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ส่วนที ่1  บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ 
1.ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 
ช่ือบริษทั : บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : - ธุรกิจสาํนกัพิมพโ์ดยผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพป์ระเภทพอ็คเกต็บุ๊คส์  
     และส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน  

- ธุรกิจบริการ เป็นตวัแทนจาํหน่ายและใหบ้ริการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  กบัส่ิงพิมพจ์ากต่างประเทศ 
- ธุรกิจดิจิตอล ใหบ้ริการเน้ือหาต่างๆ บนเวบ็ไซต ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
   และอุปกรณ์ดิจิตอลอ่ืนๆ   
- ธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิ 
- ธุรกิจโทรทศัน์ดาวเทียมสาํหรับเยาวชน 

  
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 1858/123-124  อาคารทีซีไอเอฟทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนบางนา-ตราด 

  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
 
เลขทะเบียนบริษทั : 0107551000312 
 
โทรศพัท ์ : (66) 2338-3333 
โทรสาร : (66) 2338-3334 ต่อ 3292 
เลขานุการบริษทั : (66) 2338-3292 
Home Page  : www.nine.co.th 
 
ทุนจดทะเบียน  : 85,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 85,000,000 หุน้  

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 

ทุนชาํระแลว้  : ณ 31 ธนัวาคม 2555 ทุนชาํระแลว้ของบริษทัเท่ากบั 85,000,000 บาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 85,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 

นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุน้ : รายละเอียดตามหวัขอ้โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและ 
กิจการควบคุมร่วมกนั 
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2. บุคคลอ้างองิอืน่ ๆ  
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ท่ีตั้ง  : 62 ชั้น 4 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์  : (66) 2229-2800 
โทรสาร  : (66) 2359-1259 
 
ผูส้อบบญัชี  : บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั  

1. นายวิเชียร ธรรมตระกลู ทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3183 หรือ 
   2. นายวินิจ  ศิลามงคล ทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3378 หรือ 
   3. นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4068  
ท่ีตั้ง  : 195 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถ.สาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์  : (66) 2677-2000 
โทรสาร  : (66) 2677-2222 
 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน : บริษทั เจดี พาร์ทเนอร์ จาํกดั 
ท่ีตั้ง   : 170/30 ชั้น  11  อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 สุขมุวิท 16 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์  : (66) 2661-8803-5 
โทรสาร   : (66) 2661-8813 
 
ท่ีปรึกษากฎหมาย  : บริษทั สาํนกังานกฎหมายและภาษี เอส.เอ.ที แอสโซซิเอท จาํกดั 
ท่ีตั้ง   : 702 อาคารเจา้พระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแชงกรี-ล่า)  
    เลขท่ี 89 ซอยวดัสวนพล ูถนนเจริญกรุง  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์  : (66) 2630-7637-8 
โทรสาร   : (66) 2630-7639  
 
ท่ีปรึกษากฎหมาย  : บริษทั เภา แอนด ์แอสโซซิเอทส์ ลอว ์ออฟฟิช จาํกดั 
ท่ีตั้ง   : 2 อาคารสีลมเซ็นเตอร์ ชั้น 20 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์  : (66) 2632-6697 
โทรสาร   : (66) 2238-2574 
 
ท่ีปรึกษากฎหมาย  : บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 
ท่ีตั้ง   : 900 ตน้สนทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์  : (66) 2689-4900 
โทรสาร   : (66) 2689-4910  
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2. ปัจจัยความเส่ียง 
 
2.1 ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก 
2.1.1 ความเส่ียงจากการแข่งขันและจํานวนคู่แข่งทีเ่พิม่มากขึน้ 

ในปี 2555 สมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้าํหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทยคาดวา่อุตสาหกรรมสาํนกัพิมพจ์ะมีอตัรา
การเติบโตประมาณร้อยละ 5-6 เม่ือเทียบกบัปี 2554 โดยภาพรวมของตลาดหนงัสือ มีมูลค่าประมาณ 22,600 ลา้นบาท  

จากการแข่งขนัของอุตสาหกรรมหนงัสือมีแนวโนม้สูงข้ึน เน่ืองจากมีการก่อตั้งสาํนกัพิมพใ์หม่ขนาดเลก็
เกิดข้ึนจาํนวนมาก (แต่กมี็สาํนกัพิมพข์นาดเลก็ยกเลิกกิจการไปดว้ยเช่นกนั) แมแ้ต่นกัเขียนเองกมี็แนวโนม้จะทาํ
สาํนกัพิมพเ์ป็นของตนเอง โดยใชส่ื้อออนไลน์ในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งมีตน้ทุนสูงกส็ามารถทาํ
ได ้ อีกทั้งการขายหนงัสือทางอินเตอร์เน็ต ท่ีส่งตรงถึงผูอ้่าน  ซ่ึงนกัอ่านมีแนวโนม้ท่ีจะติดตามนกัเขียนท่ีตนชอบ เป็น
การทาํตลาดท่ีตรงจุด ไม่จาํเป็นตอ้งพ่ึงสาํนกัพิมพใ์หญ่ หรือบริษทัผูจ้ดัจาํหน่ายเหมือนอยา่งในอดีต อยา่งไรกต็าม ตลาด
ส่วนใหญ่ยงัเป็นของสาํนกัพิมพข์นาดใหญ่ท่ีมีอยูเ่พียงไม่ก่ีบริษทั 

จากการแข่งขนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึนน้ีเอง สาํนกัพิมพต่์างๆ พยายามหากลยทุธ์ท่ีไดผ้ลในการเพ่ิมยอดขาย เช่น การ
จดัทาํรูปเล่มท่ีน่าสนใจ การออกแบบหนา้ปกใหโ้ดดเด่นกวา่คู่แข่งเม่ือวางบนชั้นหนงัสือ การเพ่ิมของแจกของแถมท่ี
ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย การเฟ้นหานกัเขียนท่ีไดรั้บความนิยม การทุ่มประชาสัมพนัธ์รวมถึงรายการส่งเสริมการขายต่างๆ  
ทั้งกบัร้านหนงัสือและผูอ้่าน อีกทั้งการเพ่ิมเครือข่ายการขายไปยงัแหล่งใหม่ ๆ และการคดัเลือกผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีเหมาะสม
กบัสินคา้แต่ละประเภท ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีสาํนกัพิมพข์นาดใหญ่จะไดเ้ปรียบกวา่สาํนกัพิมพข์นาดเลก็เน่ืองจากมี
อาํนาจในการต่อรองมากกวา่ 

สาํหรับธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิตวัการ์ตูน ในช่วงท่ีผา่นมา ผูป้ระกอบการในธุรกิจลิขสิทธ์ิมีจาํนวนมากข้ึน 
ไม่วา่จะเป็นคู่แข่งหลกัท่ีเป็นตวัแทนลิขสิทธ์ิคาร์แรคเตอร์ยอดนิยมจากต่างประเทศท่ีมีอยูเ่ดิม หรือคู่แข่งรายใหม่ท่ี
เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งท่ีเป็นบริษทัของคนไทย ท่ีมีการพฒันาคาร์แรคเตอร์การ์ตนูของตนเองข้ึนมาเพ่ือบริหารลิขสิทธ์ิ
ตวัการ์ตูนนั้นๆ ดว้ยตนเอง รวมถึงบริษทัต่างชาติท่ีซ้ือลิขสิทธ์ิตวัการ์ตนูจากต่างประเทศเพ่ือเป็นตวัแทนลิขสิทธ์ิ และ
บริหารสิทธิครอบคลุมทุกประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ รวมถึงประเทศไทยดว้ย อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ยงัคง
เช่ือมัน่วา่ ส่ือต่างๆ ของกลุ่มบริษทัในเครือจะช่วยเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ และสร้างการรับรู้ใหก้บัคาร์แรคเตอร์การ์ตนู
ลิขสิทธ์ิท่ีดูแลอยูใ่หเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งต่อเน่ือง 
 
2.1.2 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยแีละคู่แข่งทีใ่ห้บริการเนือ้หาสาระรูปแบบเดยีวกนั  

ในปัจจุบนั ตลาดหนงัสือ หนงัสือพิมพ ์ และนิตยสารทัว่โลก กาํลงัหดตวัลง โดยเฉพาะนิตยสารและ
หนงัสือพิมพห์ลายฉบบัท่ีต่างปรับตวัเป็นระบบออนไลน์ ยอดขายของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ในเวบ็ไซต ์amazon.com มี
ปริมาณมากกวา่หนงัสือเล่มท่ีพิมพด์ว้ยกระดาษเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้ ถึงแมย้อดขายของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ใน
ประเทศไทยยงัไม่แยง่ส่วนแบ่งของหนงัสือเล่มไปอยา่งมีนยัสาํคญั แต่กมี็แนวโนม้เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ส่ิงท่ีสาํนกัพิมพต์อ้ง
วางรากฐานเอาไวต้ั้งแต่ปัจจุบนัน้ีคือ การเร่ิมวางระบบหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์เพ่ืออนาคต ผลิตคอนเทนทท่ี์ตรงกบั
กลุ่มเป้าหมาย สามารถหารายไดอ้ยา่งเติบโตและมัน่คง ซ่ึงบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์ จาํกดั 
(มหาชน) ไดเ้ร่ิมทาํหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์มาตั้งแต่สองปีท่ีแลว้ โดยเฉพาะหนงัสือ สตีฟ จอ็บส์ ในรูปแบบหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมียอดขายมากกวา่ 10,000 เล่ม นบัเป็นปรากฏการณ์ของการขายหนงัสือประเภทน้ี และปัจจุบนั บริษทัฯ
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ไดมี้การเพ่ิมจาํนวนหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์อยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะหนงัสือของนกัเขียนไทย ซ่ึงจะมีการระบุเก่ียวกบั
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์เอาไวใ้นทุกสัญญา แต่ส่ิงท่ีตอ้งพึงระวงั คือ การละเมิดลิขสิทธ์ิของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัไม่
สามารถทาํการป้องกนัไดอ้ยา่งเดด็ขาด ไม่วา่จะในประเทศใดกต็าม 

ในปีท่ีผา่นมามีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยต่ีอส่ิงพิมพแ์ละธุรกิจดา้นการบริโภคเน้ือหาและข่าวสาร มีการ
พฒันาเคร่ืองมือต่างๆ  ท่ีจะทาํใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงเน้ือหาไดห้ลากหลายและสะดวกสบาย รูปแบบการใหบ้ริการของ
อุตสาหกรรมมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน ผูใ้หบ้ริการรู้แนวทางและปรับตวัในการใหบ้ริการไดร้วดเร็ว ตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ขอ้ดีประการหน่ึงของการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยท่ีีเกิดข้ึนคือทาํใหเ้ขา้ถึงลูกคา้ในวงกวา้งมากข้ึน ทั้งภาย
ประเทศและต่างประเทศโดยผา่นแอพพลิเคชัน่ต่างๆ ซ่ึงปีท่ีผา่นมาบริษทัฯไดพ้ฒันารูปแบบการใหบ้ริการดา้นการ
บริโภคเน้ือหา พฒันาการผลิตและจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ีมีหลากหลายแนว สอดคลอ้งกบัรสนิยมการอ่าน
ในแต่ละไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการเพ่ิมความสะดวกใหก้บัผูท่ี้รักการอ่าน สามารถซ้ือไดอ้ยา่ง
รวดเร็วโดยไม่เสียเวลาในการเดินทาง สามารถซ้ือไดต้ลอดเวลา 24 ชัว่โมง สามารถนาํหนงัสือและนิตยสาร
อิเลก็ทรอนิกส์ไปอ่านไดทุ้กท่ีในจาํนวนมากตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงบริษทัฯ จะเนน้ความรวดเร็วในการดาํเนินงานเพ่ือให้
ผูบ้ริโภคเขา้ถึงไดร้วดเร็ว และพฒันาเน้ือหาสาระท่ีแตกต่างจากคู่แข่งท่ีใหบ้ริการในรูปแบบเดียวกนั เพ่ือทาํใหผู้บ้ริโภค
สนใจผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ มากข้ึน 
 
2.1.3 ความเส่ียงจากการแข่งขันทีสู่งขึน้และประเภทช่องรายการทีห่ลากหลาย 

ปัจจุบนัแนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรมโทรทศัน์ดาวเทียม และเคเบิลทีวเีป็นไปอยา่งเขม้ขน้ ทั้งในดา้นของ
ประเภทรายการและจาํนวนช่องรายการท่ีเพ่ิมข้ึนกวา่ 200 ช่องในปัจจุบนั  ซ่ึงแมว้า่อตัราการแข่งขนัในธุรกิจโทรทศัน์
ดาวเทียมในประเทศไทยมีจาํนวนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่เน่ืองดว้ยในตลาดยงัคงมีช่องวา่งในรายการบางประเภท  
โดยเฉพาะรายการสาํหรับเยาวชน จึงเป็นโอกาสท่ีดีในการลงทุนต่อยอดธุรกิจในการจดัทาํช่องโทรทศัน์ดาวเทียมท่ี
ส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายอาย ุ 4-12 ปี รวมทั้งผูป้กครอง โดยมุ่งเนน้ใหเ้ป็นช่องรายการท่ีมีคุณภาพ สร้างสรรค ์ เหมาะ
สาํหรับเยาวชนอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงจะเป็นการลดความเส่ียงจากการทาํช่องโทรทศัน์ดาวเทียมในภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรง 

 
2.1.4 ความเส่ียงในเร่ืองความไม่ชัดเจนในการตคีวาม ควบคุม และกาํกบัดูแลธุรกจิดาวเทยีม  

ปัจจุบนั การออกกฎระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เก่ียวกบัการอนุญาตประกอบการเคเบิลและโทรทศัน์ดาวเทียมยงัคงมีความซํ้ าซอ้น และ
ไม่ชดัเจน  ทั้งน้ีโดยเฉพาะประเดน็การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 รวมกบัค่าธรรมเนียมท่ีตอ้งจ่ายเขา้กองทุนพฒันา
กิจการกระจายเสียงและโทรทศัน์อีกร้อยละ 2 วา่ตอ้งเป็นใบอนุญาตประเภทใด ทั้งโครงข่ายและช่องรายการ  การ
จาํหน่ายและการติดตั้ง รวมไปถึงกล่องรับสัญญาณดาวเทียม   ซ่ึงนาํมาถึงความไม่แน่นอนของธุรกิจ รวมถึงการสร้าง
ภาระอ่ืนๆ  ไม่วา่จะเป็นการตีความเร่ือง “กิจการโทรทศัน์ดาวเทียม” ท่ีส่งผลต่อการกาํหนดเวลาโฆษณา จึงทาํใหเ้กิดมี
การรวมตวักนัของบรรดาเจา้ของคอนเทนทต่์างๆ  เพ่ือยืน่ขอ้เสนอกบั กสทช. ในการเรียกร้องท่ีเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย  ไม่
วา่จะเป็นเร่ืองของการลดหยอ่นหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ 
รวมไปถึงขอ้กาํหนดเก่ียวกบัโฆษณา  และอ่ืนๆ 
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2.2 ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิ 
2.2.1 ความเส่ียงจากการพึง่พงิบริษัทในเครือเนช่ันในการดาํเนินธุรกจิและความเป็นอสิระในการบริหารงานของกลุ่ม
บริษัทฯ 

เน่ืองจากเครือเนชัน่ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในกลุ่มบริษทัฯ โดยมีการถือหุน้ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 78.46 
ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดหลงัจากการเสนอขายหุน้ของบริษทัฯ แก่นกัลงทุนทัว่ไป จนถึงปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ มี
การทาํธุรกรรมรายการระหวา่งกนัหลายประเภท เช่น การซ้ือกระดาษ การจา้งพิมพ ์ การจา้งส่งส่ือส่ิงพิมพ ์ และการรับ
บริการต่างๆ    เป็นตน้ กบับริษทัในเครือเนชัน่ ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ 10 รายการระหวา่งกนั โดยในปี 2555 และ 2554  
กลุ่มบริษทัฯ  มีค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนขายสินคา้ ตน้ทุนการใหบ้ริการ และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจากธุรกรรม
ขา้งตน้กบับริษทัในเครือเนชัน่ เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ินประมาณ  151.37  ลา้นบาทและ 137.01 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 46.78, 50.38  ตามลาํดบัของค่าใชจ่้ายรวมตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ ในช่วงเวลาดงักล่าว และกลุ่ม
บริษทัฯ ยงัคงมีการทาํธุรกรรมดงักล่าวอีกในอนาคต เน่ืองจากบริษทัในเครือเนชัน่มีทีมงานท่ีมีความชาํนาญ เครือข่าย
ในการจดัจาํหน่ายและเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ พร้อมท่ีจะใหบ้ริการในตน้ทุนท่ีน่าจะตํ่ากวา่หากกลุ่มบริษทัฯ เป็นผูด้าํเนินการ
เอง และมีกาํลงัการผลิตและบริการเพียงพอในการดาํเนินการ ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ อาจมีความเส่ียงจากการพ่ึงพิงบริษทั
ในเครือเนชัน่ในการสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงหากบริษทัในเครือเนชัน่ไม่สามารถสนบัสนุนการ
ใหบ้ริการขา้งตน้ดงักล่าวได ้  กลุ่มบริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบในการจดัพิมพ ์ และการจดัส่งส่ือส่ิงพิมพบ์า้ง เน่ืองจาก 
กลุ่มบริษทัฯ สามารถสั่งซ้ือกระดาษและรับบริการต่างๆ ผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายและผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนท่ีมีจาํนวนหลายรายใน
ประเทศไทย ในเง่ือนไขทางการคา้ปกติและมีราคาตามตลาดเช่นเดียวกบัการดาํเนินธุรกรรมรายการระหวา่งกนัขา้งตน้ 
นอกจากนั้นมูลค่าของการทาํธุรกรรมรายการระหวา่งกนัขา้งตน้ในปี 2555 และ 2554  คิดเป็นประมาณร้อยละ 4.88 และ 
4.90   ของรายไดร้วมของบริษทัในเครือเนชัน่ ในช่วงเวลาดงักล่าว ซ่ึงถือเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยมาก ดงันั้น บริษทัในเครือ
เนชัน่ จึงไม่ไดพ่ึ้งพิงรายไดจ้ากกลุ่มบริษทัฯ และมีแรงจูงใจในการหาประโยชน์จากรายการดงักล่าว  

กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายการบริหาร และการตดัสินใจท่ีเป็นอิสระจากบริษทัในเครือเนชัน่โดยคาํนึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายของกลุ่มบริษทัฯ โดยมีอิสระในการจดัหาสินคา้
หรือใชบ้ริการกบัผูใ้หบ้ริการภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเสนอราคาท่ีมีเง่ือนไขทางการคา้ปกติในราคาตลาดและเป็นประโยชน์มาก
ท่ีสุดแก่กลุ่มบริษทัฯ เช่น ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ มีการจา้งพิมพก์บับริษทัภายนอก ไดแ้ก่ บจก. เอช-เอน็ กรุ๊ป และ บจก. 
พร้ินตโ์พร พิมพง์านบางส่วนของกลุ่มบริษทัฯ ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จึงไม่มีการพ่ึงพิงบริษทัในเครือเนชัน่ จนทาํใหข้าด
ความเป็นอิสระ นอกจากน้ี การทาํธุรกรรมระหวา่งบริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์ จาํกดั (“NEE”) กบับริษทัใน
เครือเนชัน่ ยงัมีการควบคุมจากผูถื้อหุน้อีกฝ่ายคือ เอก็มอนท ์ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง เอ/เอส ใหมี้ราคาและเง่ือนไข
ต่างๆ ท่ีเป็นธรรม   

 
2.2.2 ความเส่ียงจากการปรับตวัเพิม่ขึน้ของราคากระดาษและการขาดแคลนกระดาษ 

กระดาษท่ีใชใ้นการผลิตส่ิงพิมพจ์ดัเป็นสินคา้ประเภท Commodity ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นราคาแปรผนั
ตามความตอ้งการของการบริโภคและปริมาณการผลิตของผูผ้ลิต (Demand & Supply) และเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีสาํคญัใน
การผลิตส่ือส่ิงพิมพข์องกลุ่มบริษทัฯ   ซ่ึงคิดเป็นตน้ทุนประมาณร้อยละ 16.91  และ  16.64 ของตน้ทุนขายและบริการ
ตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ ในปี 2555  และ 2554 ดงันั้นกลุ่มบริษทัฯ จึงมีความเส่ียงจากการผนัผวนของราคา
กระดาษ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนการผลิตและกาํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัฯ นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีความ
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เส่ียงจากการขาดแคลนกระดาษ Newsprint ชนิดมว้นท่ีใชพิ้มพห์นงัสือพิมพ ์ นิตยสาร และหนงัสือท่ีมียอดพิมพสู์ง ซ่ึง
เป็นวตัถุดิบท่ีสาํคญัท่ีบริษทัฯ ใชใ้นการผลิตส่ิงพิมพ ์ เน่ืองจากกระดาษชนิดดงักล่าวหาซ้ือไดย้ากในประเทศไทยและ
ตอ้งซ้ือเป็นจาํนวนมากในแต่ละคร้ัง 

ในการลดความเส่ียงจากการขาดแคลนกระดาษและการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของราคากระดาษ Newsprint ชนิดมว้น 
กลุ่มบริษทัฯ จะสั่งซ้ือจากบริษทัในเครือเนชัน่สาํหรับการจดัพิมพท่ี์โรงพิมพใ์นเครือเนชัน่ ซ่ึงเป็นการจดัพิมพส่์วนใหญ่
ของกลุ่มบริษทัฯ โดยบริษทัในเครือเนชัน่มีประสบการณ์ในการจดัซ้ือกระดาษเป็นระยะเวลานาน มีการจดัซ้ือกระดาษ
สาํรองไว ้ และเขา้ใจในวงจรของราคากระดาษเป็นอยา่งดี รวมทั้งบริษทัในเครือเนชัน่ไดมี้การบริหารความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนโดยการทาํ Forward Contract ไวต้ามปริมาณกระดาษท่ีคาดวา่จะใชล่้วงหนา้ ดงันั้น การจดัซ้ือกระดาษ
จากบริษทัในเครือเนชัน่จึงช่วยลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคากระดาษ และการขาดแคลนกระดาษได ้ 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ จะสั่งจองกระดาษก่อนการตั้งราคาขายของหนงัสือ เพ่ือใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถรักษา
สัดส่วนของตน้ทุนกระดาษต่อราคาหนงัสือไวไ้ด ้รวมทั้งบริษทัฯ สามารถปรับราคาของหนงัสือหลายประเภทข้ึนได ้ใน
กรณีท่ีตน้ทุนกระดาษเพ่ิมข้ึนอยา่งเป็นสาระสาํคญั 
 
2.2.3 ความเส่ียงด้านการจัดหาลขิสิทธ์ิส่ิงพมิพ์   

ในการประกอบธุรกิจสาํนกัพิมพ ์ ซ่ึงมีสัดส่วนรายไดป้ระมาณร้อยละ 70.55 ของรายไดท้ั้งหมดของกลุ่ม 
บริษทัฯ ในปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพส่์วนใหญ่ท่ีผลิตและจดัจาํหน่าย แต่กลุ่มบริษทัฯ มี
การจดัซ้ือลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพม์าจากเจา้ของลิขสิทธ์ิซ่ึงเป็นนกัเขียนหรือสาํนกัพิมพท์ั้งในและต่างประเทศจาํนวนหลายราย 
เพ่ือนาํมาผลิตและจดัจาํหน่ายเพียงรายเดียว (Exclusive) ในประเทศไทย ซ่ึงส่วนใหญ่มีระยะเวลา 3 – 5 ปี และมีสิทธิต่อ
อายสุัญญาไดใ้นราคาและเง่ือนไขเดิม ทั้งน้ี เจา้ของลิขสิทธ์ิสามารถยกเลิกสัญญาได ้หากกลุ่มบริษทัฯ ทาํผิดสัญญา และ/
หรือมีปัญหาดา้นการเงิน และ/หรืออยูใ่นสถานะลม้ละลาย เป็นตน้ ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จึงอาจมีความเส่ียงท่ีไม่สามารถ
จดัหาลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพท่ี์ตอ้งการมาผลิตและจดัจาํหน่ายได ้ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ อาจมีความเส่ียงจากการท่ีเจา้ของ
ลิขสิทธ์ิไม่ต่ออายสุัญญา หรือยกเลิกสัญญา ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผล
ประกอบการของกลุ่มบริษทัฯ ในอนาคต  

อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัฯ ไม่เคยประสบปัญหาดา้นการจดัหาลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพจ์ากเจา้ของลิขสิทธ์ิทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในช่วงท่ีผา่นมา เน่ืองจากตลาดส่ิงพิมพมี์ขนาดใหญ่และมีลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพป์ระเภทต่างๆ ให้
เลือกซ้ือเป็นจาํนวนมาก รวมทั้งกลุ่มบริษทัฯ ยงัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเขียนและสาํนกัพิมพท่ี์มีช่ือเสียงหลายราย และ
ประสบความสาํเร็จในการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือมาอยา่งต่อเน่ือง กลุ่มบริษทัฯ จึงสามารถ
เลือกซ้ือลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพท่ี์ตอ้งการและไดรั้บความไวว้างใจจากเจา้ของลิขสิทธ์ิในการใหลิ้ขสิทธ์ิส่ิงพิมพท่ี์มีแนวโนม้ท่ี
จะไดรั้บความนิยมสูงมาผลิตและจดัจาํหน่าย  นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัปฏิบติัตามสัญญาอยา่งเคร่งครัด จึงไม่มีปัญหา
เร่ืองการไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญาตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา  

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัไดว้างแผนการผลิตหนงัสือท่ีมีความหลากหลาย ทั้งเน้ือหา, เจา้ของลิขสิทธ์ิ และ
ประเทศ เพ่ือลดการพ่ึงพิงเน้ือหา, เจา้ของลิขสิทธ์ิ และประเทศใดประเทศหน่ึงมากจนเกินไป อีกทั้งยงัผลิตหนงัสือ
ตน้ฉบบัโดยนกัเขียนไทยเพ่ิมข้ึน อนัเป็นการกระจายความเส่ียงแบบหน่ึง  ซ่ึงบริษทัไดพ้ฒันาทีมงานใหมี้ศกัยภาพใน
การผลิตเน้ือหา หรือหาผูส้ร้างสรรคเ์น้ือหาจากในประเทศ  
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2.2.4 ความเส่ียงจากการต่อสัญญาการเป็นตวัแทนจําหน่ายหนังสือพมิพ์และนิตยสารต่างประเทศ 
ในการประกอบธุรกิจบริการเป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศ ซ่ึงมีสัดส่วนรายไดป้ระมาณร้อยละ 

23.74 และ 30.12 ของรายไดท้ั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯ ในปี 2555 และ 2554 กลุ่มบริษทัฯ จะทาํสัญญาเป็นตวัแทน
จาํหน่ายกบัเจา้ของส่ิงพิมพจ์าํนวนหลายราย โดยส่วนใหญ่สัญญาตวัแทนจาํหน่ายนิตยสารมีระยะเวลา 1 ปี และมีสิทธิ
ต่ออายสุัญญาไดใ้นราคาและเง่ือนไขเดิม สาํหรับสัญญาตวัแทนจาํหน่ายหนงัสือพิมพจ์ะหมดอายเุม่ือมีการยกเลิกสัญญา 
ทั้งน้ีเจา้ของส่ิงพิมพส์ามารถยกเลิกสัญญาได ้หากกลุ่มบริษทัฯ ทาํผดิสัญญา และ/หรือมีปัญหาดา้นการเงิน และ/หรืออยู่
ในสถานะลม้ละลาย และ/หรือเม่ือมีการแจง้อีกฝ่ายล่วงหนา้ เป็นตน้ ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัฯ อาจมีความเส่ียงจากการท่ีเจา้ของ
ส่ิงพิมพไ์ม่ต่ออายสุัญญา หรือยกเลิกสัญญา ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผล
ประกอบการของกลุ่มบริษทัฯ ในอนาคต 

อยา่งไรกต็าม  กลุ่มบริษทัฯ กบัเจา้ของส่ิงพิมพมี์การทาํธุรกิจและมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัเป็นระยะเวลา
ยาวนาน โดยผูบ้ริหารและทีมงานของบริษทัฯ เป็นกลุ่มท่ีทาํธุรกิจน้ีกบัเจา้ของส่ิงพิมพม์าตั้งแต่เร่ิมตน้ รวมทั้ง กลุ่ม
บริษทัฯ ไดมี้การปฏิบติัตามสัญญาอยา่งเคร่งครัด จึงไม่มีปัญหาเร่ืองการไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญาตลอดระยะเวลา
ท่ีผา่นมา นอกจากน้ี เจา้ของส่ิงพิมพ ์The Yomiuri Shimbun และ The Wall Street Journal Asia ไดว้า่จา้งกลุ่มบริษทัฯ 
ใหด้าํเนินการพิมพแ์ละจดัส่งหนงัสือพิมพต่์างประเทศดงักล่าว ซ่ึงไดมี้การลงทุนในการสร้างฐานขอ้มูล การพฒันา
ฐานขอ้มูลลูกคา้ในระบบสารสนเทศของบริษทัฯ และการพฒันาบุคลากรของกลุ่มบริษทัฯ ใหมี้ความเช่ียวชาญ
โดยเฉพาะในการดาํเนินงาน ดงันั้น โอกาสท่ีเจา้ของส่ิงพิมพด์งักล่าวจะยกเลิกสัญญาการเป็นตวัแทนจาํหน่ายกบักลุ่ม
บริษทัฯ จึงมีนอ้ย 

 
2.2.5 ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้บริหารและบุคลากรที่มปีระสบการณ์และความสามารถ 
 ในช่วงท่ีผา่นมา กลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยพ่ึงพิงผูบ้ริหารและบุคลากรของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญ
และมีความสามารถเฉพาะดา้น ซ่ึงนบัเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัในการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างๆ ของกลุ่มบริษทัฯ 
รวมถึงการพ่ึงพิงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารกบันกัเขียนและสาํนกัพิมพเ์จา้ของลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพท่ี์มีช่ือเสียงทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพ ์และคู่คา้อ่ืนๆ ดงันั้น หากกลุ่มบริษทัฯ สูญเสียบุคลากรท่ีสาํคญัเหล่าน้ี
ไป อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ในอนาคต  

อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้มาตรการลดความเส่ียงดงักล่าวโดยมีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การ
กระจายอาํนาจและความรับผดิชอบใหผู้บ้ริหารในระดบัรองๆ ลงมาใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้  โดยอยูภ่ายใต้
โครงสร้างท่ีกระจายความสาํคญั  ความรับผิดชอบและภาระหนา้ท่ี  นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ ยงัจดัฝึกอบรมพนกังาน
เป็นประจาํเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ในการปฏิบติังานใหส้ามารถทาํงานทดแทนบุคลากรท่ีสาํคญัในช่วงเวลาท่ีจาํเป็นได ้

 
2.2.6 ความเส่ียงจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลอื  

ปัจจุบนั ส่ิงพิมพข์องกลุ่มบริษทัฯ มีการขายผา่นตวัแทนจาํหน่ายเป็นส่วนใหญ่ โดยกลุ่มบริษทัฯ จะรับคืน
ส่ิงพิมพท่ี์ไม่สามารถจาํหน่ายไดจ้ากตวัแทนจาํหน่าย ซ่ึงอาจเป็นผลใหมี้ส่ิงพิมพเ์ป็นสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวนมากได ้
สินคา้คงเหลือดงักล่าวมีโอกาสเส่ือมคุณภาพ เสียหาย และลา้สมยัเม่ือเวลาผา่นไป  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีมูลค่าสินคา้คงเหลือสุทธิจาํนวน 
119.08 ลา้นบาท และ 94.30 ลา้นบาท (ตามลาํดบั) หรือคิดเป็นร้อยละ 33.71 และ 30.54 ของมูลค่าสินทรัพยท์ั้งหมดของ
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กลุ่มบริษทัฯ อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยัในสัดส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีมีอายุ
มากกวา่ 1 ปีข้ึนไปและผลิตครบชุดแลว้ และของสินคา้คงเหลือท่ีมีอายมุากกวา่ 3 ปีข้ึนไปแต่ยงัผลิตไม่ครบชุด โดยมี
การตั้งค่าเผือ่ดงักล่าวทุกเดือนซ่ึงการตั้งค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยัน้ีจะถกูพิจารณาการดอ้ยค่าจากผูบ้ริหารอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึง ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยัจาํนวน 48.70 และ 60.12 ลา้นบาท (ตามลาํดบั) 
นอกจากนั้น เพ่ือลดปริมาณสินคา้คงเหลือ กลุ่มบริษทัฯ จะนาํเอาหนงัสือเก่าออกมาจาํหน่ายเป็นระยะๆ  โดยการจดั
กิจกรรมพิเศษเพ่ือส่งเสริมการขายในงานนิทรรศการต่างๆ ท่ีจดัข้ึนเป็นประจาํทุกปี สาํหรับหนงัสือการ์ตนูท่ีมีเล่ม
ต่อเน่ือง กลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการนาํเล่มท่ีออกใหม่จาํหน่ายควบคู่ไปกบัเล่มท่ีไดเ้คยวางจาํหน่ายไปแลว้ ซ่ึงรวมถึงการ
นาํการ์ตนูท่ีมีการออกจาํหน่ายครบทุกเล่มแลว้มาจดัจาํหน่ายรวมเป็นชุดเพ่ือกระตุน้การจาํหน่ายดว้ย  นอกจากนั้น 
บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมความระมดัระวงัในการผลิตหนงัสือใหม่และปริมาณยอดพิมพเ์พ่ือมิใหมี้สินคา้คงเหลือมากข้ึน ทั้งน้ี
บริษทัฯ มีนโยบายการบริหารคลงัสินคา้โดยการกาํหนดจาํนวนสินคา้ไม่ใหมี้ปริมาณคงเหลือมากกวา่ปีก่อน 
 
2.2.7 ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิดจิิตอล  

การดาํเนินธุรกิจดิจิตอล ซ่ึงในปัจจุบนัมีหลายช่องทาง เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศพัทมื์อถือ, แทบเลต็, E- Reader 
หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ซ่ึงอาจมีการลกัลอบ ทาํซํ้ า หรือนาํเน้ือหาสาระไปใชโ้ดยผดิกฎหมายซ่ึงทาํใหเ้กิดความเส่ียง และ
ผลกระทบต่อการทาํธุรกิจส่ือส่ิงพิมพด์ว้ยหากมีการนาํไปผลิต ขาย หรือส่งต่อ เพ่ือลดความเส่ียงจากการลกัลอบน้ี ทาง
บริษทัฯ พิจารณาเลือกเทคโนโลยท่ีีมีความปลอดภยัสูง รวมถึงการเลือกเน้ือหาและเวลาท่ีเหมาะสมในการจาํหน่ายสินคา้ 
และความเส่ียงอีกประการคือธุรกิจดิจิตอลจะมีการลงทุนทางดา้นเทคโนโลยคี่อนขา้งสูงและมีการเปล่ียนแปลงเร็ว ทาง
บริษทัฯ บริหารจดัการความเส่ียงเหล่าน้ีดว้ยการหาพนัธมิตรท่ีมีความพร้อมทางดา้นเทคโนโลย ี และร่วมมือกนัในการ
พฒันาเพ่ือใหธุ้รกิจดิจิตอลมีความทนัสมยัอยา่งต่อเน่ือง  

 
2.2.8 ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิโทรทศัน์ดาวเทยีม  

การเปล่ียนผา่นโทรทศัน์จากระบบอนาลอ็กสู่ระบบดิจิตอลนั้น  โทรทศัน์ในระบบดิจิตอล นอกจากจะมีความ
คมชดัของภาพสูงกวา่โทรทศัน์ในระบบอนาลอ็กแลว้ ยงัเป็นระบบท่ีสามารถติดต่อปฏิสัมพนัธ์กบัผูช้มได ้  ซ่ึงเป็นจุด
แตกต่างสาํคญัเม่ือเทียบกบัโทรทศัน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวใีนปัจจุบนั  ซ่ึงน่าจะเป็นตวัแปรสาํคญัอนัหน่ึงท่ีจะทาํใหเ้กิด
รายการโทรทศัน์ท่ีสามารถส่ือสารสองทางกบัผูช้ม และก่อใหเ้กิดความบนัเทิงในรูปแบบใหม่ เน่ืองดว้ยประสิทธิภาพท่ี
กา้วลํ้ากวา่ของทีวดิีจิตอล ท่ีสามารถต่อยอดเป็นอินเตอร์แอคทีฟทีว ี ทีวอีอนดีมานด ์ ตลอดจนโมบายทีว ี จากการ
เปล่ียนแปลงคร้ังน้ีมีผลต่อการแข่งขนัของธุรกิจทีวใีหมี้การแข่งขนัท่ีรุนแรง ทั้งเคเบิลทีว ี โทรทศัน์ดาวเทียม และฟรีทีวี
ท่ีจะหนัมาใชร้ะบบดิจิตอล  

อยา่งไรกต็าม เน่ืองดว้ยความชดัเจนท่ียงัไม่เป็นรูปธรรมของทีวดิีจิตอล ทั้งในแง่ของตน้ทุนผูผ้ลิต ตน้ทุนท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งรับภาระ และเง่ือนไขอ่ืนๆ ซ่ึงยอ่มมีผลต่อเน่ืองถึงความคุม้ค่าในการลงทุน การกาํหนดค่าโฆษณาและ
จาํนวนผูรั้บชม  ทาํใหส่ื้อโทรทศัน์ดาวเทียมยงัคงเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงผูช้มและตอบโจทย ์  รวมถึงเป็นท่ียอมรับจากลกูคา้
ผูส้นบัสนุนช่องรายการไดดี้ท่ีสุดในปัจจุบนั  โดยดูไดจ้ากการเติบโตของทั้งจาํนวนผูช้ม  จาํนวนเงินโฆษณาท่ีเพ่ิมข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา 
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2.2.9 ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิการบริหารลขิสิทธ์ิ (Character Management) 
เน่ืองจากธุรกิจน้ี มีคู่แข่งเป็นจาํนวนมาก บวกกบัลิขสิทธ์ิท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัในประเทศไทยไดถู้กจบั

จองจากบริษทัต่างๆ เพ่ือเป็นตวัแทนบริหารสิทธินั้นในประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ดงันั้น บริษทัฯ จึงตอ้งหาขอ้มูล
เก่ียวกบัลิขสิทธ์ิของคาร์แรคเตอร์การ์ตูนใหม่ๆ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีมีศกัยภาพในเชิงของการนาํมา
พฒันาเป็นสินคา้ รวมถึงควรจะตอ้งมีการ์ตูนแอนิเมชัน่ท่ีมีเน้ือหาสนุก เหมาะกบัรสนิยมของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 
เพ่ือเสนอเป็นตวัแทนลิขสิทธ์ิ นอกจากน้ี บริษทัฯ มีแผนท่ีจะพฒันาคาร์แรคเตอร์การ์ตูนของบริษทัฯ เองท่ีโด่งดงัมาจาก
หนงัสือการ์ตูน เพ่ือต่อยอดธุรกิจลิขสิทธ์ิในอนาคต โดยเร่ิมจากการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน่ และพฒันาอาร์ตเวิร์กและ
สไตล์ไกด์สําหรับนําไปผลิตเป็นสินค้าประเภทต่างๆ  และเน่ืองจากการจดสัญญาเป็นตัวแทนบริหารลิขสิทธ์ิ              
คาร์แรคเตอร์การ์ตูนนั้นมีระยะเวลาสัญญาเฉล่ียประมาณ 3-5 ปี ข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงของแต่ละลิขสิทธ์ิ ดงันั้น ในช่วงของ
การต่อสัญญาการเป็นตวัแทนฯ เจา้ของลิขสิทธ์ิอาจจะขอเรียกเก็บค่าสิทธิเพ่ิม เน่ืองจากไดรั้บขอ้เสนอการเป็นตวัแทนฯ
จากบริษทัอ่ืน  จึงเป็นเหตุให้บริษทัฯ เกิดความเส่ียงในการถูกเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึน หรืออาจจะไม่รับการต่ออายุ
สัญญาในการเป็นตวัแทนสิทธิของคาร์แรคเตอร์การ์ตนูนั้นๆ 
 
2.2.10 ความเส่ียงจากช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าลขิสิทธ์ิทีม่จีํานวนจํากดั 
ปัจจุบนัช่องทางหลกัในการจดัจาํหน่ายสินคา้ลิขสิทธ์ิ มีอยู ่3 ช่องทาง ดงัน้ี 
1) ห้างสรรพสินค้า ช่องทางน้ีเป็นช่องทางท่ีช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์สินคา้ลิขสิทธ์ิไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากรูปแบบและ
พ้ืนท่ีการจดัวางสินคา้ มีการแบ่งตามประเภทสินคา้อยา่งชดัเจน รวมถึงอนุญาตใหคู้่คา้ (ผูซ้ื้อลิขสิทธ์ิ) ตกแต่งพ้ืนท่ีขาย
สินคา้ดว้ยส่ือส่งเสริมการขายไดอ้ยา่งสวยงาม แต่ช่องทางน้ีไม่ค่อยเป็นท่ีสนใจของคู่คา้ เน่ืองจากมีตน้ทุนการขายสูง 
และขอ้จาํกดัอ่ืนๆ ท่ีหา้งฯ เป็นผูก้าํหนด   
2) ห้างค้าปลกี ช่องทางน้ีเป็นช่องทางท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัคู่คา้ค่อนขา้งสูง อีกทั้งยงัช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของสินคา้
ลิขสิทธ์ิไดร้ะดบัหน่ึง เน่ืองจากหา้งคา้ปลีกมีจาํนวนสาขามาก ทาํใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคไดดี้ ยอดขายสูง และพื้นท่ีการจดัวาง
สินคา้เป็นสัดส่วนแยกตามหมวดหมู่ แต่จาํเป็นตอ้งใชส่ื้อส่งเสริมการขายท่ีเป็นรูปแบบตายตวัท่ีถูกกาํหนดโดยหา้งฯ ส่ิง
เหล่าน้ีส่งผลใหห้า้งคา้ปลีกมีอิทธิพลต่อผูซ้ื้อลิขสิทธ์ิในการเลือกสินคา้ (ทั้งท่ีมีลิขสิทธ์ิและไม่มีลิขสิทธ์ิ) เขา้ไปจดั
จาํหน่าย หากหา้งฯ มีความสนใจในลิขสิทธ์ิตวัใด กจ็ะทาํใหง่้ายในการตดัสินใจซ้ือลิขสิทธ์ิจากคู่คา้  ความแตกต่าง
ระหวา่งหา้งสรรพสินคา้และหา้งคา้ปลีก กคื็อ คุณภาพสินคา้ เพราะหา้งคา้ปลีกใชก้ลยทุธ์การตลาดแบบแข่งขนัทางดา้น
ราคา เป็นผลใหคุ้ณภาพสินคา้ลดลงตามลาํดบั  
3) ตลาดขายส่ง ช่องทางน้ีเป็นช่องทางท่ีสร้างรายไดสู้งใหก้บัผูซ้ื้อลิขสิทธ์ิ และไม่ค่อยมีขอ้จาํกดัใดๆ จากร้านคา้ มีการ
ซ้ือขายกนัเป็นเงินสด และมีตวัแทนพอ่คา้คนกลางท่ีจะนาํสินคา้เหล่าน้ีไปขายในพ้ืนท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศ สัดส่วนการขาย
สินคา้ผา่นทางช่องทางน้ีจึงมีมากกวา่ช่องทางอ่ืนๆ ขา้งตน้ถึงร้อยละ 50 แต่ขอ้เสียกคื็อ ช่องทางน้ีไม่ช่วยส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ของสินคา้ลิขสิทธ์ิ หรือคาร์แรคเตอร์การ์ตูน เพราะไม่ไดเ้นน้การจดัวางสินคา้ใหส้วยงาม แต่เนน้การขายเป็น
จาํนวนมาก ราคาถกู 
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3. ความเส่ียงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มอีทิธิพลต่อการกาํหนดนโยบายและบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ 
 ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนทัว่ไป   ปัจจุบนั เครือเนชัน่ถือหุน้ร้อยละ 78.46 ของทุนชาํระ
แลว้ จึงทาํใหส้ามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติท่ีสาํคญัในการประชุมผูถื้อหุน้ไดท้ั้งหมด ซ่ึงรวมถึงมติพิเศษท่ี
กฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดใหต้อ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ทาํใหผู้ถื้อหุน้รายอ่ืนไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่เสนอได ้ นอกจากน้ี 
เครือเนชัน่ ยงัมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกลุ่มบริษทัฯ โดยมีกรรมการตวัแทนจาํนวน 3 ท่านจากทั้งหมด 9 ท่าน 
และคณะกรรมการบริหารจาํนวน 3 ท่านจากทั้งหมด 5 ท่าน เป็นตวัแทนท่ีมาจากเครือเนชัน่ 
 
 อยา่งไรกต็าม เพ่ือถ่วงดุลการบริหารงานของผูถื้อหุน้รายใหญ่ บริษทัฯ จึงไดแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระท่ีเป็น
บุคคลภายนอกจาํนวน  3   ท่าน เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการตรวจสอบการดาํเนินงานของผูบ้ริหารและดูแลผลประโยชน์ของผู ้
ถือหุน้รายยอ่ย    
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3. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

3.1 ประวติัความเป็นมา 

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นหน่ึงในบริษทัย่อยในสาย
ธุรกิจเอด็ดูเทนเมนท์ และต่างประเทศ ของบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“NMG ”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจด
ทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯ ไดถู้กจดัตั้งข้ึนเม่ือปี 2539 ภายใตช่ื้อ “เนชัน่ ชีพจรวนัน้ี” ซ่ึง
ต่อมาในปี 2545 ไดมี้การเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เนชัน่บุ๊คส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 1 ลา้นบาท 
ดาํเนินธุรกิจสาํนกัพิมพ ์“เนชัน่บุ๊คส์” ในการผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ ซ่ึงไดรั้บลิขสิทธ์ิจากนกัเขียนและ
สาํนกัพิมพช์ั้นนาํทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมิไดมี้โรงพิมพเ์ป็นของตนเอง  

ต่อมา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (NMG) คร้ังท่ี 4/2549 เม่ือวนัท่ี                
14 มิถุนายน 2549 ไดมี้มติใหป้รับโครงสร้างสายธุรกิจดา้นเอด็ดูเทนเมนทแ์ละต่างประเทศ เพ่ือใหส้ายธุรกิจดงักล่าวมี
การดาํเนินงานท่ีคล่องตวั ชดัเจน และเกิดการเติบโตของธุรกิจตามแผนท่ีวางไว ้รวมทั้งมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง
เพียงพอท่ีจะรองรับการเติบโตในอนาคต โดยไม่ตอ้งพ่ึงพิงความช่วยเหลือดา้นการเงินจาก NMG  ซ่ึงให้บริษทัฯ เป็น
บริษทัแม่ของสายธุรกิจดา้นเอ็ดดูเทนเมนท์และต่างประเทศ  และถือหุ้นในบริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
จาํนวน 2 บริษทั คือ 1) บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์ จาํกดั (“NED”) และ 2) บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์ 
จาํกดั (“NEE”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ 49.99 ตามลาํดบั อีกทั้งยงัรับเป็นผูด้าํเนินการแทน NMG ในธุรกิจตวัแทน
ขายโฆษณาให้ส่ิงพิมพต่์างประเทศ ตวัแทนการพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายหนังสือพิมพแ์ละนิตยสารในประเทศไทยและ
ภมิูภาคอาเซียนบางส่วนใหแ้ก่สาํนกัพิมพต่์างประเทศ รวมทั้งธุรกิจการอบรมสัมมนา, สอนภาษาต่างประเทศ และทกัษะ
การส่ือสาร โดยในการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ บริษทัฯ ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1 ลา้นบาท เป็น 70 ลา้นบาท 
ในปี 2549 โดยการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ NMG ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นเดิม และ NMG ไดข้ายเงินลงทุนใน NED และ NEE 
ให้บริษทัฯ ตามมูลค่าทางบญัชี ณ วนัท่ีเกิดรายการ อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีการดาํเนินธุรกิจการอบรมสัมมนา, 
สอนภาษาต่างประเทศ และทกัษะการส่ือสาร (ซ่ึงมีสัดส่วนรายไดต้ ํ่ากว่าร้อยละ 5 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทัฯ) 
หลงัจากไตรมาส 1 ปี 2552 นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัรับโอนธุรกิจสาํนกัพิมพ ์Bizbook จาก NMG ในไตรมาส 3 ปี 2552 
เพ่ือใหก้ารแบ่งแยกธุรกิจระหวา่งกลุ่มบริษทัฯ และ NMG มีความชดัเจนยิง่ข้ึน   

