคี จัำงหวััด์สริะแก้ัวั 
ในวัันพฤหัสบดี์ที� 23 มีกัริ�คมี 2563 ณิ บริิเวัณิหน้�ห้องสมุีด์ และศูนย์หนังสือบดิ์นทริเด์ช�ฯ

• “ส่งมีอบควั�มีรู้ิ เพื�อเด็์กัออทิสติั้กั” ร่ิวัมีมืีอกัับ
มูีลนิธิัออทิสติั้กัไทย จัำด์ทำ�โคริงกั�ริเพื�อให้ควั�มี
รู้ิแก่ัผู้ดู์แลและครูิผู้สอนเด็์กัออทิสติั้กั โด์ยส่ง
มีอบหนังสือ ออทิสติั้กั สอนไม่ีย�กัห�กัเข้�ใจำ 
โด์ยมีอบให้กัับคูริและโริงเรีิยนจำำ�นวัน 500 แห่ง 
ทั�วัป็ริะเทศไทย ตั้ั�งแต่ั้วัันที� 1 ธั.ค. 62 - 31 มี.ค. 63

• “ใส่บ�ตั้ริหนังสือ ครัิ�งที� 12” ซ้ื้�งศูนย์หนังสือ
จุำฬ�ลงกัริณ์ิมีห�วิัทย�ลัย ร่ิวัมีกัับวััด์พริะริ�มี ๙ 
กั�ญจำน�ภิเษักั และสำ�นักัง�นจัำด์กั�ริทรัิพย์สิน 
จุำฬ�ฯ จัำด์ข้�นโด์ยทำ�บุญใส่บ�ตั้ริหนงัสือใหม่ี และ
จำตุั้ปั็จำจัำยให้กัับพริะสงฆ์และส�มีเณิริ นักักั�ริ
ศ้กัษั�โริงเรีิยนพริะป็ริิยัติั้ธัริริมี จำำ�นวัน 62 รูิป็ 
ในวัันที� 9 มีกัริ�คมี 2563  ณิ ล�นหน้�อ�ค�ริ
จำ�มีจุำรีิสแควัร์ิ จุำฬ�ฯ



67

รายงาน
ประจำาปี 2563

ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบประจำ�ปี 2563

เรีิยน ผู้ถืือหุ้น 

   บริิษััท เนชั�น อินเตั้อร์ิเนชั�นแนล เอ็ด์ดู์เทนเมีนท์ จำำ�กััด์ (มีห�ชน) 

คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบของบริิษััท เนชั�น อินเตั้อร์ิเนชั�นแนล เอ็ด์ดู์เทนเมีนท์ จำำ�กััด์ (มีห�ชน) ป็ริะกัอบด้์วัยกัริริมีกั�ริอิสริะ 
3 ท่�น โด์ยมีี น�งศุภริ�นันท์ ตัั้นวิัรัิช เป็็นป็ริะธั�นคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ (เป็็นกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ และป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริ
ตั้ริวัจำสอบ ตัั้�งแต่ั้วัันที� 21 มีกัริ�คมี 2562) น�ยพันธ์ัวัริิศ มี�ตั้ย์เมืีอง (ได้์รัิบแต่ั้งตัั้�งเมืี�อวัันที� 27 กุัมีภ�พันธ์ั 2561) และ 
น�ยสตีั้เฟ่่น โจำเซื้ฟ่ แคมีมิีแลรีิ� เป็็นกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ (ได้์รัิบแต่ั้งตัั้�งเมืี�อวัันที� 27 กุัมีภ�พันธ์ั 2561)

ในปี็ 2563 คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบได้์ป็ริะชุมีริวัมี 5 ครัิ�ง แต่ั้ละครัิ�งใช้เวัล�ป็ริะชุมี 2 ชั�วัโมีง เพื�อป็ฏิบัติั้หน้�ที�ต่ั้�งๆ ตั้�มี
ที�ได้์ริะบไุว้ัในกัฎบตัั้ริของคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ โด์ยมีีกั�ริป็ริะชมุีร่ิวัมีกัับผู้สอบบญัชี หัวัหน�้หนว่ัยง�นตั้ริวัจำสอบภ�ยใน 
และผู้บริิห�ริริะดั์บสูงในวั�ริะที�เกีั�ยวัข้อง ซ้ื้�งคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบมีีควั�มีเห็นดั์งนี�

 •	 การจัดทำางบการเงิน	คณิะกัริริมีกั�ริได้์สอบท�นงบกั�ริเงินริ�ยไตั้ริมี�สและงบกั�ริเงินป็ริะจำำ�ปี็ 2563 ร่ิวัมีกัับ 
ผู้บริิห�ริและผู้สอบบัญชี เพื�อให้มัี�นใจำว่ั�ริ�ยง�นท�งกั�ริเงินของบริิษััทและบริิษััทย่อย ได้์จัำด์ทำ�ข้�นอย�่งถูืกัต้ั้องตั้�มีที�ควัริ
ในส�ริะสำ�คัญตั้�มีหลักักั�ริบัญชีที�รัิบริองทั�วัไป็และมีีกั�ริเปิ็ด์เผยข้อมูีลอย่�งเพียงพอ คริบถ้ืวัน เชื�อถืือได้์ นอกัจำ�กันี�ได้์
สอบท�นกั�ริเปิ็ด์เผยข้อมูีลและกั�ริป็ฏิบัติั้ในริ�ยกั�ริริะหว่ั�งกัันของบริิษััท บริิษััทย่อย และบริิษััทร่ิวัมี ริวัมีทั�งริ�ยกั�ริที�
เกีั�ยวัโยงกััน เพื�อให้มัี�นใจำว่ั�บริิษััทได้์ด์ำ�เนินกั�ริตั้�มีเงื�อนไขท�งธุัริกิัจำป็กัติั้และเป็็นไป็ตั้�มีหลักัเกัณิฑ์ิที�สำ�นักัง�น กัลตั้.
และตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทยกัำ�หนด์  

 • การสอุบทานระบบการควบคมุภายใน ในกั�ริป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทครัิ�งที� 1/2564 เมืี�อวัันที� 11 กุัมีภ�พันธ์ั 
2564 คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทได้์พิจำ�ริณิ�และป็ริะเมิีนควั�มีเพียงพอของริะบบกั�ริควับคุมีภ�ยในจำ�กัริ�ยง�นผลกั�ริป็ริะเมิีน
ริะบบกั�ริควับคุมีภ�ยในของฝ่่�ยบริิห�ริที�ใช้แบบป็ริะเมิีนควั�มีเพียงพอของริะบบกั�ริควับคุมีภ�ยในของ กั.ล.ตั้. และผ่�น
กั�ริพิจำ�ริณิ�ของคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทมีีควั�มีเห็นสอด์คล้องกัับคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบวั่� 
“ริะบบกั�ริควับคุมีภ�ยในมีีควั�มีเพียงพอเหมี�ะสมี โด์ยบริิษััทฯจัำด์ให้มีีบุคล�กัริเพียงพอที�จำะด์ำ�เนินกั�ริตั้�มีริะบบได้์
อย�่งมีีป็ริะสทิธิัภ�พ ริวัมีทั�งมีีริะบบควับคมุีภ�ยในเพื�อติั้ด์ตั้�มีควับคมุีดู์แลกั�ริด์ำ�เนนิง�นของบริิษััทยอ่ยใหส้�มี�ริถืป็อ้งกััน
ทรัิพย์สินของบริิษััทฯและบริิษััทย่อยจำ�กักั�ริที� กัริริมีกั�ริ ผู้บริิห�ริ หริอืพนักัง�น นำ�ไป็ใช้โด์ยมิีชอบหริอืโด์ยป็ริ�ศจำ�กัอำ�น�จำ”
 นอกัจำ�กันี�ได้์สอบท�นควั�มีถูืกัต้ั้องของเอกัส�ริอ้�งอิงและแบบป็ริะเมิีนตั้นเองเกีั�ยวักัับมี�ตั้ริกั�ริต่ั้อต้ั้�นกั�ริคอร์ิรัิป็ชัน
ของกิัจำกั�ริตั้�มีโคริงกั�ริแนวัร่ิวัมีป็ฏิบัติั้ของภ�คเอกัชนไทยในกั�ริต่ั้อต้ั้�นทุจำริิตั้ (Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption)  เพื�อให้แน่ใจำว่ั�บริิษััทมีีนโยบ�ยและแนวัป็ฏบัิติั้เพื�อป้็องกัันกั�ริทจุำริิตั้คอริรั์ิป็ชัน
คริบถ้ืวันตั้�มีเกัณิฑ์ิที�คณิะกัริริมีกั�ริ CAC กัำ�หนด์ และบริิษััทได้์รัิบกั�ริรัิบริองเป็็นสมี�ชิกัแล้วัเมืี�อวัันที� 10 พฤศจิำกั�ยน 2560

