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3. การขบัเคล่ือนธุรกิจเพื่อความยัง่ยนื

4. การวเิคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจดัการ

5. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส�าคญัอ่ืน

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ

6. นโยบายการก�ากบัดูแลกิจการ

7.โครงสร้างการก�ากบัดูแลกิจการ และขอ้มูลส�าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ 
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เรียน ท่านผูถื้อหุน้และท่านผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน

 ตั้งแต่ช่วงตน้ปี 2563 จนถึงปัจจุบนั การระบาดของไวรัสโควดิ-19 ไดส่้งผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองทั้งเศรษฐกิจ การใชชี้วติของ

ผูค้น และกิจการของภาคเอกชน โดยขณะน้ี ทัว่โลกยงัคงเผชิญกบัการกลายพนัธ์ุของไวรัสโควดิ-19 ส�าหรับประเทศไทยนั้น วกิฤติ

ไวรัสโควิด-19 ก�าลงัเขา้สู่การระบาดระลอกใหม่ สถานการณ์เหล่าน้ีถือเป็นความทา้ทายอยา่งมากส�าหรับบริษทัฯ ในการรับมือ

เชิงบริหารจดัการและการด�าเนินธุรกิจ อีกทั้งยงัมีผลกระทบต่อผลประกอบการอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัธุรกิจ

ส่ิงพิมพ ์เช่น การยกเลิกงานสปัดาห์หนงัสือ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเขา้ถึงนกัอ่านไดทุ้กกลุ่มท่ีจดัข้ึนเป็นประจ�าทุกปี เปล่ียนรูปแบบเป็น

งานหนงัสือออนไลนแ์ทน อนัส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัฯ ในระยะสั้นอยา่งมีนยัส�าคญั เป็นตน้

 ตลอดเวลาท่ีผา่นมา บริษทัฯ ด�าเนินธุรกิจโดยใหค้วามส�าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไม่วา่จะเป็นการดูแลความเป็นอยูข่องพนกังาน

อยา่งสุดความสามารถ หรือการเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงทางการคา้บางประการกบัคู่คา้ทางธุรกิจ เพ่ือใหท้ั้งสองฝ่ายอยูร่อดได ้ท่ามกลาง

วกิฤติโควดิ-19 และค�านึงถึงความยัง่ยนืผา่นการบริหารจดัการองคก์รดว้ยความยดึมัน่ในความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

พิสูจนไ์ดจ้ากการท่ีบริษทัฯ ไดต่้ออายุการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทุจริต (Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2564 ตลอดจนส่งเสริมใหน้�า

นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชเ้พ่ือเพิ่มคุณค่าของกิจการ ท�าใหบ้ริษทัฯ ยงัคงสามารถรักษาฐานลูกคา้และความสมัพนัธ์กบัคู่คา้

ทางธุรกิจ อีกทั้งยงัมีรายไดท่ี้เพิม่ข้ึนจากช่องทางอีคอมเมิร์ซและยอดขายจากสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะ

หนงัสือการ์ตูนและการรับจา้งแปลการ์ตูน จึงถือวา่เป็นการปรับตวัเพ่ือใหค้ล่องตวั เท่าทนั และสอดรับกบัสถานการณ์โลกรอบ

ตวัท่ีเปล่ียนแปลงไป พร้อมทั้งสร้างรากฐานการเติบโตผา่นโลกดิจิทลัส�าหรับธุรกิจส่ิงพิมพ ์ในการน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัไดป้รับเปล่ียน

กลยทุธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั ผา่นการรับฟัง พร้อมน�าผลตอบรับของนกัอ่านมาวเิคราะห์ประกอบการคดัเลือก

หวัเร่ืองหนงัสือ เน้ือหา และจ�านวนผลิตใหต้รงกบัความตอ้งการของผูซ้ื้อมากท่ีสุด เพ่ือเพิม่คุณภาพการสร้างรายได ้การเพิม่แบรนด์

ยอ่ยเพ่ือผลิตเน้ือหาใหเ้หมาะสมและสามารถเจาะนกัอ่านเฉพาะกลุ่มไดม้ากยิง่ข้ึน และการบริหารงบประมาณการตลาดอยา่งมี

ประสิทธิภาพในการเขา้ถึงนกัอ่านกลุ่มเป้าหมายผา่นคู่คา้ทางธุรกิจและแพลตฟอร์มดิจิทลั

 อยา่งไรกดี็ เน่ืองจากโอกาสในการเติบโตของธุรกิจส่ิงพิมพล์ดลงอยา่งมาก บริษทัฯ จึงศึกษาและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 

อยา่งต่อเน่ือง โดยอาศยัความเช่ียวชาญจากการขายสินคา้ผา่นร้านคา้ปลีก และตั้งแต่กลางปี 2564 บริษทัฯ ไดริ้เร่ิมพฒันาธุรกิจคา้ปลีก

บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ภายใตแ้บรนด ์“เทอร์เทิล (Turtle) ” เพ่ือขายสินคา้อุปโภคบริโภค เนน้อาหารและเคร่ืองด่ืมพร้อมรับประทาน 

(Grab and Go) และใหเ้ช่าพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย ์ซ่ึงจะเป็นการอ�านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้ริการขนส่งสาธารณะและชุมชนรอบขา้ง 

อีกทั้งยงัช่วยเพิม่โอกาสและสร้างมูลค่าทางธุรกิจใหก้บัผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย ์ทั้งน้ี แมใ้นช่วงวกิฤติไวรัสโควดิ-19  
          

สารจากประธานกรรมการ   

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
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จ�านวนผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส จะลดลงจากมาตรการจ�ากดัการเดินทางและการท�างานท่ีบา้น กลุ่มบริษทัฯ หวงัวา่ จากจ�านวน

ประชากรท่ีไดรั้บการฉีดวคัซีน การผอ่นคลายมาตรการต่าง ๆ  เก่ียวกบัไวรัสโควดิ-19 ของรัฐบาล รวมถึงการเปิดประเทศเพ่ือตอ้นรับ

นกัท่องเท่ียว จะท�าใหป้ระชาชนกลบัมาโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสเม่ือสามารถเปิดเมืองไดอ้ยา่งเตม็รูปแบบ โดยธุรกิจคา้ปลีกน้ีเปิดให้

บริการท่ีสถานีเซนตห์ลุยส์เป็นสถานีแรกปลายเดือนธนัวาคม 2564 และส�าหรับสองสถานีถดัไปจะสามารถเปิดให้บริการได้

ประมาณไตรมาสท่ี 2 ของปี 2565 นบัวา่เป็นธุรกิจท่ีเขา้ถึงลูกคา้หลากหลายกลุ่มอาย ุอาชีพและไลฟ์สไตล ์น�าไปสู่การต่อยอดและ

วางรากฐานทางธุรกิจขอบริษทัฯ ในระยะยาว

 นอกจากน้ี ในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ยงัไดจ้บัมือกบับริษทั อาร์เอส จ�ากดั (มหาชน) และบริษทั แพลน บี มีเดีย จ�ากดั (มหาชน) 

พนัธมิตรของบริษทัฯ จดัตั้งบริษทั อาร์เอสแพลนบี จ�ากดั เพื่อประกอบธุรกิจดา้นการตลาดและจดัจ�าหน่ายสินคา้ โดยมีผูบ้ริโภค

ในวงกวา้งเป็นเป้าหมาย (Mass Market) ซ่ึงบริษทัฯ คาดวา่ จะเพ่ิมโอกาสสร้างผลตอบแทน และเป็นการกระจายความเส่ียงจาก

การลงทุน

 สุดทา้ยน้ี ผมขอขอบคุณผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายท่ีไดใ้หค้วามไวว้างใจและสนบัสนุนการด�าเนินงานของบริษทัฯ ดว้ยดี

เสมอมาตลอดช่วงเวลาท่ีทา้ทายน้ี และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูถื้อหุน้และดว้ยความร่วมมือร่วมใจของส่วนงานต่าง ๆ จากผูบ้ริหาร

และพนกังานทุกคน ซ่ึงเป็นส่วนส�าคญัท่ีช่วยผลกัดนัผลการด�าเนินงานของบริษทัฯ ใหดี้ยิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและบรรลุความส�าเร็จ

นายราเชน ลีรพนัธ์ุ

 ประธานกรรมการ        
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
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 ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 

1.  โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

1.1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ปัจจุบนั บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NINE”) และบริษทัยอ่ย 
(รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจส ำนักพิมพ ์โดยผลิตและจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์ประเภทพ็อกเก็ตบุ๊กและส่ิงพิมพ์
ส ำหรับเยำวชนประเภทกำร์ตูนและนิยำย ทั้งในแบบรูปเล่มและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊ก (e-book) ธุรกิจพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซบนเว็บไซต์ช่ือ “เนจำวู (Nejavu)” ("เนจาวูฯ”) เพ่ือเป็นช่องทำงจ ำหน่ำยส่ิงพิมพข์องกลุ่ม
บริษทัฯ และสินคำ้ลิขสิทธ์ิต่ำง ๆ ของกลุ่มพนัธมิตร และในช่วงกลำงปีท่ีผ่ำนมำ บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมประกอบธุรกิจคำ้ปลีก และ
ให้เช่ำพ้ืนท่ีเชิงพำณิชยบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส และจำกกำรเร่ิมตน้ธุรกิจใหม่ บริษทัฯ ไดท้บทวนและประกำศวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ และคุณค่ำองคก์ร รวมถึงก ำหนดเป้ำหมำยระยะยำวใหม ่เพื่อสะทอ้นภำพรวมธุรกิจทั้งหมดของบริษทัฯ 

1.1.1 วิสัยทัศน์ พนัธกิจ คุณค่าองค์กร และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ 

วิสัยทัศน์: มอบควำมสุขผำ่นสินคำ้และบริกำรท่ีเขำ้ถึงไดใ้นทุกกำรใชชี้วิตของผูค้น 

พนัธกิจ: - เสนอสินคำ้และบริกำรท่ีเป่ียมไปดว้ยคุณภำพผำ่นกำรสร้ำงสรรคอ์ยำ่งพิถีพิถนั 

 - สร้ำงกลยทุธ์แบรนดใ์ห้เขม้แขง็ เป็นท่ีจดจ ำและไวว้ำงใจ  

 - ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมคำดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เพ่ือกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยืน 

คุณค่าองค์กร: - Passion ควำมรักและทุ่มเทในงำน 

- Integrity ยึดมัน่ในควำมถูกตอ้ง มีจริยธรรม โปร่งใส น่ำเช่ือถือ 

- Teamwork and Synergy ร่วมมือร่วมใจ ผสมผสำนเพื่อควำมส ำเร็จร่วมกนั ท ำงำนเป็นทีม 

- Service Mind ให้บริกำรท่ีดีเลิศในกำรส่งมอบสินคำ้ และสร้ำงควำมผกูพนัต่อแบรนด ์

- Innovation มุง่มัน่สร้ำงนวตักรรม ในทุกมุมมอง ส่งเสริมและยกระดบัองคก์ร รวมถึง
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ 

เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ในกำรเป็นผูน้ ำเสนอสินคำ้และบริกำรคุณภำพดีเยี่ยม ตอบสนองควำมตอ้งกำรและอ ำนวยควำมสะดวกวิถี
กำรด ำเนินชีวิตของผูค้น ผำ่นกลยทุธ์ท่ีส ำคญัคือ กำรสร้ำงชุมชนเพื่อให้เขำ้ถึงง่ำย กำรใชน้วตักรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ ควำมร่วมมือกบั
คู่คำ้เพื่อกำรพฒันำ และควำมสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจ โดยเช่ือมัน่ว่ำ กลยุทธ์ดงักล่ำวจะน ำพำกลุ่ม 
บริษทัฯ ให้มีฐำนะทำงกำรเงินท่ีเขม้แขง็ มัน่คง และด ำรงกำรเป็นบริษทัท่ีดีในกำรสร้ำงคุณค่ำให้กบัสังคมและชุมชนโดยรวม 
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 

ประวัติและความเป็นมาของบริษทัฯ 

บริษทัฯ เดิมเป็นบริษทัย่อยในสำยธุรกิจเอ็ดดูเทนเมนท์และต่ำงประเทศของบริษทั เนชั่น มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) (“NMG”) (บริษทัฯ ส้ินสภำพกำรเป็นบริษทัยอ่ยของ NMG ในปี 2561) ถูกจดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดัในช่ือ
บริษัท เนชั่น ชีพจรวนัน้ี จ ำกัด เม่ือวนัท่ี 22 ตุลำคม พ.ศ. 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 1 ลำ้นบำท ต่อมำในวนัท่ี 21 
ตุลำคม พ.ศ. 2545 ได้มีกำรเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด เพ่ือด ำเนินธุรกิจส ำนักพิมพ ์
“เนชัน่บุ๊คส์” ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยหนงัสือพอ็กเก็ตบุ๊ก ซ่ึงไดรั้บลิขสิทธ์ิจำกนกัเขียนและส ำนกัพิมพช์ั้นน ำ ทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ จำกนั้นในปี 2549 NMG ได้ปรับโครงสร้ำงสำยธุรกิจเอ็ดดูเทนเมนท์และต่ำงประเทศและเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ จำก 1 ลำ้นบำท เป็น 70 ลำ้นบำท ในวนัท่ี 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2549  

เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2551 บริษทัฯ ไดแ้ปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัและเปล่ียนช่ือเป็นบริษทั เนชัน่ 
อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) รวมทั้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 70 ลำ้นบำทเป็น 85 ลำ้นบำท เพื่อรองรับ
กำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering) จำกนั้ นระหว่ำงปี 2552 ถึงปี  2553 บริษัทฯ ได้
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ เก่ียวขอ้งกบักำรน ำหุ้นสำมัญของบริษทัฯ เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) โดยหุ้น
สำมญัของบริษทัฯ ภำยใตช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์NINE ไดเ้ร่ิมท ำกำรซ้ือขำยคร้ังแรกในวนัท่ี 17 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2553 

การเปลี่ยนแปลงและพฒันาที่ส าคัญ 

ปี 2560 - วนัท่ี 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 บริษทัฯ มีมติเพ่ิมทุนในบริษทั เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท ์
จ ำกดั (“NGE”) บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบธุรกิจส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทกำร์ตูนและนิยำย 
จำก 97 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท ท ำให้บริษทัฯ มีสัดส่วนกำรถือหุ้นเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
99.74 ของหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด 

ปี 2561 - วนัท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2561 บริษทัฯ มีมติอนุมติัเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัในบริษทั วนัเวิลด์ มีเดีย จ ำกดั 
(“OWM”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในรำคำทั้งส้ิน 10 ลำ้นบำท จำกผูถื้อหุ้นเดิม เพื่อประกอบ
ธุรกิจโฆษณำส่ิงพิมพ์ส ำหรับคนรุ่นใหม่ประเภทหนังสือแจกฟรี โดยกำรซ้ือหุ้นใน OWM 
ด ำเนินกำรเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2561 และต่อมำเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
บริษทัฯ มีมติเพ่ิมทุนใน OWM จำกจ ำนวน 10 ลำ้นบำท เป็น 60 ลำ้นบำท  

- วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยได้จดทะเบียนยำ้ยท่ีตั้งส ำนักงำน
ใหญ่ เป็น 333 อำคำรเลำ้เป้งงว้น 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขต
จตุจกัร กรุงเทพมหำนคร  

- วนัท่ี 9 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 บริษทัฯ จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จำกเดิม
จ ำนวน 259,250,000 บำท เป็น 390,549,286 บำท และวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ได้
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จดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้จำกเดิมจ ำนวน 170,049,286 บำท เป็น 365,549,286 บำท จำก
กำรท่ีบริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบก ำหนดวัตถุประสงค์ (Specific 
Objective) และจัดสรรหุ้นสำมัญจำกกำรเพ่ิมทุนดังกล่ำวเพ่ือเสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกดั (Private Placement)  

ปี 2562 - วนัท่ี 3 มกรำคม พ.ศ. 2562 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทั สตรีท อำยบอล จ ำกดั (“SEB”) ดว้ยทุนจด
ทะเบียน 1 ลำ้นบำท เพื่อประกอบธุรกิจส่ือโฆษณำ 

- ตั้งแต่วนัท่ี 26 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 NMG ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทัฯ ถือหุ้นใน
จ ำนวน 120,808,387 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.05 ของหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยแล้ว ได้ทยอย
จ ำหน่ำยหุ้นของบริษทัฯ ออกทั้งหมด ส่งผลให้ NMG ไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทัฯ 
ตั้งแต่วนัท่ี 14 สิงหำคม พ.ศ. 2562 

- OWM หยดุด ำเนินพำณิชยกิจ ตั้งแต่เดือนธนัวำคม 2562  

ปี 2563 - วนัท่ี 16 เมษำยน พ.ศ. 2563 บริษทัฯ มีมติอนุมติัเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัในบริษทั ทรำนส์.แอด 
โซลูชัน่ จ ำกดั (“Trans.Ad”) จำกผูถื้อหุ้นเดิม จ ำนวน 90,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.35 
ของหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด ในรำคำหุ้นละ 110 บำท คิดเป็นมูลค่ำทั้งส้ิน 9.90 
ลำ้นบำท โดยกำรซ้ือหุ้นใน Trans.Ad ด ำเนินกำรเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน พ.ศ. 2563 

- วนัท่ี 9 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 บริษทัฯ มีมติอนุมติัเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัในบริษทั แลนด้ี ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ำกัด (“LDD”) จำกผูถื้อหุ้นเดิม จ ำนวน 2,550,400 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.76 ของ
หุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยแล้วทั้ งหมด ในรำคำหุ้นละ 27.45 บำท คิดเป็นมูลค่ำทั้ งส้ิน 70.01  
ลำ้นบำท โดยกำรซ้ือหุ้นใน LDD ด ำเนินกำรเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

- วนัท่ี 9 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 บริษทัฯ มีมติอนุมติัให้เลิกกิจกำรและช ำระบญัชีของ SEB 
โดยไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจกำรกบักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 และ
ไดด้ ำเนินกำรช ำระบญัชีเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 4 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

ปี 2564 - วนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 บริษทัฯ มีมติอนุมติัขำยหุ้นสำมญัใน LDD ทั้งหมดท่ีบริษทัฯ ถือ
อยู่ ในรำคำหุ้นละ 34.50 บำท คิดเป็นมูลค่ำทั้งส้ิน 87.99 ลำ้นบำท โดยกำรขำยหุ้นใน LDD 
ด ำเนินกำรเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม พ.ศ. 2564 

- วนัท่ี 30 สิงหำคม พ.ศ. 2564 บริษทัฯ ไดร่้วมกับบริษทั อำร์เอส จ ำกัด (มหำชน) และบริษทั  
แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) จดัตั้งบริษทัร่วมทุนช่ือบริษทั อำร์เอสแพลนบี จ ำกดั เพื่อ
ประกอบธุรกิจดำ้นกำรตลำดและจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ โดยมีเป้ำหมำยเป็นผูบ้ริโภคในวงกวำ้ง 
(Mass Market) ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว จ านวน 500,000 หุ้น หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 10 ของหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท คิดเป็น
มูลค่ำลงทุนทั้งส้ิน 5 ลำ้นบำท 
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- วนัท่ี 28 ธันวำคม พ.ศ. 2564 บริษทัฯ เปิดให้บริกำรร้ำนขำยสินค้ำอุปโภคบริโภคท่ีเน้น
อำหำรและเคร่ืองด่ืมพร้อมรับประทำน ภำยใต้แบรนด์ “เทอร์เทิล (Turtle)” สำขำแรกท่ี
สถำนีรถไฟฟ้ำเซนตห์ลุยส์ 

1.1.3  ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

ช่ือบริษทั : บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)  

ประเภทธุรกิจ : ประกอบ (ก) ธุรกิจส ำนักพิมพ์ โดยผลิตและจ ำหน่ำยส่ิงพิมพป์ระเภท 
พ็อกเก็ตบุ๊กและส่ิงพิมพ์ส ำหรับเยำวชน (กำร์ตูนและนิยำย) ทั้ งในแบบรูปเล่ม
และหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ และ (ข) ธุรกิจคำ้ปลีกและให้บริกำรเช่ำพ้ืนท่ี 

ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : เลขท่ี 333 อำคำรเลำ้เป้งงว้น 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดีรังสิต  
  แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107551000312 

โทรศพัท ์ : (66) 2091-5900 

โทรสำร : (66) 2091-5928 

เวบ็ไซต ์ : www.nine.co.th 

ทุนจดทะเบียน : 390,549,286 บำท  

ทุนช ำระแลว้ : 365,549,286 บำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564) 

จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออก : 365,549,286 หุน้ 

และจ ำหน่ำยแลว้   

มูลค่ำท่ีตรำไว ้ :  หุ้นละ 1 บำท 
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1.2.1 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ  

รำยไดข้องกลุ่มบริษทัฯ สำมำรถแบ่งตำมกลุ่มธุรกิจ ไดด้งัน้ี 

รายได้จากกลุ่มธุรกิจ โดย 2564 2563 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกิจส ำนกัพิมพ์1        

1. ส่ิงพิมพป์ระเภทพอ็กเก็ตบุ๊ก NINE 23.02 19.60 16.54 20.96 19.27 29.22 

2. ส่ิงพิมพส์ ำหรับเยำวชน NINE / NGE 73.24 62.34 57.62 73.04 37.05 56.19 

ธุรกิจคำ้ปลีก2 NINE 0.04 0.03 - - - - 

รำยไดอ้ื่น3  21.18 18.03 4.73 6.00 9.62 14.59 

รายได้รวม  117.48 100.00 78.89 100.00 65.94 100.00 

หมำยเหตุ  1 รวมรำยไดท้ั้งส่ิงพิมพใ์นแบบรูปเล่มและอีบุ๊กในทุกช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 
 2 เป็นธุรกิจใหม่ของบริษทัฯ เร่ิมตน้ประกอบธุรกิจปลำยเดือนธนัวำคม 2564 
 3 ไดแ้ก่ รำยไดจ้ำกเงินปันผล ดอกเบ้ียรับ กำรขำยเศษซำก และอื่น ๆ 

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

ธุรกิจส านักพมิพ์ 

ธุรกิจส ำนกัพิมพ ์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัฯ ประกอบดว้ยส่ิงพิมพป์ระเภทพอ็กเก็ตบุ๊กและส่ิงพิมพส์ ำหรับ
เยำวชน ทั้งในแบบรูปเล่มและอีบุ๊ก ผำ่นช่องทำงกำรจ ำหน่ำยหลำกหลำยทั้งออฟไลน์และออนไลน ์

(1) ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละกำรพฒันำนวตักรรมธุรกิจ 

1. ส่ิงพิมพ์ประเภทพ็อกเก็ตบุ๊ก ด ำเนินกำรโดยบริษทัฯ ภำยใต้ช่ือส ำนักพิมพ์ “เนชั่นบุ๊คส์” ท่ีไดรั้บ
ควำมไวว้ำงใจจำกนักอ่ำนมำอย่ำงยำวนำน จำกกำรท่ีบริษทัฯ พฒันำควำมหลำกหลำยในเน้ือหำของพ็อกเก็ตบุ๊ก ภำยใต้
แนวคิดกำรสร้ำงควำมรู้และมอบควำมบนัเทิงผำ่นตวัอกัษรตลอดเวลำ โดยมีลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำยหลกัคือ ผูท่ี้มีอำยตุั้งแต่ 25 ปี 
ถึง 44 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำตนเองในแง่มุมต่ำง ๆ เช่น กำรบริหำรธุรกิจและกำรตลำด กำรเงินและ
กำรลงทุน กำรพฒันำทกัษะในกำรท ำงำน กำรใส่ใจสุขภำพ กำรพฒันำควำมคิด ทั้งน้ี เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงและเอกลกัษณ์
ให้กบัสินคำ้ รวมทั้งภำพลกัษณ์ของแบรนดใ์ห้ลูกคำ้สำมำรถจดจ ำไดง้่ำย บริษทัฯ จึงแบ่งแบรนดย์อ่ย ดงัน้ี 
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(ก) Nation Books ส ำหรับหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กแนวบริหำรและกำรจดักำร ภำษำและกำรเรียนรู้ 
อตัชีวประวติั สุขภำพ ท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิจำกนกัเขียนและส ำนกัพิมพท่ี์มีช่ือเสียงทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ 

(ข) NB Horror ส ำหรับหนงัสือพอ็กเก็ตบุ๊กเก่ียวกบันิยำยแปล แนวสยองขวญั สืบสวนสอบสวน 
ฆำตกรรม 

(ค) NB Lite ส ำหรับหนงัสือพอ็กเก็ตบุ๊กเก่ียวกบันิยำยแปล แนวอบอุ่นหวัใจและโรแมนติก 

 
พอ็กเก็ตบุ๊กท่ีไดรั้บควำมนิยมในปี 2564 ไดแ้ก่ อิคิไก วิถีชีวิตเรียบง่ำยสไตลญ่ี์ปุ่ น, ศำสตร์แห่ง

บฟัเฟตต ์1 และ 2, กำรตลำด 5.0, เพำะหุ้นเป็น เห็นผลยัง่ยืน และกินบำ้ง อดบำ้ง สุขภำพดี ไม่มีป่วย  

2. ส่ิงพิมพ์ส าหรับเยาวชน ด ำเนินกำรโดยบริษทัฯ และ NGE เน้นกำร์ตูนญ่ีปุ่ นและนิยำยเพื่อควำม
บนัเทิง โดยมีลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำยเป็นวยัรุ่นและกลุ่มคนท ำงำน ผูท่ี้มีอำยตุั้งแต่ 18 ปี ถึง 34 ปี ปัจจุบนั บริษทัฯ และ NGE ถือ
เป็นหน่ึงในส ำนกัพิมพร์ำยใหญ่ในประเทศไทยท่ีเป็นผูไ้ดรั้บลิขสิทธ์ิในกำรพิมพแ์ละจ ำหน่ำยกำร์ตูนญ่ีปุ่ นจำกส ำนกัพิมพ์
ญ่ีปุ่ นชั้ นน ำ  เช่น Shueisha, Shogakukan, Kodansha, Kadokawa Shoten, Futabasha, Akita Shoten และ Coamix เป็นต้น 
กระแสควำมนิยมเร่ิมจำกกำร์ตูนรำยสัปดำห์และพฒันำออกเป็นกำรรวมเล่มและต่อเน่ืองเป็นกำร์ตูนชุด ซ่ึงกำร์ตูนและนิยำย
ช่ือดงัท่ีไดรั้บควำมนิยมเร่ือยมำในหมู่นักอ่ำน ไดแ้ก่ ทเวนต้ีเซนจูร่ีบอย โปเกมอนสเปเช่ียล นินจำคำถำโอโ้ฮเฮะ บำรำกะ
มอนเกำะมีฮำคนมีเฮ โดรำเอมอน นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัไดค้ดัเลือกกำร์ตูนเพื่อจดัชุดรวมเล่ม (Box Set) ให้นกัอ่ำนท่ีติดตำม
และช่ืนชอบคำแรคเตอร์ของกำร์ตูนนั้น ๆ เก็บสะสม ทั้งน้ี แบรนดย์อ่ยส ำหรับส่ิงพิมพส์ ำหรับเยำวชนมีดงัน้ี 

(ก) NED Comics ส ำหรับหนงัสือกำร์ตูนยอดนิยมและนิยำยท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิแปลจำกประเทศญ่ีปุ่ น  

(ข) NED Pastel ส ำหรับหนงัสือกำร์ตูนแนวอบอุ่นหวัใจและโรแมนติก 
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หนงัสือกำร์ตูนและนิยำยท่ีไดรั้บควำมนิยมในปี 2564 ไดแ้ก่ Mashle ศึกโลกเวทมนตร์คนพลงักลำ้ม, 
สงครำมเลือดอสูรและ BURN THE WITCH I  

นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัอำศยัควำมเช่ียวชำญท่ีมีมำอย่ำงยำวนำนมำต่อยอดกำรสร้ำงรำยไดด้ว้ย
บริกำรรับแปลคอนเทนตก์ำร์ตูนออนไลน์ (Web Comics หรือ Webtoon) ซ่ึงเติบโตอยำ่งกำ้วกระโดด
ในสถำนกำรณ์โควิด-19  

ช่องทำงจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ ์

1) ร้านหนังสือชั้นน า เช่น นายอินทร์ บีทูเอส ซีเอ็ด ศูนยห์นงัสือจุฬา คิโนคุนิยะ เอเชียบุ๊ค เป็นตน้ ซ่ึง
เป็นช่องทางท่ีใหญ่ท่ีสุดของบริษทัฯ โดยเป็นการติดต่อและเปิดหน้าบญัชี เพื่อจ าหน่ายโดยตรงกบั
ร้านหนงัสือแทนรูปแบบเดิมท่ีให้บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นตวัแทนกระจายหนงัสือไป
ยงัร้านหนงัสือต่าง ๆ ซ่ึงการจ าหน่ายโดยตรงน้ี นอกจากจะเป็นการลดค่าคอมมิชชัน่ท่ีบริษทัฯ ตอ้ง
จ่ายให้กับตัวแทนแล้ว ยงัท าให้บริษทัฯ ทราบความต้องการท่ีแท้จริงของหนังสือแต่ละประเภท 
สามารถบริหารสินคา้คงคลงัและตน้ทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เวน้แต่การ์ตูนญ่ีปุ่ นท่ีจ าหน่าย
ผา่นเอเยน่ตท่ี์จดัจ าหน่ายการ์ตูนเป็นหลกั ซ่ึงเป็นการขายท่ีอาจมีการรับคืนไดใ้นภายหลงั โดยเอเยน่ต์
เหลา่น้ีจะกระจายสินคา้ต่อไปยงัร้านหนงัสือคา้ปลีกรายย่อย ซ่ึงจะจ าหน่ายต่อให้แก่นกัอ่านอีกทอดหน่ึง 

2) บูธจ าหน่ายหนังสือในงานต่าง ๆ เช่น งานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ และงานบูธในโมเดิร์นเทรด ทั้ง
เป็นบูธของตนเองและร่วมกบัห้างสรรพสินคา้  

3) การจ าหน่ายให้แก่องคก์รโดยตรงตามความตอ้งการของแต่ละหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ 
บริษทัเอกชน โรงเรียน มหาวิทยาลยั เป็นตน้  
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4) ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยอื่น ๆ ทั้งอีคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์มอีบุ๊ก เช่น เนจำวูฯ ลำซำดำ้ ชอ้ปป้ี เมพ อุ๊คบี 
เป็นตน้  

ส ำหรับงำนบริหำรคลงัสินค้ำส่ิงพิมพ์ทั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯ เพื่อสนับสนุนธุรกิจส ำนักพิมพ์ของกลุ่ม
บริษทัฯ ทั้งกำรตรวจนบัและกำรบริหำรจดักำรสินคำ้คงคลงั กำรจดักำรดำ้นโลจิสติกส์โดยดูแลระบบบริหำรกำรส่ังซ้ือ กำร
เคล่ือนยำ้ยสินคำ้ กำรจดัเตรียมสินคำ้ กำรจดัเก็บสินคำ้ ตลอดจนกำรกระจำยและจดัส่งสินคำ้ให้ถึงมือลูกคำ้ปลำยทำงทุกแห่ง
ทัว่ประเทศผำ่นบริษทัขนส่งพสัดุเอกชนนั้น ด ำเนินกำรโดย NGE ทั้งส้ิน 

สัดส่วนรายได้ส่ิงพมิพ์ของกลุ่มบริษัทฯ ตามช่องทางจ าหน่าย 

 

(2) กำรตลำดและกำรแข่งขนั 

นโยบำยกำรตลำดท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัฯ  

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 และกำรเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี 
(Technology Disruption) อย่ำงต่อเน่ือง ส่งผลกระทบต่อธุรกิจส่ิงพิมพใ์นแบบรูปเล่มและช่องทำงจ ำหน่ำยส่ิงพิมพ์แบบ
ออฟไลน์ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ร้ำนหนงัสือ ซ่ึงตอ้งทยอยปิดกิจกำรหรือลดจ ำนวนชัว่โมงกำรเปิดให้บริกำร และกำรงดจดับูธ
จ ำหน่ำยหนังสือ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงงำนระดบัชำติอย่ำงสัปดำห์หนังสือ ซ่ึงต้องปรับเปล่ียนรูปแบบกำรจัดงำนให้เข้ำกับ
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สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ตำมมำตรกำรป้องกนัของหน่วยงำนรัฐ และสอดคลอ้งกบักำรรักษำระยะห่ำง
ทำงสังคม เป็นรูปแบบไฮบริดบุ๊กแฟร์ในปี 2564 มียอดขำยรวม 200 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 26.20 เม่ือเทียบกบัยอดขำยรวม 
271 ล้ำนบำท ในปี 2563 ซ่ึงจดังำนในรูปแบบออนไลน์ หรือลดลงร้อยละ 74.62 เม่ือเทียบกับยอดขำยรวม 788 ลำ้นบำท  
ในปี 2562 ซ่ึงจดังำนในรูปแบบออฟไลน์ (ข่ำวสดและประชำชำติ) ส่งผลต่อรำยไดข้องกลุ่มบริษทัฯ จำกช่องทำงน้ีอย่ำงมี
นยัส ำคญั กลุ่มบริษทัฯ จึงไดป้รับตวัให้เขำ้กบัสถำนกำรณ์ผำ่นนโยบำยกำรตลำดท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

1) กำรพฒันำสินค้ำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำทั้งในแง่กำรน ำเสนอและกำรน ำส่งสินค้ำ 
โดยให้ควำมส ำคญักบัผลตอบรับและควำมคิดเห็นของลูกคำ้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำร
ตน้ทุน กลุ่มบริษทัฯ จึงทบทวนกระบวนกำรคดัเลือกหวัหนงัสือให้มีควำมสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ 
โดยกำรเลือกหวัเร่ืองใหม่ของพอ็กเก็ตบุ๊กนั้น กลุ่มบริษทัฯ จะพิจำรณำจำกควำมเห็นเชิงบวกของนกั
อ่ำน ผลงำนเขียนเล่มก่อน รวมทั้งช่ือเสียงและควำมน่ำเช่ือถือของผูเ้ขียน และแนวเร่ืองท่ีอยู่ใน
กระแสควำมสนใจเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ส่วนกำร์ตูนญ่ีปุ่ น กลุ่มบริษทัฯ จะติดตำม
ข่ำวสำรควำมนิยมของแนวกำร์ตูนทั้งในและต่ำงประเทศอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อคดัเลือกเร่ืองท่ีไดรั้บ
ควำมนิยมสูง มำจดัพิมพแ์ละวำงจ ำหน่ำย อีกทั้งยงัไดต้่อยอดควำมนิยมในคำแรคเตอร์กำร์ตูนช่ือดงั
ดว้ยกำรจดัชุดรวมเล่ม ส ำหรับเก็บสะสม ซ่ึงไดรั้บผลตอบรับอยำ่งดีของฐำนลูกคำ้ในเวลำรวดเร็ว 

นอกจำกกำรคดัเลือกหัวเร่ืองหนงัสือ กลุ่มบริษทัฯ ยงัเน้นกำรควบคุมดูแลคุณภำพของสินคำ้ ไม่ว่ำจะ
เป็น (ก) เน้ือหำกำรแปลส ำหรับพ๊อกเก็ตบุ๊กหรือกำร์ตูนจำกต่ำงประเทศตอ้งถูกตอ้งตรงกบัตน้ฉบบั
มำกท่ีสุด โดยไม่ละทิ้งควำมสละสลวยของส ำนวนภำษำในบทแปล เพื่อเสริมสร้ำงอรรถรสในกำร
อ่ำน (ข) กำรจดัวำงรูปเล่ม รวมถึงกำรออกแบบปก ให้ดึงดูดควำมสนใจของนักอ่ำน (ค) กำรว่ำจำ้ง
โรงพิมพ์ท่ีมีคุณภำพ มีรำคำค่ำจ้ำงท่ีเหมำะสม และมีควำมสำมำรถในกำรส่งมอบสินค้ำได้ตำม
ก ำหนดเวลำ เป็นผูด้  ำเนินกำรพิมพ์ทั้งกระบวนกำรตั้งแต่ตน้จนจบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดหำวตัถุดิบ 
(กระดำษและหมึกพิมพ)์ กำรพิมพแ์ละกำรเขำ้รูปเล่ม และ (ง) คุณภำพของผูใ้ห้บริกำรขนส่งสินคำ้ 
เพื่อลดควำมเสียหำยของสินค้ำระหว่ำงน ำส่ง นอกจำกนั้นยงัมีกลยุทธ์เน้นรักษำควำมสัมพนัธ์กับ
ส ำนกัพิมพแ์ละนกัเขียนท่ีเคยมีผลงำนท่ีจดัจ ำหน่ำยแลว้ เพื่อติดตำมผลงำนหัวเร่ืองใหม่ของนกัเขียน
ท่ำนเดิมและนกัเขียนในสังกดัส ำนกัพิมพน์ั้น อนัเป็นกำรเสริมแกร่งกำรเติบโตร่วมกนักบัคู่คำ้ดว้ย 

2) กำรตั้งรำคำจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีเหมำะสม สำมำรถแข่งขนักบัส ำนักพิมพอ์ื่นในตลำดได ้กำรให้สิทธิพิเศษ
และกำรจดัโปรโมชนั เพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรซ้ือสินคำ้ ส่งเสริมกำรขำยและเพ่ิมมูลค่ำกำรซ้ือต่อคร้ัง
ของลูกคำ้ เช่น ส่งฟรีเม่ือซ้ือครบ 800 บำท กำร์ตูนจดัชุดรวมเล่มลดรำคำพิเศษ แถมฟรีของเล่นสะสม
เม่ือซ้ือสินคำ้ตำมท่ีก ำหนด เป็นตน้ โดยมีแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ เพื่อเป็น
ช่องทำงในกำรส่ือสำรและประชำสัมพนัธร์ะหว่ำงบริษทัฯ และกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย  

3) กำรพฒันำช่องทำงจ ำหน่ำยแบบออนไลน์ให้มีควำมแข็งแกร่งขึ้น เพ่ือรองรับสถำนกำรณ์ควำมไม่
แน่นอนของช่องทำงจ ำหน่ำยแบบออฟไลน์ท่ีได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 เช่น กำร
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ปรับปรุงประสบกำรณ์กำรใชง้ำนบนเนจำวูฯ ของผูเ้ยี่ยมชม ทั้งขั้นตอนกำรเลือกสินคำ้ ควำมสะดวก
รวดร็วของกำรส่ังซ้ือ ระบบกำรช ำระเงินท่ีหลำกหลำย ปลอดภยัและน่ำเช่ือถือ ตลอดจนกำรจดัส่ง
สินคำ้ท่ีตรงเวลำ กำรบริหำรควำมสัมพนัธ์กบัพนัธมิตรผูใ้ห้บริกำรอีคอมเมิร์ซและอีบุ๊ก เป็นตน้  

4) กำรบริหำรจดักำรข้อมูลลูกคำ้ ท ำให้กลุ่มบริษทัฯ เข้ำใจควำมต้องกำรของนักอ่ำนแต่ละกลุ่มและ
สำมำรถวำงกลยทุธ์กำรส่ือสำรกำรตลำดไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพตรงเป้ำหมำย ซ่ึงช่วยเสริมสร้ำงควำม
ผกูพนัของนกัอ่ำนต่อแบรนดข์องกลุ่มบริษทัฯ ให้แขง็แกร่งมำกขึ้น  

ภำพรวมอุตสำหกรรมในปี 2564 แนวโนม้และสภำพกำรแข่งขนัในอนำคต 

ในปี 2564 มูลค่ำรวมของอุตสำหกรรมส่ิงพิมพ์แบบรูปเล่มอยู่ท่ีประมำณ 15,000 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 25 เม่ือเทียบกบัมูลค่ำรวมในปี 2563 ซ่ึงอยู่ท่ีประมำณ 12,000 ลำ้นบำท แต่ก็ต ่ำกว่ำจำกท่ีคำดกำรณ์ไว ้18,000 ลำ้นบำท 
สำเหตุหลกัมำจำกกำรปรับวิถีกำรใชชี้วิตของผูค้นในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควิด-19 เช่น นกัเรียนและนกัศึกษำจ ำเป็นตอ้ง
เรียนออนไลน์ คนวยัท ำงำนตอ้งท ำงำนท่ีบ้ำนเป็นหลกั เป็นตน้ ส่งผลให้ผูค้นเปิดรับและเสพส่ือดิจิทลัมำกขึ้น ประกอบกับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (เคร่ืองอ่ำนอีบุ๊ก โทรศพัท์เคล่ือนท่ี แท็บเล็ต แล็ปท็อป และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ) มีให้เลือกหลำกหลำย
มำกขึ้น ท ำให้ธุรกิจเก่ียวกบัเทคโนโลยีดิจิทลัเติบโตอยำ่งมำก เช่น อินเทอร์เนตควำมเร็วสูง ส่ือดิจิทลั อีบุ๊ก เป็นตน้  

เม่ือพิจำรณำพฤติกรรมนักอ่ำนจำกขอ้มูลของ Stratista พบว่ำ ร้อยละ 71 ของคนไทยใชอ้ินเทอร์เน็ตในกำร
อ่ำนหนงัสือและข่ำวสำรออนไลน์ ประกอบกบัผลกำรส ำรวจของสมำคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้  ำหน่ำยหนงัสือแห่งประเทศไทย
พบว่ำ ช่องทำงท่ีได้รับควำมนิยมในกำรเลือกซ้ือส่ิงพิมพ์ คือ ร้ำนหนังสือท่ีร้อยละ 81 งำนสัปดำห์หนังสือท่ีร้อยละ 61 
ช่องทำงออนไลน์ท่ีร้อยละ 51 และอีบุ๊กท่ีร้อยละ 20  