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2551 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2551 ไดมี้มติใหบ้ริษทัฯ แปลง
สภาพเป็นบริษทัมหาชน และเปล่ียนช่ือบริษทัฯ จากบริษทั เนชัน่บุ๊คส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เป็นบริษทั เนชัน่ 
อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) รวมทั้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 70 ลา้นบาทเป็น 85 ลา้นบาท เพ่ือ
รองรับการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก 

เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2552 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ NMG คร้ังท่ี 1/2552 ไดอ้นุมติัแผนงานการเสนอขายหุน้
สามญัของบริษทัฯ และการนาํหุ้นสามญัของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ซ่ึงการ Spin-off 
ดงักล่าวเป็นหน่ึงในขั้นตอนสาํคญัท่ีจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าในการลงทุนของ NMG อีกทั้ง NMG สามารถนาํเงินท่ีไดจ้าก
การเสนอขายหุ้นเดิมพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนมาจ่ายคืนเงินกูย้ืมซ่ึงเป็นการปรับปรุงสถานะทางการเงิน
ของ NMG ให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นของ NMG ในอนาคต ต่อมาเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2553 ท่ี
ประชุมคณะกรรมการของ NMG คร้ังท่ี 4/2553 ไดมี้มติอนุมติัให ้ NMG เสนอขายหุน้สามญัจาํนวน 4,000,000 หุน้ท่ี 
NMG ถืออยูใ่นบริษทัฯ พร้อมกบัการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนและบุคคลทัว่ไปเป็นคร้ังแรกของบริษทัฯ  
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อยา่งไรกต็าม การเสนอขายหุน้สามญัของบริษทัฯ จะทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของ NMG ในบริษทัฯ ลดลงจากท่ี
เคยถืออยูร้่อยละ 99.99 ของทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ มาเป็นร้อยละ 77.65 จึงทาํใหส้ัดส่วนการควบคุมในบริษทัฯ 
ลดลงไปตามสัดส่วนการถือหุน้ อยา่งไรกต็าม NMG ยงัคงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีสุดในบริษทัฯ ภายหลงัจากการเสนอ
ขายหุ้นสามญั และบริษทัฯ ยงัคงมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ NMG เช่นเดิม ถึงแมส้ัดส่วนการรับรู้รายไดแ้ละกาํไร 
รวมถึงเงินปันผลของ NMG จากบริษทัฯ ท่ี Spin-off ไปแลว้จะลดลงเน่ืองจากสัดส่วนการถือหุน้ท่ีลดลง แต่โดยทัว่ไป
บริษทัท่ีเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้จะมีการขยายตวัในธุรกิจ ทาํใหมี้รายไดแ้ละผลกาํไรท่ีเติบโตข้ึน ดงันั้น 
หากบริษทัฯ มีกาํไรเพ่ิมมากข้ึนจากการขยายตวั กอ็าจทาํใหส่้วนแบ่งกาํไรและเงินปันผลจากบริษทัฯ เท่าเดิมหรือเพ่ิมข้ึน
กเ็ป็นได ้ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ NMG เช่นกนั นอกจากนั้น เพ่ือเป็นการลดผลกระทบจาก Dilution Effect ท่ีกล่าว
มาขา้งตน้ คณะกรรมการของบริษทัฯ จึงมีมติให้มีการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จาํนวน 9,000,000 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 47.37 ของจาํนวนหุน้ในการเสนอขายหุน้สามญัคร้ังน้ีทั้งหมด 19,000,000 หุน้ เพ่ือเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้
เดิมของ NMG ทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีมีอยู ่(Pre-emptive right) โดยเป็นการจดัสรรในช่วงเวลาใกลเ้คียงกบัการ
เสนอขายหุน้สามญัของบริษทัฯ ใหแ้ก่ประชาชนและบุคคลทัว่ไป ในราคาท่ีเท่ากนั  
 
สรุปการเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั 
ปี 2539  จดัตั้งบริษทัฯ ในช่ือ บริษทั เนชัน่ ชีพจรวนัน้ี จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท 
ปี 2541  จดัตั้งบริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท์ จาํกดั โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง NMG และ เอก็มอนท ์

อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง เอ/เอส ดว้ยทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท 
ปี 2545  เปล่ียนช่ือบริษทัฯ เป็น บริษทั เนชัน่บุ๊คส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  

 ก่อตั้งสาํนกัพิมพ ์“เนชัน่บุ๊คส์” เพ่ือผลิตพอ็คเกต็บุ๊คส์ท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิจากทั้งในและต่างประเทศ 
ปี 2549  บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1 ลา้นบาท เป็น 70 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น 700,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 

บาท เสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิม คือ NMG 
 ปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจโดยเขา้ถือหุ้นในบริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั จาํนวน 2 บริษทั คือ 

บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (NEE) และ บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (NED) 
 รับดาํเนินธุรกิจการเป็นตัวแทนขายโฆษณาให้ส่ิงพิมพ์ต่างประเทศ ตัวแทนการพิมพ์และจัดจาํหน่าย

หนงัสือพิมพแ์ละวารสารในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนบางส่วนใหแ้ก่สาํนกัพิมพต่์างประเทศ รวมทั้ง
ธุรกิจการอบรมสัมมนา, สอนภาษาต่างประเทศ และทกัษะการส่ือสาร จาก NMG 

 บริษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกดั (NED) ปรับโครงสร้างทุนเพ่ือลดยอดขาดทุนสะสม โดยเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจากจาํนวน 50 ลา้นบาท เป็น 165 ลา้นบาท   โดยจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บริษทัฯ  จากนั้น บริษทั 
เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (NED) ไดล้ดทุนจดทะเบียนจากจาํนวน 165 ลา้นบาท เป็น 41.25 ลา้นบาท   

ปี 2551  บริษทัฯ แปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน และเปล่ียนช่ือบริษทัฯจากบริษทั เนชัน่บุ๊คส์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั เป็น บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) รวมทั้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 
70 ลา้นบาทเป็น 85 ลา้นบาท เพ่ือรองรับการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก และเปล่ียนแปลงมูลค่า
ท่ีตราไวจ้าก 100 บาทต่อหุน้ เป็น 1 บาทต่อหุน้ 
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ปี 2552  คณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติให้มีการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จาํนวน 9,000,000 หุ้น เพ่ือเสนอ
ขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของ NMG ทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีมีอยู ่(Pre-emptive right) โดยเป็นการจดัสรร
ในช่วงเวลาใกลเ้คียงกบัการเสนอขายหุ้นสามญัของบริษทัฯ ให้แก่ประชาชนและบุคคลทัว่ไป ในราคาท่ี
เท่ากนั 

ปี 2553  วนัท่ี 27 – 29 ตุลาคม  2553  บริษทัฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้สามญัของ NMG จองซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ก่อน 
จาํนวนทั้งส้ินไม่เกิน  9 ,000,000 หุน้  ในราคาหุน้ละ  2.40 บาท 

 วนัท่ี 1-3 พฤศจิกายน 2553 บริษทัฯ เปิดสิทธิจองซ้ือหุน้ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO)  จาํนวน
ทั้งส้ิน 6,000,000 หุน้  และรวมถึงส่วนท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้สามญัของ NMG  ซ่ึงรวมทั้งส้ิน
จาํนวน 15,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ  2.40 บาท   บริษทัฯ ไดรั้บเงินจากการขายหุน้ IPO จาํนวน  36 ลา้น
บาท สาํหรับวตัถุประสงคเ์พ่ือขยายธุรกิจส่ิงพิมพ,์  การพฒันาธุรกิจบนส่ือใหม่ , การผลิตรายการการ์ตูน
และรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเยาวชนเพ่ือแพร่ภาพผา่นส่ือโทรทศัน์  และ การบริหารลิขสิทธ์ิ , ลงทุนเพ่ือพฒันา
ระบบสารสนเทศและพฒันาประสิทธิภาพในการบริหารคลงัสินคา้  และเป็นเงินทุนหมุนเวียน  ทั้งน้ีบริษทัฯ 
เปิดทาํการซ้ือขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน  2553 

 วนัท่ี  28 ธนัวาคม  2553 บริษทัฯ เขา้ถือหุน้ในบริษทั เอน็คูปอง จาํกดั  ดว้ยทุนจดทะเบียน  1 ลา้นบาท เพ่ือ
ดาํเนินธุรกิจขายสินคา้อุปโภคบริโภค ผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

ปี 2554  วนัท่ี 26 มกราคม 2554  บริษทัฯ จดัแถลงข่าวและเปิดให้บริการซ้ือขายสินคา้อุปโภคบริโภคผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต 

 วนัท่ี 28 สิงหาคม  2554  เปิดตวัธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิ เซ็นสัญญากบัค่าย VOOZCLUB จากประเทศ
เกาหลีเป็นตวัแทนใหลิ้ขสิทธ์ิคาร์แรคเตอร์การ์ตนู Canimals ในประเทศไทย 

 วนัท่ี 14  ธนัวาคม  2554  บริษทัฯ จดัแถลงข่าวและเปิดตวัหนงัสือชีวประวติั “สตีฟ จอ็บส์”  ฉบบัภาษาไทย 
ปี 2555  วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2555 บริษทัฯ เปิดตวั Canimals (แคนนิมอลส์) ก๊วนกระป๋องจอมซน ตวัการ์ตูนช่ือดงั

จากเกาหลีอยา่งเป็นทางการ 
 วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 บริษทัฯ เขา้ถือหุน้ในบริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั  ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท 

ประกอบธุรกิจ และผลิตรายการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ผา่นส่ือโทรทศัน์ และส่ือรูปแบบใหม่ 
 วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ เปิดตวัช่อง KidZone อยา่งเป็นทางการ 
 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ ดาํเนินการเลิกกิจการและชาํระบญัชีของ บริษทั เอน็คูปอง จาํกดั 
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3.2 ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ 
กลุ่มบริษทัฯ ประกอบธุรกิจสํานกัพิมพ ์โดยผลิตและจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพท่ี์ให้ทั้งความรู้และความบนัเทิง ใน

รูปแบบของหนังสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ และส่ิงพิมพส์ําหรับเยาวชน ซ่ึงมิไดมี้โรงพิมพเ์ป็นของตนเอง ในส่วนของหนังสือ 
พอ็คเกต็บุ๊คส์ กลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจผา่นตวับริษทัฯ เองในนามสาํนกัพิมพ ์“เนชัน่บุ๊คส์” ซ่ึงผลิตและจาํหน่ายหนงัสือ
พ๊อคเก็ตบุ๊คส์ท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิจากนกัเขียนและสํานกัพิมพท่ี์มีช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นผูจ้ดัพิมพ์
และจาํหน่ายผลงานท่ีมีคุณภาพ โดยมีกลุ่มผูอ้่านเป้าหมายหลกัเป็นผูใ้หญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหา
หลากหลายแนว ไดแ้ก่ 1)หมวดบริหารและจดัการ 2)หมวดนวนิยายและวรรณกรรม 3)หมวดภาษาและการเรียนรู้ 4)
หมวดศาสนา จิตวิทยา และปรัชญา 5)หมวดทัว่ไป  ในปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บลิขสิทธ์ิในการพิมพแ์ละจดัจาํหน่าย
หนังสือพ๊อคเก็ตบุ๊คส์ทั้งส้ินจาํนวนมากกว่า 800 ปก ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ กลุ่มบริษทัฯ จะจดัจาํหน่ายผ่านผูจ้ดัจาํหน่าย
หนังสือรายใหญ่ในประเทศ โดยในปี 2555 มีจุดกระจายหนังสือรวมกนัทั้งส้ินมากกว่า 9,500 จุด (ท่ีมา:บริษทั) 
นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ ยงัดาํเนินธุรกิจผลิต นาํเขา้ และจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนเพ่ือการศึกษา บนัเทิง และการ
เสริมทกัษะ ซ่ึงรวมถึงการ์ตูน และนิทานประเภทต่างๆ ผ่าน บริษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั (NED) และ บริษทั 
เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (NEE) ในนามสาํนกัพิมพ ์“เนชัน่เอด็ดูเทนเมนท”์ และ “เนชัน่เอก็มอนท”์ โดยมี
กลุ่มลกูคา้เป้าหมายเป็นเยาวชนอายไุม่เกิน 18 ปี กลุ่มบริษทัฯ จะมุ่งเนน้การผลิตและจดัจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูนยอดนิยม
ท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิมาจากสาํนกัพิมพช์ั้นนาํของประเทศญ่ีปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศไทย  ประเทศจีน และประเทศในทวีป
เอเชีย อ่ืน ๆ อาทิ เชลลด์อน, เบิร์ดแลนด,์ โดราเอมอน,  เครยอนชินจงั, ดรากอ้นบอล และ นารุโตะ นินจาคาถาโอโ้ฮเฮะ 
เป็นตน้ รวมทั้งส่ิงพิมพท่ี์ไดรั้บลิขสิทธ์ิมาจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย โดยในปี 2555 กลุ่ม
บริษทัฯ ไดรั้บลิขสิทธ์ิในการพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์ําหรับเยาวชนทั้งส้ินจาํนวนมากกวา่ 3,800 ปก ซ่ึงส่วน
ใหญ่ กลุ่มบริษทัฯ จะจดัจาํหน่ายผา่นเอเยน่ตห์นงัสือ และผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือ โดยมีจุดกระจายหนงัสือรวมกนัทั้งส้ิน
กวา่ กวา่ 9,500 จุด (ท่ีมา: บริษทัฯ)  

 
กลุ่มบริษทัฯ โดยตวับริษทัฯ เองยงัดาํเนินธุรกิจในการเป็นตวัแทนขายและจดัจาํหน่ายหนังสือพิมพใ์ห้แก่

สาํนกัพิมพต่์างประเทศ คือ The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbun รวมทั้งนิตยสารต่างประเทศ เช่น 
Fortune, Time และ Newsweek เป็นตน้ และฐานขอ้มูลออนไลน์จากบริทานิกา้ ในปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ เป็นตวัแทนขาย
และรับจดัจาํหน่ายหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารต่างประเทศจาํนวนทั้งส้ิน 150 ฉบบั ซ่ึงมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นลูกคา้นกั
ธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และกลุ่มนกัศึกษา นกัวิชาการ โดยมีการจาํหน่ายผ่านระบบสมาชิก แผงหนงัสือ
และร้านหนงัสือ รวมถึงจาํหน่ายแบบ Bulk  ซ่ึงมีจุดกระจายหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารรวมกนัทั้งส้ินมากกวา่ 400 แห่ง 
สําหรับฐานขอ้มูลออนไลน์จะมีกลุ่มลูกคา้เป็นสถาบนัการศึกษาทุกระดบัชั้น นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเป็นตวัแทนขาย
สมาชิกและตวัแทนขายโฆษณาใหก้บัหนงัสือพิมพ ์The Yomiuri Shimbun ฉบบัท่ีพิมพใ์นประเทศไทย รับจา้งพิมพ์
หนงัสือพิมพ ์The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbun รวมถึงรับจดัส่งหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร
ต่างประเทศอีกหลายฉบบัดว้ย 
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โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
หมายเหตุ :  

1) เอก็มอนท ์อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง เอ/เอส เป็นบริษทัท่ีถือหุน้ใหญ่โดย The Egmont Foundation ซ่ึงเป็นมูลนิธิท่ีก่อตั้งเพื่อทาํ
ประโยชน์ใหก้บัสงัคม และดาํเนินธุรกิจดา้นส่ือและความบนัเทิงรายใหญ่ในประเทศแถบสแกนดิเนเวยีมากวา่ 130 ปี และดาํเนิน
ธุรกิจในประเทศต่างๆ มากกวา่ 30 ประเทศ ถือหุน้ NEE ในสดัส่วนร้อยละ 49.00  

2) บริษทั เอน็คูปอง จาํกดั - เลิกกิจการและเสร็จส้ินการชาํระบญัชีเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2555 
 
สรุปลกัษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษทั 
3.2.1 บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “NINE”)  
 ดาํเนินธุรกิจสาํนกัพิมพโ์ดยผลิตและจดัจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ ท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิจากนกัเขียนและสาํนกัพิมพ์

ชั้นนาํทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเนน้กลุ่มผูอ้่านท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป และมิไดมี้โรงพิมพเ์ป็นของ
ตนเอง     

 เป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายหนงัสือพิมพต่์างประเทศและนิตยสารต่างประเทศ ซ่ึงมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นนกัธุรกิจทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

 เป็นตวัแทนขายสมาชิกและตวัแทนขายโฆษณาใหก้บัหนงัสือพิมพ ์ The Yomiuri Shimbun ท่ีพิมพใ์นประเทศไทย 
รับจา้งพิมพห์นงัสือพิมพ ์The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbun รวมถึงรับจดัส่งหนงัสือพิมพ์
และนิตยสารต่างประเทศอีกหลายฉบบั 
 
 

โครงสรา้งการประกอบธุรกจิและการถอืหุน้ของกลุม่บรษิทั NINE ปี 2555

บรษิทั เนช ั่น อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จํากดั (มหาชน)

49.99%

ธรุกจิสํานกัพมิพ์ ธรุกจิการบรหิาร
ลขิสทิธ ิ์

ธรุกจิบรกิาร ธรุกจิดจิติอล

หนงัสอืพ็อค
เก็ตบุค๊ส ์

สํานกัพมิพ์
สําหรบัเยาวชน

สิง่พมิพจ์าก
ตา่งประเทศ

สิง่พมิพ์
อเิล็กทรอนกิส ์

ธรุกจิส ือ่ส ิง่พมิพ์ ธรุกจิอ ืน่

บจก. เนช ัน่ เอ็ดดูเทนเมนท ์(NED)
ทุนชําระแลว้ 41.25 ลา้นบาท

บจก. เนชั่น เอ็กมอนท ์เอ็ดดเูทนเมนท ์(NEE)
ทุนชําระแลว้ 50.00 ลา้นบาท

99.99%

เว็บไซต ์

บจก. เอ็นคูปอง
ทุนชําระแลว้ 1 ลา้นบาท 

99.99%

49.00 % Egmont International 
Holding A/S

ธรุกจิโทรทศัน์
ดาวเทยีม

บจก. เนชั่น คดิส์
ทุนชําระแลว้ 0.25 ลา้นบาท 

99.99%
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3.2.2 บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (“NED”) 
 ดาํเนินธุรกิจสาํนกัพิมพโ์ดยผลิตและจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์ําหรับเยาวชนเพ่ือการศึกษา และบนัเทิง สําหรับกลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมายหลกัท่ีเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี โดยมุ่งเน้นหนังสือการ์ตูนยอดนิยมท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิมาจาก
สํานักพิมพช์ั้นนาํของประเทศญ่ีปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในทวีปเอเชีย รวมทั้งการ์ตูน
ความรู้และวรรณกรรมเยาวชนต่างๆ โดยมิไดมี้โรงพิมพเ์ป็นของตนเอง 

 
3.2.3 บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (“NEE”) 
 ดาํเนินธุรกิจสํานกัพิมพโ์ดยผลิต นาํเขา้ และจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์ําหรับเยาวชนเพ่ือการศึกษา บนัเทิง และการ

เสริมทกัษะ สําหรับกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัท่ีเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ส่วนใหญ่ไดรั้บลิขสิทธ์ิมาจากกลุ่ม
ประเทศแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย โดยมิไดมี้โรงพิมพเ์ป็นของตนเอง  

 รับจดัจาํหน่ายหนงัสือใหแ้ก่ NED 
 
3.2.4 บริษทั เอน็คูปอง จาํกดั (“Ncoupon”) 
 ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการขายสินคา้อุปโภคบริโภคในรูปแบบคูปองออนไลน์ผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

หมายเหตุ : เลิกกิจการและเสร็จส้ินการชาํระบญัชีเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2555 
 
3.2.54 บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั 
 ดาํเนินประกอบธุรกิจ และผลิตรายการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ผา่นส่ือโทรทศัน์ และส่ือรูปแบบใหม่ 
 
3.3 โครงสร้างรายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ   
รายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มหลกัตามประเภทธุรกิจ ดงัน้ี 

       หน่วย  :  ลา้นบาท 

รายได้จากกลุ่มธุรกจิ 
2553 2554 2555 

ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 
1. ธุรกิจสาํนกัพิมพ ์       
1.1 การผลิตและจาํหน่ายพอ็คเกต็บุ๊คส์ 57.94 19.99 62.73 21.14 74.98 21.13 
1.2  การผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน 134.18 46.31 132.68 44.72 175.36 49.42 
2. ธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศและ
บริการท่ีเก่ียวขอ้ง ก 91.75 31.67 89.34 30.12 84.24 23.74 

3. ธุรกิจจาํหน่ายสินคา้และบริการทางอินเตอร์เน็ต - - 3.83 1.29 4.97 1.40 
4. รายไดอ่ื้น ข 5.87 2.03 8.11 2.73 15.30 4.31 

รายได้รวม 289.74 100.00 296.69 100.00 354.85 100.00 
หมายเหตุ: ก รวมรายไดจ้ากค่าจา้งพิมพ ์ค่าจดัส่ง และค่าบริการจากการเป็นตวัแทนขายโฆษณาในส่ิงพิมพต่์างประเทศ 
  ข รายไดอ่ื้นๆ ไดแ้ก่ รายไดค่้าบริการส่วนกลาง ค่าบริการอ่ืนๆ รวมทั้งรายไดจ้ากการขายเศษซาก ดอกเบ้ียรับ และอ่ืนๆ เป็นตน้ 
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3.4 จุดเด่นในการประกอบธุรกิจ 

3.4.1 กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บการยอมรับและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเขียนและสาํนกัพิมพท่ี์มีช่ือเสียงทัว่โลก 
กลุ่มบริษทัฯ เป็นผูริ้เร่ิมการประกอบธุรกิจส่ิงพิมพก์าร์ตนูท่ีมีการขอลิขสิทธ์ิจากสาํนกัพิมพจ์ากต่างประเทศอยา่ง

ถูกตอ้งเป็นรายแรกของประเทศไทย ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมากว่า 10 ปี กลุ่มบริษทัฯ ไดพิ้สูจน์ให้เจา้ของลิขสิทธ์ิ
ต่างๆ ไดเ้ห็นวา่ บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งตรงไปตรงมา และถูกตอ้งตามจริยธรรม
การดาํเนินธุรกิจท่ีดี  

จากการยึดแนวทางการดาํเนินการขา้งตน้ ทาํให้กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บการยอมรับและเช่ือมัน่จากสํานกัพิมพต่์างๆ
ทัว่โลก ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ มีโอกาสสูงในการไดรั้บการพิจารณาคดัเลือกจากส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือท่ีไดรั้บความนิยม
จากต่างประเทศเพ่ือมาดาํเนินการผลิตและจดัจาํหน่ายในประเทศใหไ้ดต้ามเป้าหมาย  

 
3.4.2 กลุ่มบริษทัฯ ประสบความสาํเร็จในการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือมาอยา่งต่อเน่ือง 

กลุ่มบริษทัฯ มีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับในการผลิตและจัดจาํหน่ายส่ิงพิมพ์ท่ีได้รับความนิยม และมียอด
จาํหน่ายประเภทส่ิงพิมพสู์งติดอนัดบัตน้ๆของประเทศไทยมาอยา่งยาวนาน อาทิเช่น นิตยสารการ์ตูน Boom, หนงัสือ
การ์ตนูโดราเอมอน, ดรากอ้นบอล, นารุโตะ นินจาคาถาโอโ้ฮเฮะ, เทพมรณะ Bleach, Blue Exorcist, Slam Dunk, ชินจงั, 
หนงัสือกิจกรรมเสริมทกัษะ Disney, SpongeBob, Thomas & Friends, Scooby-Doo, หนงัสือการ์ตูนแกะนอ้ยสุดกวนกบั
หมาป่าจอมป่วน, เบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย,์ เชลล์ดอน และหนงัสือ ใครไม่ป่วยยกมือข้ึน, หนังสือสตีฟ จ็อบส์, 
หนงัสือเจาะจุดแขง็, หนงัสือรู้ทนัมะเร็ง, หนงัสือฮวงจุย้ภายใน-ภายนอกบา้น, หนงัสือแก่นแทป้าจ่ือ, Marketing 3.0 โดย 
Philip Kotler, หนงัสือเลขคณิตพิชิตสมองเส่ือม  เป็นตน้ ดงันั้น นกัเขียนและสาํนกัพิมพท่ี์มีช่ือเสียงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศจึงมีการติดต่อขอจาํหน่ายลิขสิทธ์ส่ิงพิมพท่ี์ไดรั้บความนิยมสูงใหแ้ก่กลุ่มบริษทัฯ โดยตรงเป็นประจาํ  
 