 • การกำากับดูแลังานตุรวจสอุบภายใน	คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบได้์พิจำ�ริณิ�โคริงสร้ิ�งกั�ริบริิห�ริง�นของหน่วัยง�น
ตั้ริวัจำสอบภ�ยใน เพื�อให้เกิัด์ควั�มีเป็็นอิสริะในกั�ริป็ฏิบัติั้ง�น พิจำ�ริณิ�แผนกั�ริตั้ริวัจำสอบภ�ยในป็ริะจำำ�ปี็ 2563 ตั้�มีปั็จำจัำย
ควั�มีเสี�ยงที�ค�ด์ว่ั�จำะมีีผลกัริะทบต่ั้อกั�ริด์ำ�เนินง�นของบริิษััท พร้ิอมีให้ข้อเสนอแนะ และกั�ริป็รัิบแผนง�นกั�ริตั้ริวัจำสอบ 
ให้สอด์คล้องกัับสถื�นกั�ริณ์ิ มีีกั�ริติั้ด์ตั้�มีกั�ริด์ำ�เนินกั�ริแก้ัไขตั้�มีริ�ยง�นผลกั�ริตั้ริวัจำสอบ ในป็ริะเด็์นที�มีีนัยสำ�คัญกัับ 
ฝ่่�ยบริิห�ริอย่�งต่ั้อเนื�อง ซ้ื้�งในปี็ 2563 ผู้สอบบัญชีของบริิษััทไม่ีมีีข้อสังเกัตั้เกีั�ยวักัับริะบบกั�ริควับคุมีภ�ยในของบริิษััท
ที�เป็็นส�ริะสำ�คัญ 
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 •	 การบริหารความเสี�ยง	คณิะกัริริมีกั�ริเห็นว่ั�ริะบบกั�ริบริิห�ริควั�มีเสี�ยงของบริิษััท มีีควั�มีเหมี�ะสมีและเพียงพอ 
โด์ยฝ่่�ยจัำด์กั�ริได้์มีีกั�ริติั้ด์ตั้�มีกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงและปั็จำจัำยเสี�ยงต่ั้�งๆ อย่�งใกัล้ชิด์ และมีีกั�ริริ�ยง�นสถื�นกั�ริณ์ิ ริวัมีถ้ืง
แผนริองรัิบกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงต่ั้�งๆ ให้คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบทริ�บอย่�งสมีำ��เสมีอ

 • การปฏบัิติุตุามกฎหมายวา่ด้วยหลัักทรพััย์แลัะตุลัาดหลัักทรพััย์	ข้อกัำ�หนด์ของตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์ หรืิอกัฎหมี�ย
ที�เกีั�ยวัข้องกัับธุัริกิัจำของบริิษััท ในเดื์อนกุัมีภ�พันธ์ั 2564 คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบได์้ป็ริะชุมีร่ิวัมีกัับเลข�นุกั�ริบริิษััท  
มีีควั�มีเห็นว่ั�บริิษััทได้์ป็ฏิบัติั้อยูใ่นกัริอบของกัฎหมี�ยว่ั�ด้์วัยหลักัทรัิพย์ และตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์ ข้อกัำ�หนด์ของตั้ล�ด์หลกััทรัิพย์ 
และกัฎหมี�ยที�เกีั�ยวัข้องกัับธุัริกิัจำ อย่�งถูืกัต้ั้อง