กำรยกเลิกงำนสัปดำห์หนังสือเน่ืองจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ท ำให้ส ำนักพิมพ์ต่ำง ๆ ไม่สำมำรถส่งมอบ
ประสบกำรณ์งำนหนงัสือให้กบันกัอ่ำนไดอ้ยำ่งเช่นเดิม กอปรกบัจ ำนวนพอ็กเก็ตบุ๊กออกใหม่มีสัดส่วนท่ีน้อยลงดว้ย ส่งผล
ให้ควำมต่อเน่ืองและควำมน่ำสนใจของกำรอ่ำนลดลงไป ยอดขำยของงำนสัปดำห์หนงัสือในปี 2564 จึงลดลงกว่ำ 70 ลำ้น
บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้ำ 2563 ขณะท่ีอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่ำงกำ้วกระโดดและเขำ้มำมีบทบำท
ส ำคญัในธุรกิจส ำนกัพิมพใ์นกำรสร้ำงยอดขำย กำรรับรู้ (Awareness) และกำรมีส่วนร่วม (Engagement) เช่ือมโยงกบักลุ่ม
นกัอ่ำนในโลกยคุดิจิทลัออนไลน์ทดแทนช่องทำงออฟไลน์ นอกจำกนั้นหำกพิจำรณำตลำดหนงัสือประเภทนิยำยจะพบว่ำมี
กำรแข่งขนัท่ีสูงขึ้น เน่ืองจำกนกัเขียนอิสระสำมำรถสร้ำงผลงำนไดส้ะดวกเพรำะมีแพลตฟอร์มออนไลน์รองรับ ท ำให้มีนิยำย
ใหม่ ๆ ออกมำจ ำนวนมำก ต่ำงจำกกำร์ตูนญ่ีปุ่ นหัวเร่ืองใหม่ท่ีตอ้งใชเ้วลำในกำรติดต่อขอลิขสิทธ์ิ กำรแปลและตรวจสอบ
คุณภำพ ส ำนกัพิมพก์ำร์ตูนญ่ีปุ่ นส่วนใหญ่จึงยงัคงสำมำรถรักษำต ำแหน่งของตนเองในอุตสำหกรรมส่ิงพิมพไ์ดจ้ำกกลยุทธ์
กำรต่อยอดจำกกำร์ตูนเร่ืองดงัท่ีมีหลำยภำค ท ำให้เป็นท่ีนิยมและติดตลำดไดอ้ยำ่งรวดเร็วเพรำะลูกคำ้คุน้ชินอยูแ่ลว้  

จำกภำพรวมอุตสำหกรรมส่ิงพิมพ์แบบรูปเล่มท่ีหดตัวลง ท ำให้ธุรกิจส ำนักพิมพ์เร่งปรับตัวเข้ำหำช่องทำง
ออนไลน์มำกขึ้น ทั้งบนแพลตฟอร์มของตนเอง ของพนัธมิตรธุรกิจ และอีคอมเมิร์ซ เพื่อขำยสินคำ้ สร้ำงยอดขำย สร้ำงกำรรับรู้  
จดัโปรโมชนั ท ำโปรแกรมสะสมแตม้และแลกของรำงวลั นกัอ่ำนจึงไดรั้บประสบกำรณ์แบบไร้รอยต่อในช่องทำงออนไลน์
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เพ่ิมมำกขึ้น ขณะเดียวกนั ตลำดอีบุ๊กท่ีเติบโตอย่ำงมำก ผูเ้ล่นทั้งเก่ำและใหม่เร่งปรับปรุงช่องทำงกำรเขำ้ถึงของนกัอ่ำนหรือ 
Touch Point ในออนไลน์ให้สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของนกัอ่ำนให้ดีท่ีสุด เกิดเป็นคุณภำพของกำรสร้ำงรำยไดท่ี้มำกขึ้น  

ทั้งน้ี คำดกำรณ์ว่ำ ในปี 2565 ตลำดอีบุ๊กทัว่โลกจะเติบโตและมีมูลค่ำรวมกนัมำกกว่ำ 1,080,000 ลำ้นบำท 
โดยมี Amazon ครองส่วนแบ่งกำรตลำดมำกที่สุด ส ำหรับมูลค่ำตลำดของอีบุ๊กและส่ือดิจิทลัของไทย ในปี 2564 เติบโตกว่ำ
เท่ำตวั มีมูลค่ำรวมท่ี 2,000 ลำ้นบำท โดยมูลค่ำของตลำดอีบุ๊กอยูท่ี่ประมำณ 700 ลำ้นบำท และมีแนวโนม้เติบโตต่อเน่ืองใน
อตัรำร้อยละ 14 ต่อปี (อินโฟเควสท์และมำร์เกตธ้ิงท์) ปัจจยัหลกัมำจำกกำรท่ีผูค้นทุกเพศทุกวยัเปิดรับประสบกำรณ์ดิจิทลั
มำกขึ้น เช่น กำรช ำระเงินแบบไร้เงินสดผ่ำนมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจของภำครัฐ กำรใชแ้อปพลิเคชนัในกำรส่ังสินคำ้และ
รับบริกำรท่ีรวดเร็วและปลอดภยั เป็นตน้ และจำกสถิติกำรใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยเฉล่ียมำกกว่ำ 8.4 ชัว่โมงต่อวนั คิด
เป็นอนัดบั 3 ของโลก โดยจ ำนวน 2.5 ชัว่โมงไดถู้กใชไ้ปบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ ก่อให้เกิดโอกำสกำรเติบโตของ
ธุรกิจดิจิทลัคอนเทนต ์เช่น ธุรกิจให้บริกำรระบบห้องสมุดออนไลน์องค์กร (E-library) ท่ีมีส ำนักพิมพแ์ละนักเขียนอิสระ
ร่วมผลิตส่ือคุณภำพหลำกหลำยรูปแบบ ส่งผลให้ตลำดอีบุ๊กสำมำรถเขำ้ถึงฐำนลูกคำ้องคก์รมำกขึ้น จึงเห็นไดว่้ำ ธุรกิจผูผ้ลิต
อีบุ๊กจะเขำ้มำช่วยเติมเตม็ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ให้ไดรั้บสินคำ้ท่ีสะดวกและรวดเร็วในรำคำท่ีเหมำะสม  

ส ำหรับภำพรวมกำรแข่งขนัในธุรกิจส ำนักพิมพก์ำร์ตูนญ่ีปุ่ น นิยำย และหนังสือแนวฮำวทู เม่ือเปรียบเทียบ
ขนำด สถำนภำพและศกัยภำพในกำรแข่งขนัระหว่ำงกลุ่มบริษทัฯ กบัผูป้ระกอบรำยอื่นจะพบว่ำ ผูป้ระกอบกำรแต่ละรำยมี
ขนำด ช่วงรำยไดแ้ละก ำไรท่ีใกลเ้คียงกนั โดยในปี 2563 ช่วงรำยไดอ้ยู่ในระดบั 50-200 ลำ้นบำท โดยกลุ่มบริษทัฯ เช่ือว่ำ 
ดว้ยควำมเป็นสำกลของกำร์ตูนญ่ีปุ่ นท่ีคำแรคเตอร์กำร์ตูนไดรั้บควำมนิยมทัว่โลก มีฐำนนกัอ่ำนท่ีแข็งแกร่ง ซ่ึงติดตำมและ
สะสมกำร์ตูนตั้งแตเ่ด็ก และมีแนวโนม้สนบัสนุนคำแรกเตอร์กำร์ตูนตวัโปรด เม่ือมีก ำลงัซ้ือมำกขึ้น เน่ืองจำกเป็นควำมชอบ
และถือเป็นงำนอดิเรก  

กลุ่มบริษทัฯ ถือเป็นหน่ึงในส ำนักพิมพท่ี์ด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหน่ำยกำร์ตูนญ่ีปุ่ นมำกท่ีสุดในไทย มีลิขสิทธ์ิ
กำร์ตูนดงัจ ำนวนมำกอยู่ในครอบครอง และมีโอกำสต่อยอดทำงธุรกิจมำกมำย ทั้งในรูปแบบกำร์ตูนภำคพิเศษ กำร์ตูนจดัชุด 
และสินคำ้สะสมพิเศษ ในขณะท่ีส่ิงพิมพป์ระเภทพอ็กเก็ตบุ๊ก แบรนด์ของกลุ่มบริษทัฯ ก็เป็นท่ียอมรับและจดจ ำ ตลอดจน
ไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกเจำ้ของลิขสิทธ์ิและนกัอ่ำนกลุ่มต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในหมวดธุรกิจ กำรตลำด และกำรลงทุน 
เหล่ำน้ีถือเป็นฐำนรำกท่ีส ำคญัท่ีช่วยส่งสริมศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัในธุรกิจส ำนกัพิมพข์องกลุ่มบริษทัฯ 
ไดต้่อไป 

ผู้ประกอบการ รายได้ในปี 2563 (ล้านบาท) ROA* (ร้อยละ) ROE** (ร้อยละ) 

กลุ่มบริษทัฯ 88 -4 -6 

บจ. เอสเอม็เอม็ พลสั 366 1 2 

บจ. เอน็เอชเอน็ (ไทยแลนด)์ 216 6 7 

บจ. แจ่มใส พบัลิชช่ิง 212 14 16 
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ผู้ประกอบการ รายได้ในปี 2563 (ล้านบาท) ROA* (ร้อยละ) ROE** (ร้อยละ) 

บจ. สถำพร บุ๊คส์ 101 4 10 

บจ. บงกช พบัลิชช่ิง 79 0 0 

บมจ. รุ่งเรืองตลอดไป 80 10 12 

บจ. วีเลิร์น 75 8 10 

ท่ีมำ:  กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
* อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยร์วม 
** อตัรำผลตอบแทนจำกส่วนของผูถื้อหุ้น 

(3) กำรจดัหำส่ือส่ิงพิมพ ์มีขั้นตอนหลกัดงัน้ี 

1) การคัดสรรเนื้อหาส่ิงพิมพ์ เร่ิมตน้จำกกำรส ำรวจตลำดและกำรรับฟังควำมคิดเห็นของนักอ่ำน เพื่อ
คน้หำเน้ือหำท่ีเป็นท่ีตอ้งกำรและอยู่ในควำมสนใจของนกัอ่ำน ซ่ึงบำงกรณีนกัเขียนหรือส ำนกัพิมพ์
เจำ้ของลิขสิทธ์ิอำจติดต่อขอจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิในกำรผลิตและจดัจ ำหน่ำยให้แก่กลุ่มบริษทัฯ โดยตรง 
เน่ืองจำกช่ือเสียงและควำมเช่ียวชำญของกลุ่มบริษทัฯ เป็นท่ียอมรับอย่ำงกวำ้งขวำงในอุตสำหกรรม
ส่ิงพิมพ ์จำกนั้น คณะท ำงำนเพื่อคดัเลือกหนงัสือของกลุ่มบริษทัฯ จะท ำกำรคดัเลือกเน้ือหำท่ีเหมำะสม
ในกำรผลิตและจดัจ ำหน่ำย โดยขอ้พิจำรณำเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ รูปแบบและเน้ือหำท่ีคำดว่ำน่ำจะตรงกบั
ควำมตอ้งกำรและจะไดรั้บควำมสนใจจำกนักอ่ำนกลุ่มเป้ำหมำย ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีขนำดเพียงพอและ
เหมำะสมในกำรจดัพิมพส่ิ์งพิมพน์ั้น ๆ ตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงลิขสิทธ์ิเหมำะสมและสำมำรถขำยใน
รำคำท่ีท ำก ำไรจำกกำรผลิตและจดัจ ำหน่ำยส่ิงพิมพน์ั้นได ้

2) หลงัจำกท่ีไดเ้น้ือหำของส่ิงพิมพแ์ลว้ กลุ่มบริษทัฯ จะด ำเนินการติดต่อเจรจาราคาและเง่ือนไขในการ
ได้มาซ่ึงลิขสิทธ์ิกบันกัเขียนหรือส ำนกัพิมพผ์ูเ้ป็นเจำ้ของลิขสิทธ์ิ อยำ่งไรก็ดี ส ำหรับเน้ือหำของพอ็ก
เก็ตบุ๊กในหมวดทัว่ไป บำงคร้ัง กลุ่มบริษทัฯ อำจด ำเนินกำรติดต่อนกัเขียนท่ีคำดว่ำจะเป็นท่ีนิยมใน
กลุ่มนกัอ่ำนเพื่อให้เขียนหนงัสือให้ จำกนั้น จึงเขำ้ท ำสัญญำกบันกัเขียนหรือส ำนกัพิมพผ์ูเ้ป็นเจำ้ของ
ลิขสิทธ์ิ เพื่อให้ไดม้ำซ่ึงลิขสิทธ์ิในกำรน ำมำผลิตและจดัจ ำหน่ำยแต่เพียงรำยเดียวในประเทศไทย ซ่ึง
ส่วนใหญ่มีระยะเวลำ 3-7 ปี โดยกลุ่มบริษทัฯ มีสิทธิต่ออำยสัุญญำภำยใตร้ำคำและเง่ือนไขเดิม ทั้งน้ี 
รูปแบบค่ำลิขสิทธ์ิแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ ค่ำลิขสิทธ์ิขั้นต ่ำซ่ึงเป็นจ ำนวนคงท่ี ก ำหนดจำก
ยอดพิมพเ์ร่ิมตน้ขั้นต ่ำหรือประมำณกำรยอดขำย และค่ำลิขสิทธ์ิแปรผนัท่ีค ำนวณจำกยอดจ ำหน่ำย
หรือยอดพิมพ ์

3) การจัดเตรียมต้นฉบับภาษาไทย เร่ิมจำกกำรแปล โดยกลุ่มบริษทัฯ จะเลือกผูแ้ปลท่ีมีควำมเหมำะสม
กบัประเภทหนงัสือเพื่อด ำเนินกำรแปล และผูท่ี้มีควำมเหมำะสมกบัประเภทหนงัสือเป็นบรรณำธิกำร
เล่ม เพื่อท ำหนำ้ท่ีตรวจทำนควำมถูกตอ้งของส ำนวนแปล  
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หลงัจำกกำรแปลและกำรตรวจทำนควำมถูกตอ้งของส ำนวนแปลเสร็จส้ิน และกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บ
ตน้ฉบบัส่ิงพิมพภ์ำษำไทยฉบบัสมบูรณ์แลว้ กลุ่มบริษทัฯ ก็จะจดัเรียงภำพ เน้ือหำ และจดัรูปเล่มให้
เหมำะสม ซ่ึงบำงคร้ังอำจถูกจ ำกัดโดยเง่ือนไขของเจ้ำของลิขสิทธ์ิให้จดัเรียงในรูปแบบเดียวกับ
ตน้ฉบับภำษำต่ำงประเทศ นอกจำกนั้น กลุ่มบริษทัฯ จะท ำกำรออกแบบปกหนังสือ กรณีเจ้ำของ
ลิขสิทธ์ิมิได้บงัคบัให้ใช้ปกหนังสือของต้นฉบบั หรือกรณีท่ีกลุ่มบริษทัฯ พิจำรณำแลว้เห็นว่ำปก
หนงัสือของตน้ฉบบัไม่เหมำะสมกบักลยทุธ์กำรขำยในประเทศไทย 

4) การจัดเตรียมการพิมพ์ ระหว่ำงกำรจดัเตรียมตน้ฉบบัภำษำไทย กลุ่มบริษทัฯ จะติดต่อโรงพิมพ ์เพื่อ
ก ำหนดรูปแบบกำรพิมพ ์ค่ำจำ้งพิมพ ์และวนัก ำหนดส่งของ โดยท ำกำรเปรียบเทียบและเจรจำต่อรอง
รำคำเพื่อให้ค่ำจำ้งพิมพ์ต ่ำท่ีสุด แต่ยงัคงไดรู้ปแบบและมำตรฐำนส่ิงพิมพ์ท่ีกลุ่มบริษทัฯ ต้องกำร 
และเม่ือกำรจดัเตรียมตน้ฉบบัภำษำไทยเสร็จส้ิน กลุ่มบริษทัฯ จะด ำเนินกำรส่งพิมพท์ดสอบ (Proof 
Printing) เพื่อตรวจดูควำมเรียบร้อยอีกคร้ัง ทั้งน้ี ในบำงกรณี กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งจดัส่งตน้แบบของ
ส่ิงพิมพใ์ห้แก่เจำ้ของลิขสิทธ์ิพิจำรณำอนุมติัก่อนด ำเนินกำรจดัพิมพห์รือจดัจ ำหน่ำยต่อไป 

5) การพิมพ์และจัดส่ง กลุ่มบริษทัฯ จะจดัส่งไฟลอ์ิเล็กทรอนิกส์ตน้แบบของส่ิงพิมพใ์ห้แก่โรงพิมพเ์พ่ือ
ด ำเนินกำรพิมพ ์เม่ือโรงพิมพด์ ำเนินกำรพิมพเ์รียบร้อย โรงพิมพจ์ะจดัส่งหนงัสือท่ีพิมพเ์สร็จไปยงั
คลงัสินคำ้ของกลุ่มบริษทัฯ หรือตำมท่ีบริษทัฯ จะก ำหนดให้ต่อไป 

ธุรกิจค้าปลีก 

(1) ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละกำรพฒันำนวตักรรมธุรกิจ 

เน่ืองจำกกำรเติบโตของธุรกิจส่ิงพิมพมี์แนวโน้มลดลง บริษทัฯ จึงมองหำธุรกิจใหม่ท่ีเหมำะสมและเติบโต
ไดแ้มใ้นสภำวะตลำดท่ีผนัผวน จึงไดเ้ขำ้ลงทุนในธุรกิจคำ้ปลีกบนพ้ืนท่ีท่ีมีโอกำสเติบโตได ้อย่ำงเช่นระบบคมนำคมใน
กรุงเทพมหำนคร เน่ืองจำกมีโครงข่ำยและเส้นทำงกำรเดินรถท่ีครอบคลุมและเขำ้ถึงพ้ืนท่ีส ำคญั อีกทั้งเป็นวิธีกำรเดินทำงท่ี
สะดวกสบำย น ำไปถึงจุดหมำยไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ท ำให้มีผูโ้ดยสำรจ ำนวนมำก  

ร้ำนคำ้ปลีกของบริษทัฯ ภำยใตแ้บรนด์ “เทอร์เทิล” จึงไดเ้ปิดให้บริกำรบนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส เพื่อตอบ
โจทยก์ำรใชชี้วิตของผูใ้ชบ้ริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอสทุกเพศ ทุกวยั โดยรูปแบบของร้ำนจะเน้นกำรน ำเสนอควำมสะดวกสบำย
และควำมรวดเร็วในกำรเลือกซ้ือ โดยมีประเภทสินคำ้ครอบคลุมตั้งแต่อำหำร เคร่ืองด่ืม สินคำ้ท ำควำมสะอำดร่ำงกำยและ
บ ำรุงผิวกำย สินคำ้เวชส ำอำงและของใชใ้นบำ้น ฯลฯ ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัหำผ่ำนผูค้ำ้ปลีก ผูค้ำ้ส่ง และผูผ้ลิตสินคำ้ท่ีมีช่ือเสียง
และมำตรฐำนระดบัประเทศ อีกทั้งยงัมีสินคำ้ฝำกขำยท่ีมีศกัยภำพและเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำด เช่น เบเกอร่ีแบรนด์อำฟเตอร์ย ู
แกดเจ็ตแบรนดเ์ซ่ียวม่ี เป็นตน้  

ทั้งน้ี เพื่อเติมเต็มควำมตอ้งกำรท่ีหลำกหลำยในสินคำ้แต่ละประเภท โดยมีกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยคือ ผูโ้ดยสำรอำยุ 
18 ปีขึ้นไป ท่ีพกัอำศยัหรือท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล มีระดบัรำยไดต้ั้งแต่กลำงขึ้นไป มีพฤติกรรมกำรใช ้
ส่ือโซเชียลมีเดียในแต่ละวนัเพื่อรับข่ำวสำร และคุน้เคยกบักำรช ำระเงินแบบไร้เงินสด นอกจำกน้ี ขอบเขตธุรกิจคำ้ปลีกยงั
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ครอบคลุมถึงพ้ืนท่ีให้เช่ำเชิงพำณิชยบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส ซ่ึงบริษทัฯ จะคดัเลือกผูเ้ช่ำพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภำพและมำตรฐำนใน
กำรส่งมอบสินคำ้และบริกำรท่ีตอบโจทยก์ำรใชชี้วิตของผูโ้ดยสำรบีทีเอสและชุมชนใกลเ้คียง ตวัอย่ำงเช่น สินคำ้แฟชั่น 
บริกำรจดัส่งพสัดุ บริกำรควำมงำมต่ำง ๆ เป็นตน้ โดยมีเป้ำหมำยใหม่ในกำรสร้ำงแหล่งไลฟ์สไตลบ์นสถำนีรถไฟฟ้ำ  

ในกำรน้ี กำรประกอบธุรกิจคำ้ปลีกบนสถำนีรถไฟฟ้ำของบริษัทฯ ในระยะแรกประกอบด้วย 3 สถำนี ไดแ้ก่ 
สถำนีเซนต์หลุยส์ สถำนีเพลินจิตและสถำนีอนุสำวรียช์ัยสมรภูมิ โดยเร่ิมต้นท่ีสถำนีเซนต์หลุยส์เป็นสถำนีแรกซ่ึงเปิด
ให้บริกำรปลำยเดือนธนัวำคม 2564 ท่ีผำ่นมำ ส ำหรับสองสถำนีถดัไปอยูร่ะหว่ำงก่อสร้ำง และคำดว่ำจะเปิดให้บริกำรในช่วง
ไตรมำสท่ีสองของปี 2565  

  

(2) กำรตลำดและกำรแข่งขนั 

นโยบำยกำรตลำดท่ีส ำคญัของบริษทัฯ 

จำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ส่งผลต่อจ ำนวนผูโ้ดยสำรในระบบขนส่งมวลชน ซ่ึงรวมถึงระบบรถไฟฟ้ำบีทีเอส 
ลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญัจำกมำตรกำรกำรท ำงำนท่ีบำ้น กำรรักษำระยะห่ำงทำงสังคม และกำรปิดประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง
จ ำนวนผูโ้ดยสำรท่ีเป็นนกัท่องเที่ยวต่ำงชำติลดลงเป็นอย่ำงมำก ซ่ึงปัจจุบนัผูโ้ดยสำรรถไฟฟ้ำบีทีเอสจะเป็นคนไทยในพ้ืนท่ี
กรุงเทพและปริมณฑลเป็นหลกั ดังนั้น กำรเปิดให้บริกำรร้ำนเทอร์เทิลของบริษทัฯ สำขำแรกท่ีสถำนีเซนต์หลุยส์ จึงมี
นโยบำยกำรตลำดเน้นกำรเขำ้ถึงฐำนลูกคำ้คนไทย ผูใ้ชบ้ตัรแรบบิทและแอปพลิเคชนัแรบบิท ไลน์ เพยใ์นกำรช ำระเงิน และ
สมำชิกแรบบิท รีวอร์ดส เพื่อสร้ำงแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกัในเวลำอนัรวดเร็วผ่ำนกำรโปรโมทร้ำนคำ้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 
เช่น กำรน ำคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส มำเป็นส่วนลดในกำรซ้ือสินคำ้ภำยในร้ำน เพื่อส่งเสริมกำรขำย และกำรจดัโปรโมชัน่ 
ณ จุดขำย สินคำ้ลดรำคำพิเศษตำมรอบอำยุสินคำ้ และกิจกรรมทดลองชิม เป็นตน้ เพื่อสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดี และสร้ำง
ประสบกำรณ์กำรเลือกซ้ือเชิงบวกให้กบัลูกคำ้มำกขึ้น นอกจำกนั้นกำรคดัเลือกแบรนดร้์ำนคำ้ในส่วนพ้ืนท่ีให้เช่ำเชิงพำณิชย์
ยงัช่วยส่งเสริมระบบนิเวศน์บนพ้ืนท่ีคำ้ปลีก (Retail Ecosystem) ของบริษทัฯ อีกดว้ย ท ำให้ลูกคำ้สำมำรถเดินเลือกซ้ือสินคำ้
และรับบริกำรครบจบในท่ีเดียว นบัเป็นกำรสร้ำงประสบกำรณ์กำรจบัจ่ำยในพ้ืนท่ีคำ้ปลีกรูปแบบใหม่น้ีไดเ้ป็นอยำ่งดี 
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ภำพรวมอุตสำหกรรมในปี 2564 แนวโนม้และสภำพกำรแข่งขนัในอนำคต 

ในปี 2564 อุตสำหกรรมค้ำปลีกมีมูลค่ำประมำณ 2,913,000 ล้ำนบำท (วิจัยกรุงศรี) เพ่ิมขึ้นจำกปี 2563 
ประมำณ 60,000 ลำ้นบำท  โดยปัจจยัส ำคญัท่ีส่งผลต่ออุตสำหกรรมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ไดแ้ก่ กำรบริโภคภำยในประเทศ 
มำตรกำรภำครัฐจึงมีควำมส ำคญัในกำรกระตุน้เศรษฐกิจเพื่อให้เกิดกำรใช้จ่ำยของครัวเรือนเป็นอย่ำงมำก อย่ำงไรก็ดี จำก
สถำนกำรณ์โควิด-19 ในช่วง 2 ปีท่ีผำ่นมำ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภำคธุรกิจโดยรวมอยำ่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ผูป้ระกอบ
คำ้ปลีกในฐำนะหน่ึงในผูไ้ดรั้บผลกระทบอยำ่งรุนแรงและตอ้งปรับตวัอยำ่งมำกให้เขำ้กบัยคุดิจิทลัดว้ยกลยุทธ์ท่ีหลำกหลำย 
เพื่อบริหำรจดักำรรำยได ้ควบคุมรำยจ่ำย และกำรลงทุนให้เกิดประสิทธิภำพและสภำพคล่องของธุรกิจ โดยหน่ึงในกลยทุธ์ท่ี
ส ำคญัคือ กำรเข้ำถึงลูกคำ้ด้วยกำรท ำตลำดหลำยช่องทำง (Omni-Channel) ในกำรส่ือสำรและเติมเต็มควำมตอ้งกำรตำม
พฤติกรรมของลูกคำ้ ทั้ง Chat & Shop และ Click & Collect ดงันั้น หน้ำร้ำนจึงมีส่วนส ำคญัในกำรท ำหน้ำท่ีสร้ำงแรงจูงใจ
และน ำเสนอประสบกำรณ์ท่ีดีต่อลูกคำ้ ในขณะเดียวกนัช่องทำงออนไลน์ก็มีควำมจ ำเป็นต่อกำรให้ขอ้มูลสินคำ้และบริกำร 
กำรลงทุนพฒันำระบบโครงสร้ำงเทคโนโลยีของผูป้ระกอบกำร จึงมีควำมส ำคญัในกำรรักษำส่วนแบ่งกำรตลำด  

ส ำหรับธุรกิจให้เช่ำพ้ืนท่ีคำ้ปลีกในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล หำกเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2564 กบัปี 
2563 พบว่ำ อุปสงคมี์แนวโนม้ลดลงเลก็นอ้ยท่ี 5.99 ลำ้นตำรำงเมตร จำก 6.13 ลำ้นตำรำงเมตร คดิเป็นร้อยละ 2.2 และคำดวำ่
จะกลบัมำเพ่ิมขึ้นเฉล่ียในอตัรำร้อยละ 2.3 ถึงร้อยละ 4 ต่อปี ในปี 2565-2566 (วิจยักรุงศรี) ผูป้ระกอบกำรให้เช่ำพ้ืนท่ีจึงตอ้ง
บริหำรจดักำรอตัรำค่ำเช่ำ เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนให้แก่ผูเ้ช่ำ 

ส ำหรับภำพรวมกำรแข่งขนัในธุรกิจคำ้ปลีก ดว้ยบริษทัฯ เป็นผูเ้ล่นรำยใหม่ในธุรกิจน้ี จึงนับว่ำมีขนำดเล็ก
เม่ือเทียบกบัผูเ้ล่นรำยอื่น ๆ  ทั้งในแง่รำยได ้จ ำนวนสำขำ และจ ำนวนพ้ืนท่ีให้เช่ำเชิงพำณิชย ์อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯ เช่ือมัน่ว่ำ 
จำกศกัยภำพของท่ีตั้งร้ำนคำ้ปลีกและพ้ืนท่ีให้เช่ำเชิงพำณิชยข์องบริษทัฯ รวมถึงแนวทำงกำรท ำกำรตลำดท่ีเน้นสินค้ำ 
ท่ีมีคุณภำพและกำรให้บริกำรท่ีดี อีกทั้งมีทีมบริหำรท่ีมีควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์ในวงกำรคำ้ปลีกมำอย่ำงยำวนำน  
เหล่ำน้ีจะเป็นกุญแจส ำคญัของควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษทัฯ ไดใ้นอนำคต 

(3) กำรจดัหำสินคำ้เพื่อจ ำหน่ำยในร้ำนเทอร์เทิล 

สินคำ้อุปโภคบริโภคทัว่ไป อำหำรปรุงส ำเร็จพร้อมทำน และวตัถุดิบในกำรชงชำและกำแฟ บริษทัฯ ส่ังซ้ือ
จำกผูค้ำ้ปลีก ผูค้ำ้ส่ง ผูผ้ลิตสินคำ้ และผูจ้  ำหน่ำยวตัถุดิบ ซ่ึงปัจจุบนัมีประมำณ 20 รำย โดยมี 1 รำย เป็นผูจ้ดัหำสินคำ้หลกั 
ซ่ึงบริษทัฯ ยงัไม่มีโรงงำนผลิตเป็นของตนเอง  

1.2.3 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ 
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

1.3.1  โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

 

ข้อมูลของนิติบุคคลท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที ่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ช่ือนิติบุคคล / สถานทีต่ั้ง ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)2 

ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

หุ้นท่ีออกและจ าหน่าย

แล้วท้ังหมด (หุ้น) 

บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์
จ ำกดั 
333 อำคำรเลำ้เป้งงว้น 1 ชั้น 24  
ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจกัร  
กรุงเทพมหำนคร 10900 

โทรศพัท ์(66) 2091-5900 
โทรสำร (66) 2091-5928 

ส่ือส่ิงพิมพ ์ 
(กำร์ตูนและนวนิยำย) 

99.99 200,000,000 200,000 
(มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 

1,000 บำท) 

บริษทั วนัเวิลด ์มีเดีย จ ำกดั1 

333 อำคำรเลำ้เป้งงว้น 1 ชั้น 24  
ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจกัร  

ส่ือส่ิงพิมพ ์
(หนงัสือพิมพแ์จกฟรี) 

99.99 60,000,000 600,000 
(มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 

100 บำท) 
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ช่ือนิติบุคคล / สถานทีต่ั้ง ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)2 

ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

หุ้นท่ีออกและจ าหน่าย

แล้วท้ังหมด (หุ้น) 

กรุงเทพมหำนคร 10900 

โทรศพัท ์(66) 2091-5900 
โทรสำร (66) 2091-5928 

บริษทั ทรำนส์.แอด โซลูชัน่ จ ำกดั 
21 อำคำรทีเอสที ทำวเวอร์ ชั้น 21  
ถนนวิภำวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจกัร  
กรุงเทพมหำนคร 10900 

ให้บริกำรออกแบบ 
และติดตั้งระบบกำร
แสดงส่ือผสม 

18.35 49,046,400 490,464 
(มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 

100 บำท) 

บริษทั อำร์เอสแพลนบี จ ำกดั 
27 อำคำรอำร์เอสกรุ๊ป ทำวเวอร์ เอ  
ถนนประเสริฐมนูกิจ  
แขวงเสนำนิคม เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหำนคร 10900 

ท ำกำรตลำดและจดั
จ ำหน่ำยสินคำ้ 

10.00 50,000,000 500,000 
(มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 

100 บำท) 

หมำยเหตุ  1 หยดุด ำเนินพำณิชยกิจ ตั้งแต่เดือนธนัวำคม 2562  
2 ไม่มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ถือหุ้นในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมรวมกนัเกินกว่ำร้อยละ 10 ของหุ้น

ท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด 

1.3.2  ผูถื้อหุ้น 

(1) รำยช่ือผูถื้อหุ้น 10 รำยแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัท่ี 30 ธนัวำคม พ.ศ. 2564  

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. Phillip Securities (Hong Kong) Limited1, 2 175,950,000 48.133 

2. บริษทั ไทยเอน็วดีีอำร์ จ ำกดั 77,397,638 21.173 

3. นำยวนัชยั พนัธ์ุวิเชียร 54,776,500 14.985 

4. นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร2 19,550,000 5.348 

5. นำยอนุฤทธ์ิ เกิดสินธ์ชยั 17,350,000 4.746 

6. นำยสมบติั พำนิชชีวะ 6,000,000 1.641 

7. Kim Eng Securities (Hong Kong) Limited 3,106,672 0.850 

8. นำยสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ 1,264,000 0.346 
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ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

9. นำยไว ยิน มำน 773,900 0.212 

10. นำงสุนิทรำ ยวุบูรณ์ 560,700 0.153 

 อื่น ๆ 8,819,876 2.413 

รวม 365,549,286 100.00 

ท่ีมำ: บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
หมำยเหตุ  1 Silom Road Limited ถือหุ้นทั้งหมดผ่ำนคสัโตเดียนช่ือ Phillip Securities (Hong Kong) 

Limited และผู ้มีอ  ำนำจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) ของ Silom Road 
Limited คือ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li  

2 Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร เป็นผูถื้อหุ้นท่ีจดัอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
และออกเสียงไปในทำงเดียวกนั ซ่ึงโดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำร
จดักำรหรือกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

(2) รำยละเอียดผูถื้อหุ้นแบง่ตำมสัญชำติ 

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาต ิ จ านวนราย จ านวนหุ้น ร้อยละ 

ผูถื้อหุ้นสัญชำติไทย 684 186,430,136 51.00 

ผูถื้อหุ้นสัญชำติต่ำงดำ้ว 8 179,119,150 49.00 

รวมทั้งส้ิน 692 365,549,286 100.00 

* ขอ้บงัคบับริษทัฯ ก ำหนดห้ำมมิให้หุ้นของบริษทัฯ ถือโดยบุคคลต่ำงดำ้วในขณะใดขณะหน่ึงรวมกนั
เกินกว่ำร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด 

1.4  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน  390,549,286 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 
390,549,286 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว ้หุ้นละ 1 บำท และทุนช ำระแล้วจ ำนวน 365,549,286 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 
365,549,286 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ โดยบริษทัฯ ไม่มีหุ้น
ประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่ำงจำกหุ้นสำมญั และไม่มีกำรออกหลกัทรัพยป์ระเภทอื่น 
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1.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิ (ตำมงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร) หลงัหกัภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส ำรองตำมกฎหมำย และส ำรองอื่น ๆ ท่ีจ ำเป็นและเหมำะสม ทั้งน้ี อตัรำกำรจ่ำยเงินปัน
ผลดงักล่ำวอำจเปล่ียนแปลงได ้โดยขึ้นอยู่กบัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะตอ้ง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น  

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 รอบปีบัญชี 

รายละเอียด 2563 2562 2561 

ก ำไรต่อหุ้น (บำทต่อหุน้) (0.05) (0.36) (0.82) 

เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น) งดจ่ำยเงินปันผล งดจ่ำยเงินปันผล งดจ่ำยเงินปันผล 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรสุทธิ (ร้อยละ) งดจ่ำยเงินปันผล งดจ่ำยเงินปันผล งดจ่ำยเงินปันผล 
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2.  การบริหารจัดการความเส่ียง 

2.1  นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯ ตระหนกัว่า การบริหารความเส่ียงเป็นพ้ืนฐานส าคญัท่ีจะช่วยให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ 
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และช่วยลดอุปสรรคหรือบรรเทาความสูญเสียท่ีอาจ
เกิดขึ้นต่อฐานะทางการเงิน การปฏิบติังาน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในทางกลบักนั ยงัช่วยแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจให้กบับริษทัฯ ดว้ย  

บริษทัฯ จึงก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง ซ่ึงมีกรอบว่า (ก) บริษทัฯ จะด าเนินธุรกิจภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับได ้
เพื่อให้บรรลุแผนธุรกิจและเป้าหมายหลกัขององค์กร และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสีย โดย
ก าหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนกลยุทธ์ การจดัท าแผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปี และ 
(ข) การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในบริษทัฯ ตั้งแต่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน ในการระบุ 
วิเคราะห์ ประเมิน ดูแลตรวจสอบและควบคุมความเส่ียงท่ีสัมพนัธ์กบั กิจกรรม หนา้ท่ีและกระบวนการท างานในหน่วยงาน
ของตน  

ในการน้ี บริษทัฯ ไดน้ าการบริหารความเส่ียงตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission มาปรับใชใ้นการพฒันากระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ให้เหมาะสม โดยขั้นตอนหลกัประกอบดว้ย 
การก าหนดเป้าหมาย การระบุความเส่ียง การประเมินความเส่ียง การจดัการความเส่ียง การติดตาม และการรายงานผลการ
บริหารความเส่ียง  

2.2  ปัจจัยความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ปัจจยัความเส่ียงท่ีเปิดเผยในท่ีน้ีเป็นเพียงปัจจยัความเส่ียงท่ีบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นว่า มีนยัส าคญัท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อกลุ่มบริษทัฯ หรือผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ อย่างไรก็ดี อาจมีปัจจยัความเส่ียงอื่นท่ีบริษทัฯ มิอาจคาดหมายไดใ้นขณะน้ี 
หรือท่ีบริษทัฯ พิจารณาว่าไม่มีนยัส าคญัในปัจจุบนั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัฯ หรือผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ใน
อนาคตได ้

ธุรกิจส านักพมิพ์ 

(1) ความเส่ียงด้านอัคคีภัย อุทกภัย และภัยธรรมชาติอ่ืน ๆ ท่ีคลังสินค้า  

กลุ่มบริษทัฯ มีคลงัสินคา้เป็นของตนเอง เพื่อรับ จดัเก็บ จดัเตรียม กระจาย และขนส่งส่ิงพิมพ ์ทั้งพอ็กเก็ตบุ๊ก 
การ์ตูนญ่ีปุ่ น นิยาย และสินคา้ลิขสิทธ์ิต่าง ๆ ทั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯ และพนัธมิตรทางธุรกิจ จึงถือเป็นหน่ึงในฟันเฟืองท่ี
ส าคญัในระบบห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มบริษทัฯ โดยคลงัสินคา้ของกลุ่มบริษทัฯ ตั้งอยู่ท่ี ถนนบางนา-ตราด กม. 10 ซ่ึงมี
ขนาดพ้ืนท่ีเพียงพอสามารถรองรับการจัดเก็บสินค้าได้อย่างเหมาะสม และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ท าให้
คล่องตวัในการท างาน ตลอดจนมีการรักษาความปลอดภยั เพื่อป้องกนัภยัจากสภาพแวดลอ้มภายนอก อย่างไรก็ดี กรณีมี
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ความเสียหายเกิดขึ้นกบัคลงัสินคา้ของกลุ่มบริษทัฯ จากภยัธรรมชาติ อุบติัเหตุ หรือเหตุอื่นใดท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ย่อม
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั กลุ่มบริษทัฯ จึงก าหนดคู่มือการปฏิบติังานในคลงัสินคา้
และมาตรการรักษาความปลอดภยัไวอ้ย่างชัดเจนและเข้มงวด มีการติดตั้งถงัดับเพลิงครอบคลุมทุกจุดในคลงัสินคา้ ซ่ึง
รวมถึงระหว่างชั้นเก็บสินคา้ มีการจดัอบรมการใช้อุปกรณ์ดบัเพลิงให้แก่พนักงานเป็นประจ าทุกปี มีการตรวจสภาพและ
ปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อลดความเส่ียงท่ีคาดไม่ถึงเก่ียวกบัภยัต่าง ๆ ท่ีอาจเกิด
ขึ้นกบัคลงัสินคา้ อีกทั้งยงัไดจ้ดัท าประกนัภยัความเส่ียงภยัต่อทรัพยสิ์นและสินคา้ของกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงประกนัภยัความ
รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ซ่ึงครอบคลุมต่อความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได ้โดยมูลค่าเงินเอาประกนัภยัสอดคลอ้งกบั
มูลค่าทรัพยสิ์นในคลงัสินคา้ดว้ย 

(2) ความเส่ียงจากความผิดพลาดของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ 