3.4.3 กลุ่มบริษทัฯ ผลิตและจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือหลากหลายประเภท 

กลุ่มบริษทัฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพท่ี์ให้ทั้งความรู้และความบนัเทิงหลากหลายประเภท            
ในรูปแบบของหนังสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์สําหรับกลุ่มผูอ้่านท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป และส่ิงพิมพส์ําหรับเยาวชนสําหรับ
กลุ่มผูอ้่านท่ีเป็นเยาวชนอายไุม่เกิน 18 ปี ดงันั้น ส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือของกลุ่มบริษทัฯ จึงสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูอ้่านไดทุ้กกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวยั ซ่ึงเป็นการลดความเส่ียงในการพ่ึงพิงผูอ้่านกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  

 
3.4.4 กลุ่มบริษทัฯ มีผูถื้อหุน้ท่ีเขม้แขง็และสามารถช่วยสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ได ้

NMG ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯ มีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นธุรกิจส่ิงพิมพม์ากวา่ 42 ปี 
รวมทั้งไดรั้บการยอมรับจากวงการอุตสาหกรรมส่ิงพิมพท์ัว่โลก และเอ้ือใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถดาํเนินกิจการส่ิงพิมพ์
ท่ีไดรั้บการยอมรับจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมส่ิงพิมพท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสามารถดาํเนินธุรกิจ
ไดใ้นตน้ทุนท่ีสามารถแข่งขนัไดจ้ากการประหยดัจากขนาด (Economy of Scale) ดว้ย 

นอกจากน้ี การท่ี NEE มีบริษทั เอ็กมอนท์ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง เอ/เอส ซ่ึงเป็นบริษทัส่ิงพิมพช์ั้นนาํใน
ยโุรป เขา้มาถือหุน้ ก็ช่วยสนบัสนุนให้กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บความเช่ือถือจากธุรกิจส่ิงพิมพใ์นโลกตะวนัตก รวมทั้งไดรั้บ
การถ่ายเทความรู้และวิธีการบริหารจดัการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของกลุ่มบริษทัฯ อีก
ดว้ย  
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3.4.5 เน้ือหา (Content) และรูปภาพในส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บลิขสิทธ์ิมีโอกาสนาํไปขยายธุรกิจ
ต่อทางส่ืออ่ืนๆได ้
จากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ ประสบผลสําเร็จในการผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือท่ีไดรั้บความนิยมสูง

ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้  กลุ่มบริษทัฯ จึงมีนโยบายท่ีจะนาํเน้ือหา (Content) และรูปภาพจากส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือท่ี
ไดรั้บลิขสิทธ์ิไปต่อยอดการดาํเนินธุรกิจนอกเหนือจากส่ิงพิมพ ์ผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เช่น การ
ใหบ้ริการเน้ือหาผา่นแอพพลิเคชัน่บนแทบเลต็และโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี สมาร์ตโฟน การใหบ้ริการดาวน์โหลดรูปภาพใน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี การให้บริการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-commerce) ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ การให้บริการดงักล่าวของ
กลุ่มบริษทัฯ เป็นการเพ่ิมส่ือทางเลือกให้แก่ผูอ้่านในการบริโภคเน้ือหา และเป็นการเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่กลุ่มบริษทัฯ ใน
อนาคตอีกดว้ย    

 
3.4.6 ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ เป็นผูมี้ประสบการณ์สูงในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพ ์

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ มีประสบการณ์ในการบริหารและดาํเนินงานในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพก์บั
กลุ่มบริษทัฯ และบริษทัในเครือ NMG ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูน้าํดา้นการผลิตส่ือและส่ิงพิมพห์ลากหลายประเภทในประเทศ
ไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน ดงันั้น ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ จึงสามารถใชค้วามชาํนาญและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
นักเขียนและสํานักพิมพ์ท่ีมีช่ือเสียงทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ในการบริหารงานกลุ่มบริษัทฯ ให้ประสบ
ความสาํเร็จอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 

 
3.4.7 กลุ่มบริษทัฯ มีทีมบรรณาธิการท่ีมีคุณภาพ 

จากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายในการคดัเลือกวา่จา้งทีมงานบรรณาธิการท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ มีทศันคติท่ี
ดีกบัสายงาน รวมทั้งมีการพฒันาพนักงานอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ทีมงานบรรณาธิการของกลุ่มบริษทัฯ มีคุณสมบติั
เพียบพร้อม และสามารถถ่ายทอดงานพิมพจ์ากตน้ฉบบัภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาไทยไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์และ
มีอรรถรส โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทีมงานบรรณาธิการการ์ตูนญ่ีปุ่นท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาท่ีจบการศึกษาระดบัสูงจาก
ประเทศญ่ีปุ่น และไดรั้บการยอมรับจากวงการธุรกิจส่ิงพิมพแ์ละผูอ้่านวา่เป็นทีมงานท่ีมีคุณภาพยิง่ 

 
3.5 เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ 

 เป็นหน่ึงในผูน้าํและศูนยร์วมส่ือส่ิงพิมพท่ี์ให้สาระความรู้และความบนัเทิงท่ีมีคุณภาพแก่ผูอ้่าน โดยการ
นาํเสนอเน้ือหาสาระจากทัว่โลก 

 ดาํเนินธุรกิจเพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Stakeholders) ของบริษทัฯ  
 ใชป้ระสบการณ์และความชาํนาญของกลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งการหาเน้ือหาท่ีแตกต่าง และโอกาสจากช่องวา่ง

ทางการตลาด ในการออกผลิตภณัฑใ์หม่ 
 ใชป้ระโยชน์จากเน้ือหา (Content) ท่ีกลุ่มบริษทัฯ มี และความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกลุ่มบริษทัฯ กบัเจา้ของ

ลิขสิทธ์ิในต่างประเทศ มาใชป้ระโยชน์เพ่ือการสร้างรายไดใ้หม่จากส่ือใหม่ (New  Media)  
 พฒันาบุคลากรและองคก์รเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดดว้ยหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี   
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4. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
4.1 ธุรกิจสาํนกัพิมพ ์
4.1.1  ส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน 
4.1.1.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ 

กลุ่มบริษทัฯ ประกอบธุรกิจผลิต นาํเขา้และจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนเพ่ือการศึกษา บนัเทิง และการ
เสริมทกัษะ  ผา่น NED และ NEE ในนามสาํนกัพิมพ ์“เนชัน่เอด็ดูเทนเมนท”์ และ “เนชัน่เอก็มอนท”์  โดยสามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
ก) ส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในทวปีเอเชีย 

NED ไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศไทย 
และประเทศในทวปีเอเชีย โดยไดรั้บลิขสิทธ์ิจากนกัเขียนและสาํนกัพิมพช์ั้นนาํ อาทิ Shueisha, Shogakukan, Kodansha, 
Kadokawa Shoten และ Futabasha เป็นตน้ จนถึงปี  2555 NED ไดรั้บลิขสิทธ์ิในการพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพ์
สาํหรับเยาวชน ทั้งส้ินจาํนวนมากกวา่ 500 เร่ือง หรือมากกวา่ 4,300 ปก ซ่ึงดาํเนินการในรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

1) นิตยสารการ์ตูนภายใต้ช่ือ “Boom” ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ เป็นเจา้ของหวัหนงัสือ เป็นนิตยสารรายสัปดาห์ท่ีรวบรวม
การ์ตูนญ่ีปุ่นยอดนิยมหลากหลายเร่ืองจากนิตยสารการ์ตนูรายสัปดาห์อนัดบัหน่ึงของญ่ีปุ่นคือ “Shonen Jump” 
และการ์ตนูไทยไวใ้นเล่มเดียวกนั โดยมียอดจาํหน่ายอนัดบั 1 ในประเทศไทย (ท่ีมา: ฝ่ายการตลาด บริษทัฯ 
มกราคม 2556)  

2) หนังสือการ์ตูน (Comic Collection) หมายถึงหนงัสือการ์ตนูรวมเล่มและหนงัสือการ์ตนูในรูปแบบพิเศษ 
(Limited Edition) ซ่ึงไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวางทั้งจากประเทศญ่ีปุ่น และประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียรวมทั้ง
ประเทศไทย ส่วนใหญ่ของหนงัสือการ์ตนูในกลุ่มน้ีเป็นการรวมเล่มจากการ์ตูนท่ีลงเป็นตอนๆ ในนิตยสาร
การ์ตูน “Boom” อาทิ “นารุโตะ นินจาคาถาโอโ้ฮเฮะ” “Hunter x Hunter” “เทพมรณะ Bleach” “Jo Jo ล่าขา้ม
ศตวรรษ”  “นูระ หลานจอมภูต”  “Sket Dance” “Bakuman” “Enigma” การ์ตูนไทย อาทิ “มีดท่ี 13” “อภยัมณี
ซากา้” เป็นตน้  และล่าสุด บริษทัไดรั้บลิขสิทธ์ิการ์ตนูเร่ืองใหม่ ท่ีมียอดขายเป็นอนัดบั 3 ท่ีญ่ีปุ่นของปี 2554 
(ยอดขายมากกวา่ 5 ลา้นเล่ม) ช่ือ “Blue Exorcist” จากบริษทั Shueisha ( ท่ีมา: Oricon) 

3) หนังสือการ์ตูนเร่ืองอืน่ๆ ทีไ่ม่ได้มาจากนิตยสารการ์ตูน “Boom” อาทิ หนงัสือชุด “โดราเอมอน” “รวมผลงาน
การ์ตูนของ Fujiko F. Fujio ผูเ้ขียนโดราเอมอน”  “จิมปุย เพ่ือนรักจากต่างดาว”  “New เครยอนชินจงั” “Slam 
Dunk ฉบบั Deluxe”  “ดูล่ี ไดโนเสาร์ซ่า ฮาสุดขั้ว”  “Manken แก๊งสาวซนคนการ์ตูน”  เป็นตน้  
สาํหรับหนงัสือการ์ตูนกลุ่มรักประทบัใจภายใตต้รา “Cute Comic” อาทิ “ตราบวนัฟ้าใส” “ลาํนาํรักจากดวงดาว” 
“Love So life” “Love Sick” “สูตรรักลน้ใจ ใหเ้ธอคนเดียว”  จากประเทศญ่ีปุ่น เป็นเล่มต่อเน่ืองมาจากปี 2554 
และ ชุด “รักวุน่วายของเจา้ชายกาแฟ (Coffee Prince) ” จากประเทศเกาหลีท่ีไดท้าํการประชาสัมพนัธ์ร่วมกบั
บริษทั True Visions ท่ีไดจ้ดัทาํเป็นละครภาคภาษาไทย และไดรั้บการตอบรับท่ีดีมาก เป็นตน้ 

4) คอมมกิส์ เอซ็เซ (Comics Essay) เป็นหนงัสือท่ีมีร้อยแกว้ผสมผสานกบัลายเส้นการ์ตูน มีเน้ือหาสนุกสนานและ
ใหแ้ง่คิดท่ีน่าสนใจ อาทิ “สาวจอมจุน้กบัหนุ่มอินด้ี” “สาํนึกผิดวนัละนิดจิตแจ่มใส” “TOBY ย ํา่ตอ๊กไดอาร่ี” 
“หนีงานไปเท่ียวโตเกียวดีกวา่” “นานะอินมือใหม่หดัรัก” เป็นตน้  
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5) หนังสือการ์ตูนความรู้ (Edutainment Comics) เป็นการ์ตูนสาระบนัเทิง แบ่งเป็นช่องทาํนองเดียวกบัการ์ตูน
ญ่ีปุ่น    มีการแทรกความรู้ต่างๆ และคาํอธิบายเชิงวิชาการ ผ่านการเล่าเร่ืองท่ีสนุกสนาน มีทั้งแบบสีเดียวและ
ภาพส่ีสี จากสาํนกัพิมพช์ั้นนาํของเกาหลี อาทิ  “สนุกคิดกบัไอน์สไตน์” “ดร. อ๊ิกนอเบล” “คณิตศาสตร์ สนุกคิด” 
และการ์ตนูท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิจากบริษทัของคนไทย เช่น  “เบิร์ดแลนด ์แดนมหศัจรรย ์ชุดตามรอยพระราชา”  เป็น
ตน้ 

6) หนังสือนิทานภาพ (Story Book) เป็นหนงัสือท่ีเหมาะสาํหรับเด็กเลก็ ประกอบไปดว้ยภาพโดยมีเร่ืองราวท่ีจะ
สอดแทรกปรัชญาสาํหรับเดก็ พร้อมทั้งใหค้วามบนัเทิง อาทิ “เชลลด์อน” จากประเทศไทย “แกะนอ้ยสุดกวนกบั
หมาป่าจอมป่วน” จากประเทศจีน  “Canimals” จากประเทศเกาหลี เป็นตน้ 

7) หนังสือกจิกรรมเสริมทักษะ (Activity Book) เป็นหนงัสือท่ีเหมาะสาํหรับเดก็เลก็ ประกอบดว้ยรูปภาพเป็นส่วน
ใหญ่ พร้อมความรู้และความบนัเทิง ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การระบายสี การวาดรูปต่างๆ การลากเส้น เกม
ทดสอบความจาํ  สี  ตวัเลข หรือคาํศพัทง่์ายๆ โดยใชต้วัการ์ตูนท่ีมีช่ือเสียงท่ีเด็กช่ืนชอบ อาทิ กิจกรรมหนงัสือ
กิจกรรมพฒันาทกัษะชุด “เชลลด์อน” และ “เบิร์ดแลนด ์แดนมหศัจรรย”์  จากประเทศไทย “แกะนอ้ยสุดกวนกบั
หมาป่าจอมป่วน” จากประเทศจีน เป็นตน้ 

8) หนังสือสาระความรู้สําหรับเยาวชน เป็นหนงัสือท่ีให้ความรู้ในเร่ืองต่างๆ ท่ีเขา้ใจง่าย มีรูปภาพประกอบและ
วิธีการเล่าท่ีดึงดูดความสนใจของเด็ก ขณะเดียวกนัก็สอดแทรกความรู้เฉพาะดา้นควบคู่ไปดว้ย ซ่ึงอาจนาํไปใช้
เป็นหนงัสืออ่านนอกเวลา เช่น “ชุด คนดงัระดบัโลก” จากประเทศเกาหลี เป็นตน้   

 
ข) ส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย 

NEE ไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ป็นผูผ้ลิต  นาํเขา้ และจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิจากเจา้ของ
ลิขสิทธ์ิและสาํนกัพิมพช์ั้นนาํจากกลุ่มประเทศแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย อาทิ Walt Disney, Warner Bros.,  
Simon & Schusters, Nickelodeon ประเทศสหรัฐอเมริกา Hit Entertainment, Chorion,  Scholastic UK, Egmont UK, 
Dorling Kindersley ประเทศองักฤษ,  VGS ในเครือของ EGMONT, Verlagsgesellschaften ประเทศเยอรมนันี, Larousse 
ประเทศฝร่ังเศส, Casterman ประเทศเบลเยียม, Paramon ประเทศสเปน และ Blake Education เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่
ผลิตเป็น 2 ภาษา ซ่ึงมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษในเล่มเดียวกนั จนถึงปี  2555 NEE ไดรั้บลิขสิทธ์ิในการพิมพแ์ละ
จดัจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย ทั้งส้ินจาํนวนมากกวา่  900 
ปก ซ่ึงดาํเนินการในรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

1) นิตยสารสําหรับเด็กช่ือ “Disney & Me” เป็นนิตยสารรายเดือนสาํหรับเดก็อาย ุ5-8 ปี ลิขสิทธ์ิจาก Disney ซ่ึงให ้          
ความรู้พร้อมความบนัเทิงโดยการรวมนิทานภาพและกิจกรรมเสริมทกัษะไวใ้นเล่มเดียวกนั เช่น การระบายสี
รูปภาพ ลากเส้น เกมทดสอบความจาํ สี ตวัเลข นอกจากน้ียงัไดส้อดแทรกความรู้ดา้นภาษาองักฤษ เช่น abc หรือ 
คาํศพัท์ง่ายๆ ฯลฯ นิตยสารฉบบัน้ีจดัพิมพเ์ป็นสองภาษา (ไทย-องักฤษ)  เพ่ือจูงใจให้ผูป้กครองเลือกซ้ือให้แก่
บุตรหลาน และใหค้รูพิจารณาใชเ้ป็นหนงัสือเสริมหลกัสูตรในโรงเรียน 

2) หนังสือนิทานภาพ (Story-telling book) ซ่ึงไดค้ดัสรรจากนิทานท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวางจากทั้งในและ
ต่างประเทศ อาทิ นิทานจากภาพยนตร์ “Brave นกัรบสาวหวัใจมหากาฬ ” “Wreck-It Ralph ราลฟ์วายร้ายหวัใจฮี
โร่” “Finding Nemo ปลาเลก็หวัใจโต๊โต” รวมทั้งนิทานชุด “Mickey & Friends” “Disney Princess” “Winnie the 
Pooh” ของ Disney “Scooby-Doo” ของ Warner Bros.  “Thomas & Friends” ของ Hit Entertainment “Dora the 
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Explorer” และ “SpongeBob” ของ Nickelodeon เป็นตน้ นอกจากน้ี NEE ยงัไดพ้ฒันาหนงัสือนิทานประกอบกบั
ซีดีอ่านออกเสียงทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ (Read Along) ไดแ้ก่ ชุด “Disney Princess” และ “Disney Pixar” 
อีกดว้ย 

3) หนังสือกจิกรรมเสริมทักษะ (Activity Book) เป็นหนงัสือท่ีเหมาะสาํหรับเดก็เลก็ ประกอบดว้ยรูปภาพเป็นส่วน
ใหญ่ พร้อมความรู้และความบนัเทิง ผา่นกิจกรรมต่างๆ อาทิ การระบายสี การวาดรูป การลากเส้น เกมทดสอบ
ความจาํ สี  ตวัเลข หรือคาํศพัท์ง่ายๆ ฯลฯ จดัพิมพเ์ป็นสองภาษา (ไทย-องักฤษ)  ส่วนใหญ่มีเน้ือหาเก่ียวกบัตวั
การ์ตูนท่ีเป็นท่ีนิยมระดับนานาชาติ ตัวอย่างส่ิงพิมพ์ในประเภทน้ีได้แก่ หนังสือกิจกรรมเสริมทักษะชุด 
“Mickey & Friends” “Disney Princess” “Brave นกัรบสาวหวัใจมหากาฬ” ของ Disney,  หนงัสือกิจกรรมเสริม
ทกัษะชุด “SpongeBob” และ “Dora the Explorer” ของ Nickelodeon, “Batman” ของ Warner Bros. เป็นตน้ 

4) หนังสือวรรณกรรมการ์ตูน เป็นหนงัสือท่ีมีการเล่าดว้ยภาพแบ่งเป็นช่องๆ มีการวางภาพคลา้ยการ์ตูนญ่ีปุ่น แต่
เน้ือหาส่วนใหญ่มาจากวรรณกรรมท่ีโด่งดังสมัยก่อน  มีทั้ งแบบพิมพ์สีเดียวและส่ีสี  อาทิ  “ชุด  Manga 
Shakespeare” เป็นตน้ 

5) หนังสือสารานุกรมสําหรับเยาวชน เป็นหนงัสือท่ีเนน้ใหค้วามรู้เชิงวชิาการในหวัขอ้ต่างๆ และมีรูปภาพประกอบ
เพ่ือเป็นการดึงดูดความสนใจของเดก็และเยาวชน สามารถนาํไปใชเ้ป็นหนงัสืออา้งอิงหรือส่ือประกอบการเรียน
การสอน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ตวัอยา่งส่ิงพิมพใ์นประเภทน้ี ไดแ้ก่ สารานุกรมชุด “เทคโนโลยพีลิกโลก ” ของ 
Dorling Kindersley เป็นตน้ 

 
4.1.1.2 ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย 
ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ  
 กลุ่มเดก็เลก็ (5-8 ปี) 
 กลุ่มก่อนวยัรุ่น (9-12 ปี) และวยัรุ่น (13-18 ปี)  

 
โดยหนงัสือของกลุ่มบริษทัฯ นั้น มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย

ในพิสัยท่ีต่างกนัดงัน้ี 
 หนงัสือการ์ตูนและนิตยสารการ์ตูน มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นกลุ่มก่อนวยัรุ่น และวยัรุ่น และอาจรวมไปถึง

ผูใ้หญ่ท่ีมีความช่ืนชอบในการอ่านหนงัสือการ์ตนู เน่ืองจากเป็นความบนัเทิงรูปแบบหน่ึงท่ีมีตน้ทุนตํ่า 
 นิทาน/ หนงัสือภาพ/ หนงัสือกิจกรรมเสริมทกัษะ มีกลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัเป็นกลุ่มเดก็เลก็ 
 วรรณกรรมเยาวชนมีลกัษณะเน้ือหาแตกต่างกนัตามความเหมาะสมและอายุ จึงมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายครอบคลุม

กลุ่มเดก็เลก็ ก่อนวยัรุ่น และวยัรุ่น  
 หนงัสือสาระความรู้มีความละเอียดของเน้ือหาแตกต่างกนัตามความเหมาะสมและอาย ุครอบคลุมลูกคา้เป้าหมาย

ตั้งแต่กลุ่มเดก็เลก็ ก่อนวยัรุ่น และวยัรุ่น 
 หนงัสือสารานุกรม มีความละเอียดของเน้ือหาแตกต่างกนัตามความเหมาะสมและอาย ุครอบคลุมกลุ่มลูกคา้เด็ก

เลก็ ก่อนวยัรุ่น และวยัรุ่น 
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4.1.1.3 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย  
ก) ส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในทวปีเอเชีย 

การจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในทวีปเอเชียนั้น NED 
ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตจะขายส่ิงพิมพท่ี์ผลิตทั้งหมดให้แก่ NEE  ซ่ึงเป็นการขายบนเง่ือนไขไม่มีการรับคืน เพ่ือให้ NEE นาํไป
จาํหน่ายต่อให้กบัเอเยน่ตท่ี์จดัจาํหน่ายการ์ตูน และผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือรายใหญ่ท่ีมีร้านหนงัสือหลายสาขา ซ่ึงเป็นการ
ขายท่ีอาจมีการรับคืนไดใ้นภายหลงั โดยเอเย่นต์เหล่าน้ีจะกระจายสินคา้ต่อไปยงัร้านหนังสือคา้ปลีกรายย่อยซ่ึงจะ
จาํหน่ายต่อใหแ้ก่ผูอ้่านอีกต่อหน่ึง และ NEE ยงัมีการจดัจาํหน่ายโดยตรงแก่ผูอ้่านผา่นระบบสมาชิก  

ในปี 2555 NEE จดัจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในทวีป
เอเชียส่วนใหญ่ผา่นเอเยน่ตก์าร์ตูน รองลงมาไดแ้ก่ ร้านหนงัสือ ร้านคา้โมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซ้ือ และ ร้านคา้ท่ีไม่ได้
จาํหน่ายหนังสือเป็นหลกั และช่องทางการจาํหน่ายอ่ืนๆ ไดแ้ก่ จาํหน่ายตรงผ่านบูธ งาน event ตามลาํดบั รวมจุด
จาํหน่ายทั้งส้ินกวา่ 9,500 จุด (ท่ีมา: บริษทัฯ ) 

 
ข) ส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย 

NEE จะทาํการจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลียซ่ึงตน
เป็นผูผ้ลิตผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือรายใหญ่ท่ีมีร้านหนงัสือหลายสาขา และร้านคา้โมเดิร์นเทรด ซ่ึงมีเง่ือนไขการขายท่ี
อาจมีการรับคืนไดใ้นภายหลงั โดยร้านคา้เหล่าน้ีจะจาํหน่ายต่อให้แก่ผูอ้่านอีกทอดหน่ึง นอกจากนั้น NEE ยงัมีการจดั
จาํหน่ายโดยตรงแก่สถาบนัการศึกษา และผูอ้่านผา่นระบบสมาชิกดว้ย 