 • ผู้ิสอุบบัญ่ชีิ	กั�ริพิจำ�ริณิ�คัด์เลือกั เสนอแต่ั้งตัั้�ง และเสนอค่�ตั้อบแทนผู้สอบบัญชี ป็ริะจำำ�ปี็ 2563 เพื�อนำ�เสนอ
ต่ั้อคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทฯ ให้ขออนุมัีตั้ิที�ป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้นป็ริะจำำ�ปี็ 2563 ซ้ื้�งคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบได้์พิจำ�ริณิ�ผลกั�ริ
ป็ฏิบัติั้ง�น ควั�มีเป็็นอิสริะและควั�มีเหมี�ะสมีของค่�ตั้อบแทนแล้วั เห็นควัริเสนอให้ว่ั�จ้ำ�ง บริิษััท สำ�นักัง�น อีวั�ย จำำ�กััด์ 
โด์ยมีี น�ยศุภชัย ปั็ญญ�วััฒโน ผู้สอบบัญชีริับอนุญ�ตั้ เลขทะเบียน 3930 หรืิอน�งส�วักัริองแก้ัวั ลิมีป์็กัิตั้ติั้กัุล ผู้สอบ
บัญชีรัิบอนุญ�ตั้ เลขทะเบียน 5874 หรืิอน�ยณัิฐวุัฒิ สันติั้เพ็ชริ ผู้สอบบัญชีรัิบอนุญ�ตั้ เลขทะเบียน 5730 เป็็นผู้สอบ
บัญชีของบริิษััทฯและบริิษััทย่อยป็ริะจำำ�ปี็ 2563 พร้ิอมีด้์วัยค่�สอบบัญชีปี็ละ 1,500,000 บ�ท

 •	 รายการระหว่างกัน คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบได้์พิจำ�ริณิ�ริ�ยกั�ริริะหว่ั�งกัันของบริิษััทฯ กัับ บริิษััทในกัลุ่มี  ซ้ื้�งอ�จำ
ทำ�ให้เกิัด์ควั�มีขัด์แย้งท�งผลป็ริะโยชน์กัับบริิษััท โด์ยพิจำ�ริณิ�ถ้ืงควั�มีจำำ�เป็็นในกั�ริเข้�ทำ�ริ�ยกั�ริและควั�มีเหมี�ะสมี
ท�งด้์�นริ�ค�ของริ�ยกั�ริ โด์ยพิจำ�ริณิ�จำ�กัเงื�อนไขต่ั้�งๆ ให้เป็็นไป็ตั้�มีลักัษัณิะกั�ริด์ำ�เนินกั�ริค้�ป็กัติั้ในริ�ค�ตั้ล�ด์  
ซ้ื้�งส�มี�ริถืเป็รีิยบเทียบได้์กัับริ�ค�ที�เกิัด์ข้�นกัับบุคคลภ�ยนอกั (ห�กัทำ�ได้์) และให้มีีกั�ริเปิ็ด์เผยข้อมูีลในกั�ริทำ�ริ�ยกั�ริ 
ที�เกีั�ยวัโยงกัันตั้�มีข้อกัำ�หนด์ของสำ�นักัคณิะกัริริมีกั�ริกัำ�กัับหลักัทรัิพย์ และตั้ล�ด์หลกััทรัิพย์ (กั.ล.ตั้.) และตั้ล�ด์หลกััทรัิพย์
แห่งป็ริะเทศไทย ตั้ลอด์จำนมี�ตั้ริฐ�นกั�ริบัญชีที�กัำ�หนด์โด์ยสภ�วิัช�ชีพบัญชีฯ คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบเห็นว่ั�เป็็นริ�ยกั�ริ
ท�งกั�ริค้�จำริิงอันเป็็นธุัริกิัจำตั้�มีป็กัตั้ทัิ�วัไป็ และเป็็นริ�ยกั�ริสนบัสนุนกั�ริด์ำ�เนินง�นของบริิษััทฯที�มีีควั�มีโป็ริง่ใส ซ้ื้�งบริิษััท
ได้์ถืือป็ฏิบัติั้ตั้�มีนโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริที�ดี์ 