ในอดีต กลุ่มบริษทัฯ ประสบปัญหาเร่ืองการบริหารสินคา้คงคลงัและการจดัส่งสินคา้ให้ถึงมือลูกคา้ท่ีส่ังซ้ือ
ส่ิงพิมพผ์า่นช่องทางออนไลน์ของกลุ่มบริษทัฯ จากการขาดการบูรณาการกนัระหว่างระบบขายสินคา้หนา้ร้านกบัระบบการ
จดัการคลงัสินคา้ ท าให้ลูกคา้ขาดความเช่ือมัน่ กระทบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของกลุ่มบริษทัฯ เป็นอย่างมาก กลุ่มบริษทัฯ 
ไดต้ระหนกัถึงผลกระทบดงักล่าวเป็นอย่างดี จึงไดศึ้กษาถึงสาเหตุและปัญหาท่ีเกิดขึ้น จนปรับปรุงและพฒันาเป็นเวบ็ไซต ์
อีคอมเมิร์ซช่ือเนจาวูท่ี www.nejavu.com ซ่ึงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน ให้มีฟังก์ชันการใช้งานท่ีง่ายไม่ซับซ้อน เป็นมิตรกับ
ผูใ้ช้งาน มีการแสดงขอ้มูลสินคา้ประกอบการตดัสินใจของลูกคา้อยา่งละเอียด ชดัเจน และครบถว้น  และน าระบบการขาย
สินคา้แบบหน้าร้าน (Point of Sale System) ท าให้กลุ่มบริษทัฯ สามารถทราบและตรวจสอบขอ้มูลค าส่ังซ้ือสินคา้ ขอ้มูล
สินคา้คงคลงั และยอดขายไดท้นัที อีกทั้งยงัน าระบบช าระเงินของ 2C2P ท่ีไดม้าตรฐานสากลและมีความปลอดภยัสูงมาใช้
ในการรับช าระค่าสินคา้ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีช่องทางให้ลูกคา้สามารถติดต่อมายงัผูดู้แลระบบไดโ้ดยตรง เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ จะยงัคงพฒันาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ือง ผ่านการรับฟังความเห็นของ
ลูกคา้ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดให้กบัลูกคา้ ท าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

(3) ความเส่ียงจากการประเมินมูลค่าของสินค้าคงเหลือ  

ส่ิงพิมพ์ของกลุ่มบริษทัฯ จ ำหน่ำยผ่ำนร้ำนหนังสือเป็นส่วนใหญ่ โดยกลุ่มบริษทัฯ มีข้อตกลงจะรับคืน
ส่ิงพิมพท่ี์ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได ้อนัอำจเป็นเหตุให้มีส่ิงพิมพก์ลำยเป็นสินคำ้คงเหลือ ซ่ึงมีโอกำสเส่ือมคุณภำพ เสียหำย และ
ลำ้สมยัเม่ือเวลำผำ่นไป ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จึงให้ควำมส ำคญักบักำรคดัเลือกหวัหนงัสือผำ่นกำรรับฟังผลตอบรับและควำม
คิดเห็นของลูกคำ้ และอยู่ในกระแสควำมสนใจเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ ให้จ ำนวนกำรผลิตตรงกบัควำมตอ้งกำรในตลำด 
ควบคู่กบักำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรบริหำรคลงัสินคำ้ เพื่อให้สินคำ้คงเหลือและยอดสะสมในแต่ละปีอยู่ในปริมำณท่ีน้อย
ท่ีสุด นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีนโยบำยกำรตั้งค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ส ำหรับสินคำ้ท่ีเส่ือมสภำพ ลำ้สมยั และคำ้งนำน โดย
สินคำ้คงเหลือท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 12 เดือน มำกกว่ำ 24 เดือน และมำกกว่ำ 36 เดือน จะมีกำรพิจำรณำมูลค่ำสุทธิท่ีประมำณร้อย
ละ 50 ร้อยละ 75 และร้อยละ 98 ของรำคำท่ีจะขำยของสินค้ำคงเหลือ นอกจำกนั้น กลุ่มบริษทัฯ มีวิธีกำรระบำยสินค้ำ
คงเหลือด้วยกำรลดรำคำพิเศษ กำรจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมกำรขำยในบูธจ ำหน่ำยหนังสือตำมงำนต่ำง ๆ ส ำหรับ
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หนังสือกำร์ตูนญ่ีปุ่ นท่ีมีเล่มต่อเน่ือง กลุ่มบริษทัฯ จะด ำเนินกำรน ำเล่มท่ีออกใหม่จ ำหน่ำยควบคู่ไปกบัเล่มท่ีได้เคยวำง
จ ำหน่ำยก่อนหนำ้แลว้ ซ่ึงรวมถึงกำรน ำหนงัสือกำร์ตูนญ่ีปุ่ นท่ีมีกำรออกครบทุกเล่มแลว้มำจดัเป็นชุดเพื่อจดัจ ำหน่ำย 

ปี 2564 2563 2562 2561 

ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัย (ล้านบาท) 12.05 16.82 14.08 18.70 

คิดเป็นร้อยละของยอดขายหนังสือสุทธ ิ 15 26 29 44 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) จากปีก่อนหน้า (ร้อยละ) (28) 19 (25)  

ร้อยละของค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัย     

- บริษัทฯ 55 61 68 66 

- NGE 45 39 32 34 

(4) ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะอตุสาหกรรมส่ิงพมิพ์ 

จากสภาวะถดถอยอยา่งต่อเน่ืองของอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ ์โดยเฉพาะอยา่งย่ิงส่ิงพิมพแ์บบเดิมท่ีค่อย ๆ ลดความ
นิยมลง ส่งผลให้ผูป้ระกอบธุรกิจส่ิงพิมพ์หลายรายท่ีไม่ยอมหรือไม่สามารถปรับตัวไดต้ามสถานการณ์ ประสบปัญหา
ขาดทุน และบางแห่งทยอยปิดตวัลง ขณะท่ีบางแห่งเร่งปรับตวัเขา้สู่ดิจิทลัท่ีเขา้มาทดแทนส่ิงพิมพแ์บบเดิมตามการพฒันา
อย่างรวดเร็วและประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทลั ทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีให้เลือกมากมายหลากหลายใน
ราคาท่ีถูกลง การเขา้ถึงขอ้มูลในโลกอินเทอร์เน็ตท่ีง่ายขึ้น ผูค้นจึงเปิดรับส่ือดิจิทลัท่ีมีคอนเทนตใ์ห้เลือกตามความสนใจ และ
ใชเ้วลาอยูก่บัอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์นานขึ้น โดยเฉพาะฐานลูกคา้การ์ตูนญ่ีปุ่ นอยา่งวยัรุ่นและกลุ่มคนท างานท่ีเติบโตมากบั
ยคุแรกของการเขา้มาของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และเทคโนโลยดิีจิทลัเม่ือเปรียบเทียบกบัคนในวยัอื่น เห็นไดจ้ากการเติบโต
อยา่งต่อเน่ืองของตลาดอีบุ๊ก  

กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงการเขา้มามีบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทลัดงักล่าว จึงปรับแนวทางการด าเนินธุรกิจ 
ซ่ึงรวมถึงงานดา้นการตลาดและการขาย เพื่อลดผลกระทบในทางลบท่ีคาดการณ์ได้ให้มากท่ีสุด และเพื่อรักษารายได้ใน
ธุรกิจส านกัพิมพข์องกลุ่มบริษทัฯ เช่น การคดัเลือกหวัหนงัสือให้มีความหลากหลายมากย่ิงขึ้นเพ่ือขยายฐานนกัอ่านท่ีจะเขา้
มาเป็นลูกคา้ของกลุ่มบริษทัฯ การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับโลกในยุคดิจิทลั การ
เพ่ิมลิขสิทธ์ิหนงัสือต่าง ๆ ในรูปแบบอีบุ๊ก การเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายส่ิงพิมพบ์นแพลตฟอร์มออนไลน์ การรับฝากขายสินคา้
ลิขสิทธ์ิของพนัธมิตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงพิมพข์องกลุ่มบริษทัฯ มาจ าหน่ายบนเนจาวูฯ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของสินคา้
ในเนจาวูฯ และเพ่ือให้บริการเบ็ดเสร็จแก่ลูกคา้ในเวบ็ไซต์เดียวแทนท่ีจะตอ้งแยกซ้ือผ่านหลายเวบ็ไซต์ท่ีอาจมีความยุ่งยาก
และค่าขนส่งท่ีเพ่ิมมากขึ้น การเพ่ิมบริการรับแปลคอนเทนตก์าร์ตูนออนไลน์ เป็นตน้  
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(5) ความเส่ียงจากช่องทางหลักในการจ าหน่ายส่ิงพมิพ์ 

กลุ่มบริษทัฯ จ าหน่ายส่ิงพิมพผ์า่นช่องทางต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย เพื่อให้สินคา้ของกลุ่มบริษทัฯ เขา้ถึงลูกคา้ได้
ตามความสนใจ พฤติกรรมการซ้ือ และวิถีการใชชี้วิต โดยช่องทางหลกัส าหรับพ็อกเก็ตบุ๊กคือ ร้านหนังสือชั้นน า ซ่ึงเป็น
ช่องทางท่ีส่งเสริมภาพลกัษณ์สินค้า เน่ืองจากพ้ืนท่ีและวิธีการจดัวางสินค้าจะมีการแบ่งตามประเภทและหมวดอย่างชัดเจน 
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2559 ผูรั้บจดัจ าหน่ายไดเ้ปล่ียนนโยบายการกระจายหนังสือไปยงัร้านหนังสือโดยใช้วิธีการคดัสรร
ยอดกระจายสินคา้จากสถิติการขายในแต่ละหมวดหนังสือ  ดังนั้น หนังสือท่ีพิมพ์ออกมาจะถูกจ ากัดพ้ืนท่ีการวางท่ีร้าน
หนังสือเพียงบางสาขา ส่งผลให้นกัอ่านหาซ้ือหนังสือไดย้ากขึ้น ส่งผลกระทบต่อยอดขายและผลการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทัฯ ในภาพรวม ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จึงไดป้รับวิธีการจดัจ าหน่าย โดยติดต่อและเปิดหน้าบญัชี เพื่อจ าหน่ายหนังสือ
โดยตรงกบัร้านหนงัสือขนาดใหญ่ท่ีมีหลายสาขาตามความเหมาะสมของแต่ละประเภทและหมวดของหนงัสือ เน่ืองจากการ
จ าหน่ายโดยตรงน้ี นอกจากจะเป็นการลดค่าคอมมิชชันท่ีตอ้งจ่ายให้กบัผูรั้บจดัจ าหน่ายแลว้ ยงัท าให้กลุ่มบริษทัฯ ทราบ
ความต้องการท่ีแท้จริงของหนังสือแต่ละประเภทแต่ละหมวด และสามารถบริหารสินค้าคงคลงัและต้นทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

ส าหรับการ์ตูนญ่ีปุ่ น กลุ่มบริษทัฯ จ าหน่ายผ่านเอเย่นต์ท่ีจดัจ าหน่ายการ์ตูนเป็นหลกั ก่อนเอเย่นต์เหล่าน้ีจะ
กระจายสินค้าต่อไปยงัร้านหนังสือค้าปลีกรายย่อย ซ่ึงมีพ้ืนท่ีส าหรับจัดวางจ ากัด ไม่มากพอส าหรับการตกแต่งดิสเพลย์
หนงัสือ ท าให้หนงัสืออยูใ่นต าแหน่งท่ีไม่โดดเด่น อาจจะท าให้เสียโอกาสในการขาย อีกทั้งร้านหนงัสือคา้ปลีกรายยอ่ยส่วน
ใหญ่มกัเป็นธุรกิจครอบครัวขนาดเลก็ท่ีท ามาเป็นเวลานาน ไม่มีระบบบนัทึกการขายท่ีแน่นอน ท าให้ยากต่อการท่ีจะติดตาม
ยอดขายท่ีชัดเจน อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 กลุ่มบริษทัฯ ไดป้รับกลยทุธ์เพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งในการจ าหน่ายผ่านช่องทางน้ี เช่น การจดัจ าหน่ายการ์ตูนแบบจดัชุดรวมเล่มเพื่อเก็บสะสม ซ่ึงถือเป็นการสร้างกิมมิค
ให้ร้านคา้ปลีกรายยอ่ยยงัคงมีความน่าสนใจ เป็นตน้ 

นอกจากช่องทางหลกัดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัฯ ยงัจดัจ าหน่ายส่ิงพิมพผ์่านอีคอมเมิร์ซและแพลตฟอร์ม
อีบุ๊ก ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง เพราะสร้างความสะดวกให้ลูกค้าในการให้ข้อมูลประกอบการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ โดยไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทาง ถือเป็นอีกช่องทางจ าหน่ายท่ีลดความเส่ียงจากช่องทางหลกัในการจ าหน่าย
ส่ิงพิมพด์งักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี สัดส่วนรายไดส่ิ้งพิมพข์องกลุ่มบริษทัฯ ตามช่องทางจ าหน่าย สามารถพิจารณาไดใ้นขอ้ 1.2.2 
ภายใตห้วัขอ้ ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 

(6) ความเส่ียงด้านการจัดหาลิขสิทธิ์ส่ิงพมิพ์   

ในการประกอบธุรกิจส านักพิมพ์ กลุ่มบริษทัฯ ไม่ได้เป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพ์ แต่เป็นการซ้ือลิขสิทธ์ิ
ส่ิงพิมพจ์ากเจา้ของลิขสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นนกัเขียนหรือส านกัพิมพท์ั้งในและต่างประเทศ เพ่ือน ามาผลิตและจดัจ าหน่ายเพียงรายเดียว
ในประเทศไทย ซ่ึงสัญญาเพื่อให้ไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิส่วนใหญ่มีระยะเวลา 3 ถึง 7 ปี โดยกลุ่มบริษทัฯ มีสิทธิต่ออายสัุญญาไดใ้น
ราคาและเง่ือนไขเดิม และเจา้ของลิขสิทธ์ิสามารถยกเลิกสัญญาได้ หากกลุ่มบริษทัฯ ผิดสัญญา และ/หรือมีปัญหาด้าน
การเงิน และ/หรืออยูใ่นสถานะลม้ละลาย ดงันั้น หากกลุ่มบริษทัฯ ไม่สามารถจดัหาลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพท่ี์ตอ้งการมาผลิตและจดั
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จ าหน่าย หรือสัญญาเพื่อให้ไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิถูกยกเลิกหรือไม่สามารถต่ออายุสัญญาได ้อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน และผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ได ้

อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมา กลุ่มบริษทัฯไม่เคยประสบปัญหาดา้นการจดัหาและซ้ือลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพจ์ากเจา้ของ
ลิขสิทธ์ิ เน่ืองจากตลาดส่ิงพิมพมี์ขนาดใหญ่ จึงมีลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ ให้เลือกซ้ือเป็นจ านวนมาก ประกอบกบั
กลุ่มบริษทัฯ มีความสัมพนัธ์อนัดีกบันกัเขียนและส านกัพิมพท่ี์มีช่ือเสียงหลายราย และประสบความส าเร็จในการผลิตและ
จดัจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือมาอย่างต่อเน่ือง ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จึงสามารถเลือกซ้ือลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพท่ี์ตอ้งการและ
ไดรั้บความไวว้างใจจากเจา้ของลิขสิทธ์ิในการให้ลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพท่ี์มีแนวโน้มว่าจะไดรั้บความนิยมสูงมาผลิตและจดัจ าหน่าย 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัปฏิบติัตามสัญญาอยา่งเคร่งครัด จึงไม่มีปัญหาเร่ืองการถูกบอกเลิกสัญญาหรือเจรจาต่ออายสัุญญา 
โดยกลุ่มบริษทัฯ ยงัไดว้างแผนการผลิตและจ าหน่ายส่ิงพิมพท่ี์หลากหลายทั้งเชิงเน้ือหาและเจา้ของลิขสิทธ์ิ อีกทั้งยงัเพ่ิม
สัดส่วนการผลิตและจ าหน่ายส่ิงพิมพข์องนกัเขียนคนไทย เพื่อลดการพึ่งพิงเจา้ของลิขสิทธ์ิรายใดรายหน่ึงมากจนเกินไป  

(7) ความเส่ียงจากการลักลอบท าซ ้าเน้ือหา 

ท่ีผา่นมา มีเวบ็ไซตท่ี์ลกัลอบน าเสนอส่ิงพิมพอ์ยา่งผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ์ตูนญ่ีปุ่ น อยูพ่อสมควร 
ลูกคา้บางส่วนไดบ้ริโภคส่ิงพิมพด์งักล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ลูกคา้ตดัสินใจไม่ซ้ือสินคา้ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกกฎหมาย 
ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงต้องคัดเลือกเน้ือหาท่ีโดดเด่น แตกต่าง มีเอกลักษณ์ เพื่อจ าหน่ายในรูปแบบอีบุ๊ก พร้อมกับใช้
เทคโนโลยีท่ีมีความปลอดภยั และให้บริการท่ีเป็นเลิศในราคาท่ีน่าสนใจ ตลอดจนมีวิธีการน าเสนอท่ีเหนือกว่าเวบ็ไซตท่ี์ผิด
กฎหมาย รวมทั้งเขา้เจรจากบัเจา้ของเวบ็ไซตเ์หล่านั้นให้เป็นช่องทางการรีวิวให้ค  าวิจารณ์ส่ิงพิมพข์องกลุ่มบริษทัฯ แทนการ
ลกัลอบน าเสนอส่ิงพิมพอ์ยา่งผิดกฎหมาย ซ่ึงท่ีผา่นมาไดรั้บผลตอบรับที่น่าพึงพอใจ 

ธุรกิจค้าปลีก 

(1) ความเส่ียงด้านจ านวนผู้โดยสารบีทีเอสลดลง 

ธุรกิจคา้ปลีกของบริษทัฯ เร่ิมตน้ท่ีพ้ืนท่ีภายในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ซ่ึงมีโอกาสเติบโตตามจ านวนผูโ้ดยสาร
บีทีเอสท่ีเพ่ิมมากขึ้นจากการขยายโครงข่ายและเส้นทางการเดินรถท่ีครอบคลุมและเขา้ถึงพ้ืนท่ีส าคญัตามแผนแม่บทระบบ
ขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (M-MAP ปี 2553 ถึง 2572) ของส านกังานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและการจราจร หากมีปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบจ านวนผูโ้ดยสารอย่างมีนัยส าคญั ไม่ว่าจะเป็นความล่าชา้จากการพฒันา
ระบบขนส่งมวลชนทางราง การประทว้งหรือชุมนุมทางการเมือง การมีโรคระบาด อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะ
ทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ได ้

ส าหรับการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ท่ีผ่านมา ภาครัฐจ าเป็นตอ้งออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด 
เช่น การขอความร่วมมือให้จ ากดัการเดินทางโดยให้ท างานท่ีบา้น การลดการอยู่ร่วมกนัในพ้ืนท่ีแออดั การรักษาระยะห่างทาง
สังคม เป็นต้น ท าให้จ านวนผูโ้ดยสารบีทีเอสและจ านวนเท่ียวการเดินทางในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลกั (สายสีลม
เช่ือมต่อระหว่างสถานีสนามกีฬาแห่งชาติและสถานีสะพานตากสิน และสายสุขุมวิท เช่ือมต่อระหว่างสถานีหมอชิตและสถานี
อ่อนนุช) ลดลงอยา่งมีนยัส าคญักว่าร้อยละ 40 (ขอ้มูลจากกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส
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โกรท) อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ คาดว่า จากจ านวนประชากรท่ีไดรั้บการฉีดวคัซีน การผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ 
รวมถึงการเปิดประเทศเพื่อตอ้นรับนักท่องเท่ียว จะท าให้จ านวนผูโ้ดยสารบีทีเอสกลบัมาเติบโตเช่นเดิม เม่ือสามารถเปิด
เมืองไดอ้ยา่งเตม็รูปแบบ บริษทัฯ จึงไดพ้ฒันาสินคา้และบริการที่อ  านวยความสะดวกและสอดรับกบัความตอ้งการหลกัของ
ผูสั้ญจรผ่านบีทีเอส เช่น อาหารปรุงส าเร็จ เคร่ืองด่ืม เบเกอร่ี แกดเจ็ต บริการจดัส่งพสัดุ สินคา้แฟชั่นไลฟ์สไตล์ เป็นต้น  
ท าให้สถานีรถไฟฟ้ากลายเป็นแหล่งไลฟ์สไตล์ท่ีลูกคา้สามารถเลือกซ้ือสินคา้คุณภาพและใช้บริการท่ีครบครัน นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ยงัคงให้ความส าคญักบัการส ารวจและวิจยัพฤติกรรมของผูโ้ดยสารบีทีเอสและชุมชนบริเวณใกลเ้คียงเพื่อน ามา
วิเคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้ ท าให้สามารถน าเสนอสินคา้และบริการต่าง ๆ ไดอ้ยา่งตรงใจลูกคา้มากท่ีสุด 

(2) ความเส่ียงด้านการบริหารสินค้าคงคลัง 

ดว้ยสินคา้หลกัของร้านเทอร์เทิลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (ก) อาหารและเคร่ืองด่ืมชงสด และ (ข) สินคา้
อุปโภคบริโภค ซ่ึงบางส่วนมีอายกุารเก็บรักษาท่ีส้ันประมาณ 1 วนัถึง 5 วนั ดงันั้น อาจมีการสูญเสียของสินคา้จากการท าลาย
สินคา้ท่ีใกลห้มดอายุ หากประมาณการการหมุนเวียนของสินคา้ไม่สอดคลอ้งกบัจ านวนผูซ้ื้อสินคา้ท่ีบริษทัฯ คาดการณ์ไว ้
ท าให้รายไดไ้ม่เป็นไปตามเป้าหมาย และตน้ทุนการขายสูงขึ้น อนัส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผล
การด าเนินงานของบริษทัฯ ดงันั้น เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดรอบจดัส่งสินคา้ของผูค้า้ปลีก ผูค้า้ส่ง 
และผูผ้ลิตสินคา้ให้มีความถ่ี และใช้ระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ในการบริหาร
จดัการสินคา้และยอดขาย ซ่ึงรวมถึงการหมุนเวียนของสินคา้ และผลตอบรับจากการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายหรือโปรโมชนั
ของบริษทัฯ ทั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารตน้ทุน การควบคุมค่าใชจ้่าย และการจดัการสินคา้คงคลงั ท าให้การส่ัง
สินคา้จากผูค้า้ปลีก ผูค้า้ส่ง และผูผ้ลิตสินคา้ในแต่ละคร้ังมีจ านวนเพียงพอเพื่อการจ าหน่าย และประเภทสินคา้เหมาะสมกบั
สถานท่ีตั้งของสาขาร้านเทอร์เทิลดว้ย  

(3) ความเส่ียงด้านสรรหาบุคลากร 

เน่ืองจากธุรกิจคา้ปลีกเป็นธุรกิจใหม่ของบริษทัฯ ท าให้บริษทัฯ ตอ้งสรรหาบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญในจ านวนท่ีพอเหมาะกบัการประกอบธุรกิจ ซ่ึงบางคร้ังอาจอยู่ภายใตเ้ง่ือนเวลาท่ีจ ากดั ดงันั้น เพ่ือลดความเส่ียง
ดังกล่าว บริษทัฯ จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพ่ือรองรับธุรกิจค้าปลีก ทั้งงานส่วนสาขาของร้านค้าเทอร์เทิลและงาน
สนบัสนุนส่วนกลาง ตั้งแต่ท่ีบริษทัฯ ตดัสินใจเขา้ท าธุรกิจน้ี และมีการเตรียมแผนการเปิดรับสมคัรและฝึกอบรมให้แก่พนกังาน
สาขาของร้านเทอร์เทิลท่ีสอดคลอ้งกบัแผนก่อสร้างและก าหนดการเปิดร้านในแต่ละสาขา นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีนโยบาย
การบริหารค่าตอบแทนอย่างสมเหตุสมผล และสามารถแข่งขนักบับริษทัอื่นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนัได ้เพื่อลดอตัรา
การลาออกของพนกังานสาขา ท าให้การให้บริการในร้านเทอร์เทิลเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีมาตรฐาน และถือเป็นการลด
ค่าใชจ้่ายในการสรรหาและอบรมพนกังานสาขาใหม่อีกทางหน่ึงดว้ย  

นอกจากความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจขา้งตน้ กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีความเส่ียงจากการท่ีมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่เกินกว่าร้อยละ 50 
กล่าวคือ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 Silom Road Limited (ถือหุ้นทั้งหมดผ่านคสัโตเดียนช่ือ 
Phillip Securities (Hong Kong) Limited) และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ถือหุ้นในบริษทัฯ รวมกันจ านวน 195,500,000 หุ้น  
คิดเป็นร้อยละ 53.48 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด จึงมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายและบริหารจดัการกลุ่ม
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บริษทัฯ และมีอ านาจควบคุมและสามารถใชสิ้ทธิคดัคา้นหรือไม่อนุมติัการลงมติท่ีส าคญัในการประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองต่าง ๆ 
ท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดให้ตอ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจโดยยึดมัน่และปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงรวมถึง
การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั มีการก าหนดมาตรการการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบักรรมการ ผูถื้อหุ้นใหญ่ ผูมี้
อ  านาจควบคุมกิจการ รวมถึงบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโชน์ ซ่ึงบุคคลดงักล่าวจะไม่มีสิทธิในการอนุมติัรายการนั้น 
ๆ เพื่อให้การเขา้ท ารายการนั้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส และมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ เพ่ือท าหน้าท่ีถ่วงดุลและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของผูบ้ริหารและดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ซ่ึงท่ีผา่นมา ผูถื้อหุ้นใหญ่กลุ่มดงักล่าวไดใ้ห้การสนบัสนุน
การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ดว้ยดีเสมอมา  
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3. การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน 

บริษัทฯ และบริษทัย่อย ด ำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐำนของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ จำกกำรท่ีลกัษณะธุรกิจของกลุ่ม
บริษทัฯ ซ่ึงเช่ือว่ำเป็นหน่ึงในส่ิงท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในวิถีกำรด ำเนินชีวิตของผูค้น เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน ทั้งกำรสร้ำงโอกำสและกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงสมดุล กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง
ขององคก์ร ซ่ึงรวมถึงกำรติดตำมควำมเส่ียงอุบติัใหม่ กำรพิจำรณำให้กำรด ำเนินกิจกรรมและกำรตดัสินใจทำงธุรกิจท่ีไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบทำงลบ แตมุ่่งเนน้ให้เกิดผลลพัธ์เชิงบวกแก่สังคมและส่ิงแวดลอ้ม กำรสร้ำงและพฒันำนวตักรรมองคก์ร 
รวมทั้งกำรมีปฏิสัมพนัธ์และควำมร่วมมือกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม  

ด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

กลุ่มบริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจและบริหำรงำนอย่ำงยุติธรรม โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงแนวทำงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน  ตลอดจนปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดโดยหน่วยงำนก ำกบัดูแล อีกทั้งยงัเสริมสร้ำงและสนับสนุนให้กำรก ำกบัดูแลกิจกำร
และกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงเป็นหน่ึงในวฒันธรรมองคก์รของกลุ่มบริษทัฯ  

ด้านส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มบริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจและบริหำรงำนดว้ยควำมใส่ใจต่อผลกระทบทำงส่ิงแวดลอ้ม จึงมุ่งมัน่พฒันำสินคำ้ท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ลดขั้นตอนกำรท ำงำนท่ีไม่เกิดมูลค่ำ และบริหำรจดักำรทรัพยำกรอยำ่งรู้คุณค่ำและมีประสิทธิภำพ โดย
กำรลดปริมำณขยะท่ีเกิดจำกกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงให้กำรสนบัสนุนและส่งเสริมโครงกำรหรือกิจกรรม
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

ด้านสังคม 

กลุ่มบริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจและบริหำรงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งภำยในและภำยนอก
องค์กร ไม่ว่ำจะเป็นกำรมุ่งเน้นและสนับสนุนกำรสร้ำงประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงบริเวณรอบ
ส ำนักงำนใหญ่และร้ำนเทอร์เทิล (รวมเรียกว่ำ “สถานประกอบการ”) รวมทั้งเป็นกำรส่งต่อควำมสุขจำกกลุ่มบริษทัฯต่อ
ชุมชนและขยำยต่อไปสู่สังคม กำรปฏิบติัต่อพนกังำนอย่ำงเท่ำเทียม เสมอภำค และเป็นธรรมบนพ้ืนฐำนของกำรเคำรพสิทธิ
มนุษยชน ทั้งในดำ้นกำรจำ้งงำน ค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร ควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัในท่ีท ำงำน และกำรพฒันำทกัษะ
และศกัยภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกร  
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3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

5 กิจกรรมหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งน้ี เพื่อให้กิจกรรมหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ บรรลุเป้ำหมำย กลุ่มบริษทัฯ มีกิจกรรมสนบัสนุนใน
ดำ้นต่ำง ๆ เช่น (ก) กำรบริหำรงำนบุคคล เร่ิมตั้งแต่กระบวนกำรสรรหำคดัเลือกบุคลำกร กำรพฒันำทกัษะและศกัยภำพของ
บุคลำกร ไปจนถึงกำรประมินผลกำรปฏิบติังำน กำรก ำหนดค่ำตอบแทน และกำรรักษำบุคลำกร (ข) กำรบริหำรควำมเส่ียง 
ซ่ึงมีขั้นตอนกำรระบุควำมเส่ียง กำรประเมินควำมเส่ียง กำรจดักำรควำมเส่ียง กำรน ำแผนไปปฏิบติัและกำรติดตำมดูแล และ
ท ำกำรทบทวนและปรับปรุงแผนจดักำรควำมเส่ียง (ค) ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อใชจ้ดักำรกบัขอ้มูลของกลุ่มบริษทัฯ 
และ (ง) กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นตน้ 
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3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ร โดยดูแลให้ไดรั้บกำรปฏิบติั
อย่ำงเหมำะสม เสมอภำค และเป็นธรรม เพรำะกลุ่มบริษทัฯ เช่ือมั่นว่ำ ควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มมี
ควำมส ำคญัต่อกำรสร้ำงมูลค่ำทำงธุรกิจ กำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน และควำมส ำเร็จในระยะยำว  

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร 

ผูถื้อหุ้น - กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส
และตรวจสอบได ้ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี  

- ผลประกอบกำรท่ีเติบโต มัน่คงและ
ยัง่ยืน 

- รำยงำนผลประกอบกำรของบริษทัฯ รำยไตรมำส
และรำยปี โดยเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกตอ้ง 
และตรงเวลำ 

- รำยงำนสำรสนเทศท่ีส ำคญัของบริษทัฯ ผำ่นระบบ
ของตลำดหลกัทรัพยฯ์ 

- จัดกำรประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นประจ ำปีและกำร
ประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้น เพื่อให้ผูถื้อหุ้นรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินงำน และพิจำรณำอนุมัติธุรกรรมท่ี
ส ำคญัของกลุ่มบริษทัฯ 

- จดัท ำและติดตำมให้มีกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำร คู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในกำร
ท ำงำน และนโยบำยกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนต่ำง ๆ  
รวมถึงนโยบำยและแนวปฏิบติัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง  

พนกังำน - กำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียม เสมอภำค 
และเป็นธรรมบนพ้ืนฐำนของกำร
เคำรพสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐำนตำม
กฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัต่ำง ๆ   

- ค่ ำต อ บ แท น แล ะส วัส ดิ ก ำร ท่ี
เหมำะสม 

- กำรเรี ยน รู้  ฝึ กอบรม และพัฒนำ
ควำมสำมำรถของพนักงำนอย่ำง
ต่ อ เน่ื อ ง  รวม ถึ งก ำรให้ โอก ำส
ควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพ 

- สภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนท่ีดี 

- จดัท ำระเบียบขอ้บงัคบักำรท ำงำนเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร และประกำศให้พนกังำนทรำบทุกคร้ังเม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลง เพื่อให้กำรปฏิบติัต่อพนกังำนทุกคนของ
บริษทัฯ เป็นไปอยำ่งเท่ำเทียม เสมอภำค และเป็นธรรม 

- ส ำรวจและปรับปรุงค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรของ
บริษทัฯ เพื่อให้สำมำรถแข่งขนักับอุตสำหกรรม
เดียวกนัได ้

- สนับสนุนให้พนักงำนเข้ำอบรมหลกัสูตรต่ำง ๆ 
ทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ร 

- สร้ำงวัฒนธรรมและบรรยำกำศกำรท ำงำน 
ท่ี ดี  และดูแลให้ มี ควำมปลอดภัยและอำชีว 
อนำมยัในกำรท ำงำน 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร 

ลูกคำ้ - สินค้ำและบริกำรท่ีหลำกหลำย มี
คุณภำพและปลอดภัย  ในรำคำท่ี
สมเหตุสมผล  

- กำรให้ บ ริ กำรหลังกำรขำย  กำร
รับประกันคุณภำพสินค้ำ และกำร
เปล่ียนคืนสินคำ้ท่ีช ำรุดบกพร่อง 

- พฒันำสินคำ้และบริกำร ผ่ำนกำรรับฟังและวิเครำะห์
ผลตอบรับของลูกค้ำ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกคำ้  

- ตรวจสอบคุณภำพของสินคำ้ก่อนส่งมอบ และส่ง
มอบสินคำ้ท่ีมีคุณภำพและถูกตอ้งให้ลูกคำ้ตรงตำม
ก ำหนดเวลำตำมนโยบำยกำรจดัส่งสินคำ้  

- จัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีบริกำรหลังกำรขำย เพื่อตอบข้อ
ซกัถำมและให้บริกำรหลงักำรขำยแก่ลูกคำ้ 

คู่คำ้ - กระบวนกำรจดัซ้ือจดัจำ้งท่ีเป็นธรรม
และโปร่งใส  

- กำรปฏิบติัตำมขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ใน
สัญญำ 

- กำรร่วมกนัสร้ำงคุณค่ำในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ อยำ่งย ัง่ยืนในระยะยำว 

- จดัท ำและติดตำมให้มีกำรปฏิบติัตำมระเบียบอนุมติั
และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำรจัดซ้ือและ
จัดจ้ำงและกำรเบิกจ่ำย ซ่ึงยึดหลัก เป็นธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

- ปฏิบติัตำมขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในสัญญำ 

- ประชุมร่วมกับคู่ค้ำ เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น และ
ขอ้เสนอแนะของคู่คำ้ รวมถึงร่วมกนัปรับปรุงและ
พฒันำกระบวนกำรท ำงำน 

คู่แข่งทำงกำรคำ้ - กำรแข่งขนัอย่ำงเสรี ไม่ผูกขำด หรือ
กีดกนัทำงกำรคำ้ 

- ปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำอย่ำงเป็นธรรม ภำยใต้
กฎหมำย และคู่ มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึง
ปฏิบติัในกำรท ำงำนของบริษทัฯ 

- ไม่มีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ใดท่ีห้ำมคู่คำ้ของบริษทัฯ 
ด ำเนินธุรกิจกบัคู่แข่งทำงกำรคำ้  

สังคมและชุมชน - กำรด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำม
ปลอดภยัและใส่ใจในผลกระทบต่อ
สังคมและชุมชนทั้งเชิงบวกและเชิง
ลบ และรวมถึงดำ้นส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

- กำรร่วมเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและ
ชุมชน 

- รับฟังควำมคิดเห็นของสังคมและชุมชนบริเวณ
โดยรอบสำขำของบริษทัฯ  

- ช่วยเหลือและสนบัสนุนชุมชนผำ่นกำรจดักิจกรรม
หรือโครงกำรต่ำง ๆ 
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3.3 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ตระหนกัดีถึงควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์จำกสภำวะโลกร้อนและกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศท่ีทัว่
โลกก ำลงัเผชิญอยู่ และเล็งเห็นว่ำ ภำคธุรกิจเป็นหน่ึงในภำคส่วนท่ีสำมำรถช่วยชะลอและลดควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์
ดังกล่ำวได้ จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐำนของควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งมั่นท่ีจะลด
ผลกระทบเชิงลบจำกขั้นตอน กระบวนกำรท ำงำน และกิจกรรมทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ต่อส่ิงแวดลอ้ม และไดก้ ำหนด
ประเด็นส ำคญัดำ้นส่ิงแวดลอ้มไวค้รอบคลุมถึงกำรใชท้รัพยำกรต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงน ้ำและพลงังำนไฟฟ้ำ อยำ่งมีประสิทธิภำพ
และรู้คุณค่ำ และกำรจดักำรและลดปริมำณขยะให้เป็นไปอยำ่งเหมำะสม  

3.3.2 ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

1. กำรใชท้รัพยำกร 

ด้วยวตัถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและประหยดัพลังงำน บริษัทฯ จึงมีแนวทำงในกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรใชท้รัพยำกรต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยรณรงคแ์ละประชำสัมพนัธ์ให้พนกังำนทุกระดบั
ใชท้รัพยำกรต่ำง ๆ อยำ่งรู้คุณค่ำและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดงัน้ี  

- กำรลดกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำ เช่น กำรลดจ ำนวนหลอดไฟและเปิดไชห้ลอดไฟเท่ำท่ีจ ำเป็นและปิดไฟ
ในเวลำพักกลำงวนั กำรปิดหน้ำจอคอมพิวเตอร์เม่ือไม่ใช้งำน กำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำในสถำนประกอบกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ เป็นตน้ 

- กำรลดกำรใชน้ ้ำ เช่น กำรตรวจสอบกำรร่ัวไหลท่อน ้ำประปำและก๊อกน ้ ำแต่ละจุดอยำ่งสม ่ำเสมอ เป็นตน้ 
ดว้ยควำมมุ่งหวงัในกำรช่วยลดควำมเส่ียงกำรขำดแคลนน ้ำในอนำคต 

- กำรลดกำรใช้กระดำษ ดว้ยกำรพิมพบ์นกระดำษทั้งสองดำ้น กำรไม่พิมพ์เอกสำรท่ีไม่จ ำเป็น กำร
จดัท ำและจดัเก็บเอกสำรและรำยงำนต่ำง ๆ เช่น เอกสำรประกอบกำรประชุม เป็นตน้ ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนผ่ำนระบบออนไลน์ ตลอดกำรส่งเอกสำรผ่ำน
อีเมล ซ่ึงถือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรสืบคน้ขอ้มูลของพนกังำนอีกทำงหน่ึงดว้ย 
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2.  กำรจดักำรและลดปริมำณขยะ 

แมว่้ำกลุ่มบริษทัฯ จะไม่มีกระบวนกำรผลิตสินคำ้และบริกำรของตนเองก็ตำม แตก่ลุ่มบริษทัฯ มีแนวทำงกำร
จดักำรและลดปริมำณขยะในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ท่ีตอ้งน ำไปก ำจดัให้เหลือน้อยท่ีสุด ผำ่นกำรบริหำรจดักำรจ ำนวน
กำรส่ังผลิตสินคำ้ ไดแ้ก่ กำรเปิดให้ลูกคำ้สำมำรถพรีออร์เดอร์สินคำ้พิเศษ กำรจดัท ำฐำนขอ้มูลสินคำ้เพื่อใช้วิเครำะห์กำร
หมุนเวียนของสินคำ้แต่ละประเภท ประกอบกบักำรรณรงคแ์ละสร้ำงวินยัให้พนกังำนทุกระดบัคดัแยกขยะและทิ้งลงในถงั
แต่ละประเภทท่ีบริษทัฯ จดัเตรียมไว ้และกำรให้บริกำรน ้ำด่ืมในสถำนประกอบกำรเพ่ือลดกำรใชน้ ้ำด่ืมจำกขวดพลำสติก  

  

ผลกำรด ำเนินดำ้นส่ิงแวดลอ้มดงักล่ำวแสดงให้เห็นถึงควำมตั้งใจของบริษทัฯ ในกำรจดักำรเพื่อลดปัญหำก๊ำซเรือน
กระจกท่ีมำกเกินควำมสมดุล ซ่ึงเป็นสำเหตุหลกัของสภำวะโลกร้อนและกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ อยำ่งไรดี ปัจจุบนั 
บริษทัฯ ไม่มีขอ้มูลกำรปล่อยก๊ำซเรือนจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ เน่ืองจำกลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ไม่
มีโรงงำนผลิตสินคำ้และบริกำร ประกอบกบับริษทัฯ ยงัไม่มีควำมช ำนำญในกำรจดัเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่ำว  

อน่ึง บริษทัฯ มีแผนในกำรก ำหนดเป้ำหมำยและตวัช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้มให้เป็นรูปธรรมเป็นล ำดบั
ถดัไปในอนำคต 

3.4  การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม 

3.4.1  นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนตลอดห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ ภำยใต้
กฎหมำย ระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค ำนึงถึงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ผำ่นกำรประกอบธุรกิจดว้ยควำมเป็นธรรม ไม่เขำ้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตคอร์รัปชนั กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ควำม
รับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค และกิจกรรมพฒันำสังคมและชุมชน  
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3.4.2  ผลการด าเนินงานด้านสังคม 

1.  กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 

กลุ่มบริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม ยึดมัน่ในกำร
ปฏิบติัตำมขอ้ตกลงท่ีมีกบัคู่คำ้ พนัธมิตร และลูกคำ้ ภำยใตก้รอบและ
กติกำแห่งกฎหมำย ระเบียบ และขอ้บงัคบั หลีกเล่ียงธุรกรรมหรือกำร
กระท ำท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ไม่ละเมิดทรัพยสิ์น
ทำงปัญญำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อย่ำงเสรี และ
ต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชันจำกกำรกระท ำท่ีเกิดจำกกำรใชอ้ ำนำจอย่ำง
ไม่ถูกตอ้งในทุกรูปแบบ โดยมีเป้ำหมำยในกำรลดกำรทุจริตคอร์รัปชัน
ภำยในองคก์รให้เป็นศูนย ์ซ่ึงพิสูจน์ไดจ้ำกกำรท่ีบริษทัฯ ไดต้่ออำยุกำร 
รับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และในปี 2564 ไม่พบกำรรำยงำน
หรือขอ้ร้องเรียนว่ำกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ไม่เป็นธรรมหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมำย  