ในปี  2555 NEE จดัจาํหน่ายส่ิงพิมพส์ําหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย 
ส่วนใหญ่ผา่นร้านหนงัสือ รองลงมาไดแ้ก่ ร้านคา้โมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซ้ือ และ ร้านคา้ท่ีไม่ไดจ้าํหน่ายหนงัสือเป็น
หลกั นอกจากนั้น มีการจาํหน่ายตรงผา่นบูธ โรงเรียน และองคก์รต่างๆ และช่องทางการจาํหน่ายอ่ืนๆ รวมจุดจาํหน่าย
ทั้งส้ินกวา่ 11,500 จุด (ท่ีมา: บริษทัฯ 9,500 ร้านคา้ / 2,000 โรงเรียน)  

 
 4.1.1.4 กลยทุธ์การแข่งขนั 

1) คดัเลือก สร้างสรรค ์พฒันาส่ือท่ีมีคุณภาพ  
บริษทัฯ จะดาํเนินการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนท่ีมีคุณภาพ ความเหมาะสม และตอบสนอง

ความตอ้งการของกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมทั้งส่งเสริมความรู้ดา้นต่างๆโดยเฉพาะความรู้ดา้นภาษาองักฤษ ซ่ึงส่ิงพิมพ์
หลายประเภทของกลุ่มบริษทัฯ มีภาษาไทยควบคู่กบัภาษาองักฤษ 

2) คดัเลือก สร้างสรรค ์ส่ิงพิมพท่ี์ทนัสมยัและไดรั้บความนิยมระดบันานาชาติ  
กลุ่มบริษทัฯ จะใช้ขอ้ไดเ้ปรียบสํานักพิมพ์อ่ืนๆ จากการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสํานักพิมพ์ท่ีมีช่ือเสียงใน

ต่างประเทศ ในการพิจารณาคดัเลือกส่ิงพิมพท่ี์ไดรั้บความนิยมสูงจากต่างประเทศ และมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บความนิยม
ในประเทศมาทาํการผลิต และจดัจาํหน่ายไดต้ามเป้าหมาย  

3) พฒันาส่ิงพิมพท่ี์สอดคลอ้งและตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดอยา่งรวดเร็ว 
กลุ่มบริษทัฯ มีการติดตามผลตอบรับของการ์ตูนเร่ืองต่างๆ ท่ีลงในนิตยสาร Boom ของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือ

คดัเลือกเร่ืองท่ีไดรั้บความนิยมสูง มาจดัพิมพร์วมเล่มออกวางจาํหน่ายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูอ้่านและเพ่ิม
รายไดจ้ากการ์ตนูเร่ืองดงักล่าว  
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นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายในการตั้งราคาจาํหน่ายส่ิงพิมพส์ําหรับเยาวชนท่ีเหมาะสมและสามารถ
แข่งขนักบัสํานักพิมพอ่ื์นๆ ในตลาดได ้นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีการสร้างแรงจูงใจในการซ้ือหนังสือ เช่น จดั
จาํหน่ายหนงัสือเป็นชุดในราคาพิเศษ หรือใหส่้วนลดพิเศษพร้อมของสมนาคุณ เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัฯ ไม่มี
นโยบายทาํการตลาดดว้ยราคาตํ่ากวา่คู่แข่ง (Price War) 

4) สร้างสรรคกิ์จกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมของลกูคา้ และกิจกรรมเพื่อสังคม  
กลุ่มบริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดักิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ลูกคา้ไดรู้้จกัและมีส่วนร่วมไดแ้ก่

กิจกรรมเปิดตวัหนังสือ กิจกรรมเสวนานักเขียน กิจกรรมแต่งตวัเลียนแบบตวัการ์ตูน (cos’ play) กิจกรรมแนะนาํ
หนงัสือและลุน้รางวลัทางส่ือสังคมออนไลน์อิเลก็ทรอนิกส์ และอ่ืนๆ 

5) พฒันานกัเขียนไทยใหมี้คุณภาพ และกา้วสู่ระดบัสากล  
กลุ่มบริษทัฯ ให้ความสําคญัในการสร้างนักเขียนการ์ตูนไทยหน้าใหม่ เห็นไดจ้ากการจดัประกวดนักเขียน

การ์ตูนไทยมาตลอดระยะเวลากวา่ 10 ปี การจดัสัมมนาหรือ workshop แก่เดก็และเยาวชนผูส้นใจ การพิจารณาตีพิมพ์
การ์ตนูจากนกัเขียนการ์ตนูไทยในนิตยสารรายสัปดาห์ “Boom” และหนงัสือเล่มอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่จดัตั้งบริษทัฯ  

6) พฒันาช่องทางการจดัจาํหน่ายอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการกระจายส่ือท่ีคัดสรรแล้วว่ามีคุณภาพและมีเน้ือหาเหมาะสมไปยงั

กลุ่มเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ไดแ้ก่ การให้ความสําคญักบัการพฒันาช่องทางการจดัจาํหน่ายทั้งช่องทาง
ดั้งเดิม ในดา้นระบบงาน การพฒันาความรู้เก่ียวกบัตวัสินคา้ และการควบคุมติดตาม เพ่ือเปิดโอกาสในการจาํหน่ายให้
ครอบคลุมหนงัสือทุกกลุ่ม ทุกเพศวยั ในทุกช่องทางให้มากท่ีสุด รวมถึงการเปิดโอกาสการขายผา่นส่ือใหม่อาทิ โซ
เชียลเน็ตเวิร์ก สมาร์ตโฟน หรือแทบเลต็ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัเนน้การเขา้ถึงเดก็และเยาวชนเป็นพิเศษผา่นการ
ขายตรงเพื่อเขา้ถึงผูป้กครองของเด็กและเยาวชน รวมถึงการขายตรงเขา้สู่โรงเรียน โดยผ่านทางห้องสมุดหรือ ครู
บรรณารักษ ์ครูท่ีปรึกษา เพ่ือเสนอทางเลือกในการใชป้ระกอบการเรียนการสอน หรือมีไวใ้ห้นกัเรียนคน้ควา้ประจาํ
หอ้งสมุดอีกทางหน่ึงดว้ย 

 
4.1.2 หนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ 
4.1.2.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์
หนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ของบริษทัฯ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 หมวดหลกัดงัน้ี 
(1) หมวดบริหารและการจัดการ (Business and Management) 

หนงัสือในกลุ่มน้ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการบริหารและการจดัการในหวัขอ้ต่างๆ รวมถึงเศรษฐศาสตร์ การเงิน 
การลงทุน การบญัชี การตลาด ภาษี และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ การจดัการเชิงกลยุทธ์ และกรณีศึกษาทางธุรกิจ 
ตวัอย่างหนังสือท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งสูงระดบันานาชาติในกลุ่มน้ี เช่น “สตีฟ จ็อบส์ (Steve Jobs)” โดย Walter 
Isaacson ท่ีมียอดขายสูงต่อเน่ืองมาจากปี 2554,  ฉนัเอาเนยแขง็ของเธอไปเองแหละ โดย Deepak Maholtra,  The Dentsu 
Way โดย Kotaro Sugiyama และ Tim Andree ท่ีจดัพิมพร่์วมกบับริษทั Dentsu Plus, ภาวะผูน้าํ 5 ระดบั โดย John C. 
Maxwell, 25 เคลด็ลบัการลงทุนของบฟัเฟตต ์Buffett's Bites โดย Warren Buffett, สานฝันสู่เส้นชยั บริหารสไตลด์รัก
เกอร์ โดย Peter Drucker เป็นตน้ 
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 นอกจากน้ียงัมีงานเขียนของนักคิด นักเขียนไทยในกลุ่มการบริหารและการจดัการท่ีไดรั้บความสนใจจาก
ผูอ้่านในวงกวา้ง อาทิ “คิดยงัไง ใหไ้อเดียกระฉูด” โดย ดลชยั บุณยะรัตเวช,  “สบายใจ แมมี้หน้ี” โดย พรพิมล ปฐมศกัด์ิ 
เป็นตน้ 
 
(2) หมวดนวนิยาย และวรรณกรรม (Fiction & Literature) 

หนงัสือในกลุ่มน้ีเป็นนวนิยายและวรรณกรรมของนกัเขียนไทยและนกัเขียนต่างประเทศท่ีแปลเป็นภาษาไทย 
เช่น  วรรณกรรมคลาสสิกฉบบัการ์ตูน “Les Miserables” โดย  Victor Hugo, “Gossip Girl” จากละครทีวีดงัของประเทศ
สหรัฐอเมริกา, “แฟชัน่นิสตา้พาวุน่ ตอน ยอ้นเวลาสู่ไททานิค” โดย Bianca Turetsky และปี 2555 บริษทัไดเ้ร่ิมจดัทาํ  
นวนิยายของนกัเขียนไทย ท่ีเจาะกลุ่มเป้าหมายนกัศึกษามหาวิทยาลยัผูห้ญิง และกลุ่มผูห้ญิงวยัเร่ิมตน้ทาํงาน ในโลโก ้
Nation Books @ Love Story โดยในงานมหกรรมหนงัสือระดบัชาติคร้ังท่ี 17 เดือนตุลาคม 2555 ไดว้างตลาดพร้อมกนั 
4 เล่ม คือ “ตราบนิรันดร์เพ่ือเธอ”, “ลุน้รักคุณพอ่กาํมะลอ”, “ฝนรักหลงฤดู” และ “เพียงกลีบดอกไมล่้องลอยไปในสาย
ลม” ซ่ึงหมวดหนงัสือนวนิยายนบัวา่เป็นหมวดท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงเป็นอนัดบัตน้ๆ ในหมวดหนงัสือท่ีไม่ใช่
หนงัสือเรียนและหนงัสือพิมพ ์ (ท่ีมา:  สมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้าํหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย) 

 
(3) หมวดภาษา และการเรียนรู้ (Language and Learning) 

หนังสือในกลุ่มน้ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะดา้นภาษาและการทดสอบความถนัดดา้นต่างๆ ซ่ึง
หนงัสือในกลุ่มพฒันาทกัษะดา้นภาษาท่ีไดรั้บความนิยม เช่น  “Chris Outdoor + DVD 4 แผน่” โดย คริสโตเฟอร์ ไรท ์
นกัเขียน Bestseller , “พดูภาษาองักฤษแบบชดัเวอร์” โดย อาจารยอ์ดมั แบรดชอว ์ซ่ึงมีรายการสอนภาษาองักฤษท่ี 
Voice TV และ สถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์, “New Path Chinese Grammar” หนงัสือสอนไวยากรณ์จีน ท่ีมีเคลด็ลบัใน
การจาํไวยากรณ์จีนไดอ้ยา่งง่ายดาย  รวมถึงหนงัสือพฒันาสมองสาํหรับเดก็และผูใ้หญ่ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งสูงจาก
ผูอ้่าน เช่น “เลขคณิตพิชิตสมองเส่ือม 4” “เลขคณิตฟิตสมอง ฉบบัเตรียมตวั โจทยเ์ลขไขว ้บนัไดสู่อจัฉริยะ” “เลขคณิต
ฟิตสมอง ฉบบัเลขไขว ้100 ช่อง” และ “เลขคณิตฟิตสมอง รวมโจทยเ์ลขคณิต พิชิตพลงัสมอง” เป็นตน้ 
 
 (4) หมวดศาสนาและปรัชญา (Religion and Philosophy) 

หนงัสือในกลุ่มน้ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งความเช่ือ คาํสอนทางศาสนา และปรัชญา  เช่น “ธรรมะง่ายๆ สุขไดทุ้กวนั” 
โดย พระอาจารยส์มพงษ ์รตนวโํส, “กา้วแห่งความสุข”  และ “เป็นสุขทุกยา่งกา้ว” โดย พระไพศาล วสิาโล เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัมีหนงัสือแปลเก่ียวกบัศาสตร์ดา้นโหงวเฮง้และฮวงจุย้ ผลงานของ โจอี ยบั ปรมาจารยแ์ละท่ี
ปรึกษาผูมี้ช่ือเสียงระดบัโลก ผลงานของเขาไดรั้บการแปลเป็นภาษาไทยและมียอดจาํหน่ายท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง เช่น “แก่น
แทป้าจ่ือ: 10 คุณลกัษณ์” และ “ปฏิทินฤกษม์งคล ปี 2013” โดย โจอี ยบั รวมถึง หนงัสือชุด “ทายนิสัยจากสัตว”์ หนงัสือ
แปลจากซีรีส์ขายดีของประเทศญ่ีปุ่น ท่ีถือวา่มีความแม่นยาํสูง โดยใชท้ฤษฎีหยนิหยางและธาตุทั้ง 5 ทาํนายนิสัยจากวนั
เดือนปีเกิด และเปรียบเป็นสัตวร์วม 12 ประเภท เป็นตน้ 
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(5) หมวดทัว่ไป (General Interest)  
หนังสือในกลุ่มน้ีเป็นหนังสือท่ีมีเน้ือหาหลากหลาย ครอบคลุมความสนใจดา้นต่างๆ ของผูอ้่านในวงกวา้ง 

อาทิ สุขภาพและความงาม อาหาร บา้นและการตกแต่ง การพฒันาตนเอง สัตวเ์ล้ียง และไลฟ์สไตล ์ตลอดจนเร่ืองชีวิต
คนดงั  

แนวบ้านและทีอ่ยู่อาศัย  “Bazaar Style การตกแต่งดว้ยของวนิเทจและของจากตลาดนดั” 
แนวไลฟ์สไตล์/ชีวิตคนดัง “The Shock 2 คืนขนหวัลุก” โดย ดีเจป๋อง กพล ทองพลบั, “กนกกด Like” และ 

“กนกตกข่าว” หนงัสือของนกัเขียน Bestseller กนก รัตน์วงศส์กุล ท่ีมีแฟนคลบัติดตามอยา่งเหนียวแน่น, “ทอลก์ กะ ถีบ 
TALKATIVE” หนงัสือสาํนวนลีลา ดุเดด็เผด็มนัของสามหนุ่มแห่งวงการข่าวและส่ือ ท่ีหนงัสือขายดีมากจนกลายเป็น
รายการทีวใีนช่อง Nation Channel 

แนวสุขภาพ สํานกัพิมพเ์นชัน่บุ๊คส์ไดผ้ลิตหนังสือแนวสุขภาพท่ีมีคุณภาพและยอดขายสูงอย่างต่อเน่ือง ทั้ง
จากนกัเขียนไทยท่ีไดรั้บความนิยม ไดแ้ก่  “รู้ทนัมะเร็ง” โดย นายแพทยส์มหมาย ทองประเสริฐ, “ใครไม่ป่วยยกมือข้ึน 
ฉบบัพกพา เล่ม 2” โดย หมอแดง หมอนทั ดิ อโรคยา ฉบบัเรียบเรียงใหม่เพ่ือร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven , “จบัเข่าเล่า
มะเร็ง” โดย นายแพทย์วีรวุฒิ อ่ิมสําราญ รองผูอ้าํนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และนักเขียนคอลมัน์ประจาํใน
หนงัสือพิมพค์ม ชดั ลึก, “ถนอมตบั ยบัย ั้งสารพดัโรค” โดย หมอไพร เป็นตน้ 

แนวท่องเที่ยว ผลิตหนังสือทั้งจากนักเขียนไทย และหนังสือแปลจากต่างประเทศ เช่น “เตน้ก็กิน รําก็กิน” 
หนงัสือแนะนาํร้านอาหารรสชาติเยีย่มโดยคุณเจนนิเฟอร์ ค้ิม ,  “กิน ชอ้ป สะใจ ในโตเกียว ฉบบันัง่รถไฟสายยามาโน
เตะ” และ “กิน ชอ้ป สะใจ ในโตเกียว ฉบบันัง่รถไฟใตดิ้น” ลิขสิทธ์ิจากประเทศญ่ีปุ่น มีรูปภาพประกอบสวยงาม  
 
4.1.2.2 ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย 

ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายหลกัคือผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ซ่ึงให้ความสาํคญักบัการพฒันาตนเองในแง่มุมต่างๆ ไม่
วา่การพฒันาทกัษะในการทาํงาน การใส่ใจสุขภาพ การพฒันาความคิด และปรัชญาการดาํเนินชีวิต และมีความช่ืนชอบ
ในการอ่านหนงัสือเพ่ือความบนัเทิงและสาระความรู้  

 
4.1.2.3  การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย  
ปัจจุบนั บริษทัฯ ทาํการจดัจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ผา่นช่องทางการจาํหน่ายประเภทต่างๆ ดงัน้ี 
1. ร้านหนังสือ เป็นช่องทางจดัจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของบริษทัฯ โดยส่วนใหญ่ผา่น บมจ.ซีเอ็ด

ยเูคชัน่ ซ่ึงจะจาํหน่ายหนงัสือในร้านหนงัสือของตนเองท่ีมีจาํนวนสาขามากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 และกระจายหนงัสือสู่
ร้านคา้และร้านหนังสือชั้นนาํอ่ืนๆ ต่อไป นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดเ้ร่ิมเปิดช่องทางการจดัจาํหน่ายและกระจาย
หนงัสือผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหม่ ท่ีมีทกัษะ ความชาํนาญเชิงเน้ือหา และการจดัการหนงัสือเฉพาะกลุ่ม อาทิ บริษทั 
อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จาํกดั ผูบ้ริหารร้านนายอินทร์ ซ่ึงมีสาขามากเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ ในกลุ่มหนังสือ
หมวดนวนิยายและวรรณกรรม เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสการเขา้ถึงผูอ้่านให้มากยิ่งข้ึน รวมถึงมีการวางจาํหน่ายแบบ
เปิดหน้าบัญชีเองโดยตรงผ่านร้านหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเป็นช่องว่างทางการตลาด อาทิ ร้านดับเบ้ิลเอ บุ๊คทาวเวอร์ 
ร้านบุ๊คสไมล ์ร้านดีเอน็เอ ควบคู่ไปกบัการผลิตหนงัสือเล่มพิเศษจาํหน่ายเฉพาะทางภายใตโ้ครงการ “Only At” ซ่ึงมี
ร้านบุ๊คสไมลเ์ป็นตลาดหลกั ร้านคา้ปลีกเครือข่าย ( Chain Store) อ่ืนๆ เป็นตลาดรอง เพ่ือมุ่งเนน้ถ่ายเท หมุนเวียน
หนงัสือไปถึงผูอ้่านภายใตแ้นวคิด “หนงัสือดี ราคาประหยดั” อยา่งกวา้งขวางต่อเน่ืองอีกดว้ย  
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2. บูธจําหน่ายหนังสือ เป็นการเปิดบูธจาํหน่ายหนงัสือแก่ผูอ้่านโดยตรง เพ่ือผลในการอาํนวยความสะดวกในแง่ความ
ครบครัน หลากหลาย ดว้ยราคาสมเหตุสมผล ผ่านรูปแบบงานตามสถานท่ีและขนาดในการจดังานแบบต่างๆ โดย
แบ่งเป็น งานบูธระดบัชาต ิโดยการสนบัสนุนจากสมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้าํหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย อาทิ งาน
สัปดาห์หนงัสือ งานมหกรรมหนงัสือ งานสัปดาห์ครอบครัวหนงัสือ งานสัปดาห์หนงัสือภาคตะวนัออก งานสัปดาห์
หนงัสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี งานบูธโมเดิร์นเทรด ทั้งท่ีจดัเอง และจดัร่วมกบัห้างสรรพสินคา้ต่างๆ ภายใน
พ้ืนท่ีห้างสรรพสินคา้นั้นๆ งานบูธโรงเรียน มหาวิทยาลัย ทั้ งโดยการจัดร่วมกับงานสัปดาห์ห้องสมุด สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ งานวาระพิเศษต่างๆ ของโรงเรียนแลว้ ยงัมีการจัดข้ึนเป็นลกัษณะงานโรดโชวเ์พ่ือให้ความรู้และ
แนะนาํหนงัสือไปในตวัอีกดว้ยส่วนหน่ึง 

3. จําหน่ายตรงแก่องค์กร เป็นการจาํหน่ายหนังสือแก่ผูบ้ริโภคท่ีเป็นบริษทัเอกชน โรงเรียน มหาวิทยาลยั และ
หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีมีความตอ้งการหนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ของบริษทัฯ 

4. ช่องทางการจําหน่ายอื่นๆ เช่น การจาํหน่ายหนงัสือใหแ้ก่บริษทัในเครือเนชัน่ เพ่ือใชเ้ป็นของขวญัปีใหม่หรือของ
สมนาคุณแก่ลูกคา้ และการจาํหน่ายผ่านทางไปรษณีย ์และอินเตอร์เน็ตผ่านเวบ็ไซต ์www.nationbook.com และ 
nationbook.tarad.com ซ่ึงให้ส่วนลดเป็นพิเศษแก่ผูส้ั่งซ้ือ และเป็นการเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายสําหรับผูอ้่านมาก
ยิง่ข้ึน  

ในปี 2555 สาํนกัพิมพ ์“เนชัน่บุ๊คส์” ไดจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ผา่นช่องทางการจาํหน่ายหลกัคือร้าน
หนงัสือ รองลงมาไดแ้ก่จาํหน่ายตรงผา่นบูธ โรงเรียน และองคก์รต่างๆ และช่องทางการจาํหน่ายอ่ืนๆ ตามลาํดบั รวมจุด
จาํหน่ายทั้งส้ินกวา่ 5,500 จุด (ท่ีมา : บริษทัฯ )  

 
4.1.2.4   กลยทุธ์การแข่งขนั 
1) บริษทัฯ จะดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายหนังสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ท่ีมีคุณภาพและมีความหลากหลายครอบคลุมความ

ตอ้งการของนกัอ่านทุกกลุ่มอาย ุเพศ และอาชีพ โดยพิจารณาคดัเลือกหนงัสือทั้งในแง่ของเน้ือหา คุณภาพ และความ
เหมาะสม เพ่ือใหห้นงัสือของบริษทัฯ สามารถเป็นส่วนหน่ึงในการเสริมสร้างความบนัเทิง และความรู้ของผูอ้่านให้
ทนัต่อยคุสมยั  

2) เน่ืองจากบริษทัฯ มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเขียนและสาํนกัพิมพท่ี์มีช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศ ดงันั้น บริษทัฯ จึง
ใชข้อ้ไดเ้ปรียบสํานักพิมพอ่ื์นๆ ดงักล่าวในการคดัเลือกผลงานของนกัเขียน และสํานักพิมพท่ี์เป็นท่ีช่ืนชอบของ   
นกัอ่านชาวไทย และมีคุณภาพระดบัโลกโดยมียอดขายในอนัดบัตน้ๆ (Bestseller) มานาํเสนอ 

3) ในส่วนของหนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ท่ีเป็นหนงัสือแปลจากภาษาต่างประเทศ บริษทัฯ ไดมี้การมุ่งเนน้คุณภาพการแปล
ให้มีความถูกตอ้งตรงกับตน้ฉบบัมากท่ีสุด โดยไม่ละท้ิงความสละสลวยของบทความ เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
อรรถรสในการอ่านหนงัสือ และเสริมสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูอ้่านมากท่ีสุด  

4) บริษทัฯ มีนโยบายในการตั้งราคาจาํหน่ายหนังสือท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขนักบัสํานักพิมพอ่ื์นในตลาดได ้
นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีการสร้างแรงจูงใจในการซ้ือหนงัสือ เช่น จดัจาํหน่ายหนงัสือในราคาพิเศษ หรือใหส่้วนลด
พิเศษสําหรับหนงัสือบางหมวด เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไม่มีนโยบายทาํการตลาดดว้ยราคาตํ่ากว่าคู่แข่ง 
(Price War) 
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5) บริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดักิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขา้
ร่วมงานมหกรรมหนังสือต่างๆ การเปิดตวัหนังสือ  การพบปะนักเขียน การจดัส่งหนังสือให้แก่ส่ือต่างๆ รวมถึง   
นกัวจิารณ์  เป็นตน้ 

6) บริษทัฯ ไดท้าํการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ช่ือของสาํนกัพิมพ ์ “เนชัน่บุ๊คส์” และหนงัสือให้เป็นท่ีรู้จกัในกลุ่ม   
นกัอ่านผา่นส่ือต่างๆอยา่งต่อเน่ือง  

 
4.1.3  การจดัหาส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือ 
4.1.3.1 การผลิตส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือ 