จำ�กักั�ริป็ฏิบัติั้ง�นตั้�มีกัฎบัตั้ริของคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบนั�น คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบเห็นว่ั�บริิษััทให้ควั�มีสำ�คัญกัับ
กั�ริบริิห�ริง�นตั้�มีหลักักั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริที�ดี์ เพื�อให้มีีควั�มีโป็ร่ิงใส สุจำริิตั้และมีีจำริิยธัริริมี ก่ัอให้เกิัด์ควั�มีเชื�อมัี�นแก่ั
ผู้ถืือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที�เกีั�ยวัข้องทุกัฝ่่�ย มีีผลให้ริะบบกั�ริควับคุมีภ�ยในของบริิษััทมีีป็ริะสิทธิัภ�พเพียงพอและเหมี�ะสมี 
ไม่ีมีีขอ้บกัพร่ิองที�เป็็นส�ริะสำ�คัญ ริ�ยกั�ริที�เกีั�ยวัโยงกัันที�อ�จำทำ�ให้เกิัด์ควั�มีขัด์แยง้ท�งผลป็ริะโยชน์นั�นเป็็นริ�ยกั�ริจำริิง
ท�งกั�ริค้� อันเป็็นธุัริกิัจำโด์ยป็กัติั้ทั�วัไป็เป็็นไป็อย่�งสมีเหตุั้สมีผล ไม่ีพบริ�ยกั�ริผิด์ป็กัติั้  ที�เป็็นส�ริะสำ�คัญ กั�ริป็ฏิบัติั้ตั้�มี
กัฎหมี�ยและริะเบียบท�งริ�ชกั�ริที�เกีั�ยวัข้องเป็็นไป็โด์ยถูืกัต้ั้อง สำ�หรัิบงบกั�ริเงินสำ�หรัิบปี็สิ�นสุด์วัันที� 31 ธัันวั�คมี 2563 
ไม่ีมีีเหตุั้กั�ริณ์ิแสด์งถ้ืงปั็ญห�หรืิอริ�ยกั�ริที�มีีผลกัริะทบต่ั้องบกั�ริเงินอย่�งมีีนัยสำ�คัญ ได้์จัำด์ทำ�ข้�นอย่�งถูืกัต้ั้องตั้�มีที�ควัริ
ในส�ริะสำ�คัญตั้�มีมี�ตั้ริฐ�นกั�ริริ�ยง�นท�งกั�ริเงิน และได้์เปิ็ด์เผยข้อมูีลอย่�งเพียงพอ

        (น�งศุภริ�นันท์ ตัั้นวิัรัิช) 
              ป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ
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ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัท 

ต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน สำ�หรับปี 2563

บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทฯ ตั้ริะหนักัถ้ืงหน้�ที�และควั�มีริับผิด์ชอบในฐ�นะกัริริมีกั�ริของบริิษััทจำด์ทะเบียนฯ ในกั�ริ 
กัำ�กัับดู์แลให้ริ�ยง�นท�งกั�ริเงินของบริิษััทฯ ที�จำัด์ทำ�ข้�นมีีข้อมูีลท�งบัญชีที�ถืูกัตั้้องคริบถื้วันในส�ริะสำ�คัญ โป็ริ่งใส  
เป็ิด์เผยอย่�งเพียงพอที�จำะด์ำ�ริงริักัษั�ไวั้ซื้้�งทริัพย์สินของบริิษััทฯ ป็้องกัันกั�ริทุจำริิตั้และกั�ริด์ำ�เนินกั�ริที�ผิด์ป็กัตั้ิ ริ�ยกั�ริ
ที�เกัี�ยวัโยงกัันซื้้�งอ�จำทำ�ให้เกัิด์ควั�มีขัด์แย้งท�งผลป็ริะโยชน์ เป็็นริ�ยกั�ริท�งกั�ริค้�อันเป็็นธัุริกัิจำป็กัตั้ิทั�วัไป็ ริวัมีทั�ง 
ได์้ถืือป็ฏิบัติั้ตั้�มีมี�ตั้ริฐ�นกั�ริบัญชีที�ริับริองโด์ยทั�วัไป็ ใช้นโยบ�ยบัญชีที�เหมี�ะสมีและถืือป็ฏิบัตั้ิโด์ยสมีำ��เสมีอ  
ตั้ลอด์จำนมีีกั�ริพิจำ�ริณิ�ถื้งควั�มีสมีเหตุั้สมีผล ป็ริะโยชน์สูงสุด์ กั�ริป็ฏิบัติั้ตั้�มีกัฎหมี�ยและกัฎเกัณิฑิ์ที�เกัี�ยวัข้อง  
ควั�มีริอบคอบริะมัีด์ริะวัังในกั�ริจัำด์ทำ�งบกั�ริเงินเฉพ�ะกิัจำกั�ริและงบกั�ริเงินริวัมีของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อย ริวัมีถ้ืง
ข้อมีูลส�ริสนเทศท�งกั�ริเงินที�ป็ริ�กัฏในริ�ยง�นป็ริะจำำ�ป็ีของบริิษััทฯ