2.  กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

กลุ่มบริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ควำมเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์
โดยปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ดว้ยควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียม ไม่เลือกปฏิบติัเพรำะควำมแตกต่ำงในลกัษณะ
ส่วนบุคคล ไม่แบ่งแยกเช้ือชำติ สีผิว ถ่ินก ำเนิด เพศ ศำสนำ อำยุ สมรรถภำพทำงร่ำงกำย รสนิยมทำงเพศ ควำมคิดเห็น
ทำงกำรเมือง ฐำนะ กำรศึกษำ หรือสถำนภำพอ่ืนใด  

3. กำรปฏิบติัต่อพนกังำนอยำ่งเป็นธรรม   

กลุ่มบริษทัฯ ตระหนกัดีว่ำ พนกังำนเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำท่ีสุดในกำรด ำเนินธุรกิจ และเป็นปัจจยัส ำคญัท่ี
จะขบัเคล่ือนองค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จ จึงมุ่งมัน่สร้ำงวฒันธรรม สภำพแวดลอ้มและบรรยำกำศกำรท ำงำนท่ีดี รวมถึงกำร
ท ำงำนเป็นทีม และปฏิบติัต่อพนกังำนอยำ่งเท่ำเทียม เสมอภำค และเป็นธรรมบนพ้ืนฐำนของกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ทั้งใน
ดำ้นกำรจำ้งงำน ค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร ควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัในท่ีท ำงำน และกำรพฒันำทกัษะและศกัยภำพใน
กำรท ำงำนของบุคลำกร อีกทั้งยงัมีกำรส่ือสำรเป้ำหมำยและทิศทำงขององค์กรให้พนักงำนทรำบเป็นประจ ำผ่ำนสำรจำก
ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและกิจกรรมประชุมพนกังำนทุกระดบัหรือ Town Hall ทั้งน้ี ผลกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรปฏิบติัต่อ
พนกังำนของกลุ่มบริษทัฯ สำมำรถพิจำรณำไดใ้นขอ้ 7.5 ภำยใตห้วัขอ้ ขอ้มูลเก่ียวกบัพนกังำน 

4.  ควำมรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

กลุ่มบริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบัคุณภำพของสินคำ้และบริกำรของกลุ่มบริษทัฯ โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงดำ้นควำม
ปลอดภยัของผูบ้ริโภค จึงคดัเลือกวตัถุดิบและส่วนประกอบของสินคำ้และบริกำรจำกคู่คำ้อย่ำงพิถีพิถนั เช่น กำรเลือกใช้
กระดำษถนอมสำยตำหรือ Green Read ส ำหรับพ็อคเก็ตบุ๊กทุกเล่มภำยใตแ้บรนด์เนชั่นบุ๊คส์ (Nation Books) ซ่ึงช่วยถนอม
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สำยตำของนักอ่ำนจำกกำรลดกำรสะทอ้นของแสงเขำ้สู่ดวงตำ กำรขอรับเลขสำรบบอำหำร หรือ อย. ส ำหรับอำหำรปรุง
ส ำเร็จบรรจุกล่องพร้อมรับประทำนภำยใตแ้บรนดเ์ทอร์เทิล (Turtle) เป็นตน้ และจ ำหน่ำยในรำคำท่ีสมเหตุสมผล โดยไม่เอำ
เปรียบผูบ้ริโภคผ่ำนกำรให้ขอ้มูลสินคำ้และบริกำร รวมถึงขอ้มูลกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรขำยท่ีใชป้ระกอบกำรตดัสินใจซ้ือ
อย่ำงครบถว้น เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในมำตรฐำนของสินคำ้และบริกำรของแบรนด์ต่ำง ๆ ภำยใตก้ำรจดักำรของกลุ่มบริษทัฯ 
ควบคู่ไปกบักำรพฒันำสินคำ้และบริกำรของกลุ่มบริษทัฯ ให้ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคตลอดเวลำ เพื่อสร้ำง
ควำมพึงพอใจต่อผูบ้ริโภค  

 

ส ำหรับข้อมูลของผูบ้ริโภค ซ่ึงกลุ่มบริษัทฯ ได้รับจำกกำรด ำเนินธุรกิจ จะถูกจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ มี
มำตรกำรรักษำควำมปลอดภยั และน ำมำประมวลผลไดต้ำมท่ีกฎหมำยอนุญำตให้กระท ำกำรไดเ้ท่ำนั้น  

5.  กำรร่วมพฒันำสังคมและชุมชน 

กลุ่มบริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและใส่ใจถึงผลกระทบต่อสังคมและชุมชน ทั้งเชิงบวก
และเชิงลบ และรวมถึงดำ้นส่ิงแวดล้อม ผ่ำนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของสังคมและชุมชนบริเวณโดยรอบสำขำของกลุ่ม
บริษทัฯ อีกทั้งยงัสนบัสนุนและเขำ้ร่วมกิจกรรมหรือโครงกำรซ่ึงมีเป้ำหมำยในกำรพฒันำสังคมและยกระดบัคุณภำพชีวิต
ของชุมชน ทั้งน้ี ในปี 2564 ไม่พบกำรรำยงำนหรือขอ้ร้องเรียนจำกชุมชนบริเวณโดยรอบจำกกำรประกอบธุรกิจของกลุ่ม
บริษทัฯ อยำ่งไรก็ดี เพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ จึงไม่ไดส้นบัสนุนและ
เขำ้ร่วมกิจกรรมหรือโครงกำรพฒันำสังคมและชุมชน 

6. กำรประกอบธุรกิจภำยใตส้ถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของของไวรัสโควิด-19 

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของของไวรัสโควิด-19 ซ่ึงส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนขององคก์รต่ำง ๆ และกำร
ใชชี้วิตของผูค้นเป็นอย่ำงมำก กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้กำรเตรียมพร้อมในกำรรับมือกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว จึงก ำหนดมำตรกำร
และแนวปฏิบติัในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตวิ้กฤติไวรัสโควิด-19 เพื่อให้กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ไม่หยดุชะงกั โดย
มีเป้ำหมำยหลกัเพื่อดูแลควำมเป็นอยู่ของพนักงำนรวมไปถึงลูกค้ำ ซ่ึงรวมถึงควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมัยอย่ำงสุด
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ควำมสำมำรถ และผูมี้ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทัฯ บนพ้ืนฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับกำรช่วยลดกำรแพร่
ระบำดของไวรัสโควิด-19  

มำตรกำรและแนวปฏิบติัหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตวิ้กฤติไวรัสโควิด-19 ของกลุ่มบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 

ส านักงานใหญ่ ร้านเทอร์เทิล 

• กำรจัดให้ มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยของ
พนกังำนบริเวณประตูเขำ้-ออกส ำนกังำนใหญ่ 

• กำรจัดให้มีจุดบริกำรแอลกอฮอล์ล้ำงมือบริเวณ
ต่ำง ๆ ภำยในส ำนักงำนใหญ่ตำมควำมเหมำะสม
ของพ้ืนท่ี 

• กำรขอควำมร่วมมือให้พนกังำนส ำนกังำนใหญ่
สวมหน้ำกำกอนำมยัตลอดเวลำเม่ืออยู่ในพ้ืนท่ี
ส ำนกังำน 

• กำรฉีดพ่นยำฆ่ำเช้ือภำยในส ำนักงำนใหญ่เป็น
ประจ ำ 

• กำรปรับเวลำเข้ำและออกจำกกำรท ำงำนของ
พนักงำนส ำนักงำนใหญ่  เพื่อหลีกเล่ียงกำร
เดินทำงในช่วงเวลำคนแออดั 

• กำรจดัให้มีจุดตรวจวดัอุณหภูมิร่ำงกำยและจุด
ลงทะเบียนผ่ำนแพลตฟอร์มไทยชนะและ
แบบฟอร์มลงทะเบียน ส ำหรับลูกค้ำ ในทุก
เส้นทำงเขำ้-ออกร้ำนเทอร์เทิล  

• กำรจดัให้มีจุดบริกำรแอลกอฮอลล์ำ้งมือบริเวณ
ต่ำง ๆ ภำยในร้ำนเทอร์เทิลตำมควำมเหมำะสม
ของพ้ืนท่ี 

• กำรออกกฎให้พนักงำนร้ำนเทอร์เทิลและลูกคำ้
สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำเม่ืออยู่ภำยใน
ร้ำนเทอร์เทิล 

• กำรจดัระบบเวน้ระยะห่ำงทำงสังคม ซ่ึงรวมถึง
กำรจัดให้มีฉำกแผ่นใสกั้นระหว่ำงพนักงำน
และลูกค้ำ บริเวณจุดรับช ำระเงิน หรือจุดใดท่ี
ลูกคำ้ตอ้งเขำ้คิวภำยในร้ำนเทอร์เทิล 

• กำรจัดให้มีช่องทำงกำรช ำระเงินผ่ำนระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อหลีกเล่ียงกำรสัมผสัเงินสด 
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4. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

4.1 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา  

การประกอบธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัฯ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

1. ธุรกิจส านกัพิมพ ์แบ่งเป็น 

1.1  การผลิตและจ าหน่ายพอ็กเก็ตบุ๊ก 

1.2  การผลิตและจ าหน่ายส่ิงพิมพส์ าหรับเยาวชน 

2.  ธุรกิจคา้ปลีกบนพ้ืนท่ีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสส าหรับการบริหารจดัการร้านคา้ภายใตแ้บรนด ์“เทอร์เทิล” และ
การให้เช่าพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย ์

ทั้งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้
หยดุการด าเนินงานของบริษทั วนัเวิลด ์มีเดีย จ ากดั หรือOWM ซ่ึงประกอบธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ ์(หนงัสือพิมพแ์จกฟรี) โดยมีผล
ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2562 ซ่ึงส่วนงานน้ีไม่ไดเ้ป็นการด าเนินงานท่ียกเลิก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ดงันั้น งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จท่ีแสดงเปรียบเทียบจึงได้ถูกจดัประเภทใหม่ เพื่อน าเสนอการด าเนินงานท่ียกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากจากการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง ตามมาตรฐานการบญัชีการรายงานเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ือง (Auditor Reporting On Going Concern)  

ส าหรับงบการเงินรวมของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ผลประกอบการก่อนรวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน มีผลก าไรจ านวน 43.12 ลา้นบาท และ
หากรวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นจ านวน 23.62 ลา้นบาทแลว้ มีผลก าไรจ านวน 66.74 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 
2563 ซ่ึงมีผลขาดทุนจ านวน 4.29 ล้านบาท คิดเป็นการเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้ นร้อยละ 1,656 ซ่ึงมีสาระส าคัญของการ
เปล่ียนแปลงสรุปไดด้งัน้ี 

1. รายไดส้ าหรับปี 2564 รวม 117.48 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 48.92 เม่ือเทียบกบัปี 2563 เหตุผลหลกัมาจาก  

• รายไดจ้ากการขายสินคา้ มียอดขายรวม 83.04 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.31 สาเหตุมาจากรายไดจ้าก
การจ าหน่ายพ็อกเก็ตบุ๊กท่ีเพ่ิมขึ้น และรายได้จากการขายหนังสือการ์ตูนเล่มปลีกและชุดส าหรับ
สะสม (Collectable Set) 

• รายไดจ้ากการให้บริการรวม 13.26 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 93.01 สาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้าก
การจ าหน่ายหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ประเภทพอ็กเก็ตบุ๊กและการ์ตูน และค่าจา้งแปลการ์ตูน 

• รายไดจ้ากเงินปันผลจ านวน 16.34 ลา้นบาท จากการลงทุนในบริษทัย่อย และรายได้อื่น ๆ จ านวน 
4.84 ลา้นบาท 
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2. ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายส าหรับปี 2564 รวม 119.56 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.38 เม่ือเทียบกบัปี 2563 เหตุผล
หลกัมาจาก  

• ต้นทุนขายและบริการจ านวน 57.65 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.58 จากจ านวนหัวหนังสือท่ีออก
เพ่ิมขึ้น และตน้ทุนการแปลการ์ตูนท่ีมากขึ้นตามจ านวนหวัหนงัสือท่ีออกและจดัจ าหน่าย 

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 60.39 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.05 เม่ือเทียบกับปีก่อน 
เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการจา้งพนักงานเพ่ิมเติมในส่วนของธุรกิจคา้ปลีก รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการก่อสร้างร้านคา้และปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีขายบนสถานีรถไฟฟ้า ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 

• ดอกเบ้ียจ่ายรอการตดับญัชีและค่าธรรมเนียมธนาคารจ านวน 1.52 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.15 

ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ในแต่ละสายธุรกิจ 

ก. รายได้ 

รายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ สามารถแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ไดด้งัน้ี 

รายได้จากกลุ่มธุรกิจ โดย 2564 2563 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกิจส านกัพิมพ์1        

1. ส่ิงพิมพป์ระเภทพอ็กเก็ตบุ๊ก NINE 23.02 19.60 16.54 20.96 19.27 29.22 

2. ส่ิงพิมพส์ าหรับเยาวชน NINE / NGE 73.24 62.34 57.62 73.04 37.05 56.19 

ธุรกิจคา้ปลีก2 NINE 0.04 0.03 - - - - 

รายไดอ้ื่น3  21.18 18.03 4.73 6.00 9.62 14.59 

รายได้รวม  117.48 100.00 78.89 100.00 65.94 100.00 

หมายเหตุ  1 รวมรายไดท้ั้งส่ิงพิมพใ์นแบบรูปเล่มและอีบุ๊กในทุกช่องทางการจ าหน่าย 
 2 เป็นธุรกิจใหม่ของบริษทัฯ เร่ิมตน้ประกอบธุรกิจปลายเดือนธนัวาคม 2564 
 3 ไดแ้ก่ รายไดจ้ากเงินปันผล ดอกเบ้ียรับ การขายเศษซาก และอื่น ๆ 

1. รายได้จากธุรกิจส านักพมิพ์ 

1.1 รายได้จากการผลิตและจ าหน่ายพอ็คเก็ตบุ๊ก 

ในช่วงปี 2562 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจ านวน 19.27 ลา้นบาท ลดลง 0.89 ลา้นบาท 
เทียบกบัปี 2561 จ านวน 20.16 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 4.41 โดยมีรายไดจ้ากสินคา้ทั้งในแบบรูปเล่มและ
อีบุ๊กผ่านช่องทางขายออฟไลน์และออนไลน์ ซ่ึงเป็นผลสะท้อนภาพรวมของธุรกิจส่ิงพิมพ์ท่ียงัทรงตัว ไม่ได้มีการ
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เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญั ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้ปรับกลยุทธ์การขายโดยเน้นจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นดว้ย 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัคงคดัเลือกหนงัสือท่ีมีแนวโน้มขายดีและเป็นท่ีนิยมในตลาด และเร่ิม
ขยายฐานกลุ่มผูอ่้านให้กวา้งขึ้น โดยมุ่งเน้นการผลิตและจ าหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊กท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัสุขภาพ การลงทุน
และการบริหารจดัการ จิตวิทยาการจดัการและการบริหาร การพฒันาตนเอง เช่น คีโตมือใหม่กินอะไรดี,  ห้องว่างสร้างธุรกิจ
หม่ืนลา้น (the Airbnb Story), เปิดสวิตซ์ประดิษฐ์ไอเดีย, คน้พบตวัตนท่ีแท ้แค่กลา้ปลดลอ็ก (The Element) และศาสตร์แห่ง
บฟัเฟตต ์(Buffettology) เป็นตน้  

ในช่วงปี 2563 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจ านวน 16.54 ลา้นบาท ลดลง 2.73 ลา้นบาท 
เทียบกับปี 2562 จ านวน 19.27 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 14.17 เน่ืองจากบริษทัฯ ได้ลดปริมาณการผลิต
หนงัสือหัวใหม่ลง เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดเป็นส าคญั ประกอบกบัในปี 2563 บริษทัฯ เน้นการจ าหน่าย
ผ่านช่องทางออนไลน์มากย่ิงขึ้น ท าให้รายไดจ้ากการจ าหน่ายพอ็กเก็ตบุ๊ก ผ่านตวัแทนจ าหน่ายลดลง นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้
เพ่ิมแบรนด์ย่อย (Sub-brand) เพื่อเจาะลูกคา้เป้าหมายกลุ่มใหม่ ซ่ึงท าให้ง่ายต่อการวางแผนการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย NB 
Horror, NB Lite และ NB Money Club โดยบริษทัฯ มุ่งเน้นผลิตและจ าหน่ายหนงัสือพอ็กเก็ตบุ๊กท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัสุขภาพ 
การบริหารและการลงทุน จิตวิทยา การพฒันาตนเอง เช่น ยกระดบัภาวะผูน้ า, จะซึมจะเศร้า กา้วผา่นได,้ ส าเร็จไดไ้ม่เห็นตอ้ง
รีบ, เทคนิคช่วยจ าแค่ 3 วนัก็ฉลาดขึ้นได,้ ความเครียดเป็นศูนย ,์ จนกว่าจะถึงหน้าสุดทา้ย, มีแต่ปลาทองเท่านั้นท่ีรู้, ยินดี
ตอ้นรับสู่ Answer Game, มือใหม่หุ้นลงทุนเก่ง, คิดอยา่งนกัสร้างจรวด, เปล่ียนสันดานสร้างอิสรภาพทางการเงิน, กินบา้งอด
บา้ง สุขภาพดี ไม่มีป่วย, เคลด็ลบัหลบัสนิทเร็วคูณสาม เป็นตน้  

ในปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจ านวน 23.02 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 6.48 ลา้นบาท 
เทียบกบัปี 2563 จ านวน 16.54 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 39.18  ถึงแมว่้าบริษทัฯจะลดจ านวนหนงัสือหวัใหม่
ลง   แต่สามารถบริหารการตลาดของแต่ละแบรนด์ย่อยให้มีความชดัเจนมากขึ้น ทั้งในแง่คุณภาพของเน้ือหา การส่งเสริม  
การขาย และช่องทางจดัจ าหน่าย โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ท าให้สามารถเขา้ถึงลูกคา้เป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมี 3 ช่องทางหลกั คือ (ก) ช่องทางออนไลน์ (Marketplace) เช่น Shopee.co.th, Lazada.com, Lnwshop.com, Dexclub.com 
และ nejavu.com (ซ่ึงเป็นของบริษทัฯ เอง) ซ่ึงมีการส่งเสริมการขายในรูปแบบการส่งฟรี เม่ือส่ังซ้ือสินคา้ในมูลค่าท่ีก าหนด 
ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไดป้รับเปล่ียนกลยทุธ์การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์อ่ืนเพ่ิมเติมอยา่งต่อเน่ือง ตามสถานการณ์ท่ีผนัแปร 
เช่น การร่วมโปรโมชันสินค้าราคาพิเศษผ่านพนัธมิตรอย่าง  Thaibookfair.com (ข) Modern Trade เป็นร้านจัดจ าหน่าย
หนงัสือท่ีมีขนาดใหญ่ ท่ีจดัจ าหน่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ทั้งน้ี หลงัมาตรการผอ่นคลายจากการควบคุมการแพร่ระบาด
โควิด-19 ร้านคา้ไดท้ยอยกลบัมาเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 ท าให้ร้านจดัจ าหน่ายหนังสือท่ีมี
ขนาดใหญ่มีความส าคญัมากขึ้น จากมาตรฐานของการจดัวางสินคา้และการให้บริการ และ (ค) เวบ็ไซต์ร้านคา้ออนไลน์ท่ีมี
ช่ือเสียงต่าง ๆ ซ่ึงช่องทางเหล่าน้ีช่วยเสริมศกัยภาพของรายไดท้ดแทนช่องทางบูธจ าหน่ายหนงัสือในงานต่าง ๆ เช่น งาน
สัปดาห์หนงัสือ งานมหกรรมหนงัสือแห่งชาติ เป็นตน้ 
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1.2 รายได้จากการผลิตและจ าหน่ายส่ิงพมิพ์ส าหรับเยาวชน 

ในช่วงปี 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจ านวน 37.05 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 6.80 
ลา้นบาท เทียบกบัปี 2561 จ านวน 30.25 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.48 แบ่งเป็นรายไดจ้ากการ์ตูนทั้งใน
แบบรูปเล่มและอีบุ๊ก ผ่านคู่คา้ของกลุ่มบริษทัฯ ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ โดยปี 2562 เป็นปีแรกท่ีไดรั้บสัญญา
ลิขสิทธ์ิการ์ตูนเพื่อผลิตการ์ตูนในรูปแบบอีบุ๊ก 

บริษัทฯ ได้ติดต่อพนัธมิตรใหม่ท่ีให้บริการแพลตฟอร์มอีบุ๊ก เพื่อรองรับแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและต่อเน่ืองของเทคโนโลยีทดแทนส่ือรูปแบบส่ิงพิมพ ์ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเปิดรับ
คอนเทนตผ์่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น การปรับเปล่ียนรูปแบบคร้ังน้ีนบัเป็นโอกาสส าคญัของบริษทัฯ ในการสร้าง
รายไดเ้ติบโตให้สอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ของอุตสาหกรรมอีบุ๊กและการ์ตูน 

ภายหลงัการปรับโครงสร้าง กลุ่มบริษทัฯ ปรับกลยุทธ์เน้นจดัจ าหน่ายหนังสือการ์ตูนผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทั้งการ์ตูนท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิใหม่ และการ์ตูนท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาไปก่อนหน้า โดยจดั
จ าหน่ายทั้งในรูปเล่ม และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นอยู่กบัลิขสิทธ์ิท่ีไดรั้บ เพื่อชดเชยช่องทางการจดัจ าหน่ายอื่น ๆ เช่น 
Modern Trade และตวัแทนจ าหน่ายท่ีทยอยปิดตวัลงอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งบริษทัฯไดป้รับแผนงานเน้นการขยายไปช่องทาง 
อีคอมเมิร์ซมากขึ้น เพ่ือให้สามารถเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดม้ากกว่า รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุน้การ
ส่ังซ้ือในมูลค่าท่ีมากขึ้นจากหนงัสือและสินคา้ท่ีมีให้เลือกหลากหลายผ่านแพลตฟอร์ม จึงเป็นผลดีต่อบริษทัฯ ในการเน้น
จดัหาสินคา้คุณภาพ ตอบโจทยแ์ละไดรั้บความนิยมจากลูกคา้ในเวลาอนัส้ัน รวมทั้งการน าหนังสือการ์ตูนท่ีเป็นท่ีนิยมมา
รวบรวมจ าหน่ายเป็นชุดเพื่อให้นกัอ่านไดส้ะสม ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้เป็นอยา่งดี 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 กลุ่มบริษทัฯ ได้ส้ินสุดสัญญาการจ าหน่ายสินคา้ของบริษทั เดอะ 
วอลท์ ดิสนีย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ส่งผลให้รายไดใ้นส่วนของหนงัสือนิทานและกิจกรรมเสริมทกัษะหายไป โดยกลุ่มบริษทัฯ 
ยงัคงน าสินคา้ไปจ าหน่ายผา่นทางงานมหกรรมหนงัสือ และงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ รวมทั้งขายสินคา้ผา่นงานบูธต่าง ๆ 
ร่วมกบัการจดัโปรโมชั่นแถมสินคา้พรีเมียมท่ีน่าสนใจเพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกคา้เช่นเดิม โดยในปี 2562 ไดมี้การออกหนังสือ
ระหว่างปี ไดแ้ก่ One Punch Man เล่ม 17-19, New Prince of Tennis ภาค 2 เล่ม 9, Platinum End เล่ม 9-11, Hunter X Hunter 
เล่ม 34, World Trigger เล่ม 9-10, JO JO Lion ล่าขา้มศตวรรษ ภาค 8 เล่ม 16-18, JO JO NIUM เล่ม 5-8, Blue Exorcist เล่ม 
19-20, Dragon Ball Super เล่ม 4-6, BORUTO เล่ม 5, Kuroko Replace Plus เล่ม 3, Doraemon Big Book เล่ม 10-18, นินจา
คาถา เปิดต านานลบัโคโนฮะ, ต านานเนตรวงแหวนซาสึเกะ เล่ม 1-3, 20th Century Boy เล่ม 2-4 เป็นตน้ ลว้นแลว้แต่เป็น
หนงัสือขายดี และบางเล่มเป็นภาคต่อ (Series) ท่ีไดรั้บความนิยมต่อเน่ือง 

ในช่วงปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจ านวน 57.62 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 20.57 
ลา้นบาท เทียบกบัปี 2562 จ านวน 37.05 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 55.52 โดยกลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัจ าหน่าย
หนงัสือการ์ตูนชุดส าหรับสะสม (Collectable Set) มากขึ้น อาทิ Slam Dunk, Steel Ball Run และ Doraemon ซ่ึงไดรั้บการตอบรับ
จากกลุ่มลูกคา้ท่ีช่ืนชอบการ์ตูนเร่ืองดงักล่าวเป็นอย่างมาก อีกทั้ง กลุ่มบริษทัฯ ไดท้ยอยออกหนงัสือการ์ตูนเร่ืองใหม่ ๆ อย่าง
ต่อเน่ือง รวมถึงมีการพิมพซ์ ้ า (Reprint) ส าหรับเล่มท่ีขายดี นอกจากน้ี บริษทัฯ สามารถสร้างรายไดจ้ากการ์ตูนทั้งเก่าและ
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ใหม่ท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิใหม่ของสัญญาเพื่อผลิตสินคา้ประเภทอีบุ๊ก จากโอกาสการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท างาน ท่ีบ้าน 
(Work form Home) และการเรียนออนไลน์ของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้อีบุ๊กไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก  

นอกจากนั้น ในปี 2563 สมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้  าหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย ไดจ้ดังาน
สัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ คร้ังท่ี 48 ในรูปแบบออนไลน์เป็นคร้ังแรก ผา่นทางเวบ็ไซต ์thaibookfair.com เน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ เองไดเ้ขา้ร่วมการจ าหน่ายผา่นช่องทางดังกล่าวเช่นกนั รวมถึงมีการขาย
สินคา้ผ่านงานบูธต่าง ๆ ร่วมกบัการจดัโปรโมชัน่แถมสินคา้พรีเมียมท่ีน่าสนใจเพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกคา้เช่นเดิม โดยในปี 2563 
ไดมี้การออกหนงัสือระหว่างปี ไดแ้ก่ Naruto นินจาคาถาโอโ้ฮเฮะ, เทพมรณะ Bleach, One Punch Man, Platinum, Boruto, 
JoJoLion ล่ าข้ามศตวรรษ , JO JO Lion, JOJONIUM, MASTER KEATON, Death Note Pocket Edition, Blue Exorcist, 
Doraemon, เครยอนชินจัง, Slam Dunk, Dragon Ball Super, Hunter X Hunter, คุโรโกะ นายจืดพลิกสังเวียนบาส Replace 
Plus,  20th Century Boy, Pokemon Special, Dragon Ball, Claymore, มองผ่านกา้นออ้, ตบัอ่อนของเธอนั้น ขอฉันเถอะนะ, 
ฝันถึงเร่ืองนั้นอีกแลว้ เป็นตน้  

ในช่วงปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจ านวน 73.24 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 15.62 
ลา้นบาท เทียบกบัปี 2563 จ านวน 57.62 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.11 จากการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก
เดือนเมษายน 2564 ท่ีมีความรุนแรงมากกว่าระลอกแรกในปี 2563 แต่บริษทัฯ สามารถสร้างรายไดเ้พ่ิมขึ้น สาเหตุหลกัมา
จาก (ก) กลุ่มบริษทัฯ จดัท าอีบุ๊กเพ่ิมเติมจากการไดรั้บสัญญาลิขสิทธ์ิการ์ตูนใหม่ทั้งหัวหนงัสือเก่าและใหม่ โดยปรับเปล่ียน
ตามพฤติกรรมและไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปในยคุโควิด-19 ท่ีนิยมซ้ือของผา่นออนไลน์ และท างานจากท่ีบา้น จึง
เป็นโอกาสท่ีสามารถเขา้ถึงสินคา้ของบริษทัฯ มากขึ้นทั้งจากลูกคา้เดิมและลูกคา้ใหม่ และยงัเป็นช่องทางส าคญัท่ีทดแทน
รายไดจ้ากช่องทางจ าหน่ายหนงัสือในงานต่าง ๆ ตามสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐ ท าให้รูปแบบการ
จดังานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ คร้ังท่ี 49 เป็นรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ผ่านการจดังานออฟไลน์และออนไลน์ นกัอ่าน
ทัว่ไปเร่ิมคุน้ชินและปรับตวัเขา้กบัรูปแบบการจดังานและการเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์มากขึ้นแลว้ (ข) บริการรับแปลเน้ือหา
การ์ตูนออนไลน์ (ค) การจดัจ าหน่ายหนงัสือการ์ตูนชุดส าหรับสะสม (Collectible Set) ท่ีไดรั้บความนิยมส าหรับฐานนกัอ่าน
ท่ีติดตามและสะสมผลงานคาแรคเตอร์การ์ตูนช่ือดงั แบ่งเป็นการ์ตูนรวมชุดท่ีจดัท าระหว่างปี อาทิ Doraemon, Eyeshield,  
คิชิเบะ โรฮงั ไม่เคล่ือนไหว, นินจาฮทัโตริ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับอยา่งรวดเร็ว บริษทัฯ ไดจ้ดัท าโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายใน
รูปแบบของส่วนลดและฟรีสินคา้พรีเม่ียม เพื่อรุกตลาด Marketplace ท่ีส าคญัอยา่งเวบ็ไซต ์www.nejavu.com  

นอกจากนั้ น ยงัมีหนังสือชุดท่ีขายดีอย่างต่อเน่ือง อาทิ Slam Dunk, Steel Ball Run และ 
Doraemon โดยในปี 2564 ได้มีการออกหนังสือระหว่างปี ได้แก่  20th Century Boys, Baragamon, BEASTARS, Blue 
Exorcist, BURN THE WITCH, Buroto, Dead Dead Demon's, Death Note, Dragon Ball, Dragon Ball Super, Eighteen, JO 
JO Lion, Kishibe Rohan, MASHLE, Master Keaton, New prince of tennis, One punch man, Platinum, Pokemon special, 
Pokemon XY, Real, Samurai 8, Super Dragon Ball Heroes, Yozakura family, เกิดใหม่ต่างโลก เพื่อนผมน่ารักโฮกเลยครับ, 
เครยอนชินจงั ใหม่ก๊ิก, เสียงหัวใจฉนั มีแค่เธอนั้นท่ีรู้, แค่อยากจะเป็นเด็กดี ท าไมตอ้งอยู่โรงเรียนแยงก้ีดว้ยนะ, แค่อยากจะ
เป็นเด็กดี...แยงก้ี, โลกใหม่อุรุฮะ กบัอาริสึงาวะผูต้อ้งสาป, ขนุพลพนัธ์ุโฮ่ง, คดีประหลาด คนปีศาจ, ชมรมอนิเมะฉัน ใครอยา่แตะ, 

http://www.nejavu.com/
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ชินจงัใหม่ก๊ิก, ถา้นอนไม่หลบั ไปนบัดาวกนัไหม, ปรสิตมรณะ, ฝันถึงเร่ืองนั้นอีกแลว้, ภารกิจติดเกาะ กบัผูจ้ดัการจอมโหด, 
มองผา่นกา้นออ้, รักลน้ใจของยยัสาวเมด, ว่ิงคร้ังใหม่ ใจเกินร้อย, สึโยชิ ไอห้นุ่มหมดัพิฆาตป๋องแป๋ง และฮนัดะคุง 

2. รายได้ธุรกิจค้าปลีก 

ในช่วงปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจคา้ปลีกบนพ้ืนท่ีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสส าหรับการบริหาร
จดัการร้านคา้ภายใตแ้บรนด ์“เทอร์เทิล” ตูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้อตัโนมติัท่ีมีช่ือว่า Turtle Drink & Snack ตั้งอยูบ่นชั้นชานชาลา 
และการให้เช่าพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย ์โดยมีพ้ืนท่ีร้านค้าปลีกและพ้ืนท่ีให้เช่าเชิงพาณิชยร์วมกันกว่า 400 ตารางเมตร ซ่ึงเปิด
ให้บริการท่ีสถานีเซนต์หลุยส์เป็นสาขาแรกเม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และรับรู้รายได้ในเดือนธันวาคม 2564 เป็น
จ านวน 0.04 ลา้นบาท และอีก 2 สาขา (สถานีอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิและสถานีเพลินจิต) จะเร่ิมรับรู้รายไดป้ระมาณไตรมาสท่ี 
2 ของปี 2565 การด าเนินธุรกิจค้าปลีกน้ีถือเป็นการยกระดบัระบบนิเวศน์ธุรกิจค้าปลีกแห่งใหม่ พร้อมความร่วมมือกับ
พนัธมิตรส าคญั ๆ ในการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้และจดัจ าหน่ายสินคา้แบรนด์ดงั อาทิ โปรแกรมสะสมคะแนนและแลก
ของรางวลัแรบบิทรีวอร์ดส เบเกอร่ีแบรนด์อาฟเตอร์ยู แกดเจ็ตแบรนด์เซ่ียวม่ี เคร่ืองส าอางแบรนด์คาร์มาร์ท เป็นตน้ โดย
บริษทัฯ ไดติ้ดต่อพนัธมิตรรายอื่น ๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อน าเสนอสินคา้และบริการท่ีครบครัน ตอบโจทย์ชีวิตเร่งรีบของคน
เมือง กล่าวคือ ผูสั้ญจรรถไฟฟ้าบีทีเอสและชุมชนใกลเ้คียง 

3. รายได้อ่ืน 

เม่ือพิจารณารายได้อื่น ๆ บริษัท แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ (ก) ธุรกิจด้านการศึกษา ซ่ึงหยุด
ด าเนินการแลว้ตั้งแต่ปี 2563 และ (ข) รายไดอ้ื่นท่ีไม่ไดม้าจากธุรกิจดา้นการศึกษา  

ในช่วงปี 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดอ้ื่น จ านวน 9.62 ลา้นบาท ลดลง 4.74 ลา้นบาท จากรายไดใ้นปี 2561 
จ านวน 14.36 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 33.01 ในช่วงปี 2563 มีรายได้อื่นจ านวน 4.73 ล้านบาท ลดลง 4.89  
ลา้นบาท จากรายไดใ้นปี 2562 จ านวน 9.62 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 50.83 ในช่วงปี 2564 มีรายไดอ้ื่นจ านวน 
21.18 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 16.45 ลา้นบาท จากรายไดใ้นปี 2563 จ านวน 4.73 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 347.78 

ข. ต้นทุนขายและการให้บริการ 

ประเภท 
2564 2563 2562 

ล้านบาท ร้อยละก ล้านบาท ร้อยละก ล้านบาท ร้อยละก 

ตน้ทุนค่าลิขสิทธ์ิ 11.92 12.38 11.15 15.02 5.67 10.07 

ตน้ทุนอืน่ ๆ 45.73 47.49 41.46 55.87 33.59 59.64 

รวมต้นทุนขายสินค้าและให้บริการ 57.65 59.87 52.61 70.89 39.26 69.71 

หมายเหต ุ ก  สัดส่วนร้อยละต่อรายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 
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ค่าลิขสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.07 ร้อยละ 15.02 และร้อยละ 12.38 ของรายไดจ้ากการ
ขายสินคา้และการให้บริการในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 ตามล าดบั โดยในปี 2562 ค่าลิขสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ิมขึ้น
จากปี 2561 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีการพิมพห์นังสือเล่มใหม่ออกมามากขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาด 
โดยเฉพาะหนงัสือการ์ตูนท่ีเป็นเล่มต่อเน่ือง และหนงัสือเก่าท่ีน ามารวบรวมออกเป็นชุดส าหรับสะสม (Collectable Set) และ
ในปี 2563 ค่าลิขสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 เน่ืองจากในปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ ไดข้อลิขสิทธ์ิส าหรับหนังสือ
การ์ตูนท่ีเป็นชุดส าหรับสะสม (Collectable Set) และหนงัสือเล่มใหม่ๆ รวมถึงหนงัสือการ์ตูนท่ีเป็นเล่มต่อเน่ืองเพ่ิมขึ้น ท า
ให้มีค่าลิขสิทธ์ิท่ีสูงขึ้นตามไปดว้ย ในปี 2564 ค่าลิขสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.91 จากปี 2563 เน่ืองจาก
กลุ่มบริษทัฯ จดัจ าหน่ายการ์ตูนหวัเร่ืองใหม่ ๆ ท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิทั้งในรูปแบบการ์ตูนชุดสะสม หนงัสือเล่ม และอีบุ๊ก  

ตน้ทุนอื่นๆ ของกลุ่มบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.64 ร้อยละ 55.87 และร้อยละ 47.49 ของรายไดจ้าก
การขายสินคา้และการให้บริการในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 ตามล าดบั โดยในปี 2562 ตน้ทุนอื่น ๆ ลดลงจากปี 2561 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ ไม่มีตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัลิขสิทธ์ิการผลิตและจดัจ าหน่ายในรูปแบบส่ิงพิมพข์อง Yomiuri Shimbun 
และในปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ ผลิตและจ าหน่ายหนงัสือจ านวนมากขึ้น ท าให้ตน้ทุนในการจดัพิมพ ์และตน้ทุนในการจดัท า
ตน้ฉบบัเพ่ิมขึ้นตามไปดว้ย ในขณะท่ีปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ ผลิตและจ าหน่ายหนงัสือมากขึ้น โดยเฉพาะการ์ตูนประเภทชุด
สะสมหัวเร่ืองใหม่ และรวมเล่มของเล่มจบ ถึงแมจ้ะมีบริการรับแปลการ์ตูนเพ่ิมเติม เม่ือพิจารณาสัดส่วนร้อยละต่อรายได้
จากการขายสินคา้และการให้บริการท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง จะเห็นไดว่้าภาพรวมการประหยดัตน้ทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นนั้น 
ครอบคลุมทั้งสินคา้หนงัสือรูปเล่มและส่ิงพิมพดิ์จิทลั 

ค. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

ประเภท 
2564 2563 2562 

ล้านบาท ร้อยละก ล้านบาท ร้อยละก ล้านบาท ร้อยละก 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 22.34 23.20 19.59 27.41 18.72 33.24 

ค่าตอบแทนพนกังาน 45.38 47.12 32.38 44.85 37.32 66.26 

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการขาย 6.10 6.33 1.92 2.66 3.20 5.68 

ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าและส ารองต่าง ๆ - - (0.31) (0.43) (41.31) (73.35) 

อื่น ๆ (11.91) (12.36) 3.12 4.32 2.56 4.55 

รวมค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารรวม
ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

61.91 64.29 56.70 76.42 20.49 36.38 

หมายเหตุ  ก  สัดส่วนร้อยละต่อรายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการ 

กลุ่มบริษทัฯ มีสัดส่วนค่าใชจ้่ายในการบริหารร้อยละ 33.24 ร้อยละ 27.41 ร้อยละ 23.20 ของรายไดจ้ากการ
ขายสินคา้และการให้บริการในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 ตามล าดบั โดยในปี 2562 เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จ านวน 2.44 ลา้น
บาท เน่ืองจากค่าเช่าส านกังานท่ีเพ่ิมขึ้นจากการยา้ยสถานประกอบการตั้งแต่ปี 2561 รวมถึงมีส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าท่ี
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เพ่ิมขึ้น ในปี 2563 เพ่ิมขึ้นจ านวน 0.86 ลา้นบาท เน่ืองจากมีค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีไม่ใช่ตน้ทุนทางการเงิน เพ่ิมขึ้นจ านวน 0.67 
ลา้นบาท และในปี 2564 เพ่ิมขึ้นจ านวน 2.76 ลา้นบาท เน่ืองจากค่าท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้น 2.21 ลา้นบาท  

ค่าตอบแทนพนักงานของกลุ่มบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.26 ร้อยละ 44.85 และร้อยละ 47.12 ของ
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 ตามล าดบั ในปี 2562 ค่าตอบแทนพนกังานเพ่ิมขึ้น
จ านวน 3.03 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีการตั้งประมาณการผลประโยชน์พนกังานจากการเกษียณอายุจาก 300 วนั 
เป็น 400 วนั ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ รวมถึงผลประโยชน์พนักงานท่ีเพ่ิมขึ้นดว้ย ในปี 2563 ค่าตอบแทน
พนักงานลดลงจ านวน 4.94 ล้านบาท  เน่ืองจากบริษัทย่อยได้หยุดด าเนินงานตั้ งแต่ปลายปี 2562 ท าให้ปี 2563 ไม่มี
ค่าตอบแทนพนักงานของบริษทัย่อย และในปี 2564 ค่าตอบแทนพนักงานเพ่ิมขึ้นจ านวน 13.00 ล้านบาท เน่ืองจากมี
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบับุคลากรและค่าตอบแทนผูบ้ริหารเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับส่วนงานใหม่ธุรกิจคา้ปลีก จ านวน 8.92 ลา้นบาท 