กลุ่มบริษทัฯ จะทาํการพิจารณาแนวโนม้อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ ์เพ่ือวางแผนกาํหนดประเภทส่ิงพิมพแ์ละรูปแบบ
เน้ือหาท่ีจะดาํเนินการผลิตในแต่ละปี หลงัจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการจดัหาและผลิตส่ิงพิมพ ์โดยมีขั้นตอนหลกั
ในการดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) การคดัสรรส่ือส่ิงพิมพ ์  
กลุ่มบริษทัฯ จะจดัส่งบรรณาธิการและทีมงานไปเยี่ยมชมงานเทศกาลหนงัสือในต่างประเทศ (Book Fairs) 

เพ่ือดูแนวโนม้ของส่ิงพิมพโ์ลก และสรรหารายช่ือส่ิงพิมพท่ี์น่าสนใจ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีการสาํรวจตลาดเพื่อ
สอบถามหรือหาขอ้มูลของประเภทหรือรายช่ือส่ิงพิมพท่ี์เป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มผูอ้่านเป้าหมายโดยตรง ในบางกรณี
นกัเขียนหรือสํานักพิมพผ์ูเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิอาจทาํการติดต่อขอจาํหน่ายลิขสิทธ์ิในการผลิตและจดัจาํหน่ายแก่กลุ่ม
บริษทัฯ โดยตรง เน่ืองจากช่ือเสียงของกลุ่มบริษทัฯ เป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือพ็อค
เกต็บุ๊คส์ในแนวธุรกิจและการจดัการ และการพฒันาตนเองของกลุ่มบริษทัฯ   

หลงัจากนั้น คณะทาํงานเพ่ือคดัเลือกหนงัสือของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหาร บรรณาธิการ ฝ่ายขาย 
และฝ่ายการตลาด จะทาํการคดัเลือกส่ิงพิมพท่ี์เหมาะสมในการผลิตและจดัจาํหน่ายซ่ึงมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ดงัน้ี 

1.1) มีรูปแบบและเน้ือหาท่ีคาดว่าน่าจะตรงกบัความตอ้งการและไดรั้บความสนใจอยา่งต่อเน่ืองจากกลุ่มผูอ้่าน
เป้าหมาย ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมในการจดัพิมพส่ิ์งพิมพน์ั้นๆ  

1.2) ไม่มีเน้ือหาท่ีแสดงความรุนแรงและยัว่ยทุางเพศ 
1.3) มีตน้ทุนในการซ้ือลิขสิทธ์ิท่ีเหมาะสม และสามารถขายไดใ้นราคาท่ีกลุ่มบริษทัฯ สามารถทาํกาํไรจากการ

ผลิตและจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพน์ั้นได ้
 

(2) ติดต่อ เจรจา และทาํสัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิ  
หลงัจากท่ีไดร้ายช่ือส่ิงพิมพท่ี์เหมาะสมแลว้ ทางกลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการติดต่อเจรจาราคา และเง่ือนไขใน

การซ้ือลิขสิทธ์ิกบันกัเขียน หรือสํานกัพิมพผ์ูเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ สําหรับหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ในหมวดทัว่ไปบางเล่ม 
กลุ่มบริษทัฯ อาจดาํเนินการติดต่อนกัเขียนท่ีคาดว่าจะเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผูอ้่านมาเพ่ือเขียนหนงัสือให้แก่กลุ่มบริษทัฯ 
จากนั้นจึงทาํสัญญากบันกัเขียน หรือสาํนกัพิมพผ์ูเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ 

 
(3) การจดัเตรียมตน้ฉบบัภาษาไทย 

3.1) การแปล  ในกรณีท่ีเป็นส่ิงพิมพภ์าษาต่างประเทศ กลุ่มบริษทัฯ จะติดต่อผูแ้ปลท่ีมีความเหมาะสมกบั
ประเภทหนังสือเพ่ือดาํเนินการแปลเป็นภาษาไทย และติดต่อผูท่ี้มีความเหมาะสมกบัประเภทหนังสือดงักล่าวเพื่อทาํ
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หน้าท่ีบรรณาธิการเล่มตรวจสอบความถูกตอ้งของสํานวนแปล ซ่ึงภายหลงัจากท่ีผูแ้ปลทาํการลงนามในสัญญาและ
ไดรั้บตน้ฉบบัส่ิงพิมพภ์าษาต่างประเทศจากกลุ่มบริษทัฯ เรียบร้อยแลว้ ก็จะดาํเนินการแปล โดยระยะเวลาในการแปล
นั้นข้ึนอยู่กบัประเภทส่ิงพิมพ์ ความยากง่ายของเน้ือหา และจาํนวนหน้า ซ่ึงส่วนใหญ่มีระยะเวลาไม่เกิน 1-2 เดือน 
จากนั้นผูแ้ปลจะดาํเนินการส่งผลงานแปลฉบบัสมบูรณ์ให้แก่กลุ่มบริษทัฯ เพ่ือส่งต่อเล่มให้แก่บรรณาธิการดาํเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ข  ภายหลงัจากบรรณาธิการตรวจตน้ฉบบัท่ีแปลเป็นภาษาไทยสมบูรณ์แลว้ กจ็ะดาํเนินการส่งใหแ้ก่
กลุ่มบริษทัฯ ในกรณีส่ิงพิมพเ์ป็นหนงัสือการ์ตูน กลุ่มบริษทัฯ จะมีการนาํตน้ฉบบัหนงัสือการ์ตูนภาษาต่างประเทศมา
ทาํการสแกนเพ่ือนาํคาํแปลลงประกอบภาพการ์ตนู 

3.2) การจดัรูปเล่ม ภายหลงัจากท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บตน้ฉบบัส่ิงพิมพภ์าษาไทยฉบบัสมบูรณ์ ก็จะนาํมา
ดาํเนินการจดัเรียงภาพ เน้ือหา และจดัรูปเล่มให้เหมาะสม ในบางกรณีท่ีเป็นส่ิงพิมพจ์ากต่างประเทศ อาจถูกจาํกดัให้
จดัเรียงและจดัทาํรูปแบบใหเ้หมือนตน้ฉบบัภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ จะทาํการออกแบบปกหนงัสือ 
และจดัทาํปกข้ึนมาเองในกรณีท่ีเจา้ของลิขสิทธ์ิมิไดบ้งัคบัให้ใชป้กหนังสือของตน้ฉบบั หรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัฯ 
พิจารณาแลว้เห็นวา่ปกเดิมไม่เหมาะสม 

 
(4) การจดัเตรียมการพิมพ ์

4.1) การเตรียมกระดาษ กลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการติดต่อผูค้า้กระดาษเพ่ือดาํเนินการสั่งจองกระดาษท่ีใชใ้น
การจดัพิมพ ์ ในระหวา่งการจดัเตรียมตน้ฉบบั โดยปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ ซ้ือกระดาษเพ่ือใชผ้ลิตส่ิงพิมพจ์ากบริษทัใน
เครือเนชัน่ และผูจ้ดัจาํหน่ายกระดาษภายในประเทศในราคาตลาด 

4.2) การจดัหาโรงพิมพ ์ในระหว่างการจดัเตรียมตน้ฉบบั กลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการติดต่อโรงพิมพเ์พ่ือ
กาํหนดรูปแบบการพิมพ ์ค่าจา้งพิมพ ์และวนักาํหนดส่งของ โดยมีการเปรียบเทียบและเจรจาต่อรองเพื่อให้ค่าจา้งพิมพ์
ต ํ่าท่ีสุดภายใตรู้ปแบบส่ิงพิมพท่ี์กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งการ ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ ใชบ้ริการโรงพิมพจ์าํนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ บจก. 
เนชัน่ พร้ินต้ิง เซอร์วสิ, บจก. ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย), บจก. เอช-เอน็ กรุ๊ป และบจก. พร้ินตโ์พร  

4.3) การพิมพท์ดสอบ จากนั้นกลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการส่งพิมพท์ดสอบ (proof printing) และตรวจดูความ
เรียบร้อยอีกคร้ังหน่ึง ในบางกรณี กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งจดัส่งตน้แบบของส่ิงพิมพใ์หแ้ก่เจา้ของลิขสิทธ์ิเพ่ือขออนุมติัก่อน
ดาํเนินการจดัพิมพห์รือจดัจาํหน่าย 

 
(5) การพิมพแ์ละจดัส่ง 

กลุ่มบริษทัฯ จะจดัส่งไฟลอิ์เล็กทรอนิกส์ตน้ฉบบัส่ิงพิมพใ์ห้แก่โรงพิมพเ์พ่ือดาํเนินการพิมพ ์ เม่ือโรงพิมพ์
ดาํเนินการพิมพเ์รียบร้อยแลว้ โรงพิมพจ์ะจดัส่งมาเพ่ือจดัเกบ็ท่ีคลงัสินคา้ของกลุ่มบริษทัฯ  

 
4.1.3.2  สรุปสาระสาํคญัของสัญญาลิขสิทธ์ส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือ 

ในการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือ กลุ่มบริษทัฯ จะซ้ือลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพม์าจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ
ซ่ึงเป็นนักเขียนหรือสํานักพิมพท์ั้ งในและต่างประเทศจาํนวนหลายราย เพ่ือนาํมาผลิตและจดัจาํหน่ายเพียงรายเดียว 
(Exclusive) ในประเทศไทย ซ่ึงส่วนใหญ่มีระยะเวลา 3 – 5 ปี และมีสิทธิต่ออายสุัญญาไดใ้นราคาและเง่ือนไขเดิม ส่วน
ใหญ่มีการกาํหนดจาํนวนขั้นตํ่าในการผลิตส่ิงพิมพค์ร้ังแรก ทั้งน้ี เจา้ของลิขสิทธ์ิสามารถยกเลิกสัญญาได ้หากกลุ่ม
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บริษทัฯ ทาํผิดสัญญา และ/หรือมีปัญหาดา้นการเงิน และ/หรืออยู่ในสถานะลม้ละลาย เป็นตน้ โดยมีค่าลิขสิทธ์ิท่ี
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ดงัน้ี 

1) ค่าลิขสิทธ์ิขั้นตน้ซ่ึงเป็นจาํนวนคงท่ี (minimum guarantee) กาํหนดจากยอดพิมพเ์ร่ิมตน้ขั้นตํ่า หรือประมาณการ
ยอดขาย ชาํระ ณ วนัท่ีลงนามในสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้

2) ค่าลิขสิทธ์ิแปรผนัท่ีคาํนวณจากยอดจาํหน่ายส่ิงพิมพห์รือยอดพิมพ ์ซ่ึงส่วนใหญ่มีการชาํระทุกคร่ึงปี หรือหน่ึงปี   
ทั้งน้ี ประเภทของค่าลิขสิทธ์ิ รวมทั้งจาํนวน และกาํหนดเวลาการชาํระค่าลิขสิทธ์ิของแต่ละสัญญานั้น ข้ึนอยู่

กบัการต่อรองระหวา่งกลุ่มบริษทัฯ และเจา้ของลิขสิทธ์ิ  
 
4.1.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนัในธุรกิจสาํนกัพิมพ ์
4.1.4.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจสาํนกัพิมพ ์

สมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้าํหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทยรายงานวา่ ปี 2555 อุตสาหกรรมสาํนกัพิมพจ์ะมีอตัรา
การเติบโตประมาณร้อยละ 5-6  เม่ือเทียบกบัปี 2554 โดยภาพรวมของตลาดหนงัสือ มีมูลค่าประมาณ 22,600 ลา้นบาท 
โดยเฉพาะไตรมาส 1 ของปี 2555 ธุรกิจหนงัสือเล่มมีการขยายตวัค่อนขา้งดี อาจสืบเน่ืองจากภาวะการหยดุชะงกัของ
ธุรกิจจากมหาอุทกภยัปลายปี 2554 ทาํให้เกิดแรงซ้ือในตน้ปี 2555 โดยสังเกตเห็นไดจ้ากปริมาณผูเ้ขา้ร่วมชมงาน
สัปดาห์หนงัสือแห่งชาติคร้ังท่ี 40 ระหวา่งวนัท่ี 29 มีนาคม - 8 เมษายน 2555 ท่ีมีมากถึง 1.7 ลา้นคน รายไดร้วมมากกวา่ 
400 ลา้นบาท (ท่ีมา : สมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้าํหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย) 

จากผลการสาํรวจของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ ในปี 2554 (การสาํรวจคร้ังสุดทา้ยก่อนหนา้น้ี คือปี 2551) พบวา่ 
การอ่านของเด็กเล็กอายุต ํ่ากว่า 6 ปีจาํนวนเกินคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 53.5) มีการอ่านหนงัสือนอกเวลาเรียน โดยมีอตัรา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.5 เม่ือเทียบกบัปี 2551 โดยเดก็เลก็ท่ีอาศยัในเขตเทศบาลและภาคกลางมีอตัราการอ่านหนงัสือเพ่ิมข้ึน
มากกวา่พ้ืนท่ีอ่ืน ในขณะท่ีอตัราการอ่านหนงัสือของประชากรท่ีอายมุากกวา่  6 ปี มีการเติบโตท่ีนอ้ยกวา่กนัมาก คือจาก
ร้อยละ 66.3 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 68.6 ในปี 2554 โดยเฉพาะเยาวชนท่ีมีอาย ุระหวา่ง 15-24 ปี มีอตัราการเติบโตใน
การอ่านหนังสือคงท่ี ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงวิธีการใชชี้วิตท่ีมีกิจกรรมอย่างอ่ืนท่ีให้ความสนใจมากกว่าการอ่านหนังสือ 
หนงัสือท่ีไดรั้บความสนใจจากเยาวชนในการอ่านมากท่ีสุดรองลงมาจากหนงัสือเรียนคือ หนงัสือนวนิยาย การ์ตูน และ
หนงัสืออ่านเล่นทัว่ไป ซ่ึงเป็นหนงัสือท่ีบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) จดัทาํเป็นหลกั
ในปัจจุบนั   

แต่ละปีการแข่งขนัของอุตสาหกรรมหนงัสือมีแนวโนม้สูงข้ึน เน่ืองจากมีการก่อตั้งสาํนกัพิมพใ์หม่ขนาดเลก็
เกิดข้ึนจาํนวนมาก (แต่กมี็สาํนกัพิมพข์นาดเลก็ยกเลิกกิจการเช่นกนั) แมแ้ต่นกัเขียนเองกมี็แนวโนม้จะมีสาํนกัพิมพเ์ป็น
ของตนเอง โดยใชส่ื้อออนไลน์ในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งมีตน้ทุนสูงกส็ามารถทาํได ้อีกทั้งการขาย
หนงัสือทางอินเตอร์เน็ต ท่ีส่งตรงถึงผูอ้่าน  ซ่ึงนกัอ่านมีแนวโนม้ท่ีจะติดตามนกัเขียนท่ีตนชอบ เป็นการทาํตลาดท่ีตรง
จุด ไม่จาํเป็นตอ้งพ่ึงสาํนกัพิมพใ์หญ่ หรือบริษทัผูจ้ดัจาํหน่ายเหมือนอยา่งในอดีต อยา่งไรก็ตาม ตลาดส่วนใหญ่ยงัเป็น
ของสํานกัพิมพข์นาดใหญ่ท่ีมีอยูเ่พียงไม่ก่ีบริษทั และจากการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนน้ีเอง สํานกัพิมพต่์างๆ พยายามท่ีจะหา   
กลยทุธ์ท่ีไดผ้ลในการเพ่ิมยอดขาย เช่น การจดัทาํรูปเล่มท่ีน่าสนใจ การออกแบบหนา้ปกให้โดดเด่นกว่าคู่แข่งเม่ือวาง
บนชั้ นหนังสือ การเพ่ิมของแจกของแถมท่ีดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย การเฟ้นหานักเขียนท่ีได้รับความนิยม การทุ่ม
ประชาสัมพนัธ์รวมถึงรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ทั้งกบัร้านหนงัสือและผูอ้่าน อีกทั้งการเพ่ิมเครือข่ายการขายไปยงั
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แหล่งใหม่ๆ และการคดัเลือกผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีเหมาะสมกบัสินคา้แต่ละประเภท ซ่ึงในการน้ีสํานักพิมพข์นาดใหญ่จะ
ไดเ้ปรียบกวา่สาํนกัพิมพข์นาดเลก็เน่ืองจากมีอาํนาจในการต่อรองมากกวา่ 

บริษทั NINE นั้น นอกจากจะใชก้ลยทุธ์ดงักล่าวขา้งตน้ ในปี 2556 บริษทั ฯ ยงัมีแผนท่ีจะออกสินคา้แบบครบ
วงจร เน่ืองจากบริษทั ฯ มีการดาํเนินธุรกิจท่ีหลากหลาย คือธุรกิจสาํนกัพิมพ ์ธุรกิจโทรทศัน์ดาวเทียม ธุรกิจการบริหาร
ลิขสิทธ์ิ  และธุรกิจดิจิตอล โดยซ้ือสิทธิคาร์แรคเตอร์การ์ตูนท่ีนาํไปเป็นผลิตภณัฑ์ไดใ้นทุกช่องทาง เป็นการเอ้ือให้
ยอดขายของหนงัสือเพ่ิมข้ึน 
 
ก)  หมวดหนังสือทีไ่ด้รับความนิยม  

จากการจดังานมหกรรมหนงัสือระดบัชาติคร้ังท่ี 17 ซ่ึงจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 18-28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์
การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ซ่ึงมีผูเ้ขา้ชมประมาณ 1.95 ลา้นคน มียอดขายหนงัสือรวมมากกว่า 500 ลา้นบาท พบว่า
หนงัสือท่ีไดรั้บความนิยมมาเป็นอนัดบัแรกคือ นวนิยาย ถดัมาคือหนงัสือการ์ตูน หมวดสุขภาพ หนงัสือธรรมมะยงัคง
อยูใ่นกระแส และหนงัสือแนวประสบการณ์ชีวิตกมี็ยอดขายท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะอตัชีวประวติัหรือประสบการณ์ของ
บุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีคนอ่านจะไดเ้รียนรู้ชีวิตดว้ยทางลดั ไม่ตอ้งเรียนรู้ดว้ยตวัเอง ปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจคือการเติบโต
ของหนังสือในตลาดนิช มาร์เก็ต อาทิ การ์ตูนสําหรับเด็กผูช้ายท่ีมีการนาํเสนอท่ีน่าสนใจจากสํานักพิมพ ์สําหรับนว
นิยายนั้น พบว่าเยาวชนท่ีอ่านนวนิยายมีอายุลดลงกว่าเดิม คือ เยาวชนระดบัมธัยมตน้ก็เร่ิมอ่านแลว้ แสดงว่าเด็กมีการ
เจริญเติบโตท่ีรวดเร็ว ขณะท่ีตลาดหนงัสือสําหรับเยาวชนมีการขยายตวัอยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบัตวัเลขสถิติการอ่าน 
โดยผูป้กครองให้ความสนใจมากข้ึน ดา้นผูผ้ลิตเองก็มีความเช่ียวชาญมากข้ึน ถือเป็นการยกระดบัหนังสือสําหรับ
เยาวชนของประเทศและเป็นการส่งเสริมการอ่านไปดว้ยในตวั (ท่ีมา : สมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือแห่ง
ประเทศไทย) 
 
ข) จํานวนการใช้เงนิซ้ือหนังสือต่อคนต่อเดอืน 

สาํหรับค่าใชจ่้ายในการซ้ือหนงัสือใหเ้ดก็เลก็เฉล่ียต่อเดือนนั้น จากผลการสาํรวจพบวา่ เดก็เลก็ท่ีอ่านหนงัสือ
ได ้ท่ีมีผูใ้หญ่ซ้ือหนงัสือให้อ่านเพ่ิมเติมจากหนงัสือเรียนตามหลกัสูตรนั้น  ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.2 เสียค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือหนงัสือเหล่าน้ี เฉล่ียเดือนละไม่เกิน 100 บาท และมีเพียงร้อยละ 3.3 ท่ีเสียค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 300 บาท 
กลุ่มท่ีเสียค่าใชจ่้ายสาํหรับซ้ือหนงัสือใหเ้ดก็เลก็ค่อนขา้งสูงคือมากกวา่ 100 บาทต่อเดือนนั้น ในเขตเทศบาลค่อนขา้งสูง
กว่านอกเขตเทศบาล และกรุงเทพมหานครสูงกว่าภาคอ่ืน ซ่ึงแสดงว่าพ้ืนท่ีท่ีมีการศึกษาท่ีดี จะมีแนวโนม้ในการอ่าน
หนงัสือมากกวา่ ซ่ึงหากรัฐบาลใหก้ารสนบัสนุนเร่ืองการอ่านอยา่งจริงจงันอกเขตเทศบาล คาดวา่อตัราการอ่านหนงัสือ
โดยรวมของประเทศจะสูงข้ึนอยา่งแน่นอน 

ส่วนผูอ้่านหนังสืออายุตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป ท่ีมีการซ้ือหนังสืออ่ืนเพ่ิมเติมนอกจากหนังสือเรียนตามหลกัสูตร
พบว่า ผูท่ี้เสียค่าใชจ่้ายในการซ้ือหนังสือเฉล่ียเดือนละ 1 – 200 บาท มีสัดส่วนสูงท่ีสุด (ร้อยละ 29.7) ส่วนผูท่ี้เสีย
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือหนงัสือฯ เฉล่ียเดือนละ 201 – 500 บาท และมากกวา่ 500 บาท มีเพียงร้อยละ 4.8 และร้อยละ 1.8 
ตามลาํดบั (ท่ีมา: สาํนกังานสถิติแห่งชาติ) 
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ปัจจัยทีส่่งเสริมการเตบิโตของธุรกจิสํานักพมิพ์ 
ทิศทางอุตสาหกรรมสาํนกัพิมพแ์ละแนวโนม้ปี 2555 ยงัเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยอุตสาหกรรมสาํนกัพิมพมี์

อตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 5-6 หรือมีมูลค่าตลาดประมาณ 22,600 ลา้นบาท จากปัจจยัสนบัสนุนท่ีสาํคญัคือ  
1. การเติบโตของเศรษฐกิจ อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ สําหรับปี 2555 อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 5.5 (ท่ีมา : สาํนกังาน
เศรษฐกิจการคลงั) 
2. มาตรการการสนบัสนุนการอ่านจากรัฐ ไดแ้ก่ การท่ีรัฐบาลกาํหนดให ้ปี 2552-2561 เป็น “ทศวรรษแห่งการอ่านของ
ชาติ” เพ่ือเพ่ิมค่าเฉล่ียการอ่านหนงัสือของคนไทยจาก 5 เล่มต่อปี เป็น 10 เล่มต่อปี ในปี 2555  และมาตรการทางภาษี ท่ี
คณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัมาตรการทางภาษีเก่ียวกบัการลดหยอ่นค่าใชจ่้ายจากการบริจาคหนงัสือเพ่ือส่งเสริมการอ่าน ซ่ึง
จะมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2554 การรณรงคแ์ละการจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริม สนบัสนุนใหป้ระชาชนสนใจและรักการ
อ่าน เพ่ือรองรับให้กรุงเทพฯ เป็น World Book Capital ในปี 2013 ตามพนัธกิจท่ีมีต่อยเูนสโก อาทิ การอบรมเชิง
ปฏิบติัการพฒันาเด็กปฐมวยัดว้ยหนังสือเล่มแรก การส่งเสริมพฒันาการเด็กผ่านการอ่าน ตลอดจนการสร้างเสริม
วฒันธรรมการอ่าน โดยการเปิดหอ้งสมุดเฉพาะ ไดแ้ก่ หอ้งสมุดวรรณกรรมและการท่องเท่ียว หอ้งสมุดการ์ตูน รวมถึง
พฒันาการดา้นคุณภาพของหนังสือท่ีมีการปรับปรุงในทิศทางท่ีดีข้ึนมาโดยตลอด (ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม) 
3. เน่ืองจากภาวะการหยุดชะงกัของธุรกิจจากมหาอุทกภยัปลายปี 2554 ทาํให้เกิดแรงซ้ือหนงัสือมากในตน้ปี 2555  
สังเกตไดจ้ากมีผูเ้ขา้ร่วมชมงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติคร้ังท่ี 40  ท่ีจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 29 มีนาคม - 8 เมษายน พ.ศ. 
2555 มากถึง 1.7 ลา้นคน รายไดร้วมมากกวา่ 400 ลา้นบาท (ท่ีมา : สมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้าํหน่ายหนงัสือแห่งประเทศ
ไทย) 
4. การเพ่ิมข้ึนของจาํนวนร้านหนงัสือและแผงหนงัสือ  