 ด์ังนั�น เพื�อให้ผู้มีีส่วันได์้เสียเกัิด์ควั�มีเชื�อมีั�นตั้่อริ�ยง�นท�งกั�ริเงินของบริิษััทฯ คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทฯ จำ้งได์้แตั้่งตั้ั�ง
คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ ป็ริะกัอบด์้วัย กัริริมีกั�ริอิสริะผู้ซ้ื้�งมีีคุณิสมีบัติั้คริบถื้วันตั้�มีข้อกัำ�หนด์ของตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์ 
แห่งป็ริะเทศไทย และตั้�มีป็ริะกั�ศของคณิะกัริริมีกั�ริกัำ�กัับตั้ล�ด์ทุน ทำ�หน้�ที�สอบท�นให้บริิษััทฯ มีีกั�ริริ�ยง�น 
ท�งกั�ริเงนิ และกั�ริด์ำ�เนนิง�นอย่�งถืกูัต้ั้องเพยีงพอ มีกีั�ริเปิ็ด์เผยข้อมีลูริ�ยกั�ริที�เกัี�ยวัโยงกันั หรืิอริ�ยกั�ริที�อ�จำมีคีวั�มี
ขัด์แย้งท�งผลป็ริะโยชน์ให้มีีควั�มีโป็ริ่งใส ถืูกัตั้้องและคริบถื้วัน ริวัมีทั�งให้มีีควั�มีเพียงพอของริะบบบริิห�ริควั�มีเสี�ยง 
กั�ริควับคุมีภ�ยใน กั�ริตั้ริวัจำสอบภ�ยใน และกั�ริกัำ�กัับด์ูแลของบริิษััทฯ ที�เหมี�ะสมีและมีีป็ริะสิทธัิผล ตั้ลอด์จำน 
มีคีวั�มีคริบถ้ืวันเพียงพอ และเหมี�ะสมีของกัริะบวันกั�ริตั้ดิ์ตั้�มีกั�ริป็ฏิบตัั้ติั้�มีกัฎหมี�ย ริะเบยีบ ข้อบงัคบั นโยบ�ยต่ั้�งๆ 
ที�เกัี�ยวัข้อง และข้อกัำ�หนด์ของตั้ล�ด์หลักัทริัพย์แห่งป็ริะเทศไทยและป็ริะกั�ศของคณิะกัริริมีกั�ริกัำ�กัับตั้ล�ด์ทุน  
คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบได์้ริ�ยง�นควั�มีเห็นเริื�องนี�ตั้่อคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทแล้วัในริ�ยง�นคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ  
ซื้้�งป็ริ�กัฏในแบบแสด์งริ�ยกั�ริข้อมีูลป็ริะจำำ�ป็ี (56-1) และริ�ยง�นป็ริะจำำ�ป็ีของบริิษััท 

 คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทฯ มีีควั�มีเห็นวั่� ริะบบกั�ริควับคุมีภ�ยในของบริิษััทฯโด์ยริวัมี อยู่ในริะดั์บที�น่�พ้งพอใจำ  
ส�มี�ริถืให้ควั�มีมัี�นใจำอย่�งมีีเหตัุ้ผลต่ั้อควั�มีน่�เชื�อถืือได์้ของงบกั�ริเงินเฉพ�ะกัิจำกั�ริและงบกั�ริเงินริวัมีของบริิษััท  
และบริิษััทย่อย สำ�หริับปี็สิ�นสุด์วัันที� 31 ธัันวั�คมี 2563 ซ้ื้�งผู้สอบบัญชีของบริิษััทได์้แสด์งควั�มีเห็นว่ั�งบกั�ริเงิน  
ได์้แสด์งฐ�นะกั�ริเงิน ผลกั�ริด์ำ�เนินง�น และกัริะแสเงินสด์ ถืูกัตั้้อง ตั้�มีที�ควัริในส�ริะสำ�คัญตั้�มีมี�ตั้ริฐ�นกั�ริริ�ยง�น
ท�งกั�ริเงิน มีีกั�ริใช้นโยบ�ยบัญชีที�เหมี�ะสมี และถืือป็ฏิบัติั้อย่�งสมีำ��เสมีอ เป็ิด์เผยข้อมูีลอย่�งโป็ริ่งใส เพียงพอ  
และป็ฏิบัตั้ิถืูกัตั้้องตั้�มีกัฎหมี�ยและกัฎริะเบียบที�เกัี�ยวัข้อง

           น�ยวัริพจำน์ จำริริย์โกัมีล
                                        ป็ริะธั�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริ (รัิกัษั�กั�ริ)
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สรุปฐ�นะท�งก�รเงิน