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการขายของกลุ่มบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.68 และร้อยละ 2.66 และร้อยละ 
6.33 ของรายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 ตามล าดบั ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายลดลง
จ านวน 9.59 ล้านบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ ลดการออกบูธตามงานต่าง ๆ แต่ยงัคงออกงานมหกรรมหนังสือ และงาน
สัปดาห์หนงัสือแห่งชาติเช่นเดิม นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ เน้นการจดัจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมขึ้น รวมถึงบริหาร
ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และในปี 2563 ค่าใชจ้่ายลดลงจ านวน 1.28 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่ม
บริษทัฯ เน้นการจดัจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์มากขึ้น รวมถึงบริหารตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพไดดี้
ขึ้นอยา่งต่อเน่ือง และในปี 2564 ค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึ้นจ านวน 4.18 ลา้นบาท เพื่อสนบัสนุนช่องทางอีเวนตแ์ละช่องทางออนไลน์
ส าหรับธุรกิจส่ิงพิมพ ์ผ่านการออกบูธร่วมกบัส านักพิมพอ์ื่นและห้างสรรพสินคา้ เพื่อท าการตลาดสร้างการรับรู้ส าหรับ
หนงัสือท่ีออกใหม่และการจดัชุดหนงัสือราคาพิเศษ เพื่อบริหารสินคา้คงคลงัให้อยูใ่นระดบัที่เหมาะสม รวมถึงค่าบริการงาน
ขายทางออนไลน์ เพ่ิมขึ้นจ านวน 0.88 ล้านบาท และ 1.71 ล้านบาท ตามล าดับ นอกจากน้ี ยงัมีค่าศึกษาวิจัยและพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หม่และการตลาดของธุรกิจคา้ปลีก เพ่ิมขึ้นจ านวน 1.24 ลา้นบาท  

ในปี 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีการกลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญของกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกัน และ
จ านวน 41.95 ลา้นบาท และตั้งส ารองหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ จ านวน 0.63 ลา้นบาท ในปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีการกลบั
รายการการขาดทุนจากการส ารองการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวรจ านวน 0.21 ลา้นบาท และกลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสัย
จะสูญของกิจการอื่น จ านวน 0.12 ลา้นบาท และในปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีการกลบัรายการการขาดทุนจากการส ารองหน้ี
สงสัยจะสูญ จ านวน 0.53 ลา้นบาท และตั้งส ารองหน้ีสูญเพ่ิม จ านวน 0.53 ลา้นบาท 

ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ของกลุ่มบริษทัฯ ประกอบดว้ยค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ดอกเบ้ียจ่าย และอ่ืน ๆ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 4.55 และร้อยละ 4.32 และร้อยละ (12.36) ของรายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการในปี 2562 ปี 2563 และปี 
2564 ตามล าดบั ปี 2562 ถึงแมก้ลุ่มบริษทัฯ จะมียอดขายเพ่ิมขึ้นก็ตาม แต่มีค่าใชจ้่ายปรับเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย จ านวน 0.02 ลา้น
บาท เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ ยงัคงนโยบายลดและควบคุมค่าใชจ้่ายให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง ปี 2563 ค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึ้น
จ านวน 0.56 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่ เกิดจากการรับรู้ค่าใชจ้่ายในส่วนของดอกเบ้ียสัญญาเช่าสูงขึ้นในช่วงแรกตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 เร่ืองสัญญาเช่า โดยกลุ่มบริษทัฯ ยงัคงนโยบายลดและควบคุมค่าใชจ้่ายให้มีประสิทธิภาพ
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อย่างต่อเน่ือง ปี 2564 บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายลดลง 15.03 ลา้นบาท จากการกลบัรายการค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย ซ่ึงเป็นการโอนกลบั
เจา้หน้ีท่ีมีหน้ีคา้งช าระเป็นระยะเวลานาน และไม่ไดรั้บการเรียกร้องขอให้ช าระหน้ีจากเจา้หน้ี จ านวน 14.92 ลา้นบาท  

ง.  อัตราก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรสุทธิ 

ในปี 2562 และปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ (36.08) ร้อยละ 27.91 และร้อยละ 
38.52 ตามล าดบั ในปี 2562 มีอตัราก าไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ 1.52 เน่ืองจากไม่มีรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายหนงัสือพิมพญ่ี์ปุ่ น
จาก Yomiuri Shimbun ตลอดทั้งปี แต่กลุ่มบริษทัฯ ไดพิ้มพห์นงัสือเล่มต่อเน่ืองเพ่ิมขึ้น รวมถึงการออกหนงัสือชุดส าหรับ
สะสม (Collectable Set) ซ่ึงสามารถชดเชยรายไดท่ี้หายไปของ Yomiuri Shimbun ไดบ้างส่วน ในปี 2563 มีอตัราก าไรขั้นตน้
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 63.98 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มียอดจ าหน่ายหนังสือ ทั้งรูปแบบเล่ม และอีบุ๊กสูงขึ้น รวมถึงการรับฝากขาย
สินคา้จากพนัธมิตรทางการคา้ดว้ย ในขณะท่ีบริษทัฯ สามารถบริหารตน้ทุนไดดี้ขึ้น ประกอบกบัไม่มีผลขาดทุนจากการ
ด าเนินงานในส่วนงานท่ียกเลิกเหมือนในปี 2562 ในขณะท่ีปี 2564 มีอตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.61 เน่ืองจากกลุ่ม
บริษทัฯ มียอดจ าหน่ายหนงัสือการ์ตูนช่ือดงั ในรูปแบบเล่มทั้งแบบเล่มเด่ียว ชุดส าหรับสะสม และอีบุ๊กมากขึ้น โดยเฉพาะ
หัวเร่ืองการ์ตูนชุดสะสม และหนงัสือพอ็กเก็ตบุ๊กประเภทบริหารการตลาด ท่ีเร่ิมวางจ าหน่ายในปี 2564 ท่ีไดรั้บความนิยม
อย่างรวดเร็ว และมีจ านวนการผลิตในระดบัที่เหมาะสมต่อความตอ้งการของตลาด นอกจากนั้น ยงัมีการ์ตูนหวัเร่ืองเก่าและ
ใหม่ท่ีวางจ าหน่ายเพ่ิมเติมในรูปแบบอีบุ๊ก ถึงแมว่้าจะมีตน้ทุนบริการแปลการ์ตูนเพ่ิมขึ้น แต่ในภาพรวมของธุรกิจส่ิงพิมพ์
สามารถบริหารตน้ทุนไดดี้ขึ้น  

กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราก าไรสุทธิในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 ร้อยละ (123.72) ร้อยละ (32.89) และร้อยละ 
36.31 ตามล าดบั ในปี 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีผลขาดทุนซ่ึงเกิดจากการด าเนินงานท่ียกเลิกของบริษทัย่อย ในปี 2563 กลุ่ม
บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้น ประกอบกบัไม่มีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและส ารองต่าง ๆ รวมถึงผลขาดทุนซ่ึงเกิดจาก
การด าเนินงานท่ียกเลิกของบริษทัย่อยเหมือนในปี 2562 และในปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีมาตรการในการบริหารต้นทุน
ด าเนินงานมากขึ้นจากการขยายช่องทางออนไลน์ ผา่นมาร์เกตเพลสหลกัของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ท าให้เขา้ถึง
กลุ่มลูกคา้เดิมและเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ใหม่ ผ่านแพลตฟอร์มพนัธมิตร เช่น Shopee และ Lazada อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
อีกทั้งกลุ่มบริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมจากโครงการพฒันาธุรกิจคา้ปลีก เพ่ือรองรับการขยายตวัทางธุรกิจ 

ฐานะทางการเงิน 

ก. สินทรัพย์ 

ณ ส้ินปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 501.77 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 121.89 ลา้นบาท หรือร้อยละ 32.09 จาก
ยอดสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2563 โดยสินทรัพยห์ลกัของกลุ่มบริษทัฯ คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพยสิ์ทธิ
การใช้ ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการคา้ สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น สินค้า
คงเหลือ สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงมีสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2563 เท่ากบั
ร้อยละ 51.29 ร้อยละ 19.33 ร้อยละ 9.97 ร้อยละ 4.00  ร้อยละ 3.93 ร้อยละ 3.87 ร้อยละ 2.67 และร้อยละ 2.08 ตามล าดบั การ
เปล่ียนแปลงของสินทรัพยห์ลกัดงักล่าวมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ลูกหน้ีการคา้ 

หน่วย: ลา้นบาท 

 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 

กิจการอ่ืน ๆ :    

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 13.12 10.65 5.40 

เกินก าหนดช าระ    

นอ้ยกว่า 6 เดือน 6.89 5.86 7.41 

6 - 12 เดือน 0.04 - 0.27 

มากกว่า 12 เดือน - 0.54 - 

 20.05 17.05 13.08 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (0.01) (0.54) (0.66) 

ค่าเผื่อสินคา้รับคืน - - - 

สุทธิ 20.04 16.51 12.42 

รวมลูกหนีก้ารค้า 20.04 16.51 12.42 

ลูกหน้ีการคา้ของกลุ่มบริษทัฯ ประกอบดว้ยลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน ๆ 
โดยมีการหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ ยงัคงนโยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีโดยมีการวิเคราะห์
จากลูกหน้ีท่ีมีอายุหน้ีเกินก าหนดช าระมากกว่า 180 วนั จะพิจารณาและท าการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ร้อยละ 50 และ
ลูกหน้ีท่ีมีอายหุน้ีเกินก าหนดช าระมากกว่า 365 วนั จะพิจารณาและท าการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญร้อยละ 100 และลูกหน้ีท่ี
คาดว่าจะมีปัญหาในการเรียกเก็บเงินในอนาคตจะท าการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระ
หน้ีในอนาคตเพ่ือตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามการคาดการณ์ รวมทั้งลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบว่าเป็นหน้ี
สูญ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีการหักค่าเผื่อสินคา้รับคืน ซ่ึงมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อสินคา้รับคืนโดยใชสั้ดส่วนร้อยละ
ของสินคา้รับคืนต่อสินคา้ท่ีขายโดยเฉล่ีย 12 เดือนยอ้นหลงั โดยกลุ่มบริษทัฯ จะตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อดงักล่าว
ทุกส้ินไตรมาส  

ทั้งน้ีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 กลุ่มบริษทัฯ มีแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบของ
ลูกหน้ีการคา้บางราย โดยพิจารณาผ่อนปรนระยะเวลาการให้สินเช่ือกบัพนัธมิตรเดิมท่ีมีประวติัเครดิตการคา้ เพื่อสร้าง
ยอดขายต่อเน่ืองภายใตค้วามเส่ียงท่ีบริหารจดัการท่ีเหมาะสม โดยระยะเวลาการให้สินเช่ือลูกคา้เฉล่ียอยู่ท่ี 15 วนั ถึง 90 วนั 
โดยลูกหน้ีการคา้หลกัเป็นตวัแทนขาย หรือร้านหนงัสือขนาดใหญ่ท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีมานาน มีการคา้ขายอย่างสม ่าเสมอ 
และกรณีท่ีเป็นลูกคา้ใหม่ ตวัแทนจ าหน่ายตอ้งวางเงินประกนัค่าสินคา้ ในส่วนของเจา้หน้ีการคา้ บริษทัฯ ไดรั้บเครดิตเทอม 
เป็นระยะเวลา 45 วนั ถึง 90 วนั เจา้หน้ีการคา้หลกั คือ โรงพิมพห์นงัสือ 
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ณ ส้ินปี 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้จ านวน 12.42 ลา้นบาท ลดลง 1.36 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 
10.45 จากยอดลูกหน้ีการคา้ ณ ส้ินปี 2561 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บช าระหน้ีบางส่วนระหว่างปีจากลูกหน้ีการคา้กิจการ
อื่น ๆ ณ ส้ินปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้จ านวน 16.51 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 4.09 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.93 
จากยอดลูกหน้ีการคา้ ณ ส้ินปี 2562 เน่ืองจากบริษทัฯ จ าหน่ายสินคา้มากขึ้น และ ณ ส้ินปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้
จ านวน 20.04 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 3.53 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.38 จากยอดลูกหน้ีการคา้ ณ ส้ินปี 2563 เน่ืองจากบริษทัฯ 
จ าหน่ายสินคา้ทั้งในรูปแบบเล่มและอีบุ๊กมากขึ้น  

สินคา้คงเหลือ 

หน่วย: ลา้นบาท 

 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 

สินคา้ส าเร็จรูป 30.89 30.58 28.63 

หกั ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั 

 

สิทธิ 

l 

(12.05) (16.82) (14.08) 

สิทธิในการไดรั้บผลิตภณัฑค์นื 0.59 1.33 0.48 

สุทธ ิ 19.43 15.09 15.03 

ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงนโยบายการตั้งส ารองค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลา้สมยัให้สอดคลอ้งกบัแนวโน้มผูบ้ริโภค
และแนวทางการด าเนินธุรกิจหลกั เน้นจดัจ าหน่ายส่ิงพิมพท่ี์มีความตอ้งการในตลาด และมีประสิทธิภาพในการท าก าไรให้แก่
กลุ่มบริษทัฯ นอกจากนั้น ในปี 2564 มีการตดัจ าหน่ายสินคา้ลา้สมยัเพ่ิมเติม เพ่ือลดปริมาณสินคา้คงคลงั ในขณะท่ีการพิจารณา
ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลา้สมยัลดลงส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมสภาพ ลา้สมยัและคา้งนาน เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณ
การราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย รายละเอียดดงัน้ี 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ 

สินคา้ท่ีมีอายมุากกว่า 12 เดือน - ร้อยละ 50 ของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

สินคา้ท่ีมีอายมุากกว่า 24 เดือน - ร้อยละ 75 ของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

สินคา้ท่ีมีอายมุากกว่า 36 เดือนขึ้นไป - ร้อยละ 98 ของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

นอกจากน้ี การตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลา้สมยัลดลงจะถูกพิจารณาจากผูบ้ริหารอีกคร้ังหน่ึงทุกส้ินเดือน อยา่งไร
ก็ตาม สินคา้คงเหลือท่ีมีการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลา้สมยัลดลงแลว้ กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงสามารถจ าหน่ายสินคา้ไดต้ามช่องทาง
การขายท่ีไดมี้การประมาณไว ้

ณ ส้ินปี 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือสุทธิจ านวน 15.03 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 2.55 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 20.43 จากส้ินปี 2561 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีการออกหนงัสือเล่มต่อเน่ืองเพ่ิมขึ้นค่อนขา้งมาก แต่ยงัคงบริหารสินคา้
คงคลงัให้สอดคลอ้งกบัแนวโน้มของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยยงัคงจ าหน่ายสินคา้ผ่านงานมหกรรมหนงัสือ และงาน
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สัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ จดักิจกรรมโครงการ CSR การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย การออกบูธตามสถานท่ีต่าง ๆ รวมถึง
เพ่ิมความระมดัระวงัในการคดัเลือกหนงัสือท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาดมากขึ้น  

ณ ส้ินปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือสุทธิจ านวน 15.09 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 0.06 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 0.40 จากส้ินปี 2562 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีการออกหนงัสือเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง แต่ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัฯ ได้
ปฏิบติัตามนโยบายการบริหารสินคา้คงเหลือ เพื่อบริหารสินคา้คงเหลือให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม โดยยงัคงจ าหน่ายสินคา้
ผ่านงานมหกรรมหนังสือ และงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ จดักิจกรรมโครงการ CSR การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย 
ออกบูธตามสถานท่ีต่าง ๆ รวมถึงพยายามคดัเลือกหนงัสือท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาดอยา่งต่อเน่ือง 

ณ ส้ินปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือสุทธิจ านวน 19.43 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 4.34 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 28.76 จากส้ินปี 2563 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ เนน้กลยทุธ์การผลิตการ์ตูนชุดส าหรับสะสมมากขึ้น ท าให้สามารถสร้าง
ยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยงัเน้นจดัท าสินคา้ท่ีมีความนิยมในตลาด จากการวิเคราะห์ขอ้มูลขายและ
ประมาณการยอดขายเพื่อจดัท าหนงัสือให้เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด โดยเฉพาะในช่องทางออฟไลน์ท่ีเติบโตมากขึ้น 
ผ่านตวัแทนจ าหน่ายและร้านหนังสือขนาดใหญ่ ควบคู่กบักิจกรรมส่งเสริมการขาย และร่วมออกบูธกบัส านักพิมพ์และ
ห้างสรรพสินคา้ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชัว่คราว 

ณ ส้ินปี 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 257.40 ลา้นบาท ลดลง 81.35 ลา้น
บาท หรือลดลงร้อยละ 24.01  จากส้ินปี 2561 เน่ืองจากบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน 75.96 
ลา้นบาท เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมขึ้นจ านวน 0.41 ลา้นบาท โดยในระหว่างปี 2562 มีการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจ านวน 4.18 
ลา้นบาท 

ณ ส้ินปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 173.94 ลา้นบาท ลดลง 83.46 ลา้น
บาท หรือลดลงร้อยละ 32.42 จากส้ินปี 2562 เน่ืองจากบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน 16.39 
ลา้นบาท โดยในระหว่างปี 2563 มีการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจ านวน 6.24 ลา้นบาท ซ้ือตราสารทุนและตราสารหน้ี จ านวน 
175.96 ลา้นบาท โดยมีเงินสดรับจากการขายตราสารทุน จ านวน 147.13 ลา้นบาท และมีการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
จ านวน 30.82 ลา้นบาท 

ณ ส้ินปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 257.37 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 83.43 ลา้น
บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 47.96 จากส้ินปี 2563 เน่ืองจากบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน 29.85 
ลา้นบาท โดยในระหว่างปี 2564 มีการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจ านวน 6.01 ลา้นบาท โดยมีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
ในบริษทัย่อย จ านวน 40.72 ลา้นบาท และเงินปันผลรับ จ านวน 16.34 ลา้นบาท และเขา้ลงทุนในบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
จ านวน 5.00 ลา้นบาท 
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สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ณ ส้ินปี 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจ านวน 6.40 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 87.01 จากส้ินปี 
2561 เน่ืองจากในปี 2562 มีการรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิก จ านวน 28.8 ลา้นบาท 

ณ ส้ินปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจ านวน 7.39 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.47 จากส้ินปี 
2562 เน่ืองจากในปี 2563 ทางกลุ่มบริษทัฯ มีการจ่ายค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์เพ่ิมขึ้นจ านวน 2.35 ลา้นบาท รวมถึงมีซอฟตแ์วร์
ท่ีอยูร่ะหว่างการพฒันา จ านวน 0.69 ลา้นบาท และค่าลิขสิทธ์ิหนงัสือเพ่ิมขึ้นจ านวน 4.35 ลา้นบาท 

ณ ส้ินปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจ านวน 10.43 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 41.14 จากส้ินปี 
2563 เน่ืองจากในปี 2564 ทางกลุ่มบริษทัฯ จ่ายค่าลิขสิทธ์ิรวม เพ่ิมขึ้นจ านวน 4.56 ลา้นบาท รวมถึงมีซอฟตแ์วร์ท่ีอยูร่ะหว่าง
การพฒันา จ านวน 3.53 ลา้นบาท เพ่ือยกระดบัการบริหารจดัการธุรกิจส่ิงพิมพแ์ละธุรกิจคา้ปลีก 

ข. แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ ส้ินปี 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 274.04 ลา้นบาท ลดลง 99.73 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 
26.69 จากส่วยของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินปี 2561 เน่ืองจากผลประกอบการในปี 2562 มีผลขาดทุนสุทธิ 98.94 ลา้นบาท ส่งผลให้ผล
ขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้น และส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง 

ณ ส้ินปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 309.65 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 35.61 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 12.99 จากส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินปี 2562 เน่ืองจากบริษทัฯ เขา้ท ารายการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั LDD ท าให้มีส่วน
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย จ านวน 39.78 ลา้นบาท โดยมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 26.38 
ลา้นบาท และมีก าไรจากการขายตราสารทุน จ านวน 22.2 ลา้นบาท ส่งผลให้ขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้นเลก็นอ้ย 

ณ ส้ินปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 336.62 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 26.97 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 8.71 จากส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินปี 2563 เน่ืองจากผลประกอบการในปี 2564 มีผลก าไรสุทธิ 43.12 ลา้นบาท ส่งผล
ให้ผลขาดทุนสะสมลดลง ในขณะท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีการจ าหน่ายหุ้นสามญัของบริษทั LDD จ านวน 195,500,000 หุ้น มีมูลค่า
ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในราคาขายหุ้นละ 34.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 87.99 ลา้นบาท LDD ท าให้ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง ส่งผลให้ส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมขึ้น 

หน้ีสิน 

หน้ีสินหลกัของกลุ่มบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2562 2563 และ 2564 คือ เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 
และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงมีสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ 1.43 ร้อยละ 7.08 และร้อยละ 0  ตามล าดบั ในปี 2562 
และร้อยละ 1.43 ร้อยละ 7.57 และร้อยละ 2.55 ตามล าดับ ในปี 2563 และร้อยละ 1.89 ร้อยละ 8.57 และร้อยละ 18.44 
ตามล าดบั ในปี 2564 
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ณ ส้ินปี 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินรวม 44.61 ลา้นบาท ลดลง 30.98 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 40.98 จาก
หน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัคือ เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนจ านวน 14.02 ลา้นบาท ลดลง 27.04 ลา้นบาท หรือลดลง
ร้อยละ 65.85 เน่ืองจากมีการช าระค่าเคร่ืองหมายการคา้ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 15.57 ลา้นบาท 

ณ ส้ินปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินรวม 70.23 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 25.62 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 57.43 
จากหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัคือ ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย จ านวน 15.26 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 6.68 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 77.86 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าลิขสิทธ์ิของหนงัสือพอ็กเก็ตบุ๊ก และหนงัสือการ์ตูน อีกทั้งมีส่วนของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ จ านวน 3.35 ลา้นบาท 

ณ ส้ินปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินรวม  165.15  ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 92.92 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
135.16 จากหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2563 โดยมีสาเหตุหลกัคือ ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย จ านวน 31.77 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 16.51 ลา้นบาท 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 108.19 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าก่อสร้างร้านคา้บนสถานีเซนตห์ลุยส์ อีกทั้งมีส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ี
ถึงก าหนดช าระ จ านวน 6.35 ลา้นบาท 

ค. สภาพคล่อง 

ในปี 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 9.03 เท่า เพ่ิมขึ้น 3.24 เท่า จากปี 2561 เน่ืองจาก
สินทรัพยห์มุนเวียนท่ีลดลงจ านวน 86.17 ลา้นบาท หรือร้อยละ 22.49 ซ่ึงมีสัดส่วนท่ีต ่ากว่าหน้ีสินหมุนเวียนท่ีลดลงจ านวน 
33.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.30 จึงมีผลให้สภาพคล่องสูงขึ้น และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 8.22 เท่า ซ่ึง
เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ท่ีมีสัดส่วนเท่ากบั 2.89 เท่า เน่ืองจากผลรวมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว 
และลูกหน้ีการค้าลดลงในสัดส่วนท่ีน้อยกว่าการลดลงของหน้ีสินหมุนเวียน ทั้งน้ี สินค้าคงเหลือเพ่ิมขึ้นจ านวน 2.07  
ลา้นบาท จากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไดอ้อกหนงัสือใหม่ รวมถึงการพิมพห์นงัสือเล่มเดิมเพ่ิมเติม (Reprint) หลายเร่ือง ซ่ึงเป็นไป
ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยกลุ่มบริษทัฯ ยงัคงนโยบายการผลิตหนงัสืออย่างระมดัระวงั ให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาด เพื่อเป็นการบริหารสินคา้คงคลงัอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ มีวงจรเงินสดเท่ากบั 105 วนั 
ลดลง 71 วนั จาก 176 วนั ในปี 2561 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียจ านวน 70 วนั ลดลงจากปี 2561 จ านวน 
86 วนั ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียจ านวน 53 วนั เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จ านวน 6 วนั และมีระยะเวลาช าระหน้ีจ านวน 18 วนั 
ลดลงจาก ปี 2561 จ านวน 9 วนั ซ่ึงระยะเวลาการช าระหน้ีท่ีค่อนขา้งเร็ว เน่ืองจากเจา้หน้ีส่วนใหญ่เป็นโรงพิมพร์ายใหม่ท า
ให้เครดิตเทอมท่ีไดรั้บค่อนขา้งส้ัน แต่อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมเจรจาขอปรับเครดิตเทอมให้ยาวขึ้น และปรับระยะ
ให้การให้สินเช่ือแก่ตวัแทนจ าหน่ายให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้นจาก 60 วนั เป็น 45 วนั ซ่ึงจากนโยบายดา้นสินเช่ือต่าง ๆ 
จะท าให้สภาพคล่องของกลุ่มบริษทัฯ ดีขึ้น โดยรายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการของปี 2562 ลดลงร้อยละ 29.96 
และสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯ จะเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดโดยมีอตัราร้อยละ 80.78 เงินลงทุน
ชัว่คราว มีอตัราร้อยละ 0.17 ลูกหน้ีการคา้ มีอตัราร้อยละ 3.89 และสินคา้คงเหลือ มีอตัราร้อยละ 4.57 ของสินทรัพยร์วม  

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 5.75 เท่า ลดลง  3.28 เท่า จากปี 2562 เน่ืองจาก
สินทรัพยห์มุนเวียนท่ีลดลงจ านวน 31.75 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.69 ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดลดลงจากการท่ีบริษทัฯ ไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทัย่อย จ านวน 70.01 ลา้นบาท ขณะท่ีลูกหน้ีอ่ืนท่ีเกิดจากการขายเงิน
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ลงทุนในตราสารทุน เพ่ิมขึ้นจ านวน 46.68 ลา้นบาท โดยกลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจ านวน 13.25 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 40.29 จึงมีผลให้สภาพคล่องลดลง และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 4.13 เท่า ซ่ึงลดลง 4.09 เท่า จากปี 
2562 เน่ืองจากผลรวมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว และลูกหน้ีการคา้ลดลง ในขณะท่ีหน้ีสิน
หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี สินคา้คงเหลือเพ่ิมขึ้นจ านวน 0.05 ลา้นบาท จากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ ออกหนงัสือใหม่ รวมถึงการพิมพ์
หนังสือเล่มเดิมเพ่ิมเติม (Reprint) อย่างต่อเน่ือง โดยกลุ่มบริษทัฯ ยงัคงนโยบายการผลิตหนังสืออย่างระมัดระวงั ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด เพื่อเป็นการบริหารสินคา้คงคลงัอยา่งต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ มีวงจรเงิน
สดเท่ากบั 138 วนั เพ่ิมขึ้น 33 วนั จาก 105 วนั ในปี 2562 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียจ านวน 72 วนั 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ านวน 2 วนั ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียจ านวน 100 วนั เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ านวน 47 วนั เน่ืองจากกลุ่ม
บริษทัฯ มีอตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือต ่าลง จากการท่ีตน้ทุนขายและบริการเพ่ิมขึ้น ในส่วนของระยะเวลาช าระหน้ีอยู่
ท่ี 34 วนั เพ่ิมขึ้นจาก ปี 2562 จ านวน 16 วนั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ ไดเ้จรจาขอปรับเครดิตเทอมจากโรงพิมพใ์ห้ยาวขึ้นได ้
โดยรายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการของปี 2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.22 และสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั
ฯ จะเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยมีอตัราร้อยละ 45.79 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน มีอตัราร้อยละ 17.76 และ
สินคา้คงเหลือ มีอตัราร้อยละ 3.97 ของสินทรัพยร์วม  

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 5.13 เท่า ลดลง 0.62 เท่า จากปี 2563 เน่ืองจาก
สินทรัพยห์มุนเวียนท่ีเพ่ิมขึ้นจ านวน 57.47 ลา้นบาท หรือร้อยละ 21.67 ซ่ึงมีสัดส่วนท่ีน้อยกว่าหน้ีสินหมุนเวียนท่ีเพ่ิมขึ้น
จ านวน 94.92 ลา้นบาท หรือร้อยละ 135.16 จึงมีผลให้สภาพคล่องลดลง และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 4.55 เท่า 
ซ่ึงลดลง จ านวน 0.42 เท่า จากปี 2563 เน่ืองจากผลรวมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว และลูกหน้ี
การคา้เพ่ิมขึ้นในสัดส่วนท่ีมากกว่าการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินหมุนเวียน ในขณะท่ีสินคา้คงเหลือเพ่ิมขึ้นจ านวน 4.34 ลา้นบาท 
เน่ืองจากหนงัสือพอ็กเก็ตบุ๊กท่ีเพ่ิมขึ้น จ านวน 7.81 ลา้นบาท ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากช่องทางออฟไลน์ โดยเฉพาะรายไดจ้าก
อีเวนต์ อาทิเช่น งานมหกรรมหนงัสือแห่งชาติ ท าให้สินคา้คงเหลือประเภทพ็อกเก็ตบุ๊ก ในขณะท่ีสินคา้คงเหลือประเภท
การ์ตูนลดลง จากการออกการ์ตูนเล่มใหม่เพื่อรวมเล่ม และชุดส าหรับสะสม อีกทั้งบริษทัฯ ไดบ้ริหารสินคา้คงคลงัผ่านการ
จดัจ าหน่ายในช่องทางท่ีเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ มีวงจรเงินสดเท่ากบั 139 วนั เพ่ิมขึ้น 33 วนั จาก 106 วนั ในปี 
2563 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียจ านวน 68 วนั ลดลงจากปี 2563 จ านวน 2 วนั ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย
จ านวน 108 วนั เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 จ านวน 5 วนั และมีระยะเวลาช าระหน้ีจ านวน 47 วนั ลดลงจาก ปี 2563 จ านวน 13 วนั 
กล่าวคือ กลุ่มบริษทัฯ สามารถใชเ้วลาในการเจรจาเรียกเก็บหน้ีท่ีส้ันลงกว่าการขายสินคา้และช าระหน้ี ซ่ึงส่งผลต่อสภาพ
คล่องของกิจการ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการของปี 2564 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 47.78 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ มีการบริหารช่องทางจดัจ าหน่ายส่ิงพิมพรู์ปเล่มและรูปแบบอีบุ๊กมากขึ้น ผา่นมาร์เกตเพลสของบริษทัฯ และ
พนัธมิตรธุรกิจ ส าหรับสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯ เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดโดยมีอตัราร้อยละ 
51.29 ลูกหน้ีการคา้ มีอตัราร้อยละ 4.00 สินคา้คงเหลือ มีอตัราร้อยละ 3.87 และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้มีอตัราร้อยละ 19.33 
ของสินทรัพยร์วม  
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เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ในปี 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 76.96 ลา้นบาท ลดลง 6 ลา้น
บาท หรือลดลงร้อยละ 7.23 จากปี 2561 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีผลขาดทุนก่อนภาษีจ านวน 99.19 ลา้นบาท โดยขาดทุนนอ้ย
กว่าปี 2561 จ านวน 60.44 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและส ารองต่าง ๆ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มี
ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืน ลูกหน้ีอ่ืน และค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายลดลง ในขณะท่ีสินคา้คงเหลือ และเจา้หน้ีการคา้เพ่ิมขึ้น  

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 16.39 ลา้นบาท ลดลง 60.57 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 78.70 จากปี 2562 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีผลขาดทุนก่อนภาษีจ านวน 29.84 ล้านบาท โดย
ขาดทุนน้อยกว่าปี 2562 จ านวน 69.35 ล้านบาท ซ่ึงไม่มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าและส ารองต่าง  ๆ เหมือนปีก่อนหน้า 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
อ่ืน ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย และสินคา้คงเหลือเพ่ิมขึ้น 

ในปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 29.85 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 13.46 
ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 82.14 จากปี 2563 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีผลขาดทุนก่อนภาษีจ านวน 2.08 ล้านบาท โดย
ขาดทุนน้อยกว่าปี 2563 จ านวน 28.34 ลา้นบาท รวมทั้งมีก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินปันผลรับ รวม 
57.06 ลา้นบาท การกลบัรายการเจา้หน้ี 14.39 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีอื่นลดลง ในขณะท่ีลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ 
เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืน และค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพ่ิมขึ้น  

เงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

ในปี 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 4.39 ลา้นบาท ต่างจากปี 2561 ท่ีมีเงิน
สดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน จ านวน 67.28 ล้านบาท เน่ืองจากน าเงินไปลงทุนชั่วคราว จ านวน 0.44 ล้านบาท และ
ดอกเบ้ียรับจ านวน 3.64 ลา้นบาทโดยมีเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าและอุปกรณ์ จ านวน 3.53 ลา้นบาท และ
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน จ านวน 4.18 ลา้นบาท  

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 63.92 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 
จ านวน 59.53 ลา้นบาท เน่ืองจากน าเงินไปซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จ านวน 30.82 ลา้นบาท ซ้ือตราสารทุนและตราสารหน้ี 
จ านวน 175.96 ลา้นบาท โดยมีเงินสดรับจากการขายตราสารทุน จ านวน 147.13 ลา้นบาท ดอกเบ้ียรับ จ านวน 1.74 ลา้นบาท 
และเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน จ านวน 6.24 ลา้นบาท  

ในปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 129.02 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 
จ านวน 192.94 ลา้นบาท เน่ืองจากน าเงินไปซ้ือตราสารทุนและตราสารหน้ี จ านวน 267.41 ลา้นบาท โดยมีเงินสดรับจากการ
ขายตราสารทุน จ านวน 336.77 ลา้นบาท ดอกเบ้ียรับ จ านวน 0.91 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
จ านวน 6.01 ลา้นบาท  
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เงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ในปี 2562 บริษทัฯ ไม่มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน ในปี 2563 บริษทัฯ จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญา
เช่า จ านวน 3.15 ลา้นบาท และในปี 2564 บริษทัฯ จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า และเงินปันผลจ่ายของบริษทัย่อยให้แก่
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย จ านวน 3.41 ลา้นบาท และ 12.33 ลา้นบาท ตามล าดบั 

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนนิงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต 

4.2.1  การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 

จากมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด พ้ืนท่ีการจดัจ าหน่ายของ
ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพแ์ละธุรคา้ปลีกไดรั้บผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัท าแผนงานในการปรับเปล่ียนวิธีการ
ด าเนินธุรกิจเพื่อรอบรับความเส่ียงดงักล่าวในอนาคต กล่าวคือ (ก) หนังสือการ์ตูน จากเดิมบริษทัฯ เน้นจดัจ าหน่ายผ่าน
ร้านคา้ตวัแทน ซ่ึงตวัแทนเหล่าน้ีเผชิญความเส่ียงกระแสเงินสดธุรกิจ ในขณะท่ีเง่ือนไขเครดิตการคา้มีแนวโนม้คงเดิม ท าให้
ผูป้ระกอบการทยอยปิดตัวลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดท่ียงัคงด าเนินต่อไป กลุ่มบริษทัฯ จึงปรับกลยุทธ์การจดั
จ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ประเภทมาร์เกตเพลสท่ีส าคญัอยา่ง Nejavu, Shopee และ Lazada เพื่อให้สามารถจ าหน่ายและ
บริหารสินคา้ไดอ้ย่างเหมาะสมและทนัท่วงที และ (ข) พอ็กเก็ตบุ๊ก จ านวนการจดังานประเภทอีเวนตใ์นรูปแบบออฟไลน์มี
ความถ่ีลดลงต่อเน่ืองจากปี 2563 บริษทัฯ จึงปรับแผนเนน้การจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีอุปสงคอ์ย่างต่อเน่ือง กล่าวคือ การจดัท าหัว
หนงัสือใหม่ท่ีเป็นกระแสในตลาด โดยเฉพาะหนงัสือประเภทบริหารการตลาด รวมถึงเนน้สร้างแบรนยอ่ย (Sub-Brand) ให้
มีความชดัเจนในใจลูกคา้มากขึ้นทั้งในช่องทางออฟไลน์และช่องทางออนไลน์ ซ่ึงมีความส าคญัต่อการสร้างคุณค่าของลูกคา้
ในระยะยาว (Customer Lifetime Value) จากการรักษาฐานลูกคา้เดิมและเขา้ถึงลูกคา้ใหม่ และส่งผลดีต่อภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
แบรนดใ์นระยะยาว ซ่ึงจะเห็นไดว่้า ผลประกอบการในปี 2564 ท่ีผา่นมา ไม่ค่อยไดรั้บผลกระทบมากจากเหตุการณ์ดงักล่าว 

4.2.2  การจดัท าส่ือส่ิงพิมพท่ี์เหมาะกบัสภาวะการตลาด 

กลุ่มบริษทัฯ เนน้การสร้างเสริมประสิทธิภาพทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้สินคา้คงคลงัเพียงพอต่อความตอ้งการ
ของตลาด ผ่านการวิเคราะห์ทิศทาง ความนิยมของเน้ือหาใหม่ ๆ รวมถึงการรับฟังความเห็นลูกคา้ เพื่อเสริมกลยุทธ์ในการ
จดัท าหวัเร่ืองใหม่โดยเฉพาะการ์ตูนเล่มเด่ียวและชุดสะสมท่ีมีแนวโนม้การตอบรับอยา่งรวดเร็วของตลาด พร้อมทั้งประมาณ
การการผลิตให้เหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงในการตั้งส ารองสินคา้คงคลงัลา้สมยั นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ มีการพฒันา
ปรับปรุงเวบ็ไซตม์าร์เกตเพลสของบริษทัฯ ท่ี nejavu.com อยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างประสบการณ์ทั้งกระบวนการส่ังซ้ือสินคา้
และบริการหลงัการขายท่ีดีย่ิงขึ้น ซ่ึงช่องทางน้ีมีความส าคญัอย่างย่ิงในสถานการณ์ความไม่แน่นอน เน่ืองจากสามารถ
ส่ือสารและเข้าใจความต้องการลูกค้าไดท้ันที ผ่านข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย (โปรโมชัน) ลูกค้าจึง
สามารถส่ังซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกและหลากหลายในคราวเดียว นอกจากนั้นยอดขายท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของสินคา้อีบุ๊กจากปี 
2563 ท าให้ความเส่ียงการบริหารสินคา้คงคลงัลดลง การจดัท าหัวเร่ืองใหม่ท่ีมีเน้ือหาคุณภาพในช่องทางท่ีเหมาะสม จึง
ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการสร้างรายไดแ้ละบริหารจดัการตน้ทุนของธุรกิจส่ิงพิมพ ์ 
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4.2.3  จ านวนผูโ้ดยสารบีทีเอสลดลง 

เน่ืองจากผูค้นปรับเปล่ียนวิถีชีวิตให้สอดคลอ้งกบันโยบายสถานประกอบการในการท างานท่ีบา้นมากขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อ
ความตอ้งการลดลงของการเดินทางดว้ยรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยเฉพาะอยา่งย่ิงจ านวนนกัท่องเท่ียวเขา้ประเทศท่ีหายไปทั้งหมด 
จึงส่งผลโดยตรงต่อรายไดข้องร้านเทอร์เทิล กลุ่มบริษทัฯ จึงปรับกลยุทธ์เพื่อเน้นท าการตลาดส าหรับคนไทยท่ีอาศยัอยูใ่น
กรุงเทพมหานครและมีก าลงัซ้ือ ชูจุดเด่นในการจดัจ าหน่ายอาหาร เบเกอร่ีแบรนดด์งั สินคา้ไลฟ์สไตลแ์กดเจ็ต รวมถึงการท า
วิจยัตลาด พฒันาผลิตใหม่ เพื่อท าเขา้ใจความตอ้งการลูกค้าเชิงลึก น าไปสู่โอกาสในการเพ่ิมมูลค่าการซ้ือต่อคร้ังและความถ่ี
การซ้ือ และเสริมดว้ยการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ระยะยาว ผา่นพนัธมิตร อาทิ แรบบิทรีวอร์ดสในรูปแบบการสะสมแตม้
และน าแตม้มาเป็นส่วนลด ณ ร้านคา้ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ รู้สึกถึงความคุม้ค่า บอกต่อ และกลบัมาซ้ือซ ้า และกลุ่ม
บริษทัฯ ยงัคงมุ่งเน้นยกระดบัประสบการณ์การเขา้ถึงและจบัจ่ายสินคา้คุณภาพสูงของลูกคา้และสะดวกสบายมากขึ้น ให้
กลายเป็นศูนยร์วมการจบัจ่ายสินคา้คุณภาพในชัว่โมงเร่งด่วนของชีวิตคนเมือง ผูสั้ญจรรถไฟฟ้าบีทีเอส และชุมชนใกลเ้คียง 

ในขณะท่ีตน้ทุนการด าเนินโครงการท่ีเพ่ิมขึ้นในอนาคตจากการเพ่ิมจ านวนร้านคา้ บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการบริหาร
ตน้ทุนสินคา้และตน้ทุนการด าเนินงานท่ีส าคญั เช่น สิทธิการบริหารพ้ืนท่ีคา้ปลีก เป็นตน้ เพื่อให้เกิดการประหยดัของตน้ทนุ
ต่อหน่วย นอกจากนั้น บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัผา่นการยกระดบัระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้แผนการตลาดส่งเสริมการขายเพื่อกระตุน้การใช้จ่าย สามารถด าเนินการและตอบสนองต่อ
สภาวะตลาดไดร้วดเร็วย่ิงขึ้น พร้อมทั้งการเพ่ิมช่องทางการสร้างรายไดใ้ห้มากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบัแผนการบริหารสภาพ
คล่อง งบประมาณ และเงินหมุนเวียนธุรกิจท่ีเพียงพอ 
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4.3 ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

4.3.1 ตารางสรุปงบการเงินรวม 
บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562-2564 

หน่วย : ล้านบาท 

สินทรัพย์ 2564  2563  2562 

สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 257.37  173.94  257.40 

เงินลงทุนชัว่คราว 9.02  0.06  0.54 

ลูกหน้ีการคา้ 20.05  16.52  12.41 

รายไดค้า้งรับ 3.20  2.21  1.55 

ลูกหน้ีอ่ืน 0.20  46.75  1.56 

สินคา้คงเหลือ 19.43  15.09  15.03 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 13.40  10.63  8.46 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 322.67  265.20  296.95 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน      

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ -  72.41  - 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าและอปุกรณ์ 
 

50.03  8.75  11.43 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 96.99  12.66  - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10.43  7.39  6.40 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  -  1.97 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 19.73  11.71  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 1.92  1.76  1.89 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 179.10  114.68  21.69 