ร้านหนังสือและแผงหนังสือเป็นช่องทางการจาํหน่ายหนังสือและส่ิงพิมพท่ี์อยู่ใกลชิ้ดกบัผูอ้่านมากท่ีสุด ซ่ึง
จาํนวนร้านหนงัสือในประเทศไทยมีการปรับตวัเพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตามการเติบโตของธุรกิจคา้ปลีก ซ่ึงเป็นทาํเล 
หลกัในการเปิดร้านหนงัสือควบคู่กนัไป อยา่งไรก็ตาม หากรวมพ้ืนท่ีชั้นวางในร้านหนงัสือท่ีมีทั้งหมดในประเทศไทย 
ร้านหนงัสือและแผงหนงัสือยงัคงมีปริมาณไม่มากเม่ือเทียบกบัจาํนวนประชากรทั้งประเทศ ซ่ึงสังเกตไดจ้ากอตัราการ
คืนจากร้านคา้ท่ีมุ่งพิจารณาบริหารจดัการการคืนสินคา้อยา่งใกลชิ้ดมากยิ่งข้ึน เพ่ือการหมุนเวียนนาํหนงัสือใหม่เขา้ไป
วางจาํหน่ายอยา่งต่อเน่ือง  ดงันั้นการเติบโตข้ึนของร้านหนงัสือจึงยงัมีอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงทา้ยท่ีสุดแลว้หากมีการกระจาย
ร้านหนงัสือใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีมากข้ึนเท่าใด กจ็ะส่งผลใหจ้าํนวนผูอ้่านหนงัสือ รวมถึงยอดจาํหน่ายหนงัสือปรับตวัเพ่ิม
สูงข้ึนเท่านั้น 
4.1.4.2 สภาพการแข่งขนั 
 ธุรกิจสาํนกัพิมพซ่ึ์งผลิตและจดัจาํหน่ายหนงัสือ เป็นธุรกิจท่ียงัคงมีการเจริญเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จึงส่งผล
ใหมี้ผูส้นใจเขา้มาในธุรกิจสาํนกัพิมพโ์ดยตลอด อีกทั้งธุรกิจสาํนกัพิมพเ์ป็นประเภทธุรกิจท่ีมีผูป้ระกอบการเป็นจาํนวน
มาก มีขนาดของผูป้ระกอบการท่ีแตกต่างกนัอยา่งหลากหลาย ประกอบกบัประเภทและลกัษณะของผลิตภณัฑ์หรือ
หนงัสือ ก็มีความแตกต่างกนัอยา่งหลากหลายเช่นกนั ดงันั้น การประสบความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจสํานกัพิมพ์
ประกอบดว้ยกบัปัจจยัหลกั สรุปไดด้งัน้ี 
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ก) เนื้อหา เน้ือหาสาระของหนังสือเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจซ้ือของผูอ้่าน ดังนั้ น สํานักพิมพ์ท่ีประสบ
ความสาํเร็จตอ้งมีการคดัเลือกเน้ือหาท่ีตรงต่อความตอ้งการของผูอ้่านและสามารถสร้างความแตกต่างไดภ้ายใตท้างเลือก
หลากหลายท่ีมีอยูใ่นตลาด 
ข) การบริหารช่องทางการจัดจําหน่ายและสินค้าคงคลัง สาํนกัพิมพค์วรบริหารช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ท่ีสอดคลอ้ง
กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและทันเวลา รวมทั้ งควรบริหารระดับของยอดคืนหนังสือและสินคา้คงคลงัให้เหมาะสมเพ่ือลดเงินทุน
หมุนเวยีน 
ค) พันธมิตรธุรกิจ การเปล่ียนแปลงและการแข่งขนัท่ีเพ่ิมข้ึนทาํให้สํานักพิมพจ์าํเป็นตอ้งปรับตวัให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์อยา่งทนัท่วงที  โดยนอกเหนือจากการพ่ึงพิงความสามารถในการแข่งขนัของตนเองแลว้ สํานักพิมพอ์าจ
จาํเป็นตอ้งหาพนัธมิตรธุรกิจดา้นต่างๆ เช่น สํานกัพิมพเ์จา้ของลิขสิทธ์ิชั้นนาํในต่างประเทศ และตวัแทนจาํหน่าย
หนงัสือขนาดใหญ่ เป็นตน้  

ในการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพก์าร์ตูนสาํหรับเยาวชน กลุ่มบริษทัฯ เป็นหน่ึงใน 5  สาํนกัพิมพท่ี์มียอด
จาํหน่ายสูงท่ีสุดในประเทศไทย โดยสาํนกัพิมพค์ู่แข่ง 4 บริษทั ไดแ้ก่ สํานกัพิมพว์ิบูลยกิ์จ สาํนกัพิมพส์ยามอินเตอร์   
คอมิกส์  สาํนกัพิมพบ์ูรพฒัน์ และสาํนกัพิมพบ์งกช พบัลิชช่ิง ซ่ึงสาํนกัพิมพด์งักล่าวผลิตและจดัจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูน
จากประเทศญ่ีปุ่นเป็นส่วนใหญ่  และไม่มีร้านหนงัสือเป็นของตนเอง ยกเวน้สาํนกัพิมพส์ยามอินเตอร์คอมิกส์  

ในการผลิตและจดัจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ บริษทัฯ มีสาํนกัพิมพท่ี์เป็นคู่แข่งขนัในตลาดแบ่งออกไดเ้ป็น 
2 ประเภท คือ 
 ก) สาํนกัพิมพท่ี์ไม่มีร้านหนงัสือเป็นของตนเอง เช่น สาํนกัพิมพ ์โพสตบุ์๊กส์ สาํนกัพิมพเ์อก็ซเปอร์เน็ทบุ๊คส์ และ 
สาํนกัพิมพสุ์ขภาพใจ เป็นตน้ 
 ข) สาํนกัพิมพท่ี์มีร้านหนงัสือของตนเอง เช่น บมจ. ซีเอด็ยเูคชัน่ สาํนกัพิมพใ์นเครือ บมจ. อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์
พบัลิชช่ิง และ สาํนกัพิมพน์านมีบุ๊คส์ เป็นตน้ 

 
4.2  ธุรกจิบริการเป็นตวัแทนจําหน่ายส่ิงพมิพ์จากต่างประเทศ และบริการทีเ่กีย่วข้อง 
4.2.1  ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

กลุ่มบริษทัฯ ประกอบธุรกิจบริการเป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพจ์ากต่างประเทศชั้นนาํและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง
ผ่านตวับริษทัฯ เอง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2555 ส่ิงพิมพท่ี์บริษทัฯ ให้บริการมีทั้ งหมด 150 หัว ประกอบดว้ย
หนังสือพิมพภ์าษาต่างประเทศและนิตยสารภาษาต่างประเทศ และฐานขอ้มูลออนไลน์ดงัรายช่ือท่ีแสดงในตาราง
ดา้นล่าง ซ่ึงธุรกิจดงักล่าวรวมถึงการเป็นตวัแทนขายสมาชิกและเป็นตวัแทนขายโฆษณาให้กบัหนังสือพิมพ ์ The 
Yomiuri Shimbun ฉบบัท่ีพิมพใ์นประเทศไทย  การรับจา้งพิมพโ์ดยไม่มีลิขสิทธ์ิในส่ิงพิมพ ์อาทิ หนงัสือพิมพ ์The Wall 
Street Journal Asia  และ The Yomiuri Shimbun รวมถึง การจดัส่งใหแ้ก่หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารอีกหลายฉบบัดว้ย  
ดงัรายละเอียดท่ีแสดงในตารางดา้นล่างเช่นกนั โดยการใหบ้ริการดงักล่าวของบริษทัฯ เป็นแบบ One Stop Service เพ่ือ
ความสะดวกของเจา้ของส่ิงพิมพใ์นการติดต่อประสานงาน และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน สาํหรับฐานขอ้มูลออนไลน์
ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑใ์นรูปแบบดิจิตอลท่ีบริษทัฯ เห็นวา่เป็นแนวโนม้ของหลายสาํนกัพิมพ ์จึงไดเ้ร่ิมติดต่อเพ่ือเป็นตวัแทน
ขายสมาชิกฐานขอ้มูลออนไลน์ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงบริษทัไดรั้บอนุญาตจาก Britannica ใหเ้ป็นตวัแทนเป็นบริษทัแรก 
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ลาํดบัที่ ประเภท/หมวด/ ช่ือหนังสือ จํานวนหัว บริการทีเ่กีย่วข้องของบริษัทฯ * 

1 หนังสือพมิพ์ 2  
1. The Yomiuri Shimbun 1 1,2,3,4,5 
2. The Wall Street Journal Asia 1 1,2,4,5 

2 นิตยสาร 146  
 1. Automotive & Motorcycle 7 2,5 
 2. Business & Finance 15 2,5 
 3. Computer & Electronics 6 2,5 
 4. Entertainment 11 2,5 
 5. Health & Fitness 7 1,2,3,5 
 6. Home & Garden 7 2,5 
 7. Kids & Teens 25 2,5 
 8. Men 3 2,5 
 9. News & Current Affairs 19 1,2,5 
 10. Science & Nature 6 2,5 
 11. Sports & Recreation 5 2,5 
 12. Women 20 2,5 
 13. Cooking & Food 9 2,5 
 14. Travel & Vacation 6 1,2,5 

3 หนังสือ 1  
 1. Veg Haven Guidebooks 1 1 

4 ฐานข้อมูลออนไลน์ 1  
 1. Britannica 1 2 

รวมทั้งหมด 150  
ท่ีมา: บริษทัฯ 
หมายเหตุ: * บริการท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ 
1. ตวัแทนจาํหน่ายวางร้าน  2.  ตวัแทนขายสมาชิก 3.  ตวัแทนขายโฆษณา 4.  รับจา้งพิมพ ์ 5. รับจา้งจดัส่ง 
 
4.2.2  ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย 
ในกรณีหนงัสือพิมพ ์The Yomiuri Shimbun ซ่ึงเป็นหนงัสือพิมพภ์าษาญ่ีปุ่นนั้น กลุ่มลูกคา้เป้าหมายคือ ชาวญ่ีปุ่นและ
ครอบครัวท่ีมาพาํนกัและทาํงานในประเทศไทยทั้งชัว่คราวและเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงมีการสมคัรสมาชิกเป็นรายเดือน
เท่านั้น ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดพ้ยายามขยายตลาด โดยเพ่ิมทางเลือกในการเป็นสมาชิกระยะยาว เช่น 2 ปี 1 ปี และ 6 เดือน
เป็นตน้ ในส่วนหนงัสือพิมพ ์The Wall Street Journal Asia กลุ่มเป้าหมายคือ นกัธุรกิจชาวต่างชาติ  นกัธุรกิจและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงชาวไทยท่ีตอ้งการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลอพัเดทในภมิูภาคเอเชีย และทัว่โลก  
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บริษทัฯ ยงัเดินหนา้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยงักลุ่มท่ีมีความสนใจนิตยสารต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน  เพ่ือใหส้ามารถบริการ
ลกูคา้ไดต้รงกลุ่มมากข้ึน บริษทัไดแ้บ่งสินคา้ออกเป็น 14 หมวด ดงัน้ี 
Automotive & Motorcycle กลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่ เป็นเจา้ของร้านขายรถยนต ์และผูท่ี้ช่ืนชอบการขบัรถ และผู ้
ท่ีติดตามการออกรถรุ่นใหม่ๆ   
Business & Finance มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นนกัธุรกิจ และนกับญัชีการเงิน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศท่ีอยูใ่น
ประเทศไทย แต่ปัจจุบนั บริษทัฯ กาํลงัขยายกลุ่มเป้าหมายไปยงักลุ่มนกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาดา้นธุรกิจ ซ่ึงปัจจุบนัมีความ
สนใจในนิตยสารภาษาต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน  
Computer & Electronics มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นผูป้ระกอบการดา้นคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
รวมถึงคนทาํงานดา้น IT นกัศึกษา และบุคคลทัว่ๆไปท่ีสนใจในดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการส่ือสารทุกชนิด  
Entertainment มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั เป็นกลุ่มวยัรุ่นและวยัทาํงานท่ีช่ืนชอบการติดตามข่าวของดารา ภาพยนตร์ 
และข่าวบนัเทิงทัว่ไป 
Health & Fitness มีกลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกั เป็นสถานประกอบการดา้นสุขภาพ เช่น ร้านสปา ร้านอาหาร โรงพยาบาล
สถานท่ีออกกาํลงักาย และรวมถึงบุคคลทัว่ไปท่ีรักสุขภาพ  
Home & Garden มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั เป็นพ่อบา้น แม่บา้น และคนทาํงานท่ีสนใจในการตกแต่งบา้นและสวน
ของตนเอง และผูป้ระกอบธุรกิจบา้นและสวน เพ่ือดูแนวโนม้ความตอ้งการของลกูคา้ 
Kids & Teens มีกลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัเป็นเยาวชน อาย ุ7-19 ปี 
Men มีกลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัเป็นผูช้าย ท่ีชอบติดตามดาราคนโปรดของตนเอง ผา่นภาพและเน้ือข่าวท่ีน่าสนใจ 
News & Current Affairs มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นนกัธุรกิจ นกัวิชาการ กลุ่มนกัศึกษา ท่ีช่ืนชอบการติดตามข่าว
และสนใจในการวเิคราะห์ข่าวในเชิงลึก   
Science & Nature มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นนกัวิชาการ นกัธรรมชาตินิยม นกัศึกษาท่ีสนใจวิทยาศาสตร์ และ
ธรรมชาติ 
Sports & Recreation มีกลุ่มลูกคา้ คือ บุคคลทุกเพศ ทุกวยัท่ีรักในกีฬาท่ีตนเองช่ืนชอบ เช่น ฟุตบอล กอล์ฟ 
บาสเกตบอล รวมถึงนกัเดินทางท่ีสนใจสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
Women มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั เป็นบุคลทัว่ไปท่ีสนใจในเร่ืองแฟชัน่ ดารา ข่าวบนัเทิงต่างๆ กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่
เป็นผูห้ญิง 
Cooking & Food มีกลุ่มเป้าหมายหลกั เป็นแม่บา้น และคนทาํงานท่ีมีความสนใจทาํอาหาร ตอ้งการหาความรู้เพ่ิมเติม
เก่ียวกบัเมนูอาหาร และสาระน่ารู้ของอาหารต่างๆ 
Travel & Vacation มีกลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นนกัธุรกิจ และบุคคลทัว่ไปท่ีตอ้งการขอ้มูลแนะนาํการท่องเท่ียว 
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 นอกจากน้ี บริษทัยงัรับจดัจาํหน่ายหนังสือเล่ม โดยหนังสือท่ีนาํเขา้มาเป็นหนังสือประเภทไกด์บุ๊คแนะนาํ
ร้านอาหารมงัสวรัิติ เพ่ือตอบสนองลกูคา้กลุ่มท่ีสนใจเร่ืองสุขภาพ 
 

ปัจจุบนับริษทัไดข้ยายผลิตภณัฑ์ไปยงัขอ้มูลประเภทดิจิตอล โดยเป็นตวัแทนจาํหน่ายสมาชิกฐานขอ้มูล
ออนไลน์ใหก้บับริทานิกา้ (Britannica) ซ่ึงเป็นแบรนดท่ี์ไดรั้บความเช่ือถือมายาวนานในฐานะผูผ้ลิตสารานุกรมคุณภาพ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนสองภาษา 

 
4.2.3  การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

การจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศของบริษทัฯ จะมีช่องทางการจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนัไปตามท่ีสํานกัพิมพ์
เจา้ของลิขสิทธ์ิใหสิ้ทธิไวใ้นสัญญาการเป็นตวัแทนจาํหน่ายของแต่ละส่ิงพิมพ ์โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท 
ดงัน้ี 
ก) ร้านหนงัสือ และแผงหนงัสือ (Newsstand): บริษทัฯ เป็นตวัแทนจาํหน่ายกระจายส่ิงพิมพไ์ปท่ีร้านหนงัสือ และแผง
หนงัสือให้แก่ผูผ้ลิตส่ิงพิมพเ์พียงรายเดียวในประเทศไทย (Exclusive) ซ่ึงนาํไปจาํหน่ายต่อให้กบัผูอ้่านโดยตรง ซ่ึง
บริษทัฯ มีจุดกระจายส่ิงพิมพต่์างประเทศผา่นช่องทางน้ีรวมกนัทั้งส้ินมากกวา่ 400 แห่ง  
ข) สมาชิก: บริษทัฯ เป็นตวัแทนในการบอกรับสมาชิกส่ิงพิมพต่์างประเทศ ซ่ึงระยะเวลาการเป็นสมาชิกนั้นมีความ
หลากหลายข้ึนกบัประเภทหนงัสือพิมพ ์หรือนิตยสาร เช่น ราย 1 เดือน ราย 1 ปี ราย 2 ปี เป็นตน้ ส่ิงพิมพด์งักล่าวจะถูก
จดัส่งถึงสถานท่ีท่ีผูเ้ป็นสมาชิกระบุไว ้โดยผูจ้ดัส่งท่ีบริษทัฯ หรือผูผ้ลิตส่ิงพิมพเ์ป็นผูจ้า้ง สําหรับสมาชิกฐานขอ้มูล
ออนไลน์จะเป็นการสมคัรแบบรายปีในนามสถาบนัการศึกษาเพ่ือนกัศึกษา หรือนกัเรียนในสถาบนั โดยเม่ือบอกรับเป็น
สมาชิก บริษทัจะมีการประสานงานใหเ้ปิดระบบฐานขอ้มูลเพ่ือสมาชิกเขา้ใชง้านไดผ้า่นหนา้เวบ็ไซตท่ี์กาํหนด 
ค) Bulk:  ในช่องทางน้ี บริษทัฯ เป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศหวัละหลายเล่มใหแ้ก่ผูซ้ื้อเพียงรายเดียว เช่น 
โรงแรม สายการบิน และองคก์รต่างๆ เป็นตน้ โดยสาํนกัพิมพเ์จา้ของส่ิงพิมพต่์างประเทศนั้นๆ จะมีการกาํหนดลกัษณะ
การจาํหน่ายและจาํนวนเล่มท่ีจาํหน่ายในแบบ Bulk ท่ีแตกต่างกนัไป  
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ตารางแสดงรายละเอยีดช่องทางการจัดจําหน่ายส่ิงพมิพ์ต่างประเทศหัวต่างๆ ของบริษัทฯ 

ลาํดบั
ที ่

ประเภท/หมวด/ ช่ือหนังสือ แผงหนังสือและ
ร้านหนังสือ 

สมาชิก Bulk 

1 หนังสือพมิพ์    
1. The Yomiuri Shimbun x x x 
2. The Wall Street Journal Asia x x  

2 นิตยสาร    
1. Automotive & Motorcycle  x  
2. Business & Finance  x  
3. Computer & Electronics  x  
4. Entertainment  x  
5. Health & Fitness x x  
6. Home & Garden  x  
7. Kids & Teens  x  
8. Men  x  
9. News & Current Affairs x x x 
10. Science & Nature  x  
11. Sports & Recreation  x  
12. Women  x  

 13. Cooking & Food  x  
 14. Travel & Vacation x x  

3 หนังสือ    
1. Veg Haven Southeast Asia x   

4 ฐานข้อมูลออนไลน์    
1. Britannica  x  

 
4.2.4  กลยทุธ์การแข่งขนั 

สาํหรับธุรกิจน้ี หากบริษทัฯ สามารถทาํยอดจาํหน่ายไดเ้พ่ิมข้ึน บริษทัฯ จะไดรั้บค่าคอมมิชชัน่หรือส่วนลดใน
สัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั บริษทัฯ จึงมีนโยบายมุ่งเนน้การเพ่ิมยอดจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศท่ีบริษทัฯ เป็นตวัแทน
จาํหน่ายอยู่แลว้ในปัจจุบัน โดยการขยายช่องทางการจัดจาํหน่ายไปยงัช่องทางใหม่ๆ เช่น การจาํหน่ายแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ผา่นเวบ็ไซตซ่ึ์งเป็นการจดัจาํหน่ายท่ีมีตน้ทุนตํ่าและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดร้วดเร็ว และการจาํหน่ายผา่น
ศูนยบ์ริการการขายสมาชิก (Subscription Center) ซ่ึงบริษทัฯ มีแผนท่ีจะจดัตั้งข้ึนโดยรวบรวมส่ิงพิมพข์องบริษทัฯ เอง
และพนัธมิตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูอ้่าน เป็นตน้  
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อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีเป้าหมายในการเพ่ิมการเป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศหัวใหม่ โดย
มุ่งเนน้ส่ิงพิมพด์า้นธุรกิจ และเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูอ้่านทุกกลุ่ม และเพ่ิมความหลากหลายของส่ิงพิมพ ์ใน
ปี 2555 บริษทัจึงไดแ้บ่งการขายส่ิงพิมพอ์อกเป็น 2 ประเภทคือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร โดยในส่วนของนิตยสารได้
แบ่งสินคา้ออกเป็น 14 กลุ่ม ดงันั้นพนกังานของบริษทัสามารถเจาะตลาดตามลกูคา้ใหต้รงกลุ่มได ้

บริษทัฯ จะพิจารณาความตอ้งการของผูบ้ริโภคในประเทศไทยจากปริมาณการขายตามแผงหนงัสือและร้าน
หนังสือ เม่ือบริษทัฯ เห็นแนวโน้มความเป็นไปไดใ้นการทาํกาํไรจากการเป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพด์งักล่าวแลว้ 
บริษทัฯ จะทาํการติดต่อสาํนกัพิมพเ์จา้ของส่ิงพิมพเ์พ่ือขอเป็นตวัแทนจาํหน่ายต่อไป นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีกลยทุธ์
เฉพาะในแต่ละช่องทางการจดัจาํหน่ายดงัน้ี 
ก) ร้านหนงัสือ และแผงหนงัสือ (Newsstands)  
บริษทัฯ มุ่งเน้นการติดต่อ และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัร้านหนังสือขนาดใหญ่เป็นหลกั เน่ืองจากมีสาขามาก และ
สามารถเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ไดม้ากกวา่ร้านหนงัสือ หรือแผงหนงัสือท่ีมีขนาดเลก็ 
ข) สมาชิกแก่บุคคลทัว่ไป (Subscription) 
บริษทัฯ มีการจดักิจกรรมการตลาดโดยจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศอ่ืนๆ ให้แก่สมาชิกในราคาท่ีตํ่ากว่าราคาหนา้ปก 
หรือตํ่ากวา่ราคาท่ีจาํหน่าย ณ แผงหนงัสือ รวมถึงมีการมอบของสมนาคุณในกรณีสมคัรเป็นสมาชิกส่ิงพิมพก์บับริษทัฯ 
ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการชกัชวนให้ผูอ้่านสมคัรสมาชิกกบับริษทัฯ โดยผ่านช่องทางหลกัคือ การชกัชวนทางโทรศพัท์ การ
ออกร้านในงานสัปดาห์หนงัสือ การโปรโมทผา่นเวบ็ไซต ์และการส่งอีเมลและเอกสารไปยงัผูอ้่านท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย
โดยตรง เป็นตน้ 
ค) สมาชิกแก่โรงแรม องคก์รทัว่ไป (Bulk) 
บริษทัฯ มีทีมการขายท่ีติดต่อกบัสายการบิน โรงแรม สถาบนัการศึกษา และ องคก์รอ่ืนๆ โดยตรงเพ่ือชกัชวนใหอ้งคก์ร
เหล่านั้นซ้ือส่ิงพิมพต่์างประเทศแบบ Bulk จากบริษทัฯ 
 