งบกั�ริเงินริวัมีของบริิษััท เนชั�น อินเตั้อร์ิเนชั�นแนล เอ็ด์ดู์เทนเมีนท์ จำำ�กััด์ (มีห�ชน)  และบริิษััทยอ่ยสำ�หรัิบปี็ สิ�นสุด์วัันที� 
31 ธัันวั�คมี พ.ศ.2563 มีีผลป็ริะกัอบกั�ริข�ด์ทุน 26.38 ล้�นบ�ท เมืี�อเทียบกัับช่วังเดี์ยวักัันของปี็ 2562 ซ้ื้�งมีีผลข�ด์ทุน
จำำ�นวัน 98.94 ล้�นบ�ท คิด์เป็็นกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงลด์ลงร้ิอยละ 73.34 ทั�งนี� บริิษััทขอชี�แจำงผลกั�ริด์ำ�เนินง�นของกัลุ่มี
บริิษััทที�เป็ลี�ยนแป็ลงอย่�งมีีส�ริะสำ�คัญ สรุิป็ได้์ดั์งนี�

1.	 รายได้จากการขายแลัะบริการสำาหรับปี	2563	 มีรายได้รวม	72.21	 ล้ัานบาทเทียบกับปี	2562	 ที�มีรายได้รวม	 
	 56.31	ล้ัานบาท	คิดเป็นสัดส่วนเพิั�มข้�นร้อุยลัะ	28.24	เหตุุผิลัหลัักมาจาก

 • ริ�ยได์้จำ�กักั�ริจำำ�หน่�ยสื�อสิ�งพิมีพ์มีียอด์ข�ยริวัมี 67.34 ล้�นบ�ท เพิ�มีข้�นร้ิอยละ 24.44 มี�จำ�กัริ�ยได์้จำ�กักั�ริ 
  จำำ�หน่�ยพ�อคเกั็ตั้บุ�กั 13.03 ล้�นบ�ท หนังสือกั�ร์ิตูั้นญี�ปุ่็น 53.81 ล้�นบ�ท และสินค้�ลิขสิทธิั� 0.5 ล้�นบ�ท  
  จำ�กักั�ริป็รัิบกัลยุทธ์ัด้์�นกั�ริข�ย ออกัสินค้�ที�หล�กัหล�ยและจำำ�นวันป็กัหนังสือที�เพิ�มีข้�น
 • ริ�ยได้์จำ�กักั�ริให้บริิกั�ริริวัมี 4.87 ล้�นบ�ท หรืิอเพิ�มีข้�นร้ิอยละ 121  โด์ยมีีส�เหตุั้หลักัจำ�กัริ�ยได้์จำ�กักั�ริจำำ�หน่�ย 
  หนังสือพ�อคเก็ัตั้บุ�กัและกั�ร์ิตูั้นอิเล็กัทริอนิกัส์ (E-Books) ที�เพิ�มีมี�กัข้�น

2.	 ตุ้นทุนแลัะค่าใช้ิจ่ายสำาหรับปี	2563	รวม	109.09	ล้ัานบาท	เม่�อุเทียบกับปี	2562	ที�มีตุ้นทุนแลัะค่าใช้ิจ่ายรวม	 
	 59.19	ล้ัานบาท	คิดเป็นสัดส่วนเพิั�มข้�นร้อุยลัะ	84.3	เหตุุผิลัหลัักมาจาก	

 • ต้ั้นทุนข�ยและบริิกั�ริ 53.51 ล้�นบ�ท หรืิอเพิ�มีข้�นร้ิอยละ 36 เนื�องจำ�กัต้ั้นทุนในกั�ริจัำด์ทำ�ต้ั้นฉบับของหนังสือ 
  และกั�ริตัั้�งสำ�ริองค่�เผื�อสินค้�ล้�สมัียมี�กัข้�น เมืี�อเทียบกัับช่วังเดี์ยวักัันของปี็ก่ัอน
 • ค่�ใช้จ่ำ�ยในกั�ริบริิห�ริ 50.13 ล้�นบ�ท หริอืลด์ลงร้ิอยละ 9.27 เนื�องจำ�กัเงินเดื์อนและผลป็ริะโยชนข์องพนักัง�น 
  บริิษััทย่อยที�ลด์ลง จำ�กักั�ริหยุด์กั�ริด์ำ�เนินกิัจำกั�ริ เมืี�อเดื์อนพฤศจิำกั�ยน 2562
 • ในป็ี 2562 มีีกั�ริกัลับริ�ยกั�ริหนี�สงสัยจำะสูญจำำ�นวัน 41.31 ล้�นบ�ท ซ้ื้�งได้์รัิบกั�ริชำ�ริะคืนเป็็นที�เรีิยบร้ิอยแล้วั  
  และในปี็ 2563 ไม่ีมีีกั�ริกัลับริ�ยกั�ริหนี�สงสัยจำะสูญ