รวมสินทรัพย์ 501.77  379.88  318.64 
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บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562-2564 
หน่วย : ล้านบาท 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2564  2563  2562 

หนี้สินหมุนเวียน      

เจา้หน้ีการคา้ 9.48  5.41  4.55 
เจา้หน้ีอ่ืน 11.23  13.52  14.02 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 31.77  15.26  8.58 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ 6.35  3.35  - 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  0.56  - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4.12  8.04  5.74 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 62.95  46.14  32.89 

หนี้สินไม่หมุนเวียน      
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี 
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

     
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 92.51  9.68  - 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน      

   ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 8.65  12.19  11.21 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1.04  2.22  0.51 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 102.20  24.09  11.72 

รวมหนีสิ้น 165.15  70.23  44.61 

      
ส่วนของผู้ถือหุ้น      
ทุนจดทะเบียน 390.55  390.55  390.55 

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 
 

365.55  365.55  365.55 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 
 

342.65  342.65  342.65 
ก าไรสะสม (ขาดทุน)      

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 10.65  10.65  10.65 
   ขาดทุนสะสม (382.23)  (448.97)  (444.74) 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 336.62  269.88  274.11 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -  39.77  (0.08) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 336.62  309.65  274.03 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 501.77  379.88  318.64 
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บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562-2564 
                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 

 2564  2563  2562 

รายได้      

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 96.30  74.21  56.32 

รายไดอ้ื่น 21.18  4.67  9.62 

รวมรายได้ 117.48  78.88  65.94 

 
 

 
 

 
 ค่าใช้จ่าย   

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 57.65  52.61  39.26 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในบริหาร 60.39  55.38  61.24 

ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าและส ารองต่างๆ -  -  (41.31) 

รวมค่าใช้จ่าย 118.04  107.99  59.19 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 
 

     

   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.56)  (29.11)  6.75 

ตน้ทุนทางการเงิน 1.52  1.32  0.56 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (5.51)  (3.47)  (0.52) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 3.43  (26.96)  6.71 

ก าไร (ขาดทุน)ส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก-สุทธิจาก
ภาษี 

 
39.69 

 

0.46 

 

(105.65) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 43.12  (26.50)  (98.94) 
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บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (ต่อ) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562-2564 
                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 

 2564  2563  2562 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน      

   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง      
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหมข่อง 
 

     

   ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ (1.63)        -  (0.79) 

ก าไรจากเงินลงทนุในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย      

   มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 25.25  22.20        - 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 23.62  22.20  (0.79) 
      
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี           66.74  (4.30)  (99.73) 

      
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)      

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ ่ 43.12  (26.56)  (98.95) 

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -  0.06  0.01 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 43.12  (26.50)  (98.94) 

      
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม      

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ ่ 66.74  (4.35)  (99.74) 

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -  0.06  0.01 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 66.74  (4.29)  (99.73) 

      

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลด      

   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท) 0.01  (0.07)  0.02 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลด      

   จากการด าเนินงานที่ยกเลิก (บาท) 0.11  -  (0.29) 
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บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 

                                                                ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562-2564 
                        หน่วย : ล้านบาท 

 2564  2563  2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 
 

     
ก าไร ( ขาดทุน ) ส าหรับปี 43.12  (26.38)  (98.94) 
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)      
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (5.61)  (3.47)  (0.25) 
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 14.48  12.60  18.70 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลบั) (0.53)  (0.12)  (41.31) 
การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (4.77)  2.74  (0.13) 
สิทธิในการไดรั้บผลิตภณัฑค์นื (โอนกลบั) 0.74  (0.85)  (0.48) 
ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า -  -  30.45 
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ -  -  2.34 
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 0.65  0.05  0.11 
ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่าย/ ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ -  (0.06)  0.05 
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน (3.02)              (1.81)              - 
โอนกลบัรายการเจา้หน้ี (14.39)  -  - 
ประมาณการหน้ีสินจากการรับคนืสินคา้ (โอนกลบั) (2.31)  3.84  0.45 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1.08  0.99  1.62 

(ก าไร) ขาดทุน จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้น 0.53  (0.05)  (0.91) 
(ก าไร) ขาดทุน จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (40.72)  -  - 
เงินปันผลรับ (16.34)  -  - 
รายไดท้างการเงิน (0.91)  (1.52)  (3.86) 
ตน้ทุนทางการเงิน 1.52  1.32  0.59 
 (25.95)  (12.72)  (91.57) 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (5.43)  (4.50)  51.63 
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บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

                                                                ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562-2564 
                           หน่วย : ล้านบาท 

 2564  2563  2562 
สินคา้คงเหลือ (0.31)  (1.95)  (1.93) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น (2.22)  0.12  (1.09) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น (0.22)  0.19  (0.51) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13.24  5.68  (30.01) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 0.62  (1.61)  (1.89) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (6.25)              -              - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.52  0.01  (0.31) 
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในการด าเนินงาน (26.00)  (14.78)  (75.68) 
จ่ายดอกเบ้ีย (1.52)  (1.32)  (0.38) 
จ่ายภาษีเงินได ้ (3.32)  (0.81)  (1.31) 
รับคืนภาษเีงินได ้ 0.99  0.52  0.42 
เงินสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมด าเนนิงาน (29.85)  (16.39)  (76.95) 
      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
ซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (267.41)  (165.57)  (0.44) 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 336.77  147.13              - 
ซ้ือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (5.00)  (9.90)  - 
เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  (30.82)  - 
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 80.08  -   
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 0.01  0.06  0.12 
ซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (26.67)  (0.32)  (3.53) 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6.01)  (6.24)  (4.18) 
เงินปันผลรับ 16.34  -  - 
ดอกเบ้ียรับ 0.91  1.74  3.64 
เงินสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 129.02  (63.92)  (4.39) 
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บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

                                                                ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2561-2563 
                             หน่วย : ล้านบาท 

 2564  2563  2562 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      
จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (3.41)  (3.15)              - 
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ยให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ี 
   ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 

 
(12.33) 

              
- 

              
- 

กระแสเงินสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (15.74)  (3.15)  - 
      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขิน้ (ลดลง) สุทธ ิ 83.43  (83.46)  (81.34) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 173.94  257.40  338.74 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 257.37  173.94  257.40 
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4.3.2 ตารางสรุปอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
 

รายการ   2564 2563 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.13 5.75 9.04 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 4.55 4.13 8.22 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (0.55) (0.41) (1.55) 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 5.27 5.13 5.16 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 68.36 70.17 69.77 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 3.43 3.55 6.71 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 104.94 101.34 53.68 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 7.95 10.74 20.31 

ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 45.27 33.51 17.73 

Cash Cycle (วนั) 128.03 138.00 105.72 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profit)  
 ( (Profitability Ratio) อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 38.52 27.91 (36.08) 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) (24.40) (47.00) (163.36) 

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 127.03 46.99 69.47 

อตัราก าไรสุทธิ (%) 35.82 (32.89) (123.72) 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 13.06 (9.08) (30.55) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 9.58 (7.58) (25.75) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 156.92 (232.51) (768.79) 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.27 0.23 0.21 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงนิ  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.49 0.23 0.16 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า) (22.33) (13.97) (130.78) 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (เท่า) (0.91) (2.50) (9.98) 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)                      -                  -                  - 
 หมายเหต ุตวัเลขท่ีใชค้  านวณอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ เป็นตวัเลขท่ีรวมส่วนงานท่ียกเลิก 
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5.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 

5.1  ข้อมูลทั่วไปของบุคคลอ้ำงอิงอ่ืน ๆ  

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ท่ีตั้ง : 93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์ : (66) 2009-9999 
โทรสาร : (66) 2009-9991 

ผู้สอบบัญชี : บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด  

โดย 1.  นายพรอนนัต ์กิจนะวนัชยั เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 7792 หรือ 
 2.  นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 3930 หรือ 
 3.  นายณัฐวุฒิ สันติเพช็ร เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 5730 
ท่ีตั้ง : 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33  
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์ : (66) 2264-9090 
โทรสาร : (66) 2264-0789 

แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ : บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล  เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน)  

ท่ีตั้ง : 333 อาคารเลา้เป้งงว้น 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง  
 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์ : (66) 2091-5900 
โทรสาร : (66) 2091-5928 
อีเมล (email) : investor@nine.co.th 
เวบ็ไซต ์(website) : http://www.nine.co.th 

5.2  ข้อมูลส ำคัญอ่ืน 

-ไม่มี- 

5.3  ข้อพพิำททำงกฎหมำย 

-ไม่มี- 

5.4  ตลำดรอง 

-ไม่มี- 
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ส่วนที่ 2 

การก ากับดูแลกิจการ 

6. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

6.1  ภาพรวมของนโยบายและแนวปฎิบัติการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษทัเช่ือมั่นเป็นอย่างย่ิงว่า ระบบการบริหารจดัการและการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้จะช่วยสร้างคุณค่าให้กิจการ รวมถึงเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทัฯ 
อนัเป็นหวัใจส าคญัท่ีน าบริษทัฯ ไปสู่ความส าเร็จและการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน ดงันั้น นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 
จึงได้ถูกจัดท าและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 และได้มีการทบทวน
ปรับปรุงเป็นประจ า ซ่ึงล่าสุดไดป้รับปรุงและทบทวน เพื่อให้มีหลกัการและแนวปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และสถาบนักรรมการบริษทัไทย ซ่ึงรวมถึงหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 
2560 ตลอดจนประกาศให้พนกังานทุกระดบัทราบและยึดถือปฏิบติัเม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 อีกทั้งไดเ้ผยแพร่ไวบ้น
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.nine.co.th/corporate-governance/#toggle-id-1 เพื่อให้ผู ้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไป
รับทราบดว้ย  

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น 

บริษทัฯ ตระหนกัและให้ความส าคญักบัสิทธิของผูถื้อหุ้นในฐานะเจา้ของบริษทัฯ มาโดยตลอด ดงันั้น บริษทัฯ จึงมี
นโยบายในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือนกัลงทุนสถาบนั 
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เป็นไปตามขอ้ก าหนดกฎหมาย โดยสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐานของตน เช่น 
การซ้ือขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในผลก าไรของกิจการ การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ ทนัเวลา 
เหมาะสมต่อการตดัสินใจ และการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษทัฯ รวมทั้งใช้
สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัท่ีกฎหมายก าหนด  

การประชุมผูถื้อหุ้น  

บริษทัฯ ก าหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ และ
บริษทัฯ อาจจดัการประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนซ่ึงเรียกว่าการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
โดยบริษทัฯ จะจดัการประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย แนวทางท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ และนโยบายของ
บริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 
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1. ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 

บริษทัฯ จดัท าหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อ
เป็นการรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั และไม่จ ากดัสิทธิในการเขา้ถึงสารสนเทศของผูถื้อหุ้น ไม่ว่าจะเป็น 
ผูถื้อหุ้นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ โดยขอ้มูลในหนังสือเชิญประชุมอย่างน้อยจะประกอบไปดว้ย (ก) วนั เวลา และสถานท่ี
ประชุม (ข) วาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการ
ประชุม และจ านวนคะแนนเสียงในการลงมติ ส าหรับวาระท่ีต้องมีการออกเสียงลงคะแนน และ (ค) ค  าช้ีแจงวิธีการ
ลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ เอกสารส าหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง และ
เปิดเผยหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
ส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั บริษทัฯ ประกาศโฆษณาหนงัสือเชิญประชุมในหนงัสือพิมพ์
รายวนั ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั ก่อนวนัประชุม 

ในการน้ี บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ท าหนา้ท่ีจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกราย  

2. วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

บริษทัฯ จดัการประชุมผูถื้อหุ้นในวนั เวลา และสถานท่ีท่ีเหมาะสม ซ่ึงสะดวกต่อการเดินทาง มีระบบการ
รักษาความปลอดภยัท่ีดี และมีขนาดเพียงพอต่อจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยบริษทัฯ ไดแ้นบแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุมไป
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย นอกจากน้ี บริษทัฯ ใชร้ะบบบาร์โคด้ (Barcode) ในการลงทะเบียนและนับคะแนน
เสียง เพ่ือความโปร่งใสและอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น และจดัเตรียมอากรแสตมป์ไวส้ าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีรับ
มอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น พร้อมเปิดให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นไดล้่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 
ก่อนเร่ิมตน้การประชุม และตลอดเวลาการประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิออกเสียงในวาระท่ียงัไม่ไดพ้ิจารณาลงมติ  

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารเข้าร่วมการ
ประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้น โดยก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะ
แนะน าคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี นกักฎหมายซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นคนกลางในการเป็นพยานตรวจนบัคะแนน และท่ี
ปรึกษาท่ีเขา้ร่วมประชุม พร้อมทั้งแจง้ให้ท่ีประชุมรับทราบถึงหลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียง
ในท่ีประชุม ทั้งน้ี ระหว่างด าเนินการประชุมผูถื้อหุ้น เม่ือมีการให้ขอ้มูลตามระเบียบวาระการประชุมแลว้ บริษทัฯ เปิด
โอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกบัวาระนั้น ๆ อย่างเตม็ท่ี โดยจดัให้มีการตอบค าถาม
อย่างตรงประเด็น อีกทั้งให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสม อน่ึง ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษทัฯ จะให้พิจารณา
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กรรมการท่ีครบก าหนดออก
จากต าแหน่งตามวาระและไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง จะออกจากห้อง
ประชุมเป็นการชัว่คราวในการพิจารณาวาระดงักล่าว 
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3. หลงัวนัประชุมสามญั 

บริษัทฯ รายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัเดียวกันกับวนัประชุม 
ผูถื้อหุ้นหรืออยา่งชา้ไม่เกิน 9.00 น. ของวนัท าการถดัไป และจะส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้ง
เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม  

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยไม่ค านึงถึงเพศ อายุ เช้ือชาติ ศาสนา ความเช่ือ 
ความคิดเห็นทางการเมือง และไม่ว่าผูถื้อหุ้นรายนั้นจะเป็นผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย หรือนกัลงทุนสถาบนั นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีนโยบายในการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีสนบัสนุนการ
ปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั และจดัให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและนโยบายป้องกันความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ่ื้นในทางมิชอบ 

การประชุมผูถื้อหุ้น 

1. เพื่อรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองให้สามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยการมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้บริษทัฯ ไดแ้นบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซ่ึงเป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียด
และชดัเจน พร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม และระบุถึงเอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งใชใ้นการมอบฉันทะอย่าง
ชดัเจน อีกทั้งยงัให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการส่งหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมายงับริษทัฯ ก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหุ้นอนัถือเป็นการส่งเสริมการเขา้ประชุมของผูถื้อหุ้นดว้ย นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นยงัสามารถดาวน์โหลด
หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบข. และแบบ ค. (ส าหรับผูถื้อหุ้นชาวต่างชาติท่ีแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทย) 
ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

2. บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ซ่ึงถือหุ้นหรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกนัไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ สามารถเสนอ (ก) เร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระ
การประชุมและ (ข) ช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษทัฯ ก าหนด โดยบริษทัฯ จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้น
ทราบผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

3. บริษทัฯ จะไม่เพ่ิมเร่ืองประชุมใดในวาระพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ โดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า เพ่ือให้ 
ผูถื้อหุ้นไดใ้ชเ้วลาศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจออกเสียงลงคะแนน ทั้งน้ี เวน้แต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน 
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ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 มีจ านวนผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 
ณ ขณะเปิดการประชุม จ านวน 37 ราย รวมจ านวนหุ้น 195,576,033 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.5020 ของจ านวนหุ้นท่ีออก
และจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ และมีกรรมการร่วมการเขา้ประชุม จ านวน 5 คน จากกรรมการทั้งหมด 5 คน  

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันไม่ให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชข้อ้มูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางท่ีมิชอบ ซ่ึงถือ
เป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุ้นรายอื่น (สามารถพิจารณารายละเอียดในขอ้ 8 รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการ
ก ากบัดูแลกิจการ)  

การก ากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจดว้ยความ
โปร่งใส และถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้โอกาสจากการด ารง
ต าแหน่งในบริษทัฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และไดก้ าหนดนโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และ
นโยบายรายการระหว่างกนั (สามารถพิจารณารายละเอียดในขอ้ 8 รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากบั
ดูแลกิจการ) 

การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ บริษทัฯ ไม่เลือกปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นพิเศษ และจะไม่กระท าการใด ๆ 
ในลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ จึงจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ
ต่าง ๆ บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.nine.co.th และจดัให้มีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพื่อท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสาร 
ให้ขอ้มูลและตอบค าถามต่าง ๆ ระหว่างบริษทัฯ กบัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และผูส้นใจลงทุนในหลกัทรัพย์
ของบริษทัฯ 
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หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

นอกเหนือจากสิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั บริษทัฯ ให้ความส าคญัและเคารพต่อสิทธิ
ของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม เช่น พนักงาน ลูกค้า ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน คู่ค้า คู่แข่ง
ทางการคา้ หน่วยงานรัฐ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ จึงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม 
โดยตอ้งไม่น้อยกว่าสิทธิท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด รวมทั้งมีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทัฯ กบั 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพราะบริษทัฯ เช่ือว่า ความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ทุกกลุ่ม เป็นปัจจยัส าคญัประการ
หน่ึงท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนบริษทัฯ ในการสร้างความส าเร็จ ความมัน่คงทางการเงิน และความยัง่ยืนของกิจการในระยะยาว ทั้งน้ี 
รายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ปรากฏในขอ้ 6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศต่าง ๆ ของบริษทัฯ ทั้งขอ้มูลทางการเงินและท่ีมิใช่
ขอ้มูลทางการเงิน เพื่อให้ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ ผูส้นใจลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่น ๆ 
เขา้ถึงไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัผา่นช่องทางท่ีหลากหลายและเขา้ถึงไดง้่าย เช่น ระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เวบ็ไซต์ของ
บริษทัฯ เป็นตน้ โดยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเปิดเผยจะตอ้ง (ก) มีเน้ือหาท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ ชดัเจน และทนัเวลาตาม
กฎหมายและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง (ข) จดัท าขึ้นอยา่งรอบคอบ โปร่งใส ดว้ยภาษาท่ีกระชบัและเขา้ใจง่าย และ (ค) ปรับปรุง
ให้ทนัต่อเหตุการณ์อย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงในปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ตามขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์
ของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยไม่ถูกส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ด าเนินการลงโทษใด ๆ จาก
การเปิดเผยขอ้มูลไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัถือเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวม และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ โดยคณะกรรมการตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ 
ความระมัดระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ มติ
คณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษทัท่ีส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการใน
จ านวนท่ีเหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจัดตั้ ง
คณะกรรมการชุดยอ่ย เพื่อท าหนา้ท่ีช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารจดัการของบริษทัฯ 

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ บริษทัฯ มีการแบ่งแยกบทบาทและหน้าท่ี
ระหว่างคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายจดัการออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพื่อให้มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอ านาจ 
ระหว่างบทบาทก ากบัดูแลและบริหารจดัการ เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าการบริหารจดัการของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งโปร่งใส
และตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกัในการก ากับดูแลกิจการและการ
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บริหารจัดการของฝ่ายจัดการ รวมทั้ งก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ส่วนฝ่ายจัดการ ซ่ึงประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นหัวหน้าและผูน้ า  มีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายการ
ด าเนินการของบริษทัฯ ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทัฯ ก าหนดนโยบายจ ากัดจ านวน
บริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั (นับรวมการด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ ด้วย) เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและปฏิบัติหน้าท่ีของตนในฐานะกรรมการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไม่ควรด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่นนอกจากบริษทัย่อย บริษทัร่วม และ/หรือ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัฯ เวน้แต่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัก่อนไปด ารงต าแหน่ง ในปี 
2564 ไม่มีกรรมการรายใดของบริษทัฯ ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทั และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารไม่ไดด้ ารงต าแหน่งในบริษทัอื่นนอกจากบริษทัยอ่ยและบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัของบริษทัฯ  

6.2  จรรยาบรรณธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจและการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และ
ค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม คู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบัติในการท างาน (Code of Conduct) (“คู่มือ
จริยธรรมฯ”) จึงไดถู้กจดัท าดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นกรอบการท างานและแนวปฏิบติัท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน

ของบริษทัฯ (รวมเรียกว่า “บุคลากรฯ”) ยึดถือและปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด โดยมีการพิจารณาทบทวนอยู่เป็นประจ า ซ่ึง
ล่าสุดไดป้รับปรุง ทบทวน และประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 โดยครอบคลุมหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) ความรับผิดชอบต่อการด าเนินธุรกิจ 

1.1) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษทัฯ มีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มี
คุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้ประกาศ
เจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปี 2556 เพื่อ
แสดงความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ และไดก้ าหนดนโยบายต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อกัษร เพื่อช่วยส่งเสริมค่านิยมและเป็น
แนวทางในการปฏิบติังานโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชนัภายในองคก์รท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม 
ซ่ึงมีหลกัการส าคญัคือ ห้ามบุคลากรฯ เขา้ไปมีส่วนร่วม หรือกระท าการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ทุจริตคอร์รัปชนั ไม่ว่ารูปแบบใด ๆ ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม 

1.2) การรักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษทัฯ ตระหนักว่า บรรดาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินธุรกิจ และ/หรือกิจการ และ/หรือการด าเนินการใด ๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ี
ไดรั้บหรือเก่ียวขอ้งกับบุคลากรฯ ลูกค้า คู่ค้าหรือบุคคลภายนอก ทั้งท่ีเป็นและไม่เป็นขอ้มูลส่วน
บุคคล เป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่า การเขา้ถึงหรือการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ไดรั้บ
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อนุญาตอาจท าให้ขอ้มูลดอ้ยค่าลง และอาจก่อให้เกิดความเสียหาย รวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บริษัทฯ และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูลต่าง ๆ จึงจะต้องได้รับการคุ้มครองและเก็บรักษาไวเ้ป็น
ความลบั โดยการเก็บรวมรวม การใช ้และ/หรือการเปิดเผยจะตอ้งกระท าเพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจ 
ภายใตก้ฎหมายและขอ้ก าหนดในสัญญาเท่านั้น  

1.3) การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการเคารพสิทธิมนุษยชน ความเป็นปัจเจกชน
และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์โดยปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มดว้ยความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
ไม่เลือกปฏิบติัเพราะความแตกต่างในลกัษณะส่วนบุคคล ไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ สีผิว ถ่ินก าเนิด เพศ อาย ุ
ศาสนา สมรรถภาพทางร่างกาย รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะ การศึกษา หรือ
สถานภาพอื่นใด โดยบริษทัฯ จะสอดส่องดูแลไม่ให้บุคลากรฯ เขา้ไปมีส่วนร่วมการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

1.4) การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษทัฯ น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้เพื่อให้การจดัการธุรกิจ
ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ มีความแม่นย  า และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ อย่างไรก็ดี เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภยัในการใช้งาน เช่น การป้องกันการระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์หรือการโจมตีทางไซเบอร์ 
เป็นตน้ บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษทัฯ ซ่ึงมีหลกัการส าคญัคือ บุคลากรฯ ตอ้งใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งขอ้มูล 
ต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นระบบเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ เท่านั้น ห้ามใชเ้พ่ือเขา้ถึงหรือส่งขอ้มูลท่ีมีเน้ือหาขดั
ต่อศีลธรรมอนัดี เก่ียวกบัการพนนักระทบต่อความมัน่คงของชาติหรือละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น  

1.5) ทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ ถือว่าทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ เช่น ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร 
เคร่ืองหมายทางการค้า ความลับทางการ เป็นต้น เป็นส่ิงท่ีมีค่าในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงรวมถึง
ความสามารถในการแข่งขนั บุคลากรฯ จึงมีหนา้ท่ีปกป้องและดูและทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ 
จากการน าไปใชโ้ดยไม่ชอบ และไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอื่น  

2) ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

2.1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและให้ผลตอบแทนท่ี
เหมาะสมอย่างต่อเน่ืองแก่ผูถื้อหุ้น ในฐานะเจา้ของบริษทัฯ รวมทั้งจะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมัน่
ในคุณธรรม เป็นไปตามกฎหมาย และอยู่ในกรอบนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ โดยมี
เป้าหมายเพ่ือให้บริษทัฯ เติบโตอยา่งย ัง่ยืน  

2.2) การปฏิบัติต่อลูกค้า บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ ซ่ึงเป็น
ส่วนส าคญัท่ีจะท าให้ธุรกิจของบริษทัฯ เติบโตและประสบความส าเร็จ โดยการส่งมอบสินคา้และ
บริการท่ีหลากหลาย มีคุณภาพและปลอดภยั ในราคาท่ีสมเหตุสมผล ไปพร้อมกบัการสร้างและรักษา
สัมพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืนกบัลูกคา้  
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2.3) การปฏิบัติต่อพนักงาน บริษทัฯ ตระหนกัดีว่า พนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าท่ีสุดในการด าเนิน
ธุรกิจ และเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ความส าเร็จ จึงมุ่งมั่นสร้างวฒันธรรม 
สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศการท างานท่ีดี เช่น การสร้างทศันคติท่ีดี มีส านึกในหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ การส่งเสริมการท างานเป็นทีม การให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนกังาน 
การจดัสวสัดิการท่ีเพียงพอและเหมาะสม เป็นตน้ และปฏิบติัต่อพนกังานทุกระดบัตามแนวทางของ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบติั รวมถึงเคารพสิทธิของพนักงาน โดยยึดหลกั
สิทธิมนุษยชนตามหลกัสากล กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ  

2.4) การปฏิบัติต่อคู่ค้า บริษทัฯ ค านึงถึงความโปร่งใสและการตรวจสอบไดใ้นการด าเนินธุรกิจ จึงจดัให้
มีกระบวนการในการคดัเลือกและประเมินคู่ค้า ในฐานะผูส้ร้างการเติบโตและรับผลประโยชน์
ร่วมกบับริษทัฯ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และไดก้ าหนดจรรยาบรรณคู่คา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เพื่อให้คู่คา้ของบริษทัฯ ยึดถือปฏิบติั  

2.5) การปฎิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษทัฯ มีแนวทางการด าเนินธุรกิจอย่างซ่ือตรง โปร่งใสและเป็น  
มืออาชีพ โดยสนบัสนุนให้มีการแข่งขนัอยา่งเสรี ไม่ผกูขาดและเป็นธรรม จึงจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทาง
การคา้ภายใตก้ฎหมายและนโยบายของบริษทัฯ  

2.6) การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม บริษทัฯ ในฐานะผูน้ าเสนอและส่งมอบสินคา้และบริการ
โดยตรงให้แก่ลูกคา้ ตระหนกัว่า การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ อาจมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มไดห้ลากหลายแง่มุม ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ จึงยึดแนวทางการสร้างคุณค่าและรักษา
สมดุลระหว่างการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจกบัการมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อชุมชน 
สังคม และส่ิงแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ ทั้งน้ี สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นขอ้ 3.  
การขบัเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความยัง่ยืน 

รายละเอียดคูมื่อจริยธรรมฯ สามารถพิจารณาไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.nine.co.th/corporate-governance/#toggle-id-1 

ในการน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีช่องทางท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อหรือแจง้เร่ืองร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษทัผ่าน
ส านักเลขานุการบริษทั หรือคณะกรรมการตรวจสอบผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน หากพบการฝ่าฝืนหรือการกระท าท่ีอาจ
เป็นการฝ่าฝืนคู่มือจริยธรรมฯ นโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอ้มูลของผูร้้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็น
ความลบั 

ส านกัเลขานุการบริษทั 

 

: อีเมล: punapa@nine.co.th 
ไปรษณียไ์ปยงัส านกัเลขานุการบริษทัตามท่ีอยูข่องบริษทัฯ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน : อีเมล: yutthapol@nine.co.th 
ไปรษณียไ์ปยงัฝ่ายตรวจสอบภายในตามท่ีอยูข่องบริษทัฯ 
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6.3 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการก ากับดูแลกิจการ 

6.3.1  การพฒันาการที่ส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 

บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการพฒันาแนวทางการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีมาโดยตลอด โดยยึดถือหลกัเกณฑ์ของ (ก) ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ได้แก่ หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัท 
จดทะเบียน ปี 2555 (ข) ส านกังาน ก.ล.ต. ไดแ้ก่ หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (ค) สถาบนั
กรรมการบริษทัไทย ไดแ้ก่ หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน และ 
(ง) สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดแ้ก่ หลกัเกณฑป์ระเมินโครงการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุ้น  

ในปี 2564 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการเพื่อพฒันาการดา้นการก ากบัดูแลกิจการ ดงัน้ี 

- คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พนัธกิจ และคุณค่าองค์กร เพื่อให้สะท้อนลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจโดยรวมของกลุ่มบริษทัฯ และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจเพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 

- คณะกรรรมการบริษัท ในฐานะผูน้ าองค์กร ได้พิจารณาน าหลักปฏิบัติ 8 ข้อ และหลักปฏิบัติย่อย ตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพธุรกิจใน
การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน ทั้งในดา้นความสามารถในการแข่งขนัโดยค านึงถึงผลกระทบใน
ระยะยาว การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การเป็นพลเมืองดีขององคก์ร และการปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยั
การเปล่ียนแปลง อีกทั้งไดพ้ิจารณาอนุมัติการทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมฯ  
อีกทั้งยงัไดว้างแผนงานเก่ียวกบัการปรับใชห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 
ในอนาคตอีกดว้ย 

จากการพฒันาแนวทางการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการดูแลกิจการท่ีดีมาอย่างต่อเน่ือง ความ
ภาคภูมิใจในปี 2564 ของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

- ผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2564 ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
ระดบัคะแนน 100 จาก 100 คะแนนเตม็  

- ผลประเมินจากการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2564 ซ่ึงจัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย อยูใ่นระดบัดี หรือ 4 ดาว  

- การยื่นค าขอต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และไดรั้บ
อนุมติัรับรองการต่ออายุแลว้ เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงการรับรองน้ีมีอายุ 3 ปี บริษทัฯ จะตอ้งยื่น 
ค าขอต่ออายสุมาชิกคร้ังถดัไปภายในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2567 
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6.3.2 การปฎิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืน ๆ  

จากการท่ีบริษทัฯ ด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อยกระดบัการก ากบัดูแลกิจการ
ของบริษทัฯ ให้ทดัเทียมกบัมาตรฐานของบริษทัจดทะเบียนชั้นน าในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ในปี 2564 มีหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการบางประเด็นท่ีบริษทัฯ ยงัไมส่ามารถน ามาปฏิบติั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน เช่น คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เป็นต้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทยงัไม่มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 
นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษทั เป็นผูท้  าหน้าท่ี (ก) 
สรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ (ข) พิจารณาจ านวน 
หลกัเกณฑ ์และรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภท (ค) ก ากบัดูแลและติดตามการบริหารความเส่ียงใน
ภาพรวมขององค์กร และ(ง) ก ากบัดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงจากผลการ
ปฏิบติังาน คณะกรรมการบริษทัไดท้  าหนา้ท่ีดงักล่าวอยา่งครบถว้น โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ 

2. ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ 

เน่ืองจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจส่ิงพิมพ์และค้าปลีก ซ่ึงต้องอาศยับุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์และความเขา้ใจในการบริหารธุรกิจ นอกจากน้ี แมป้ระธานกรรมการจะไม่ไดเ้ป็นกรรมการ
อิสระ แต่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ยึดหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มีระบบการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอและเหมาะสม มีกลไกลการด าเนินงานท่ีมีการถ่วงดุลอ านาจ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
ประกอบกบักรรมการทุกท่านปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงัและความซ่ือสัตยสุ์จริต  
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7. โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการและข้อมูลส าคัญทีเ่กี่ยวข้อง 

7.1  โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) 

 

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการของบริษทัฯ มีจ านวนทั้งส้ิน 5 ท่าน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเหมาะสมกับ
ขนาดและกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระ 
ซ่ึงถือเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จ านวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ
จากหลากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นดา้นบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาดการบญัชี การตรวจสอบ และกฎหมาย และมี
คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนดและท่ีระบุไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ และแบ่งเป็นกรรมการหญิง
จ านวน 1 ท่าน และกรรมการชายจ านวน 4 ท่าน โดยกรรมการทุกท่านสามารถจะวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิ
ออกเสียงในการก ากบัดูแลกิจการอย่างเป็นอิสระ ปราศจากภาวะกดดนั เพื่อดูแลให้การด าเนินงานของฝ่ายจดัการเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง โปร่งใส และปกป้องผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั  

ในการน้ี บริษทัฯ ไดแ้ยกอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลซ่ึงด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ (ซ่ึงเป็น
ผูน้ าของคณะกรรมการ) และต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (ซ่ึงเป็นผูน้ าของฝ่ายจดัการ) ออกจากกนัอย่างชดัเจน เพื่อ
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ความโปร่งใส เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติัหน้าท่ีในการก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริษทัอย่างเป็นอิสระ และป้องกนัมิให้
บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีอ านาจโดยไม่จ ากดั ทั้งน้ี ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร
สามารถพิจารณาภายใตห้วัขอ้ 7.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูบ้ริหาร 

ข้อมูลคณะกรรมการ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564)   

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 5 ท่าน (อยู่ระหว่างการสรรหาเพ่ือแต่งตั้งให้เข้าด ารงต าแหน่งแทน
กรรมการท่ีลาออก 2 ท่าน) ดงัน้ี 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายราเชน ลีรพนัธ์ุ ประธานกรรมการ  

2 นายวรพจน์ จรรยโ์กมล กรรมการ 

3 นางศุภรานนัท ์ตนัวิรัช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

4 นายพนัธ์วริศ มาตยเ์มือง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

5 นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร่ี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามและกระท าการแทนบริษทัฯ ประกอบด้วย นายราเชน ลีรพนัธ์ุ และนายวรพจน์ จรรยโ์กมล  
ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ความรับผิดชอบ และความระมดัระวงั เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 
และผูถื้อหุ้นโดยรวม 

2. ก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ ค่านิยม เป้าหมายการด าเนินงานทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน 
แผนงานและงบประมาณประจ าปี และพิจารณา ทบทวน และอนุมติัเป็นประจ าทุกปี  

3. ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้ าหมายและงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และสามารถ
บริหารจดัการความเส่ียงหรืออุปสรรคต่าง ๆ ไดอ้ยา่งทนัเวลา 

4. ก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังานผา่นการจดัให้มีระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้ งในระยะส้ันและระยะยาว โดยมีคณะ
กรรมการบริหารเป็นผูรั้บผิดชอบดูแล 
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5. ก าหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการ
ท างาน (Code of Conduct) ของบริษัทฯ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ี เก่ียวข้อง ตลอดจน
สนับสนุนให้มีการส่ือสารไปยงักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน เพ่ือรับทราบและปฏิบัติตาม พร้อมทั้ง
ประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัต่าง ๆ เป็นประจ า 

6. พิจารณาอนุมติัรายการส าคญัของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น 
การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการด าเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และนโยบายของบริษทัฯ  

7. พิจารณาการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ/หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 
โดยค านึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นโดยรวม และผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษทัฯ เป็นส าคญั 
โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในการท ารายการจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมติั และจดัให้มีการเปิดเผย
ขอ้มูลของรายการนั้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ โปร่งใส และทันเวลา ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั และนโยบายของบริษทัฯ  

8. จดัให้มีระบบการควบคมุดา้นการด าเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบติัตามกฏระเบียบและ
นโยบาย และจดัให้มีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นอิสระในการตรวจสอบระบบการควบคุมดงักล่าวให้มีความ
เพียงพอและเหมาะสม  

9. จดัให้มีระบบการบริหารจดัการท่ีสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัท่ีมีประสิทธิภาพ 

10. ก าหนด ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของนโยบาย แนวทาง กรอบและกระบวนการการบริหารความเส่ียง
ขององคก์ร ก ากบัดูแลและติดตามให้ฝ่ายจดัการบริหารความเส่ียงในภาพรวมขององคก์รให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง เพื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร 

11. จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือท าหน้าท่ีช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารจัดการของบริษัทฯ 
ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย และ
ทบทวนบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นประจ า 

12. มอบหมายให้กรรมการหรือบุคคลคนหน่ึงหรือหลายคนมีอ านาจปฏิบติัการอย่างใดอย่างหน่ึงแทน ภายใน
ระยะเวลาท่ีเห็นสมควร ซ่ึงอาจยกเลิก แก้ไข หรือเปล่ียนแปลงอ านาจนั้น ๆ ได้ ทั้งน้ี การมอบหมายให้
กรรมการหรือบุคคลใดดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นการท าให้กรรมการหรือบุคคลดงักล่าวสามารถอนุมติัรายการท่ี
ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดท่ีขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

13. จดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อการจดัท าและการเปิดเผยรายงานทางการเงินไวใ้น
รายงานประจ าปีควบคู่กบังบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี เพื่อน าเสนอต่อผูถื้อหุ้น 
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14. พิจารณาแต่งตั้ งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ก าหนดเกณฑ์การประเมิน รวมถึง
ประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ตลอดจนจดัท าและทบทวนแผนสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) เพื่อก าหนดกระบวนการสืบทอดต าแหน่งของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1. ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวตัถุประสงค์
และเป้าหมายการด าเนินงานท่ีก าหนดไว ้ตลอดจนดูแลให้มัน่ใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
วฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรม และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

2. พิจารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีจะบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกบัประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการได ้

3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายเป็นผูส่้งหนังสือเชิญ
ประชุมไปยงักรรมการ และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ท าหน้าท่ีควบคุม ดูแล จดัสรรเวลาการ
ประชุมอยา่งเพียงพอ เพ่ือให้ฝ่ายจดัการสามารถช้ีแจงรายละเอียดไดอ้ยา่งครบถว้น และเปิดโอกาสให้กรรมการ
สามารถอภิปราย แสดงความคิดเห็นและตั้งขอ้สังเกตไดอ้ยา่งอิสระ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใชดุ้ลยพินิจในการ
ตดัสินใจอยา่งรอบคอบ อีกทั้งเป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัในท่ีประชุม 

4. เป็นประธานในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพื่อท าหนา้ท่ีควบคุมให้การประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ และระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดไว ้

5. ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างกรรมการกบัฝ่ายจดัการ และกรรมการดว้ยกนัเอง 

6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดไวโ้ดยเฉพาะว่าเป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดให้ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ย
จ านวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบั
ส่วนหน่ึงในสาม และกรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้นอกจากนั้น กรรมการอาจ 
พน้จากต าแหน่งเม่ือตาย ลาออก ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติให้ออก หรือศาล
มีค าส่ังให้ออก ทั้งน้ี ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษทัแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติครบถว้นเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการแทน เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีว่างลงจะเหลือ 
นอ้ยกว่า 2 เดือน โดยให้อยูใ่นต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน  
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปีติดต่อกนันบัจากวนัท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ อยา่งไรก็ดี เม่ือครบวาระ 9 ปี กรรมการอิสระอาจด ารงต าแหน่งต่อไปได ้
หากคณะกรรมการบริษทัมีเหตุผลอนัสมควร 

7.3  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

เพือ่ให้มีการพิจารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีส าคญัก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ อนัช่วยสนบัสนุนให้การปฏิบติัหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร  

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยสมาชิกซ่ึงเป็นกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 3 คน โดยสมาชิกอย่างนอ้ย 1 คน 
ตอ้งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 3 ท่าน ดงัน้ี 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นางศุภรานนัท ์ตนัวิรัช* ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2 นายพนัธ์วริศ มาตยเ์มือง กรรมการตรวจสอบ 

3 นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร่ี กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ * นางศุภรานนัท์ ตนัวิรัช เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ
ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษทัฯ 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษทัฯ มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจ าปี) ท่ีถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งของบริษทัฯ อยา่งเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการประเมินความเส่ียง การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
 

82 
 

4. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

5. พิจารณาคดัเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ พร้อมทั้ง
ก าหนดค่าตอบแทน ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการตรวจสอบ 
ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาท่ีพบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นท่ีผูส้อบบญัชีเห็นว่า
เป็นสาระส าคญั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่าง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกตอ้ง
และครบถว้น ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลใน
การเขา้ท ารายการดงักล่าวอย่างถูกตอ้งครบถว้น ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

7. สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนั
ของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

8. จัดท ารายงานผลการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

• ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ความเห็นเก่ียวกบัระบบบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ     

• ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน 
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• ความเห็นชอบหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ี
ตามกฎบตัร 

• รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

9. ในการปฏิบติังานตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ มีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจดัการ 
ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ี  
เห็นว่าเก่ียวขอ้งจ าเป็น 

10. ปฏิบติัหนา้ท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดม้อบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษทัโดยตรง และคณะกรรมการบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ต่อบุคคลภายนอก 

2.  คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อท าหน้าท่ีหลกัในการก าหนดนโยบาย เป้าหมายการ
ด าเนินงาน แผนงานและงบประมาณประจ าปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  ตลอดจนก ากับดูแล 
ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการด าเนินงาน แผนงานและงบประมาณ
ประจ าปีท่ีคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ เพ่ือให้มั่นใจว่า การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 2 ท่าน ดงัน้ี    

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายราเชน ลีรพนัธ์ุ กรรมการบริหาร 

2 นายวรพจน์ จรรยโ์กมล กรรมการบริหาร 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ เป้าหมายการด าเนินงาน แผนงาน และงบประมาณ
ให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขนั เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมติั 
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2. พิจารณาก าหนดโครงสร้างองคก์รและการบริหารจดัการของบริษทัฯ ตลอดจนโครงสร้างค่าตอบแทน
ของบริษทัฯ เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ สอดคลอ้งและบรรลุตามวตัถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 

3. พิจารณาอนุมติัการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเป็นธุรกิจปกติของบริษทัฯ (เช่น การซ้ือ ไดม้า ขาย จ าหน่าย 
ลงทุน แลกเปล่ียน โอน เช่าหรือให้ เช่าทรัพย์สิน เป็นต้น) ภายในวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั 

4. พิจารณาอนุมติัการให้กูยื้มเงิน การกูยื้มเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ การจ าน า การจ านอง การก่อภาระ
ผกูพนั หรือการเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัของบริษทัฯ ภายในวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

5. พิจารณาอนุมติัการเปิดปิดบญัชีธนาคาร และการขอใช้บริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งก าหนดผูมี้
อ านาจส่ังจ่ายส าหรับบญัชีของธนาคาร 

6. ก ากับควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายการ
ด าเนินงาน แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  ทั้งน้ีภายใตก้ฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและนโยบายของบริษทัฯ 

7. มอบหมายให้บุ คคลคนหน่ึงหรือหลายคนมีอ านาจปฏิบั ติการอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะ
กรรมการบริหาร ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงอาจยกเลิก แก้ไข หรือ
เปล่ียนแปลงอ านาจนั้นๆ ได ้ทั้งน้ี การมอบหมายให้บุคคลดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นการท าให้บุคคล
ดงักล่าวสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีผลประโยชน์
ในลกัษณะอื่นใดท่ีขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

8. พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตามนิยามของ ก.ล.ต.* ประกอบดว้ยผูบ้ริหารจ านวน 7 ท่าน ดงัน้ี 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายเอียน เคร็ก ลองเดน้** ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2 นายวรพจน์ จรรยโ์กมล ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการเงิน 

3 นายสุรวุฒิ ตนักาญจนานุรักษ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานธุรกิจพาณิชย ์

4 นางสาวฐิตกานต ์ธนาโอฬาร ผูอ้  านวยการอาวุโส - พฒันาธุรกิจ 
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ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

5 นางเธียรธารา เดชจ าเริญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ - ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

6 นางสาวณัชานนัท ์เจริญภทัรเกียรติ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ - ฝ่ายการตลาดและการขาย 

7 นางสาวตามตะวนั ศรีแหลมทอง ผูช่้วยผูอ้  านวยการ - ส านกัเลขานุการบริษทั 

หมายเหตุ * ผูบ้ริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. หมายถึง ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรก
นบัต่อจากผูจ้ดัการ (ผูด้  ารงต าแหน่งสูงสุดของบริษทัฯ) ลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบั
ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกรายและให้หมายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบั
บริหารในสายบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

** ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 แต่งตั้งนาย
เอียน เคร็ก ลองเดน้ เขา้ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร แทนนายวรพจน์ จรรยโ์กมล 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (รักษาการ) 

*** เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายโยธิน ทวีกุลวฒัน์ ได้เข้าด ารงต าแหน่งประธาน
เจา้หนา้ท่ีสายงานปฏิบติัการ 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1. ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษทัฯ 

2. ด าเนินกิจการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายการด าเนินงาน แผนงาน และงบประมาณท่ี
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 

3. มีอ านาจแต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานต่าง ๆ และมีอ านาจในการมอบหมายให้บุคคลอ่ืน
ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งอ านาจตามหนังสือ  
มอบอ านาจ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ และรายงานผลการด าเนินงาน การบริหาร
จดัการ ความคืบหนา้ในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทั 

5. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการใช้งบประมาณในการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯ ภายไวใ้นวงเงินท่ีได้รับ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

6. พิจารณาอนุมติัการเขา้ท าหรือเลิกสัญญาใด ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯ ภายในวงเงิน
ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
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7. มีอ านาจว่าจ้าง บรรจุแต่งตั้ง โอน โยกยา้ย ปลดออกและเลิกจ้างพนักงาน (ยกเวน้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน) ก าหนดอตัราค่าจา้ง ค่าตอบแทน เงินเดือนโบนัส รวมถึงสวสัดิการเก่ียวกบัพนักงานของบริษทัฯ 
ตามกรอบและโครงสร้างท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหารก าหนด 

8. มีอ านาจออกค าส่ัง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษทัฯ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
นโยบายและผลประโยชน์ของบริษทัฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินยัการท างานภายในองคก์ร 

9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป 

ทั้งน้ี การใชอ้  านาจของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจะตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีท าให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสามารถอนุมติั
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดท่ีขัดแยง้กับ
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย เวน้แต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนด
ขอบเขตไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ 

อ านาจอนุมัติท่ัวไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ผู้มีอ านาจอนุมัต ิ อ านาจอนุมัต ิ

คณะกรรมการบริษทั ไม่จ ากดัจ านวนเงิน 

คณะกรรมการบริหาร ไม่เกิน 30 ลา้นบาทต่อปี 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการเงิน  

ไม่เกิน 5 ลา้นบาทต่อธุรกรรม รวมกนัแลว้ไม่เกิน 20 ลา้นบาทต่อปี 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการเงิน 

ไม่เกิน 1 ลา้นบาทต่อธุรกรรม รวมกนัแลว้ไม่เกิน 5 ลา้นบาทต่อปี 

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีจ านวนพนกังานรวมทั้งส้ิน 81 คน (รวมผูบ้ริหารตามนิยาม ก.ล.ต. จ านวน 7 คน)  

 บริษัทฯ บริษัทย่อย 

(จ านวน 2 บริษัท) 

รวม 3 บริษัท 

จ านวนพนกังาน (คน) 72 9 81 

ค่าตอบแทน (ลา้นบาท)1 49.47 2.75 52.22 

จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรม (ชัว่โมง) 94 0 94 
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 บริษัทฯ บริษัทย่อย 

(จ านวน 2 บริษัท) 

รวม 3 บริษัท 

จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมเฉล่ียต่อคนต่อปี (ชัว่โมง) 1.31 0 1.16 

อตัราเฉล่ียการลาป่วยต่อปี (วนั)2 1.54 2.78 1.68 

อตัราเฉล่ียการลากิจต่อปี (วนั) 0.84 0.11 0.76 

อตัราเฉล่ียการลาพกัร้อนต่อปี (วนั) 4.78 8.48 5.19 

การลาอื่น ๆ (คร้ัง)3 2 0 2 

อุบติัเหตุหรือการเจ็บป่วยท่ีร้ายแรงจากการท างาน (คร้ัง) 0 0 0 

อตัราการลาออก (ร้อยละ) 7.08 0 6.06 

ขอ้พิพาทดา้นแรงงาน (คร้ัง) 0 0 0 

หมายเหตุ 1 ค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่าล่วงเวลา  
ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าคอมมิชชัน่ และอ่ืน ๆ  

2 ไม่มีการลาป่วยอนัเน่ืองมาจากการเจ็บป่วยหรืออุบติัเหตุจากการท างาน 
3 การลาประเภทอื่น ไดแ้ก่ การลาคลอด การลาเพ่ือท าหมนั การลาเพ่ือรับราชการ และการลา

อุปสมบท 

สัดส่วนพนักงานชายและหญิงของกลุ่มบริษัทฯ สัดส่วนเงินเดือนเฉลี่ยต่อหัวพนกังานหญิงต่อพนกังาน

ชายของกลุ่มบริษัทฯ 

  

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัจดัสวสัดิการดงัต่อไปน้ีให้กบัพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ  

1. เงินช่วยเหลือในวาระต่าง ๆ อาทิ งานอุปสมบท ของขวญัสมรส เงินของขวญับุตร เงินช่วยเหลืองานศพ
พนกังาน บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของพนกังาน 
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2. การประกนัสุขภาพ ประกนัชีวิต และประกนัอุบติัเหตุ เพื่อเป็นหลกัประกนัให้พนกังานปฏิบติังานไดอ้ย่าง
อุ่นใจ ซ่ึงจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของพนักงานแม้ในยามฉุกเฉิน  และยงัมีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้
พนกังานดว้ย 

3. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เพ่ือเป็นการสนบัสนุนให้พนกังานมีเงินออม และเป็นหลกัประกนัความมัน่คงส าหรับ
พนกังานเม่ือพน้สภาพการเป็นพนกังาน ไม่ว่าจะจากเกษียณอายุหรือลาออก ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2564 สัดส่วนพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพเท่ากับร้อยละ 65.43 ของ
พนกังานทั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯ 

4. กองทุนเงินทดแทน บริษทัฯ ไดจ้่ายเงินสมทบไวก้บัส านกังานกองทุนเงินทดแทนของรัฐบาล เพื่อประกนัการ
ประสบอันตรายและการเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานของบริษัทฯ ให้กับพนักงานทุกคน ผลประโยชน์ท่ี
พนกังานจะไดรั้บเม่ือประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากท างานนั้น จะไดรั้บตามสิทธิท่ีกองทุนเงินทดแทน
ก าหนดไว ้ 

5. กองทุนเงินประกันสังคม บริษัทฯ ได้มีการขึ้ นทะเบียนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติกองทุน
ประกนัสังคม พ.ศ. 2533 (รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) เพ่ือสร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตให้แก่พนกังาน 

นโยบายในการบริหารงานบุคคล  

1. การจา้งงานและบรรจุพนกังาน กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายจา้งงานและบรรจุพนกังานตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม โดยการสรรหาบุคคลเขา้ท างาน กลุ่มบริษทัฯ จะพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความสามารถ 
และความเหมาะสมกบัต าแหน่งงานท่ีตอ้งการเป็นเกณฑ์ และอาจก าหนดให้มีการทดสอบความรู้ดว้ยการ
ทดสอบขอ้เขียน การทดสอบความถนดัทางวิชาชีพ หรือการสัมภาษณ์โดยผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งน้ี เม่ือมีต าแหน่งงานว่างลงหรือมีต าแหน่งงานใหม่เกิดขึ้น กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะคดัเลือกพนกังาน
ภายในของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีมีประสบการณ์และความเหมาะสมก่อนการคดัเลือกจากบุคคลภายนอก เวน้แต่
กรณีพนกังานท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัไม่เพียงพอหรือเป็นต าแหน่งท่ีตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ซ่ึงไม่สามารถ
คดัเลือกไดจ้ากพนกังานภายในของกลุ่มบริษทัฯ  

2. การจดัโครงสร้างสายการบงัคบับญัชาและการแบ่งส่วนงาน กลุ่มบริษทัฯ จดัโครงสร้างสายการบงัคบับญัชา
และแบ่งขอบข่ายความรับผิดชอบของส่วนงานต่าง ๆ อยา่งชดัเจน ให้เหมาะสมกบัลกัษณะการด าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทัฯ โดยจะมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อให้สอดคลอ้งและเท่าทนักบัสถานการณ์ 
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3. การบริหารค่าตอบแทน กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายบริหารค่าตอบแทนอย่างสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมของสภาพและลกัษณะของงาน สอดคลอ้งกบัผลประกอบการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ทั้งระยะ
ส้ันและระยะยาว ตลอดจนผลการปฎิบติัของพนักงานแต่ละคน อีกทั้งยงัเทียบเคียงกบัอตัราเงินเดือนของ
บริษทัอื่น ๆ ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มบริษทัฯ อตัราค่าจา้งแรงงานของตลาดใน
ประเทศ และสถานการณ์ความจ าเป็นของกลุ่มบริษทัฯ  

4. สภาพแวดลอ้มในการท างาน กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนกังานสามารถท างาน อย่างมีความสุข มี
ความปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จึงจดัสถานท่ีท างาน อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ให้เหมาะสมกบัลกัษณะการท างาน ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ อีกทั้งจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ในสถานท่ีท างานให้แก่พนกังานดว้ย เช่น ท่ีจอดรถ ชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ห้องสมุด เป็นตน้ 

5. การพฒันาพนักงาน กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานพฒันาความรู้ ทกัษะ และทศันคติเก่ียวกบั
งาน ตามความจ าเป็นและความตอ้งการของต าแหน่งงานนั้น ๆ โดยมีแนวทางในการพฒันาท่ีหลากหลาย 
ไดแ้ก่ การเพ่ิมพูนความรู้ดว้ยตนเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ การเขา้ร่วมสัมมนาภายนอกองค์กร การ
ฝึกอบรมจากผูมี้ประสบการณ์ภายในองค์กร การสอนงานโดยหัวหน้างาน (Coaching) การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างผูบ้ริหารและพนกังานตามแนวทาง Learning Organization  

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไดท้บทวนขั้นตอนและกระบวนการท างานของแต่ละส่วนงานอย่างสม ่าเสมอ และ
ปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อให้การท างานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งไดจ้ัดสรรให้
พนกังานมีโอกาสปฏิบติังานในส่วนงานท่ีพนกังานมีความรู้และความช านาญเป็นอยา่งดี ตลอดจนสนบัสนุน
การท างานร่วมกนัเป็นทีม เพื่อให้พนกังานในทีมท างานทดแทนกนัได ้ 

7.6 ข้อมูลส าคัญอ่ืน ๆ 

7.6.1 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งนางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ ให้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่
วนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เพื่อท าหน้าท่ีตามกฎหมาย (ไดแ้ก่ จดัท าและเก็บรักษาเอกสารส าคญัของบริษทัฯ เช่น 
ทะเบียนกรรมการ หนงัสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั หนงัสือเชิญประชุมและรายงาน
การประชุมผูถื้อหุ้น รายงานประจ าปี และรายงานการมีส่วนไดเ้สีย เป็นตน้) การให้ค  าปรึกษาและข้อเสนอแนะ
เก่ียวกบัขอ้กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัควรทราบ และดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูล
และรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ตามกฎหมายและประกาศต่าง ๆ  
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7.6.2 ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

นางเธียรธารา เดชจ าเริญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ - ฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูท่ี้บริษทัฯ มอบหมายให้ท าหนา้ท่ีควบคุมดูแล
การท าบญัชีของบริษทัฯ ให้ถูกตอ้งครบถว้น เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

7.6.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้มติแต่งตั้งนายยุทธพล เจริญรัตน์ ให้ด ารงต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ตั้งแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายใน  เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ 
และมีประสบการณ์ในการท างานดา้นการตรวจสอบภายใน และเขา้ใจกิจกรรมการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ เป็น
อย่างดี ทั้งน้ี การแต่งตั้ง ถอดถอน เลิกจ้าง และโยกยา้ยหัวหน้างานตรวจสอบภายในตอ้งไดรั้บการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

7.6.4 หัวหน้างานก ากับดูแล 

นางสาวตามตะวนั ศรีแหลมทอง ผูช่้วยผูอ้  านวยการ - ส านกัเลขานุการบริษทั เป็นผูท่ี้บริษทัฯ มอบหมายให้ท าหนา้ท่ี
ในการก ากบัดูแลให้บริษทัฯ ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฏเกณฑ์
ของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจ  

ทั้งน้ี รายละเอียดของเลขานุการบริษทั ผูค้วบคุมดูแลการท าบัญชี หัวหน้างานก ากบัดูแล ปรากฏในเอกสารแนบ 1 และ
หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 

7.6.5  นักลงทุนสัมพนัธ์ 

หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการส่ือสารขอ้มูลและตอบค าถามเก่ียวกบับริษทัฯ และผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ระหว่างบริษทัฯ กบันักลงทุน ซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุ้นและนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์โดยสามารถ
ติดต่อหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ดงัน้ี 

โทรศพัท ์ : 02-091-5900 

โทรสาร : 02-091-5928 

อีเมล : investor@nine.co.th 

เวบ็ไซต ์ : http://www.nine.co.th 
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7.6.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2564 ท่ีประชุมไดมี้มติแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ไดแ้ก่ 
นายพรอนันต์ กิจนะวนัชัย เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี 7792 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวฒัโน เลขทะเบียน
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี 3930 หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร เลขทะเบียนผูส้อบบัญชีรับอนุญาตท่ี 5730 เป็นผูส้อบ
บญัชีของกลุ่มบริษทัฯ ส าหรับปีบญัชี 2564 โดยมีค่าสอบบญัชีรวมทั้งส้ิน 1,430,000 บาท 

ทั้งน้ี ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั หรือ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั แต่อยา่งใด 
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8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากบัดูแลกิจการ 

สรุปผลการปฎบิัติหน้าท่ีของคณะกรรมการในปี 2564 

การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฎบิัติหน้าท่ีของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูท้  าหน้าท่ีสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเหมาะสมท่ีจะแต่งตั้ง
เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษทัฯ โดยจะพิจารณาจากทกัษะ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ รวมถึงความรู้และ
ความสามารถให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายการด าเนินงานของบริษทัฯ ผ่านการจดัท าตาราง Board Skill Matrix 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัอาจพิจารณาสรรหาบุคคลจากช่องทางดงัต่อไปน้ี 

(1)  การแนะน าของผูบ้ริหาร กรรมการ และบุคคลภายนอกท่ีมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงรวมถึงบริษทัท่ีปรึกษา 
(Professional Search Firm) และฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool)  

(2)  การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีบริษทัฯ ก าหนด 

ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายเดิมกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ คณะกรรมการบริษทัจะ
พิจารณาถึงผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมา ประวติัการเขา้และการมีส่วนร่วมในการประชุมของบุคคลนั้น ๆ และหากเป็นกรรมการ
อิสระ คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาถึงความเป็นอิสระตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระด้วย อน่ึง การแต่งตั้งกรรมการ
จะตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

คุณสมบติัของกรรมการและกรรมการอิสระ 

คุณสมบติักรรมการ 

1) มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามในการด ารงต าแหน่งกรรมการ ตามกฎหมายบริษทั
มหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) เป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายอนั
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ 

3) มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการดว้ยความระมัดระวงั มีความซ่ือสัตย ์มีสุขภาพร่างกายท่ี
แขง็แรงและจิตใจท่ีสมบูรณ์ สามารถทุ่มเทในการท างานให้บริษทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

4) มีประวติัการท างานท่ีดี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วน
ไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชนหรือบริษทัมหาชนอื่น
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ท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ เวน้แต่จะได้
แจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง ตลอดจนไดป้ฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

คุณสมบติักรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระ คือ กรรมการท่ีไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย  
และ/หรือบริษัทร่วม มีความเป็นอิสระจากผูมี้อ านาจควบคุม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษัทฯ และไม่มี
ความสัมพนัธ์อนัอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระ
ซ่ึงมีคุณสมบติัเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับการแต่งตั้ง ทั้ งน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ถือหุ้น ท่ี มีนัย หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของผู ้ท่ี มี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

4. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลกัษณะท่ีเป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

5. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 
2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทัฯ หรือ
บริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบั
กิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นาย
พนัธ์วริศ มาตยเ์มือง และนายราเชน ลีรพนัธ์ุ โดยบริษทัฯ ให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อ
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2564 
อย่างไรก็ดี ผลปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ในการน้ี ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษทัฯ 
ต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

2. การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ิจารณาสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ท่ี
บริษทัฯ ก าหนด เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ทั้งน้ี 
บุคคลดงักล่าวอย่างน้อยตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นในการด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนตามกฎหมาย ว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีวิสัยทศัน์ในการบริหารจดัการองคก์รขนาดใหญ่ มีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายการด าเนินงานของบริษทัฯ มีภาวะผูน้ า มนุษยสัมพนัธ์
ดี และมีความสามารถติดต่อประสานงานในระดบัสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้งนายเอียน เคร็ก ลองเดน้ เขา้ด ารงต าแหน่ง
เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แทนนายวรพจน์ จรรยโ์กมล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) โดยให้มีผลทันทีท่ี
คณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง  

3. การปฐมนิเทศ การพฒันา และแผนสืบทอดต าแหน่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารระดับสูง 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เม่ือมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษทัฯ จะจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ โดย
ผูบ้ริหารระดบัสูง และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจะบรรยายประวติัความเป็นมา โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่ม
ธุรกิจ โครงสร้างองคก์ร ลกัษณะและแนวทางการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ พร้อมทั้งมอบเอกสารท่ีมีขอ้มูลของบริษทัฯ ท่ี
จ าเป็นและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกรรมการ เช่น รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอู้ประจ าปี (แบบ 56-1) 
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน (Code of Conduct) เป็นตน้ 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กบักรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมอบรมสัมมนา เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ ซ่ึงจะช่วยให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเน่ือง โดยบริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งน้ี ในปี 2564 กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของ
บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมอมรมสัมมนา ดงัน้ี 

 

แผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการบริหาร
จดัการและการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง อนัจะน ามาซ่ึงการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของบริษทัฯ จึงส่งเสริมให้มีการจดัท าแผนสืบ
ทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ของต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงมีการพิจารณาทบทวนตาม
ความเหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถทดแทนในต าแหน่งท่ีส าคญั โดยประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ า 
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4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้
มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้มีการทบทวน
ผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ท าให้สามารถปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี 
การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัจะกระท าใน  2 ระดบั ไดแ้ก่ การประเมินแบบรายบุคคล และการ
ประเมินแบบทั้งคณะ โดยผลคะแนนเฉล่ียการประเมินผลการปฏิบติังานในปี 2564 มีดงัน้ี 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ) 

คณะกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล* 

หัวข้อการประเมินครอบคลุม (ก) โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ (ข) การประชุมของคณะกรรมการ และ (ค) บทบาท 
หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

96.82 

คณะกรรมการบริษัท แบบทั้งคณะ* 

หัวข้อการประเมินครอบคลุม (ก) โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ  (ข ) บทบาท  หน้ าท่ี  และความ รับผิดชอบของ
คณะกรรมการ (ค) การประชุมคณะกรรมการ (ง) การท าหน้าท่ีของ
กรรมการ (จ) ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และ (ฉ) การพฒันาตนเอง
ของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร  

97.50 

คณะกรรมการตรวจสอบ** 

หัวข้อการประเมินครอบคลุม (ก) โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ และ (ข) การประชุม บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

97.22 

หมายเหตุ * กระบวนการประเมินเร่ิมต้นจากเลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินผลการ
ปฏิบติังานให้กรรมการเพื่อท าการประเมินโดยมีก าหนดส่งคืนแบบประเมินภายใน
วนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2565 จากนั้น เลขานุการบริษทัไดร้วบรวม สรุปและรายงานผล
การประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2565 

** ด าเนินการโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้รายงานผลการประเมินต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ) คณะกรรมการ
บริษทัจะประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เพื่อก าหนดแผนพฒันาศกัยภาพของประธานเจา้หน้าท่ี
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บริหาร โดยพิจารณาทั้งความเป็นผูน้ า การก าหนดกลยุทธ์ การปฏิบติัตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ ความรู้ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการของบริษทัฯ และคุณลกัษณะส่วนตวั ซ่ึงในปี 2564 ผล
คะแนนเฉล่ียของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารคิดเป็นร้อยละ 88  

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

บริษทัฯ ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 4 คร้ังในแต่ละรอบปีบญัชี เพื่อรับทราบและติดตาม
ผลการด าเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะแจง้ก าหนดการประชุมตลอดทั้งปีให้กรรมการทุกท่านทราบ
ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถจดัสรรเวลาเขา้ร่วมประชุมได ้และในการประชุมแต่ละคร้ัง บริษทัฯ จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม 
ซ่ึงระบุสถานท่ี วนัเวลา และวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 
ไม่น้อยกว่า 7 วนั เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม ยกเวน้กรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของบริษทัฯ โดยกรรมการยงัสามารถขอขอ้มูลเก่ียวกบัการประชุมเพ่ิมเติมไดท่ี้เลขานุการบริษทัโดยตรง ทั้งน้ี การ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัในแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาประมาณ 2-3 ชัว่โมง โดยระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจะเปิด
โอกาสให้กรรมการสามารถอภิปราย แสดงความคิดเห็นและขอ้สังเกตอยา่งอิสระ และในขณะลงมติในท่ีประชุม บริษทัฯ มี
นโยบายก าหนดให้จ านวนองค์ประชุมขั้นต ่าว่าตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ทั้งน้ี 
บริษทัฯ มีการจดบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัและมติท่ีประชุม
อย่างครบถว้น และส่งทางอีเมลเพ่ือให้กรรมการทุกท่านพิจารณา ก่อนเสนอต่อท่ีประชุมคร้ังถดัไปเพ่ือพิจารณา โดยบริษทัฯ จะ
จดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัแลว้ไวท่ี้ส านกังานใหญ่ของบริษทัฯ พร้อมให้
กรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารสามารถประชุมกนัเองไดต้ามความเหมาะสม เพื่อ
อภิปรายปัญหาเก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม  ซ่ึง
หากกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีประเด็นท่ีเป็นขอ้กงัวล และ/หรือขอ้สังเกต ก็สามารถแจง้ประเด็นนั้นต่อฝ่ายจดัการเพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ข และ/หรือด าเนินการใด ๆ ตามจ าเป็นและเห็นสมควร  

ในปี 2564 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุม
คณะกรรมการบริหาร และการประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
 

98 
 

 จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม/จ านวนคร้ังท่ีจัดการประชุมในปี 2564 

รายช่ือกรรมการ คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ* 

คณะกรรมการ

บริหาร* 

ผู้ถือหุ้น** 

1. นายราเชน ลีรพนัธ์ุ 10/10  8/8 1/1 

2. นายวรพจน์ จรรยโ์กมล 10/10  8/8 1/1 

3. นางศุภรานนัท ์ตนัวิรัช 10/10 5/5  1/1 

4. นายพนัธ์วริศ มาตยเ์มือง 10/10 5/5  1/1 

5. นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร่ี 10/10 5/5  1/1 

หมายเหตุ * ภายใตน้โยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะจัดให้มีการ
ประชุมอย่างน้อย 4 คร้ังต่อรอบปีบญัชี และคณะกรรมการบริหารจะจดัให้มีการประชุมเป็น
ประจ าทุกเดือน  

** การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2564  

เร่ืองส าคัญทีพ่จิารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564 

คณะกรรมการบริษัท - พิจารณางบการเงินและผลการด าเนินงานรายไตรมาสและประจ าปี  
- รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละไตรมาส  
- อนุมติัการขายหุ้นสามญัใน LDD  
- แต่งตั้งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
- พิจารณาการลงทุนในธุรกิจคา้ปลีก  
- ปรับโครงสร้างองคก์รและแกไ้ขขอบเขตอ านาจอนุมติัทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ  
- อนุมติัการเขา้ลงทุนในบริษทั อาร์เอส แพลนบี จ ากดั  
- ทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมฯ 
- อนุมติัวิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทัฯ 
- อนุมติัแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 

คณะกรรมการตรวจสอบ* - ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพื่อสอบทานงบการเงินของบริษทัฯ  
- รับทราบรายงานการปฏิบติัการของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
- พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
- ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการขายหุ้นสามญัใน LDD  
- ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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คณะกรรมการบริหาร - อนุมัติเร่ืองต่าง ๆ ท่ี เก่ียวข้องกับการใช้บริการธนาคารพาณิชย์ เช่น 
เปล่ียนแปลงผูมี้อ  านาจส่ังจ่ายบญัชีเงินฝากของบริษทัฯ เป็นตน้ 

- ก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ 
เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

- อนุมติัโครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทัฯ 

หมายเหต ุ * รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามเอกสารแนบ 6  

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทน หลกัเกณฑแ์ละรูปแบบในการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทัอื่นท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรม
เดียวกนั และ/หรือบริษทัจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีมีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกลเ้คียงกบับริษทัฯ 
รวมถึงภาระหน้าท่ี บทบาทความรับผิดชอบ ตลอดจนการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบริษทัฯ เพื่อจูงใจ
และรักษาไวซ่ึ้งกรรมการท่ีมีคุณประโยชน์กบับริษทัฯ และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัเป็นประจ าทุกปี 

ทั้งน้ี ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ท่ีประชุมมีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ไดแ้ก่ 
ค่าตอบแทนประจ าท่ีเป็นตวัเงินในอตัรารายปี (ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกนักบัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2563) และก าหนด
จ่ายเป็นรายไตรมาส โดยไม่มีค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ ดงัน้ี 

ต าแหน่ง อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน (บาท) 
 ปี 2564 ปี 2563 

ประธานกรรมการ 400,000 400,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 400,000 
กรรมการตรวจสอบ 300,000 300,000 
กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 200,000 200,000 
กรรมการบริหาร 200,000 200,000 

รายละเอียดค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดรั้บเป็นรายบุคคลในปี 2564 

หน่วย: บาท 

รายช่ือ ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม อ่ืน ๆ รวม 

1. นายราเชน ลีรพนัธ์ุ* 350,000   350,000 

2. นายวรพจน์ จรรยโ์กมล 200,000   200,000 

3. นางศุภรานนัท ์ตนัวิรัช 400,000   400,000 
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หน่วย: บาท 

รายช่ือ ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม อ่ืน ๆ รวม 

4. นายพนัธ์วริศ มาตยเ์มือง 300,000   300,000 

5. นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร่ี 300,000   300,000 

รวม 1,550,000   1,550,000 

หมายเหตุ  * ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2564 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564 มีมติแต่งตั้งนาย
ราเชน ลีรพนัธ์ุ ให้ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการ  

การก าหนดค่าตอบแทนผู ้บ ริหารสูงสุดของบริษัทฯ  ส าหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดจ านวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทั้งระยะส้ันและระยะยาว ผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจ าทุกปี โดยใชเ้กณฑ์การประเมินท่ีไดก้ าหนดร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการกบัประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร ซ่ึงมีดัชนีช้ีวดัท่ี เป็นรูปธรรม ซ่ึงรวมถึงผลส าเร็จทางธุรกิจตามเป้าหมายการด าเนินงานทั้ งท่ี เป็น 
ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน การปฏิบัติงานตามวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว และการพัฒนาผู ้บริหาร ทั้ งน้ี ผลการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร สามารถพิจารณาไดใ้นขอ้ 8 ขอ้ย่อย 4 ภายใตห้ัวขอ้การประเมินผลการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ส าหรับผู ้บริหารระดับสูงรายอื่น ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะเป็นผู ้พิจารณาความเหมาะสมในการก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลจากผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละราย โดยพิจารณาจากดชันีช้ีวดัต่าง ๆ ทั้งน้ี การปรับอตัรา
เงินเดือนประจ าปีโดยรวมจะสอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ อน่ึง ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร
ตามนิยามของ ก.ล.ต. (ไมร่วมค่าตอบแทนท่ีไดรั้บในฐานะกรรมการ และ/หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอ่ย) ท่ีไดรั้บจาก
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2564 เป็นดงัน้ี 

จ านวนผูบ้ริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. 7* คน 

ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  17.88 ลา้นบาท 

หมายเหตุ * นายเอียน เคร็ก ลองเดน้ ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 และนายสุรวุฒิ ตนักาญจนานุรักษ์ ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีสายงาน
ธุรกิจพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ทั้งน้ี กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและท่ีไม่เป็นตวัเงินจากการด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย 
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การก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัฯ มีการลงทุนในกิจการท่ีสอดคลอ้งหรือสนบัสนุนกลยทุธ์และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงโดยหลกั 
บริษทัฯ จะพิจารณาจากผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บ และไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ี
บริษทัฯ เขา้ลงทุน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัฯ โดย
มีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

1. บริษทัฯ จะส่งตวัแทนของบริษทัฯ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วม ทั้งน้ี ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อติดตาม ดูแล และ/หรือบริหารจดัการกิจการนั้น ๆ ให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้

2. บริษทัฯ จะจดัให้มีกลไกในการก ากบัดูแลการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน การ
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือการท ารายการท่ีส าคญัอื่นของบริษัทย่อยและ
บริษทัร่วมให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. บริษทัฯ ก าหนดให้บริษทัยอ่ยตอ้งมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีจ าเป็น บริษทัฯ อาจจะจดัให้มีสัญญาระหว่างผูถื้อหุน้ (Shareholders’ Agreement) หรือขอ้ตกลงอื่นใน
กิจการที่บริษทัฯ เขา้ลงทุน เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการบริหารจดัการ และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองท่ีส าคญั 
ตลอดจนเพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าการร่วมลงทุนในกิจการดงักล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
บริษทัฯ รวมถึงบริษทัยอ่ยได ้

การติดตามให้มกีารปฎบิัติตามนโยบายและแนวปฎิบตัิในการก ากับดูแลกิจการ 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางปฎิบติัท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้น
นโยบายการก ากับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมฯ พร้อมทั้งส่ือสารและจดัอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจกบัพนักงาน เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการปฎิบติั อนัเป็นการสร้างความมัน่ใจกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดติ้ดตามเพื่อให้
เกิดการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ รายละเอียดสามารถพิจารณาไดใ้นขอ้ 6. ภายใตห้ัวขอ้นโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัติดตามเพ่ือให้เกิดการปฏิบติัตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะไม่ให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ใชโ้อกาสจากการด ารงต าแหน่งในบริษทัฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ
ไดก้ าหนดนโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และนโยบายรายการระหว่างกนั โดยมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
 

102 
 

1. กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีหน้าท่ีตอ้งจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งตามแบบฟอร์มท่ีบริษทัฯ ก าหนด (ก) เม่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ (ข) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญัท่ีมีผลท าให้เกิดการมีส่วนไดเ้สียหรือความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ระหว่างปีบัญชี และ (ค) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชีเป็นประจ าทุกปี และจัดส่ง
รายงานดงักล่าวให้เลขานุการบริษทัเก็บรวบรวม พร้อมส าหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการบริษทั
เม่ือตอ้งพิจารณาการเขา้ท ารายการระหว่างบริษทัฯ กบักรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้ง ในการน้ี เลขานุการบริษทัตอ้งจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงานนั้น 

2. บริษัทฯ มีนโยบายหลีกเล่ียงการท ารายการท่ี เก่ียวโยงกันท่ีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งท ารายการเช่นนั้น คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้กระบวนการท า
รายการนั้นมีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ภายใตห้ลกัเกณฑ์ท่ีส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ก าหนด โดยเง่ือนไขของรายการตอ้งเสมือนกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก (Arm’s 
length basis) เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ ทั้งน้ี กรรมการ และผูบ้ริหาร ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียใน
รายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

ในปี 2564 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้ง และไดจ้ดัส่งให้เลขานุการบริษทัเรียบร้อยแลว้ โดยเลขานุการบริษทัไดเ้ก็บรวบรวมและน าส่งส าเนาให้ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตลอดจนรายงานสาระส าคญัต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 ส าหรับการท ารายการระหว่างกนั บริษทัฯ ไดเ้ขา้ท า
อย่างโปร่งใส โดยมีเง่ือนไขราคาและเง่ือนไขการคา้เป็นไปตามปกติ มีความเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 
ทั้งน้ี รายละเอียดสามารถพิจารณาไดใ้นขอ้ 9.2 ภายใตห้วัขอ้รายการระหว่างกนั 

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ 

บริษทัฯ ก าหนดนโยบายเร่ืองการใช้ขอ้มูลภายใน เพื่อป้องกนัไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานใช้
ขอ้มูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ื่นในทางท่ีมิชอบ ซ่ึงถือเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุ้นรายอื่น โดยมี
สาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

1. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ในการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ หรือเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบุคคลภายนอก 
ก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

2. ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อยท่ีอยู่ในต าแหน่งหรือสายงานท่ี
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลภายใน (ซ่ึงรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) ซ้ือ 
ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวนัประกาศงบการเงิน หรือวนั
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ประกาศการเขา้ท ารายการหรือลงทุนในโครงการท่ีมีนยัส าคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์
(“ช่วง Black Out Period”) ทั้งน้ี หากมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าว กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย (แลว้แต่กรณี) ตอ้ง
แจง้รายละเอียดของรายการต่อคณะกรรมการบริษทัทนัที 

3. กรรมการและผู ้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องจัดท ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพย ์(แบบ 59-2) ของตน คู่สมรส บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลท่ีตน คู่สมรส บุตร
ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและเป็น
สัดส่วนท่ีมากท่ีสุดในนิติบุคคลนั้น เม่ือมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และ
จดัส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการ
ถือหลกัทรัพย ์รวมทั้งจดัส่งส าเนารายงานน้ีให้แก่เลขานุการบริษทั เพ่ือรวบรวม จดัท าสรุป และ
น าเสนอให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบในการประชุมรอบส้ินปี 

ในปี 2564 บริษทัฯ ไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานใชข้อ้มูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือ
บุคคลอื่น และมีการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วง Black Out Period  

สรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และปี 2563 

ล าดับ ช่ือ-นามสกลุ* จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

31 ธ.ค. 64** 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 การเพิม่ (ลด) 

ระหว่างปี 

1. นายราเชน ลีรพนัธ์ุ - - - - 

2. นางศุภรานนัท ์ตนัวิรัช - - - - 

3. นายพนัธ์วริศ มาตยเ์มือง - - - - 

4. นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร่ี - - - - 

5. นายวรพจน์ จรรยโ์กมล - - - - 

6. นายเอียน เคร็ก ลองเดน้ - - - - 

7. นายสุรวุฒิ ตนักาญจนานุรักษ ์ - - - - 

8. นางสาวฐิตกานต ์ธนาโอฬาร - - - - 

9. นางสาวณัฐชานนัท ์เจริญภทัรเกียรติ - - - - 

10. นางเธียรธารา เดชจ าเริญ 500 500 - ร้อยละ 0.00 
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ล าดับ ช่ือ-นามสกลุ* จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

31 ธ.ค. 64** 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 การเพิม่ (ลด) 

ระหว่างปี 

11. นางสาวตามตะวนั ศรีแหลมทอง - - - - 

หมายเหตุ  * รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
** ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บริษทัฯ มีหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ จ านวน 365,549,286 หุ้น 

(3) การต่อต้านทุจริตคอรัปชัน 

นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั 

เพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษทัฯ ไดก้ าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบติั และการด าเนินการท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนั
การทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของกลุ่มบริษทัฯ บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท านโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทาง 
การปฏิบติั (“นโยบายการต่อต้านการทุจริตฯ”) ครอบคลุมถึงแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการให้และการรับของขวญัของ
ก านลั การเล้ียงรับรอง การบริจาค การให้เงินสนบัสนุน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงผ่านการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยมีขอบเขตการใชบ้งัคบัรวมถึงกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบัของกลุ่มบริษทัฯ และมีแนวปฏิบติัส าคญัส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของกลุ่ม
บริษทัฯ ดงัน้ี 

1. ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตฯ อย่างเคร่งครัด และไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมหรือกระท าการใด ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั ไม่ว่ารูปแบบใด ๆ ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเรียกหรือรับ
ทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติหรือการละเวน้การปฏิบัติหน้าท่ีในความ
รับผิดชอบของตนเองในทางมิชอบหรืออาจท าให้บริษทัฯ เสียผลประโยชน์นั้น ๆ ได ้เป็นตน้ 

2. จดัให้มีการประเมินความเส่ียงดา้นทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีกระบวนการท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ การระบุ
ความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น การประเมินผลกระทบและโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น การก าหนด
มาตรการการจัดการเพื่อลดความเส่ียงท่ีประเมินได้ การติดตามสอบทานการปฏิบัติงาน และการ
รายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัทราบ 

3. ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่ม
บริษทัฯ โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในการน้ี บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครอง
พนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจง้เร่ืองทุจริตคอร์รัปชนั แมว่้าการกระท านั้นอาจท าให้บริษทัฯ สูญเสียโอกาส
ทางธุรกิจก็ตาม 
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ทั้งน้ี นโยบายการต่อตา้นการทุจริตฯ ฉบบัเต็ม ไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัผู ้
ถือหุ้น นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายของกลุ่มบริษทัฯ รับทราบ ส าหรับพนกังาน บริษทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่
นโยบายการต่อตา้นการทุจริตฯ ผา่นรับอินทราเน็ต อีเมลและบอร์ดประชาสัมพนัธ์ภายในส านกังาน 

 

(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส ยติุธรรม และสามารถตรวจสอบได ้จึงจดัให้มีช่องทางการรับแจง้เบาะแสเร่ืองต่าง ๆ จากผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายใน
และภายนอก โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบผ่านผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีอีเมล audit@nine.co.th ยื่นส่งตรงหรือ
ส่งไปรษณียไ์ปท่ี บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 333 อาคารเลา้เป้งงว้น 1 ชั้น 24 
ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