กล่�วโดยสรุป 

ผลป็ริะกัอบกั�ริสำ�หรัิบปี็ 2563 แสด์งเป็็นผลข�ด์ทุน
สุทธิัจำำ�นวัน 26.38 ล้�นบ�ท เมืี�อเทียบกัับปี็ 2562 ซ้ื้�ง
มีีผลข�ด์ทุนสุทธิัจำำ�นวัน 98.94 ล้�นบ�ท คิด์เป็็นกั�ริ
เป็ลี�ยนแป็ลงลด์ลงร้ิอยละ 73.34
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น�ยทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นส�มัญ) : 

	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลัักทรัพัย์	(ประเทศไทย)	จำากัด
 93 ชั�น 1 ตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย Tower B ถื.รัิชด์�ภิเษักั แขวังดิ์นแด์ง 
 เขตั้ดิ์นแด์ง กัรุิงเทพฯ 10400
 โทริศัพท์ : (66) 2009-9999
 โทริส�ริ : (66) 2009-9991

ผู้สอบบัญชี  

 1. น�ยศุภชัย ปั็ญญ�วััฒโน   ผู้สอบบัญชีรัิบอนุญ�ตั้ เลขทะเบียน 3930 หรืิอ
 2. น�งส�วักัริองแก้ัวั ลิมีป์็กิัตั้ติั้กุัล  ผู้สอบบัญชีรัิบอนุญ�ตั้ เลขทะเบียน 5874 หรืิอ
 3. น�ยณัิฐวุัฒิ สันติั้เพ็ชริ   ผู้สอบบัญชีรัิบอนุญ�ตั้ เลขทะเบียน 5730

	 บริษัท	สำานักงาน	อีุวาย	จำากัด	
 193/136-137 อ�ค�ริเลครัิชด์� ออฟ่ฟิ่ศคอมีเพล็กัซ์ื้ ชั�น 33 ถืนนรัิชด์�ภิเษักั แขวังคลองเตั้ย เขตั้คลองเตั้ย 
 กัรุิงเทพฯ 10110
 โทริศัพท์  : (66) 2264-9090
 โทริส�ริ :  (66) 2264-0789

ค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 1. ค่�ตั้อบแทนจำ�กักั�ริสอบบัญชี (audit fee)
  บริิษััท และบริิษััทย่อย จ่ำ�ยค่�ตั้อบแทนกั�ริสอบบัญชีในปี็ 2563 เป็็นจำำ�นวันเงินริวัมี 1,450,000 บ�ท
 2. ค่�ตั้อบแทนอื�น (non-audit fee) - ไม่ีมีี -

ที่ปรึกษ�กฎหม�ย

	 บริษัท	เภา	แอุนด์	แอุสโซ้ำซิ้ำเอุทส์	ลัอุว์	อุอุฟฟิชิ	จำากัด
 140/40 A อ�ค�ริ ไอทีเอฟ่ ชั�น 19 ถืนนสีลมี แขวังสุริิยวังศ์ เขตั้บ�งรัิกั กัรุิงเทพฯ 10500
 โทริศัพท์ : (66) 2634-4995-7
 โทริส�ริ : (66) 2238-2574, (66) 2634-4998

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

	 บริษัท	เนชัิ�น	อิุนเตุอุร์เนชัิ�นแนลั	เอ็ุดดูเทนเมนท์	จำากัด	(มหาชิน)	
 333 อ�ค�ริเล้�เป้็งง้วัน 1 ชั�น 24 ซื้อยเฉยพ่วัง ถืนนวิัภ�วัดี์รัิงสิตั้ แขวังจำอมีพล เขตั้จำตุั้จัำกัริ กัรุิงเทพฯ 10900
 โทริศัพท์ : (66) 2091-5900
 โทริส�ริ : (66) 2091-5928
 Email :  investor@nine.co.th
 Website :  http://www.nine.co.th

บุคคลอ้�งอิงอื่นๆ 



บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

และบริษัทย่อย

รายงาน และ งบการเงินรวม

31 ธุ์ันวาคม 2563
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