ขั้นตอนด าเนินการเม่ือได้รับแจ้งเบาะแส ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริงใน
เบ้ืองตน้ว่ามีมูลความจริงหรือไม่ หากพบว่า เบาะแสท่ีไดรั้บแจง้มีขอ้มูลเพียงพอ มีมูล และมีความน่าเช่ือถือ ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในจะรวบรวมหลักฐานและส่งให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพื่อด าเนินการตรวจสอบและสอบสวนโดยแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงโดยมีฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน จากนั้น เม่ือการสอบสวน
ขอ้เท็จจริงเสร็จส้ิน ฝ่ายบริหารงานบุคคลจะรายงานผล พร้อมทั้งมาตรการลงโทษผูก้ระท าผิด ให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร
รับทราบและส่ังการเป็นล าดบัถดัไป ตลอดจนแจง้ผลสรุปให้ผูแ้จง้เบาะแส ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส บริษทัฯ จะเก็บขอ้มูลและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส ผูรั้บแจง้เบาะแส ผูถู้ก
แจง้เบาะแส ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง และขอ้มูล/ขอ้เท็จจริงท่ีไดจ้ากการตรวจสอบไวเ้ป็น
ความลบั บริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลเท่าท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภยัและผลกระทบเชิงลบของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

ในปี 2564 บริษทัฯไม่ได้รับแจง้เบาะแสทั้งจากผูส่้วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางการแจ้ง
เบาะแสแต่อยา่งใด 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

9.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  

คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงถือเป็นกลไกขั้นพ้ืนฐานของกระบวนการก ากบั
ดูแลการด าเนินกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค์ ดงันั้น บริษทัฯ จึงจดัให้มีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีดีครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน และการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคบั และ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนไดจ้ดัให้มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอต่อการปกป้อง
รักษาและดูแลทรัพย์สิน ซ่ึงรวมถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากการถูกน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ ในการน้ี 
คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีในการสอบทานความเหมาะสม ความเพียงพอ และ
ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึง
เป็นฝ่ายงานท่ีมีความเป็นอิสระ ท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกตอ้งและรัดกุมตาม
กฎเกณฑแ์ละระเบียบต่าง ๆ ให้ขอ้เสนอแนะแก่หน่วยงานต่าง ๆ  เพ่ือการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน ติดตาม
ความคืบหน้าในแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบจากการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส ทั้งน้ี ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในตามหลกัการประเมินความ
เส่ียง และน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมติัเป็นประจ าทุกปี  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 ซ่ึงมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วม
ประชุมทุกท่านดว้ยนั้น ท่ีประชุมไดรั้บทราบผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองดงักล่าวจากการท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบทานและอนุมติั
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีจัดท าโดยส านักงาน ก.ล.ต. ตามหลกัการของ Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission โดยอาศยัขอ้มูลจากการซกัถามฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายจดัการ
และรายงานการตรวจสอบภายใน และมีความเห็นท่ีสอดคล้องกบักบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษทัฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมแลว้ และไม่มีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีเป็นสาระส าคญั โดยสามารถสรุป
สาระส าคญัดงัน้ี 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม   

บริษทัฯ มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวดัผลได ้โดยมีการติดตามและทบทวนความ
เป็นไปไดใ้นการบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวเ้ป็นระยะ มีการจดัโครงสร้างองคก์รเป็นสายงานและก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบของแต่ละสายงานอย่างชัดเจน โดยมีนโยบายบริหารค่าตอบแทนท่ีค านึงถึงสภาพและลกัษณะของงาน 
รวมถึงผลการปฏิบติังานของพนกังานเป็นหลกั และมีการจดัท าคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบของ
บริษทัฯ ในการด าเนินธุรกิจและต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการของกลุ่มบริษทัฯ ทุกกลุ่ม เพื่อให้กรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนกังาน ทุกคนของกลุ่มบริษทัฯ ยึดถือเป็นกรอบและแนวปฏิบติัในการท างาน  
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2. การบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯ มีการระบุ ประเมิน และวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน ท่ีอาจส่งผลต่อการบรรลุ
วตัถุประสงค ์แผนธุรกิจ และเป้าหมายการด าเนินงานของบริษทัฯ เพื่อน ามาพิจารณาก าหนดมาตรการและแผนด าเนินการ
เพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้โดยก าหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของ 
ทุกคนในบริษทัฯ ในการน้ี บริษทัฯ ไดป้รับใชแ้นวทางการบริหารความเส่ียงของ Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission ในการจดัท าแผนการบริหารความเส่ียง 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 

บริษทัฯ มีการจดัท านโยบายและระเบียบปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ รวมถึงการท าธุรกรรมดา้นการเงิน จดัซ้ือ 
จดัจา้ง และการบริหารทัว่ไป มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีและวงเงินอนุมัติของฝ่ายจดัการแต่ละระดับไวอ้ย่างชัดเจนเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร มีการแบ่งแยกหน้าท่ีการจดัซ้ือจดัจา้ง การบนัทึกรายการทางบญัชี และการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์นอย่างเป็น
ระบบ ตลอดจนมีการจดัท านโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และนโยบายรายการระหว่างกนั ซ่ึงก าหนดให้
บริษทัฯ หลีกเล่ียงการท ารายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร
หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว) แต่ถา้จ าเป็น ในการอนุมติัเขา้ท ารายการนั้น บริษทัฯ จะตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัฯ ผูถื้อหุ้นโดยรวม และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทัฯ เป็นส าคญั โดยห้ามผูมี้ส่วนไดเ้สียในการท ารายการมี
ส่วนร่วมในการอนุมติั และจะตอ้งพิจารณาเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล  

บริษทัฯ จดัให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการส่ือสารขอ้มูลท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ และเขา้ถึงได้อย่าง 
เท่าเทียม โดยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเปิดเผยจะตอ้งจดัท าขึ้นอยา่งรอบคอบ โปร่งใส ดว้ยภาษาท่ีกระชบัและเขา้ใจง่าย และมี
เน้ือหาท่ีถูกตอ้งครบถว้น เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกองคก์รไดรั้บขอ้มูลอย่างทนัเวลาและเพียงพอส าหรับ
ใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

5. ระบบการติดตาม 

บริษทัฯ มีกระบวนการท่ีชัดเจนในการติดตามการด าเนินงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้และมีการทบทวนกระบวนการดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน
ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานตามระเบียบและวิธีปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งของแต่ละฝ่ายงาน และรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ซ่ึงหากพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั จะตอ้งพิจารณาร่วมกบัฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อก าหนดแนวทางและระยะเวลาอนัสมควรในการแกไ้ขขอ้บกพร่องนั้น ๆ  
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หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

นายยุทธพล เจริญรัตน์ ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า หัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท างานด้านการตรวจสอบ และเขา้ใจใน
กิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทัฯ เป็นอย่างดี ทั้งน้ี การแต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน ตอ้งไดรั้บการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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9.2 รายการระหว่างกัน 

9.2.1 มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบาย มาตรการและขั้นตอนการท ารายการระหว่างกนั เพ่ือให้รายการระหว่าง
บริษทัฯ กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้เป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นส าคญั โดยบริษทัฯ จะ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ป ระกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท ารายการระหว่างกันจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได ้  
ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้น และ/หรือคณะกรรมการบริษทั (แลว้แต่กรณี) บริษทัฯ จะจดัให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการท ารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้น ๆ 
และหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้น บริษทัฯ จะจดัให้มี
ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู ้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อน า ไปใช้
ประกอบการให้ความเห็นหรือการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุ้น 
(แลว้แต่กรณี) นอกจากน้ี บริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจ าปี 
และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของบริษทัฯ (แบบ 56-1) ดว้ย 

9.2.2 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะหลีกเล่ียงการท ารายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อย่างไรก็ดี บริษทัฯ 
อาจยงัคงมีการท ารายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต ซ่ึงเป็นไปตามความต่อเน่ือง
ของสัญญาทางการคา้ท่ีไดจ้ดัท าตั้งแต่ในอดีต หรืออาจเป็นรายการตามลกัษณะการประกอบธุรกิจปกติของบริษทัฯ โดย
ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของรายการนั้น ๆ ตอ้งมีเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไปและเป็นราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัการ
ท ารายการกบับุคคลภายนอก  

9.2.3 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันและรายการท่ี อาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในปี 2564 แลว้ และมีความเห็นว่าเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผลและจ าเป็นตามปกติธุรกิจ มีความโปร่งใส และได้
มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอเสมือนท ากบับุคคลภายนอกทัว่ไป ตลอดจนไดป้ฏิบติัตามกฏหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ  
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รายการระหว่างกัน ในปี 2564 เทียบกับมูลค่าของปี 2563 ประกอบด้วย 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการคงเหลือ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 

ค าอธิบาย 

ปี 2564 ปี 2563 

บริษัท เนชั่น  โกลบอล 
เอ็ด ดู เทน เมนท์  จ ากัด 
(NGE) เป็นบริษัทย่อยท่ี
บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 
99.99 และมี กรรมการ
ร่วมกนั 

รายไดอ้ื่น 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

5.00 

0.85 

7.37 

14.23 

บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ท่ีออกแทน NGE เช่น  ค่ า
เช่าส านักงาน เป็นต้น และ
ค่าบริหารงานสนับสนุน
เช่น งานบัญชี เป็นต้น ตาม
อตัราท่ีตกลงกนั 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 

เจ้าหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้อง
กนั 

2.00 

0.02 

1.77 

1.44 

บริษัทฯ จ่ายค่าบริการให้ 
NGE จากการใชบ้ริการงาน
ด้านการจัดการการผลิต 
และการบริหารคลังสินค้า
ในราคาบวกจากตน้ทุน 

บ ริษัท  วัน เวิล์ด  มี เดี ย 
จ ากดั (OWM) เป็นบริษทั
ยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อย
ละ 99.99 และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

รายไดอ้ื่น 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้อง
กนั 

- 

4.16 

- 

4.16 

บริษทัฯ เรียกเก็บค่าใชพ้ื้นท่ี
ส า นั ก ง า น แ ล ะ ค่ า
สาธารณูปโภคในราคาบวก
จากตน้ทุน 

หมายเหตุ : สามารถดูขอ้มูลยอ้นหลงัเพื่อเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ปี ไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563  
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ

การเงิน ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) 

นายราเชน ลีรพนัธ์ุ 
ประธานกรรมการและกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
อายุ: 62 ปี 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: วนัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ: 1 ปี 10 เดือน 

คุณวุฒทิางการศึกษา: ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ University of London, London School of 
Economics and Political Sciences ประเทศสหราชอาณาจกัร 
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:-ไม่มี- 

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ: -ไม่มี- 

การเข้าอบรมในปีที่ผ่านมา: -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) รวมคู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิตภิาวะ: -ไม่มี- 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ 
เม.ย. 2564 -ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์
มี.ค. 2563 -ปัจจุบนั  กรรมการ บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
-ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีม่ิใช่บริษัทจดทะเบียน 
มี.ค. 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์
มี.ค. 2563 - ปัจจบุนั  กรรมการ บจก.วนัเวิลด ์มีเดีย 
ส.ค. 2564 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. คอนคอร์ด พร็อพเพอร์ต้ีส์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
ม.ค. 2565 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไทย แบร์โรว 
ธ.ค. 2563 - มี.ค. 2564  กรรมการ บจก. แลนด้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์
มี.ค. 2563 - ธ.ค. 2563 กรรมการ บจก. สตรีท อายบอล 
2554 - เม.ย. 2564 หุ้นส่วน บจก. ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย) 
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นางศุภรานันท์ ตันวิรัช  
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ: 55 ปี 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: วนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2562 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ: 2 ปี 11 เดือน 

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย: 
หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Certificate Program (DCP) รุ่นท่ี 216/2559 
หลกัสูตรประกาศนียบตัร Directors Diploma Examination for graduated member  
ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ: 
หลกัสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 11/2557 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
หลกัสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นท่ี 3 ปี 2558 สถาบนัพฒันาความคิดสร้างสรรคเ์ชิงธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารเมือง (ผูน้ าเมือง รุ่น 2) มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 26/2561 
การเข้าอบรมในปีที่ผ่านมา: 
การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษทัจดทะเบียน ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) รวมคู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิตภิาวะ: -ไม่มี- 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ 
ม.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

มี.ค. 2562 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์
เม.ย. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สโตนเฮน้จ ์อินเตอร์ 
2559 - ปัจจบุนั  ท่ีปรึกษา บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 
2559 - 2561  ประธานกรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

บมจ. มาสเตอร์ แอด 
2551 - 2559  ผูอ้  านวยการใหญ่สายงานการเงิน บมจ. วีจีไอ  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีม่ิใช่บริษัทจดทะเบียน 
2560 - 2561  กรรมการ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
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นายพนัธ์วริศ มาตย์เมือง  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ: 49 ปี 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ: 3 ปี 10 เดือน 

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: -ไม่มี- 
ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ: -ไม่มี- 
การเข้าอบรมในปีที่ผ่านมา: 
การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษทัจดทะเบียน ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) รวมคู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิตภิาวะ: -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ 
ก.พ. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์
การด ารงต าแหน่งในบริษัทบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
พ.ค. 2561 - ปัจจบุนั  กรรมการ บมจ. บางกอก เดค-คอน 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีม่ิใช่บริษัทจดทะเบียน 
ก.ย. 2558 – ปัจจุบนั Creative Production & Design Director บจก. โกลด ์สตาร์ กรุ๊ป 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. รวีโชค 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไพร์มซายน์ 
2559 - ส.ค. 2561 Creative Production & Design Director บจก. แร๊ป กราฟฟิก 
2558 - 2559  ท่ีปรึกษา บจก. พราวด ์ทู ดู 
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นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร่ี 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ: 58 ปี 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ: 3 ปี 10 เดือน 

คุณวุฒิทางการศึกษา: Master of Education Degree (Specialising in Adult and Continuing  
Professional Education), University of New South Wales ประเทศ
ออสเตรเลีย 
Graduate Diploma in Adult Education, University of Technology 
ประเทศออสเตรเลีย 
Bachelor of Arts Degree, University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย  

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: -ไม่มี- 
ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ: -ไม่มี- 
การเข้าอบรมในปีที่ผ่านมา: 
การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษทัจดทะเบียน ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) รวมคู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิตภิาวะ: -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ 
ก.พ. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
2559 - ม.ค. 2561 Vice President - CEO Office บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 
2554 - 2559  Vice President - HR บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีม่ิใช่บริษัทจดทะเบียน 
-ไม่มี- 
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นายวรพจน์ จรรย์โกมล  
ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการเงิน กรรมการ และกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
อายุ: 54 ปี 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:  วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ: 3 ปี 10 เดือน 

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Dallas ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลหะการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย: 
หลกัสูตรประกาศนียบตัร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 228/2559 
ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ -ไม่มี- 
การเข้าอบรมในปีที่ผ่านมา: สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

How to manage the company’s finance and accounting and 
communicate with stakeholders during COVID-19 crisis 
Fraud and cyber security risk 
Economic update for CFO 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) รวมคู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิตภิาวะ: -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ 
ก.พ. 2561 - ปัจจบุนั  กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการเงิน 

บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ก.พ. 2564 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ 
ม.ค. 2563 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. มาสเตอร์ แอด 
2558 - 2561 กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการเงิน บมจ. ย ูซิต้ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
เม.ย. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์
เม.ย. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. วนัเวิลด์ มีเดีย 
ธ.ค. 2563 - มี.ค. 2564 กรรมการ บจก. แลนด้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์
ม.ค. 2562 - ธ.ค.2563 กรรมการ บจก. สตรีท อายบอล 
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นายเอียน เคร็ก ลองเด้น 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
อายุ: 62 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา: A’Level, Ashville College, Harrogate ประเทศสหราชอาณาจกัร 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: 
หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Certificate Program (DCP) รุ่นท่ี 182/2556 
ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ: -ไม่มี- 
การเข้าอบรมในปีที่ผ่านมา: -ไม่มี- 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) รวมคู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิตภิาวะ: -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ 
พ.ค. 2564 - ปัจจบุนั  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

2555 - 2558  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และรองประธานอาวุโส ฝ่ายบริหารสาขาย่อย 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีม่ิใช่บริษัทจดทะเบียน 
2559 - 2563  กรรมการผูจ้ดัการ บจก. อีฟ โรเช (ประเทศไทย) 
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นายสุรวุฒิ ตันกาญจนานุรักษ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานธุรกิจพาณิชย ์
อายุ: 53 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  DePaul University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: -ไม่มี- 
ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ: -ไม่มี- 
การเข้าอบรมในปีที่ผ่านมา: -ไม่มี- 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) รวมคู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิตภิาวะ: -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ 
ต.ค. 2564 -  ปัจจบุนั  ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานธุรกิจพาณิชย ์

บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

มค. 2543 - ก.ย. 2564  ผูช่้วยรองประธานฝ่ายบริหารจดัการสินคา้และพ้ืนท่ีขาย 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีม่ิใช่บริษัทจดทะเบียน  
-ไม่มี- 
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นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร 
ผูอ้  านวยการ - พฒันาธุรกิจ 
อายุ: 58 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาโท คณะอกัษรศาสตร์ สาขาการแปล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน(สาขานโยบาย
และการวางแผนการส่ือสาร) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี คณะอกัษรศาสตร์สาขาภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: -ไม่มี- 
ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ: -ไม่มี- 
การเข้าอบรมในปีที่ผ่านมา: -ไม่มี- 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) รวมคู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิตภิาวะ: -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ 
2549 - ปัจจบุนั  ผูอ้  านวยการอาวุโส - พฒันาธุรกิจ  

บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีม่ิใช่บริษัทจดทะเบียน 
-ไม่มี* 
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นางสาวณัฐชานันท์ เจริญภัทรเกยีรติ 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการ - ฝ่ายการตลาดและการขาย 
อายุ: 47 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาการบญัชี  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย: -ไม่มี- 
ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ: -ไม่มี- 
การเข้าอบรมในปีทีผ่่านมา: -ไม่มี- 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) รวมคู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิตภิาวะ: -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ 
พ.ย. 2561 - ปัจจุบนั  ผูช่้วยผูอ้  านวยการ - ฝ่ายการตลาดและการขาย 

บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีม่ิใช่บริษัทจดทะเบียน 
2544 - พ.ย. 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตภณัฑแ์ละการตลาด บจก. ทีไอจีเอ 
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นางเธียรธารา เดชจ าเริญ 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการ - ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
อายุ: 43 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย: -ไม่มี- 
ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ: -ไม่มี- 
การเข้าอบรมในปีที่ผ่านมา: -ไม่มี- 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) รวมคู่สมรสและบุตท่ีไม่บรรลุนิตภิาวะ: -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ 
ก.พ. 2562 -  ปัจจบุนั  ผูช่้วยผูอ้  านวยการ - ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์
2560 - ม.ค. 2562  ผูจ้ดัการอาวุโส - ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีม่ิใช่บริษัทจดทะเบียน 
เม.ย. 2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์
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นางสาวตามตะวัน ศรีแหลมทอง 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการ - ส านกัเลขานุการบริษทั 
อายุ: 36 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย: 
หลกัสูตรประกาศนียบตัร Company Secretary Program (CSP) ปี 2557 
หลกัสูตรประกาศนียบตัร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) ปี 2558 

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ: -ไม่มี- 
การเข้าอบรมในปีที่ผ่านมา: -ไม่มี- 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) รวมคู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิตภิาวะ: -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ 
มี.ค. 2564 - ปัจจบุนั  ผูช่้วยผูอ้  านวยการ - ส านกัเลขานุการบริษทั 

บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ม.ค. 2564 - ก.พ. 2564 ผูจ้ดัการแผนกกฎหมาย บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 
ก.ค. 2562 - ธ.ค. 2563  ผูจ้ดัการแผนกกฎหมายอาวุโส บมจ. วีจีไอ 
ก.ค. 2560 - มิ.ย. 2562 ผูจ้ดัการแผนกกฎหมาย บมจ. วีจีไอ 
ต.ค. 2555 - มิ.ย. 2560 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเลขานุการบริษทั บมจ. วีจีไอ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีม่ิใช่บริษัทจดทะเบียน 
-ไม่มี- 
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นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ 
ผูจ้ดัการ - เลขานุการบริษทั 
อายุ: 41 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ-การเงิน มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย:  
หลกัสูตรพ้ืนฐานกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบับริษทัจดทะเบียน รุ่นท่ี 12/2557 
หลกัสูตรผูป้ฎิบติังานเลขานุการบริษทั รุ่นท่ี 2/2562 

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ: -ไม่มี- 
การเข้าอบรมในปีที่ผ่านมา: -ไม่มี- 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) รวมคู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิตภิาวะ: -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ 
2555 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการ - เลขานุการบริษทั 

บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีม่ิใช่บริษัทจดทะเบียน 
-ไม่มี- 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั 
และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บังคบั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี หนา้ท่ีของเลขานุการบริษทัสามารถพิจารณาไดใ้นขอ้ 7.6.1 ภายใตห้วัขอ้ เลขานุการบริษทั 
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เอกสารแนบ 2 

การด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทฯ และบริษทัย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

รายช่ือ บริษัทฯ บริษัทย่อย 

 NGE OWM2 

นายราเชน ลีรพนัธ์ุ X, /, // / / 

นายวรพจน์ จรรยโ์กมล /, //, V / / 

นางศุภรานนัท ์ตนัวิรัช / - - 

นายพนัธ์วริศ มาตยเ์มือง / - - 

นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร่ี / - - 

นายเอียน เคร็ก ลองเดน้ V - - 

นายสุรวุฒิ ตนักาญจนานุรักษ ์ V - - 

นางสาวฐิตกานต ์ธนาโอฬาร V - - 

นางสาวณัฐชานนัท ์เจริญภทัรเกียรติ V - - 

นางเธียรธารา เดชจ าเริญ V / - 

นางสาวสาวตามตะวนั ศรีแหลมทอง V - - 

หมายเหตุ  1 X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = กรรมการบริหาร, V = ผูบ้ริหาร 
2 บริษทั วนัเวิลด ์มีเดีย จ ากดั หยดุด าเนินพาณิชยกิจตั้งแตเ่ดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562  
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

นายยุทธพล เจริญรัตน์ 

ผูจ้ดัการอาวุโส - ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

อายุ: 45 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร  

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: -ไม่มี- 

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ: การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบขายและลูกหน้ี  
 สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

การเข้าอบรมในปีที่ผ่านมา: -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) รวมคู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิตภิาวะ: -ไม่มี- 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ 

2561 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการอาวุโส – ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

2556 - 2561  ผูจ้ดัการ - ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีม่ิใช่บริษัทจดทะเบียน 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 4 

ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

1. อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยห์ลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี
ทั้งส้ิน 50.03 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภททรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์ เจา้ของ 41.29 ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน เจา้ของ 8.64 ไม่มี 

ยานพาหนะ เจา้ของ 0.09 ไม่มี 

สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและติดตั้ง เจา้ของ 0.01 ไม่มี 

รวม  50.03  

2. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจไดแ้ก่ ค่าลิขสิทธ์ิใน
การผลิตและจดัจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภททรัพย์สิน มูลค่าสุทธิตามบญัชี (ล้านบาท) 

ค่าลิขสิทธ์ิหนงัสือ 4.10 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 5.65 

เคร่ืองหมายการคา้ - 

ซอฟตแ์วร์ระหว่างการพฒันา 0.69 

รวม 10.43 
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เคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายบริการ  

รูปแบบเคร่ืองหมายการค้า รายละเอียดสินค้าและบริการ ระยะเวลาคุ้มครอง 

 

หนงัสือ แมก็กาซีน นิตยสาร 10 ปี 

 

1)  ส่ิงพิมพท่ี์เผยแพร่ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ และส่ิงพิมพท่ี์
เผยแพร่ทางออนไลน ์

2)  หนงัสือ  

3)  การบริการให้เขา้ถึงขอ้มูลโดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

10 ปี 

 

1) ส่ิงพิมพท่ี์เผยแพร่ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ และส่ิงพิมพท่ี์
เผยแพร่ทางออนไลน ์

2) หนงัสือ  

10 ปี 

 

หนงัสือ  10 ปี 

 

1) ส่ิงพิมพท่ี์เผยแพร่ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ และส่ิงพิมพท่ี์
เผยแพร่ทางออนไลน ์

2) หนงัสือ 

3) ให้บริการขายหนงัสือ 

10 ปี 

 1) การบริหารธุรกิจคา้ปลีกและออนไลน์  

2) การบริการให้เขา้ถึงขอ้มูลโดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
การบริการห้องสนทนาออนไลนส์ าหรับการส่งขอ้ความและ
ความคิดเห็น 

10 ปี 

 1) ส่ิงพิมพท่ี์เผยแพร่ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ และส่ิงพิมพท่ี์
เผยแพร่ทางออนไลน์       

2) หนงัสือ 

10 ปี 

 

1) ส่ิงพิมพท่ี์เผยแพร่ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ และส่ิงพิมพท่ี์
เผยแพร่ทางออนไลน์       

2) หนงัสือ 

10 ปี 
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รูปแบบเคร่ืองหมายการค้า รายละเอียดสินค้าและบริการ ระยะเวลาคุ้มครอง 

 

1)  ส่ิงพิมพท่ี์เผยแพร่ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ และส่ิงพิมพท่ี์
เผยแพร่ทางออนไลน์       

2)  หนงัสือ 

10 ปี 

 

1)  ส่ิงพิมพท่ี์เผยแพร่ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ และส่ิงพิมพท่ี์
เผยแพร่ทางออนไลน์       

2)  หนงัสือ 

10 ปี 

 

1)  แอปพลิเคชนัท่ีสามารถดาวน์โหลดได ้บตัรสมาร์ทการ์ด บตัร
สะสมคะแนนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ส่ิงพิมพท่ี์เผยแพร่ในรูป
อิเลก็ทรอนิกส์ ส่ิงพิมพเ์ผยแพร่ทางออนไลน์ 

2)  ดินสอ ปากกา สมุด 

3) แกว้ใส่เคร่ืองด่ืม 

4) ชุดเคร่ืองแบบ เส้ือคอโปโล เส้ือยืด เส้ือเช้ิต กางเกงขายาว 
กางเกงขาส้ัน หมวก รองเทา้ ชุดท างาน เส้ือคอกลมแขนส้ัน เส้ือ
คอกลมแขนยาว 

5) อาหารแช่แขง็ท าจากเน้ือสัตว ์อาหารแช่แขง็ท่ีมีเน้ือสัตวเ์ป็น
ส่วนประกอบ อาหารส าเร็จรูปท าจากเน้ือสัตว ์อาหารปรุงส าเร็จ
ท าจากเน้ือสัตว ์อาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ท าจากเน้ือสัตว ์อาหาร
ก่ึงส าเร็จรูปท าจากเน้ือสัตว ์อาหารส าเร็จรูปท าจากผกั อาหาร
แช่แขง็ท าจากผกัท่ีปรุงสุกแลว้ อาหารเจปรุงส าเร็จพร้อม
รับประทาน 

6) เคร่ืองด่ืมกาแฟ เคร่ืองด่ืมโกโก ้เคร่ืองด่ืมชา เคร่ืองด่ืมชาผสม
นม ขนมท าจากแป้ง ขนมหวานท าจากนม ขนมหวานท าจาก
น ้าตาล อาหารกล่องท่ีมีขา้ว ผกัและเน้ือสัตว ์โอนิกิริ (ขา้วป้ัน
ญ่ีปุ่ น)เก๊ียว ขนมจีบ ซาลาเปา ฮะเก๋า ต่ิมซ า แซนดวิ์ช 

7) น ้าด่ืม น ้าอดัลม น ้าผลไม ้น ้าผลไมผ้สมผกัท่ีเป็นเคร่ืองด่ืม น ้า
ผกัใชเ้ป็นเคร่ืองด่ืม 

8) คา้ปลีกและคา้ส่งโดยร้านสะดวกซ้ือ ให้บริการธุรกิจคา้ปลีก
และออนไลน ์

9) ให้เช่าพ้ืนท่ีเพื่อการคา้ ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีประกอบธุรกิจ 

10) ให้เขา้ถึงขอ้มูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้เขา้ถึงขอ้มูลผา่น
ทางเวบ็ไซต ์  

10 ปี 
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3. สัญญาส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ 

กลุ่มบริษทัฯได้ท าสัญญาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ สัญญาให้สิทธิบริหารจดัการพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 
(License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) 
(“VGI”) โดยภายใตสั้ญญาดงักล่าว บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิส าหรับบริหารจดัการพ้ืนท่ีส าหรับการให้เช่าพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย ์และ
ส าหรับประกอบธุรกิจบริหารจดัการร้านคา้ของบริษทัฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่ สถานีเซนตห์ลุยส์ 
สถานีอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ และสถานีเพลินจิต เป็นระยะเวลาประมาณ 8 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572 ซ่ึงบริษทัฯ  
ตกลงช าระค่าตอบแทนให้แก่ VGI แบ่งออกเป็นค่าตอบแทนแบบอตัราคงที่ และส่วนแบ่งรายได ้ตามอตัราท่ีตกลงกนั 

4. นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษทัฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการลงทุนในกิจการท่ีสอดคลอ้งหรือสนบัสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายการด าเนินงานของบริษทัฯ 
อีกทั้งอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นท่ีไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงโดยหลกับริษทัฯ จะพิจารณาความเส่ียงจากการ
ลงทุน ผลตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงสภาพคล่องทางการเงิน สภาพเศรษฐกิจ หรือปัจจยัแวดลอ้มทาง
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบคอบ 

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษทัฯ ตอ้งผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตามขอบเขตอ านาจการอนุมัติท่ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดไว ้และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี 
รายละเอียดของการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมสามารถพิจารณาไดใ้นขอ้ 8 รายงานผลการ
ด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บริษทัฯ มีเงินลงทุนตามวิธีราคาทนุในบริษทัยอ่ย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษัท ทุนช าระแล้ว 

(ล้านบาท) 
สัดส่วนเงินลงทุน  

(ร้อยละ) 
มูลค่าเงินลงทุนวิธีราคาทุน 

(ล้านบาท) 

บริษทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั 200 99.99 163.41 

บริษทั วนัเวิลด ์มีเดีย จ ากดั 60 99.99 60.00 

รวม 223.41 

5. นโยบายในการบริหารลูกหน้ีการคา้ 

ในการจดัจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพ ์โดยปกติ กลุ่มบริษทัฯ มีการให้เครดิตเทอมแก่ลูกคา้โดยเฉล่ียเป็นระยะเวลา 15 วนั ถึง 
90 วนั และในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายพิจารณาค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี โดยมีการ
วิเคราะห์จากลูกหน้ีท่ีมีอายหุน้ีเกินก าหนดช าระมากกว่า 180 วนั จะพิจารณาและท าการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีร้อยละ 50 
และลูกหน้ีท่ีมีอายุหน้ีเกินก าหนดช าระมากกว่า 365 วนั จะพิจารณาและท าการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีร้อยละ 100 และ
ลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะมีปัญหาในการเรียกเก็บเงินในอนาคตจะท าการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบั
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การช าระหน้ีในอนาคตของลูกหน้ีเพ่ือตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามการคาดการณ์ รวมทั้งลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายจากบญัชี
เม่ือทราบว่าเป็นหน้ีสูญ โดยลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯ เป็นลูกหน้ีการคา้ประเภทตวัแทนขาย หรือร้านหนงัสือ
ขนาดใหญ่ท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีมานาน และมีการคา้ขายอย่างสม ่าเสมอ อน่ึง กรณีท่ีเป็นลูกคา้ใหม่ บริษทัฯ ตอ้งให้ตวัแทน
จ าหน่ายดงักล่าววางเงินประกนัค่าสินคา้ตามนโยบายบริษทัฯ 

6. นโยบายในการบริหารสินคา้คงเหลือ 

กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายในการพิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง ส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมสภาพ ลา้สมยัและคา้งนาน 
โดยสินคา้คงเหลือท่ีมีอายุมากกว่า 12 เดือน มากกว่า 24 เดือน และมากกว่า 36 เดือน จะมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้
ลดลงร้อยละ 50 ร้อยละ 75 และร้อยละ 98 ของมลูค่าสินคา้คงเหลือ ตามล าดบั  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประจ าปี 2564 

เรียน ผูถื้อหุ้น  
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)  

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบดว้ย
กรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน โดยมีนำงศุภรำนันท์ ตันวิรัช เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (เป็นกรรมกำรตรวจสอบ  และ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี 21 มกรำคม พ.ศ. 2562) นำยพนัธ์วริศ มำตยเ์มือง (ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 
พ.ศ. 2561) และนำยสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร่ี เป็นกรรมกำรตรวจสอบ (ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2561) 

ในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมจ ำนวนรวม 5 คร้ัง และมีกำรประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำย
จดักำรจ ำนวน 1 คร้ัง โดยกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนไดเ้ขำ้ร่วมกำรประชุมทุกคร้ัง ซ่ึงในกำรประชุมแต่ละคร้ังใชเ้วลำประชุม
ประมำณ 2 ชั่วโมง ทั้งน้ี เพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีต่ำง ๆ ตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีกำรประชุม
ร่วมกบัผูส้อบบญัชี หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และผูบ้ริหำรระดบัสูงในวำระท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นดงัน้ี 

• การจัดท างบการเงิน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี 
2564 ร่วมกบัผูบ้ริหำรและผูส้อบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ไดจ้ดัท ำขึ้นอย่ำงถูกตอ้ง
ตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและมีกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอ ครบถว้น เช่ือถือได ้นอกจำกน้ี 
ยงัไดส้อบทำนกำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษทัร่วม รวมทั้ง
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรตำมเง่ือนไขทำงธุรกิจปกติและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำรหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ก ำหนด   

• การสอบทานระบบการควบคุมภายใน ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทคร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี  9 
กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2565 ซ่ึงกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนเขำ้ร่วมประชุม ไดรั้บทรำบผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยในจำกรำยงำนผลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของฝ่ำยจดักำรท่ีใชแ้บบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยในของส ำนักงำน ก.ล.ต. และผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเห็น
สอดคลอ้งกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในมีควำมเพียงพอเหมำะสม โดยบริษทัฯ จดัให้มีบุคลำกรเพียง
พอท่ีจะด ำเนินกำรตำมระบบไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภำยในเพ่ือติดตำมควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัย่อยให้สำมำรถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัย่อยจำกกำรท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนักงำน น ำไปใชโ้ดยมิ
ชอบหรือโดยปรำศจำกอ ำนำจ 

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัไดส้อบทำนควำมถูกตอ้งของเอกสำรอำ้งอิงและแบบประเมิน
ตนเองเพื่อพฒันำระบบต่อตำ้นคอร์รัปชนัตำมโครงกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต (Thailand's 
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทฯ มีนโยบำยและแนวปฏิบัติ
เพื่อป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชันครบถว้นตำมเกณฑ์ท่ี  CAC ก ำหนด ในกำรน้ี บริษทัฯ ได้รับมอบใบรับรองกำรต่ออำยุ
สมำชิกของ CAC ต่อเน่ืองเป็นสมยัท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ถือเป็นกำรแสดงให้เห็นถึงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมัน่ในกำร
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ต่อตำ้นคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ ผ่ำนกำรบริหำรงำนอย่ำงโปร่งใส ตำมหลกับรรษทัภิบำล สร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ำย 

• การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อให้เกิดควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบติังำน พิจำรณำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2564 ตำม
ปัจจยัควำมเส่ียงท่ีคำดว่ำจะมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ พร้อมให้ขอ้เสนอแนะ และปรับแผนงำนกำรตรวจสอบ
ให้สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ มีกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรแกไ้ขตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ในประเด็นท่ีมีนัยส ำคญักบัฝ่ำย
จดักำรอย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงในปี 2564 ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไม่มีขอ้สังเกตเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ ท่ีเป็น
สำระส ำคญั  

• การบริหารความเส่ียง  คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัฯ มีควำม
เหมำะสมและเพียงพอ โดยฝ่ำยจัดกำรได้มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงและปัจจัยเส่ียงต่ำง ๆ อย่ำงใกล้ชิด และมีกำรรำยงำน
สถำนกำรณ์ รวมถึงแผนรองรับกำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอ 

• การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2565 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัฝ่ำยกฎหมำยและ
ส ำนักเลขำนุกำรบริษทั เพื่อสอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และมีควำมเห็นว่ำบริษทัฯ ได้ประกอบธุรกิจอยู่ในกรอบของ
กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย ์ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ อย่ำง
ถูกตอ้ง 

• ผู้สอบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ประจ ำปี 2564 เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทัน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
พิจำรณำผลกำรปฏิบติังำน ควำมเป็นอิสระและควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนแลว้ เห็นควรเสนอให้ว่ำจำ้ง บริษทั ส ำนกังำน อี
วำย จ ำกดั โดยมี นำยพรอนนัต ์กิจนะวนัชยั เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 7792 หรือนำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน เลขทะเบียน
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 3930 หรือนำยณัฐวุฒิ สันติเพช็ร เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 5730 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย ประจ ำปี 2564 พร้อมดว้ยค่ำสอบบญัชีปีละ 1,430,000 บำท 

• รายการระหว่างกัน คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษทัฯ กบั บริษทัในกลุ่ม  
ซ่ึงอำจท ำให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัฯ โดยพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นในกำรเขำ้ท ำรำยกำรและควำมเหมำะสม
ทำงดำ้นรำคำของรำยกำร โดยพิจำรณำจำกเง่ือนไขต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรคำ้ปกติในรำคำตลำด ซ่ึงสำมำรถ
เปรียบเทียบไดก้บัรำคำท่ีเกิดขึ้นกบับุคคลภำยนอก (หำกท ำได)้ และให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลในกำรท ำรำยกำร ท่ีเก่ียวโยงกนัตำม
ข้อก ำหนดของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีฯ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำเป็นรำยกำรทำงกำรคำ้จริงอนัเป็นธุรกิจตำมปกติทัว่ไป และเป็นรำยกำรสนบัสนุนกำรด ำเนินงำน
ของบริษทัฯ ท่ีมีควำมโปร่งใส ซ่ึงบริษทัฯ ไดถื้อปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  

จำกกำรปฏิบัติงำนตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบนั้น คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ บริษัทฯ ให้
ควำมส ำคญักบักำรบริหำรงำนตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือให้มีควำมโปร่งใส สุจริตและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดควำม
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เช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย มีผลให้ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ มีประสิทธิภำพเพียงพอและ
เหมำะสม ไม่มีขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญั รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์นั้นเป็นรำยกำร
จริงทำงกำรคำ้ อนัเป็นธุรกิจโดยปกติทัว่ไปเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล ไม่พบรำยกำรผิดปกติท่ีเป็นสำระส ำคญั กำรปฏิบติัตำม
กฎหมำยและระเบียบทำงรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งเป็นไปโดยถูกตอ้ง ส ำหรับงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 
ไม่มีเหตุกำรณ์แสดงถึงปัญหำหรือรำยกำรท่ีมีผลกระทบต่องบกำรเงินอย่ำงมีนัยส ำคญั ไดจ้ดัท ำขึ้นอย่ำงถูกตอ้งตำมท่ีควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และไดเ้ปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ  

 

  
 (นำงศุภรำนนัท ์ตนัวิรัช)   
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิส าหรับปีบัญชี 2564 

บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมกำรบริษทัตระหนกัถึงหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรของบริษทัจดทะเบียนในกำรก ำกบั
ดูแลให้รำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ ท่ีจดัท ำขึ้นมีขอ้มูลทำงบญัชีท่ีถูกตอ้งครบถว้นในสำระส ำคญั โปร่งใส เปิดเผยอยำ่ง
เพียงพอท่ีจะด ำรงรักษำไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของบริษัทฯ ป้องกันกำรทุจริตและกำรด ำเนินกำรท่ีผิดปกติ รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน 
ซ่ึงอำจท ำให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ เป็นรำยกำรทำงกำรค้ำอนัเป็นธุรกิจปกติทั่วไป รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป  ใชน้โยบำยบญัชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบติัโดยสม ่ำเสมอ ตลอดจนมีกำรพิจำรณำถึง
ควำมสมเหตุสมผล ประโยชน์สูงสุด กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ควำมรอบคอบระมดัระวงัในกำร
จดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและงบกำรเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวมถึงขอ้มูลสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏใน
รำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ 

ดงันั้น เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียเกิดควำมเช่ือมั่นต่อรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ คณะกรรมกำรบริษทัฯ จึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมกำรอิสระผูซ่ึ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน  ท ำหน้ำท่ีสอบทำนให้บริษทัฯ มีกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน  และกำรด ำเนินงำนอยำ่งถูกตอ้งเพียงพอ มีกำรเปิดเผยขอ้มูลรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ให้มีควำมโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้มีควำมเพียงพอของระบบบริหำรควำมเส่ียง  กำร
ควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรก ำกับดูแลของบริษัทฯ ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีควำม
ครบถ้วนเพียงพอ และเหมำะสมของกระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคบั นโยบำยต่ำง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนควำมเห็นเร่ืองน้ีต่อคณะกรรมกำรบริษัทแล้วในรำยงำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปีฉบบัน้ีแลว้ 

คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯโดยรวม อยู่ในระดับท่ีน่ำพึงพอใจ 
สำมำรถให้ควำมมัน่ใจอยำ่งมีเหตุผลต่อควำมน่ำเช่ือถือไดข้องงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและงบกำรเงินรวมของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดแ้สดงควำมเห็นว่ำงบกำรเงินไดแ้สดง
ฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด ถูกตอ้ง ตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มี
กำรใชน้โยบำยบญัชีท่ีเหมำะสม และถือปฏิบติัอย่ำงสม ่ำเสมอ เปิดเผยขอ้มูลอย่ำงโปร่งใส เพียงพอ และปฏิบติัถูกตอ้งตำม
กฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

  
 นำยวรพจน์ จรรยโ์กมล 
 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีสำยงำนกำรเงิน  
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