4.2.5  บริการจดัพิมพ ์จดัส่งและกระจายสินคา้ 

ปัจจุบนั สาํนกัพิมพเ์จา้ของหนงัสือพิมพ ์The Yomiuri Shimbun และ The Wall Street Journal Asia ไดว้า่จา้ง
บริษทัฯ ใหด้าํเนินการจดัพิมพห์นงัสือพิมพ ์โดยบริษทัฯ ไดใ้ชบ้ริการโรงพิมพใ์นเครือเนชัน่ ไดแ้ก่ บริษทั ดบับลิวพีเอส  
(ประเทศไทย) จาํกดั ในการจดัพิมพห์นงัสือพิมพด์งักล่าว  หลงัจากนั้นสํานกัพิมพเ์จา้ของส่ิงพิมพท์ั้งสอง ไดว้่าจา้ง
บริษทัฯ กระจายหนงัสือพิมพต์ามช่องทางการจาํหน่ายต่างๆ โดยบริษทัฯ ไดว้่าจา้งบริษทัในเครือเนชัน่ ไดแ้ก่ บริษทั 
เอน็เอม็แอล จาํกดั เป็นผูก้ระจายหนงัสือให้  ในส่วนของนิตยสารต่างประเทศนั้น สาํนกัพิมพเ์จา้ของส่ิงพิมพจ์ะผลิตใน
ต่างประเทศ และจดัส่งใหแ้ก่ลกูคา้โดยวา่จา้งบริษทัฯ หรือผูจ้ดัส่งรายอ่ืน   

 
สรุปสาระสาํคญัของสัญญาตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศ 

ในการเป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศ บริษทัฯ จะทาํสัญญาเป็นตวัแทนจาํหน่ายกบัเจา้ของส่ิงพิมพ์
ซ่ึงเป็นสํานกัพิมพต่์างประเทศจาํนวนหลายราย โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลา 1 ปีสาํหรับสัญญาตวัแทนจาํหน่ายนิตยสาร 
และมีสิทธิต่ออายุสัญญาไดใ้นราคาและเง่ือนไขเดิม สําหรับสัญญาตวัแทนจาํหน่ายหนงัสือพิมพจ์ะหมดอายเุม่ือมีการ
ยกเลิกสัญญา  ทั้งน้ี เจา้ของส่ิงพิมพส์ามารถยกเลิกสัญญาได ้หากกลุ่มบริษทัฯ ทาํผิดสัญญา และ/หรือมีปัญหาดา้น
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การเงิน และ/หรืออยู่ในสถานะล้มละลาย และ/หรือเม่ือมีการแจ้งอีกฝ่ายล่วงหน้า เป็นตน้ โดยบริษัทฯ จะได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นสัดส่วนของปริมาณท่ีจาํหน่าย และค่าคอมมิชชัน่จากการขายสมาชิก  

 
4.2.6 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนัในธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศ 
 ยอดการจาํหน่ายส่ิงพิมพจ์ากต่างประเทศรวมถึงฐานขอ้มูลออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัการเติบโตของกลุ่ม
ลกูคา้ของส่ิงพิมพต่์างประเทศ ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 
ก) กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาพกัในโรงแรมต่างๆ ทัว่ประเทศไทย ถือเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัในการจาํหน่าย

หนังสือพิมพแ์ละนิตยสารต่างประเทศของบริษทัฯ จากขอ้มูลของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย คาดว่าปี 2555 มี

นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเขา้มาในประเทศไทยจาํนวน 21.6 ลา้นคน ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 2.5 ลา้นคนจากปี 2554 โดยมีอตัราเติบโตท่ี

ร้อยละ 13 

ข) กลุ่มชาวต่างชาติท่ีอาศยัในประเทศไทย  
ชาวต่างชาติท่ีอาศยัในประเทศไทยเป็นเวลา 1 เดือนข้ึนไป ถือเป็นกลุ่มลูกคา้สาํคญัท่ีสนใจอ่านนิตยสารและ

หนงัสือพิมพจ์ากต่างประเทศ จากขอ้มูลสาํนกัตรวจคนเขา้เมือง พบวา่ในปี 2555 ชาวต่างชาติท่ีอาศยัชัว่คราวในประเทศ
ไทยซ่ึงรวมถึงผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย ผูท่ี้เขา้มาประกอบธุรกิจ นักการทูต และขา้ราชการ เป็นตน้ มีจาํนวนรวม
ประมาณ 2,374,584 คน เพ่ิมข้ึน 454,390 คนจากปี 2554 โดยมีอตัราเติบโตท่ีร้อยละ 24 
ค) กลุ่มคนไทยท่ีสนใจส่ิงพิมพจ์ากต่างประเทศ   

คนไทยกลุ่มวยัทาํงานและนกัธุรกิจ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง และนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไปท่ีใหค้วาม

สนใจข่าวสารต่างประเทศ ถือเป็นกลุ่มลูกคา้สําคญัท่ีสนใจอ่านนิตยสารและหนังสือพิมพจ์ากต่างประเทศ ซ่ึงลูกคา้   

กลุ่มน้ีมีแนวโนม้เติบโตข้ึนเร่ือยๆ 

ง) กลุ่มสถาบนัการศึกษา 
สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาโดยทัว่ไปเร่ิมแบ่งงบประมาณเพ่ือการซ้ือส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์มากข้ึน 

รวมถึงการรับฐานขอ้มูลเพ่ือการสืบคน้ในสาขาวิชาต่างๆ จาํนวนสถาบนัทั้งในสังกดัรัฐและเอกชนมีทั้งส้ิน 146 แห่ง 
สาํหรับโรงเรียนนานาชาติไดมี้การนาํเทคโนโลยทีนัสมยัอยา่งกระดานอจัฉริยะ (Smart Board) มาใชใ้นหอ้งเรียน ซ่ึงทาํ
ใหค้วามตอ้งการดิจิตอลคอนเทนทท่ี์ใชง้านบนกระดานอจัฉริยะมีมากข้ึนตามไปดว้ย โรงเรียนสองภาษากเ็ร่ิมมีแนวทาง
ท่ีคลา้ยกนั ตลาดดิจิตอลคอนเทนท์จึงนับว่ามีโอกาสท่ีดีในการเติบโต ในขณะท่ีไม่มีค่าใช้จ่ายดา้นการจดัเก็บ หรือ      
ลอจิสติกส์ 

ในส่วนสภาวะการแข่งขนัของธุรกิจบริการเป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพจ์ากต่างประเทศประเภทสมาชิกนั้น 
นบัวา่มีคู่แข่งนอ้ยราย โดยมีคู่แข่งหลกัจาํนวน 3 ราย ไดแ้ก่ บจก.  แมกกาซีน อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย)  บมจ. 
โพสต ์พบัลิชช่ิง   และกลุ่ม บจก. นิวสเปเปอร์ไดเร็คท ์ ส่วนตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพป์ระเภทแผงหนงัสือหรือร้านคา้ มี
คู่แข่งจาํนวนหลายราย ซ่ึงประกอบดว้ยคู่แข่งท่ีเป็นร้านหนงัสือขนาดใหญ่ท่ีมีจาํนวนหลายสาขา เช่น บริษทั เอเซียบุ๊คส์ 
จาํกดั และคู่แข่งรายยอ่ยอ่ืนๆ เป็นตน้ 
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4.3  สายธุรกจิดิจิตอล   
ลกัษณะของการให้บริการ  
4.3.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์  
1.1.1 ดาํเนินธุรกิจการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์หลากหลายแนวท่ีสอดคลอ้งกบัรสนิยมการอ่านในแต่
ละไลฟ์สไตล ์ดงัน้ี 
การบริหารและการจัดการ (Business and Management)   
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการบริหารและการจดัการ รวมถึงเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบญัชี 
การตลาด ภาษี และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ  
ภาษา (Language)  
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะดา้นภาษา 
ศาสนาและปรัชญา (Religion and Philosophy)  
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ คาํสอนทางศาสนา และปรัชญา 
นวนิยาย และวรรณกรรม (Fiction & Literature)  
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์แนวนวนิยายและวรรณกรรมของนกัเขียนไทย และนกัเขียนต่างประเทศท่ีแปลเป็นภาษาไทย 
การ์ตูน (Comics)  
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์แนวการ์ตนูท่ีใหค้วามบนัเทิง ความเพลิดเพลินในการอ่านสาํหรับเดก็และเยาวชน 
นิทาน (Story Book)  
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์แนวนิทานท่ีใหค้วามบนัเทิง ความเพลิดเพลินในการอ่านสาํหรับเดก็และเยาวชน 
หมวดทัว่ไป (General Interest)   
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีเน้ือหาหลากหลาย ครอบคลุมความสนใจดา้นต่างๆ อาทิ สุขภาพและความงาม อาหาร การ
พฒันาตนเอง ไลฟ์สไตล ์ท่องเท่ียว และชีวติคนดงั 
 
1.1.2 ดาํเนินธุรกิจการผลิตและจดัจาํหน่ายแอพพลิเคชัน่ในรูปแบบมลัติมีเดีย อาทิการสอนทาํอาหาร, ฝึกโยคะ และการ
พฒันาภาษา 
 
4.3.2 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัคือผูท่ี้มีอาย ุ 15-35 ปี เป็นผูรั้กการอ่านหนงัสือในแนวต่างๆ เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีไลฟ์สไตลช์อบ
การอ่านหนงัสือในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์และซ้ือสินคา้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  
 
4.3.3 การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 
ปัจจุบนับริษทัฯ ทาํการจดัจาํหน่ายผา่นช่องทางการจาํหน่ายประเภทต่างๆ ดงัน้ี 
แอพพลเิคช่ันของบริษัทฯ - เป็นช่องทางจดัจาํหน่ายผา่นระบบปฏิบติัการของ Apple และ Android  
แอพพลเิคช่ันของพนัธมิตร - เป็นช่องทางจดัจาํหน่ายผา่นระบบปฏิบติัการของ Apple และ Android  
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เวบ็ไซต์ - เป็นช่องทางจดัจาํหน่ายผา่นเวบ็ไซตข์องพนัธมิตร  
บูธจําหน่ายหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ - เป็นการจดับูธจาํหน่ายหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์แก่ผูอ้่านโดยตรงในงานต่างๆ ท่ีสาํคญั 
เช่น งานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ และงานมหกรรมหนงัสือระดบัชาติ เป็นตน้  
4.3.4 กลยุทธ์การแข่งขัน 
1) พฒันา คดัเลือกส่ิงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ีมีคุณภาพ โดยให้มีความหลากหลาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและไลฟ์
สไตลข์องผูบ้ริโภค 
2) ดาํเนินการทาํรายการส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง และทาํกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกบัพนัธมิตร 
3) ดาํเนินการทาํการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์ผ่านส่ือต่างๆเพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ต่อเน่ือง 
4) ดาํเนินการทาํกิจกรรมการตลาดเพ่ือส่ือสารไปถึงลกูคา้ในการสร้างการรับรู้ และการจาํหน่ายส่ิงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 
4.3.5 ภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขันธุรกจิดจิิตอล 
 อุตสาหกรรมส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ สภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจยงัไม่สูง 
แนวโนม้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่นคอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ และอุปกรณ์แบบพกพาต่างๆ ในการ
คน้หาขอ้มูลมากข้ึนเร่ือยๆ รวมถึงการส่ือสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ และการอ่านหนงัสือผา่นอุปกรณ์ต่างๆ อีกทั้ง 
ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตและโทรศพัทมื์อถือต่างแข่งขนักนัลงทุนในการพฒันาเครือข่ายเพ่ือให้ผูบ้ริโภคสามารถใชง้าน
ไดอ้ย่างรวดเร็ว และเปิดตวัโทรศพัท์มือถือ อุปกรณ์แบบพกพารุ่นใหม่ และระบบปฏิบติัการท่ีรองรับการใชง้านกบั
ส่ิงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์มากข้ึน  

แต่ละสํานักพิมพใ์ห้ความสนใจในการทาํส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์อย่างมาก โดยผลิตส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์
หลากหลายแนว เพ่ือสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละไลฟ์สไตล์ อาทิแนวบริหารและการจดัการ, 
สุขภาพ, อาหาร, ท่องเท่ียว, ภาษา, ศาสนา, จิตวิทยา, ชีวประวติั, วรรณกรรม, รถยนต,์ คอมพิวเตอร์. ตกแต่งบา้น, 
การ์ตนู และอ่ืนๆ  

ช่องทางการจาํหน่ายส่ิงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์เร่ิมขยายตวัมากข้ึน ทั้งร้านหนงัสือ สาํนกัพิมพ ์ผูใ้หบ้ริการมือถือ 
บริษัทพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ลงทุนพัฒนาจําหน่ายส่ิงพิมพ์อิ เล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต ์
สถาบนัการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัเร่ิมใหค้วามสนใจในการทาํแอพพลิเคชัน่ส่ิงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์ของตนเอง เพ่ือให้
นกัศึกษาดาวน์โหลดส่ิงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์ของมหาวทิยาลยัและสาํนกัพิมพต่์างๆ เพ่ือการศึกษา 

โดยภาพรวม อุตสาหกรรมส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตสูงมากในอนาคต 
ดว้ยปัจจยัต่างๆ ทั้งพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเอง  การพฒันาเทคโนโลย ีการพฒันาอุปกรณ์พกพา การลงทุนพฒันาส่ิงพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรต่างๆ ซ่ึงจะทาํให้ผูบ้ริโภคเข้าถึงส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกสบายและมีความ
หลากหลายมากกวา่เดิม 
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4.4  ธุรกจิโทรทศัน์ดาวเทยีมสําหรับเยาวชน 
4.4.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

พ้ืนฐานของกลุ่มบริษทัฯ เป็นบริษทัท่ีอยู่ในธุรกิจส่ิงพิมพ ์ในขณะท่ีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนไป กลุ่ม
บริษทัฯ จึงรุกเขา้มาในธุรกิจโทรทศัน์ เพ่ือกา้วทนัผูบ้ริโภค รวมถึงยงัเป็นช่องทางในการส่งเสริมธุรกิจส่ิงพิมพท่ี์มีอยู ่
รวมถึงการวางแนวทางธุรกิจในอนาคตเพ่ือใหส้ามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งครบวงจรโดยมีแผนจดัทาํช่องโทรทศัน์ดาวเทียม
ผา่นระบบ C Band สาํหรับเยาวชนอาย ุ4-12 ปี โดยเนน้การทาํรายการใหมี้ความสนุก ไดส้าระอยา่งสร้างสรรค ์ โดยตั้ง
พนัธกิจไวว้า่จะเป็น “Kid’s better TV for a better world tomorrow” ประกอบกบัความเช่ือท่ีวา่ ทีวีเป็นผูป้กครองคนท่ี
สามของเดก็รองจากพอ่แม่ และครู จึงทาํใหเ้กิดความหลากหลายดว้ยวิธีการนาํเสนอและส่ือสารกบัเด็ก ทั้งน้ียงัมีการคดั
กรองรายการท่ีเหมาะสมกบัเดก็วยัต่างๆ ท่ีรวมทั้งความบนัเทิงและสาระความรู้มาอยูด่ว้ยกนัอยา่งลงตวั 
 
4.4.2 ภาวะตลาดอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกจิโทรทศัน์ดาวเทยีม 

สาํหรับปี 2555 นบัเป็นปีท่ีตลาดอุตสาหกรรมโทรทศัน์ไม่ไดจ้าํกดัอยูแ่ค่การแข่งขนัระหวา่งแพลตฟอร์มการ
รับชมโทรทัศน์เดียวกัน แต่ยงัรวมไปถึงการแข่งขันกันอย่างรุนแรงและร่วมมือกันข้ามแพลตฟอร์มระหว่าง
ผูป้ระกอบการทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นฟรีทีวี โทรทศัน์ดาวเทียม และเคเบิลทีวี ซ่ึงรวมถึงไปกระแสของทีวีดิจิตอล ซ่ึง
กาํลงัจะเขา้มามีบทบาทเป็นอีกทางเลือก ท่ียอ่มส่งผลถึงภาพการแข่งขนัของธุรกิจโทรทศัน์ดาวเทียมในปี 2556  

จากการสํารวจของบริษทั เอจีบี นีลเส็น (ประเทศไทย) จาํกดั พบว่าอตัราส่วนของผูช้มโทรทศัน์ผ่านจาน
ดาวเทียมและเคเบิลทีวีมีมากถึงร้อยละ 50 ของจาํนวนครัวเรือนทั้งหมด ซ่ึงในประเทศไทยมีจาํนวนครัวเรือนประมาณ 
11 ลา้นครัวเรือน หรือสามารถเขา้ถึงคนดูมากกวา่ 38.5 ลา้นคน (1 ครอบครัวมีจาํนวนสมาชิกเฉล่ีย 3.5 คน) ซ่ึงทาํใหก้าร
รับชมโทรทศัน์ 6 ช่องฟรีทีว ีและช่องทีวดีาวเทียม มีฐานผูช้มท่ีไม่แตกต่างกนั  

อตัราการเพ่ิมของเคเบิลทีวีดาวเทียมและจานดาวเทียมในปี 2555 มีประมาณร้อยละ 0.7-1 ต่อเดือน หรือ
เพ่ิมข้ึนประมาณเดือนละ 150,000-200,000 ครัวเรือน หรือปีละประมาณ 2-2.4 ลา้นครัวเรือน โดยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2.2 ลา้นครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 56 ของครัวเรือนท่ีมีเคเบิลทีวีและจานดาวเทียม 
หมายความวา่เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 15  ถือเป็นปีท่ีมีอตัราการเพ่ิมสูงข้ึนมากกวา่ปีก่อนหนา้ 

สาํหรับในเขตเทศบาลหรืออาํเภอเมืองของทุกจงัหวดั มีจาํนวนเพ่ิมข้ึน 3.5 ลา้นครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 57 
ของครัวเรือนทั้งหมด หรือคือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 โดยส่วนใหญ่เป็นการติดตั้งเคเบิลทีว ี

สถานการณ์ดงักล่าวจึงทาํใหผู้เ้ป็นเจา้ของคอนเทนทร์ายใหญ่ ไม่วา่จะเป็นในกลุ่มเอน็เทอร์เทนเมนต ์หรือกลุ่ม
หนงัสือพิมพต่์างมองเห็นโอกาสในการแข่งขนั  ลงทุนเปิดช่องทีวีดาวเทียมอยา่งต่อเน่ืองในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา โดยต่าง
พยายามสร้างความแข็งแกร่งทั้งดา้นคอนเทนท์และการตลาด เพ่ือเขา้สู่การเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมน้ี การแข่งขนัท่ี
รุนแรงและการเพ่ิมข้ึนของช่องโทรทศัน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวีในตลาดปัจจุบนั ทาํใหผู้บ้ริโภคซ่ึงเป็นผูช้ม มีอาํนาจใน
การตดัสินใจเลือกรับชมรายการท่ีตรงกบัความตอ้งการของตวัเองมากท่ีสุด เลือกชมช่องรายการท่ีมีคุณภาพสร้างสรรค ์
และปฏิเสธช่องรายการท่ีไม่มีคุณภาพออกไป  

สาํหรับภาพรวมของอุตสาหกรรมโฆษณาปี 2555 บริษทั เอจีบี นีลเส็น (ประเทศไทย) จาํกดั ไดร้ายงานการใช้
งบประมาณโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ วา่มีมูลค่า 135,428 ลา้นบาท ซ่ึงเติบโตจากปีก่อนร้อยละ 12.42 โดยทุกส่ือมีอตัราการ
เติบโตเพ่ิมข้ึน ประกอบดว้ยส่ือโทรทศัน์ มูลค่า 68,105 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 9.43 หรือมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนกวา่ 5,860 ลา้น
บาทเม่ือเทียบกบัปีก่อน 
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สาํหรับส่ือเคเบิลทีวีและโทรทศัน์ดาวเทียม ในปี 2555 มีการใชเ้งินโฆษณาต่อเดือนราว 800 ลา้นบาท หรือทั้ง
ปีประมาณ 9,600 ลา้นบาท ส่วนในปี 2556 คาดการณ์วา่จะมีเงินโฆษณาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25-30 และจากการขยายตวัของ
ช่องโทรทศัน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี ทีวีดิจิตอล ท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว ส่งผลต่อภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาปี 2556 ใน
ทางบวก เน่ืองจากจะทาํใหเ้กิดส่ือทางเลือกท่ีมากข้ึน ประกอบกบัลูกคา้ซ่ึงเป็นเจา้ของสินคา้ในทอ้งถ่ินต่างๆ กห็นัมาให้
ความสาํคญัในการใชส่ื้อเพ่ือสร้างแบรนด ์เพ่ือเตรียมตวัรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 ซ่ึง
คาดวา่จะมีการจดัสรรงบประมาณดา้นการส่ือสารและการโฆษณาเพ่ิมข้ึนในปีน้ี 

โดยภาพรวมจะเห็นไดช้ดัเจนวา่อตัราการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมโทรทศัน์ดาวเทียม และการจดัสรรเมด็
เงินโฆษณาในส่ือโทรทัศน์ยงัคงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง  จึงเป็นโอกาสในการทาํการตลาดท่ีชัดเจน แม่นยาํไปยงั
กลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นเด็กและผูป้กครอง  รวมถึงการพฒันาในส่วนของคอนเทนทใ์ห้มีคุณภาพตอบโจทยค์วามตอ้งการ
ของผูช้ม รวมไปถึงการดึงงบประมาณเงินโฆษณาจากลูกคา้เอเจนซ่ีท่ีตอ้งการส่ือสารประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการ
ไปยงักลุ่มเป้าหมายดงักล่าว 
 
4.5 ธุรกจิการบริหารลขิสิทธ์ิ (Character  Management) 
4.5.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

กลุ่มบริษทัฯ ประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนลิขสิทธ์ิของคาร์แรคเตอร์การ์ตนูต่างๆ ท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยม
จากต่างประเทศ เพ่ือมาบริหารสิทธิของคาร์แรคเตอร์การ์ตนูนั้นๆ ใหก้บัผูผ้ลิตสินคา้ท่ีสนใจซ้ือลิขสิทธ์ิเพ่ือนาํไปผลิต
เป็นสินคา้ต่างๆ สาํหรับจดัจาํหน่ายภายในประเทศไทย รวมถึงเจา้ของผลิตภณัฑ ์และหา้งคา้ปลีก ท่ีสนใจซ้ือลิขสิทธ์ิเพ่ือ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย นอกจากน้ียงัรวมถึงการทาํการตลาดเพ่ือส่งเสริมใหค้าร์แรคเตอร์การ์ตูนต่างๆ ท่ีบริษทัฯ ดูแล
อยูใ่หเ้ป็นท่ีรู้จกั และไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายมากยิง่ข้ึนในประเทศไทย เพ่ือเป็นการสนบัสนุนใหสิ้นคา้ลิขสิทธ์ิ
ต่างๆ เกิดการบริโภคมากข้ึน ส่งผลใหมี้ยอดขายท่ีดี และเติบโตข้ึนตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัฯ จะไดรั้บผลตอบแทนกลบัคืน
มาในรูปแบบของค่าลิขสิทธ์ิ ณ ปัจจุบนัคาร์แรคเตอร์การ์ตนูลิขสิทธ์ิท่ีบริษทัฯ ไดรั้บสิทธิในการเป็นตวัแทนสาํหรับ
ประเทศไทย มีดงัน้ี  
1) CANIMALS (แคนนิมอลส์) 

CANIMALS เป็นคาร์แรคเตอร์การ์ตูนท่ีมีตน้กาํเนิดจากประเทศเกาหลีใต ้ไดรั้บความนิยมมากในประเทศ
เกาหลีใตเ้อง และประเทศต่างๆในแถบยโุรป รวมถึงตะวนัออกกลาง เน่ืองจากความน่ารัก และโดดเด่นดว้ยรูปแบบตวั
การ์ตูนท่ีแตกต่างจากคาร์แรคเตอร์การ์ตูนอ่ืนๆท่ีมีอยูใ่นตลาดปัจจุบนั รวมถึงมีแอนิเมชัน่ท่ีมีความสนุกสนาน  รวมถึง
สินคา้ลิขสิทธ์ิท่ีมีคุณภาพ ดีไซน์สวยงาม  ท่ียิ่งช่วยส่งเสริมให้ CANIMALS เป็นท่ีรู้จกั และไดรั้บการตอบรับจาก
กลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี  รวมถึงการพฒันาตัวการ์ตูนไปในแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น เกมแอพพลิเคชั่นบนเฟซบุ๊ค 
CANTASIA, สต๊ิกเกอร์ลายแคนนิมอลส์ท่ีใชใ้นโปรแกรมสนทนาทางโทรศพัท ์LINE เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวมี
ส่วนช่วยใหค้าร์แรคเตอร์การ์ตนูแคนนิมอลส์เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดก้วา้ง และมีจาํนวนมากข้ึน 

 
2) YooHoo & Friends (ยูฮูแอนด์เฟรนด์) 

YooHoo & Friends เป็นคาร์แรคเตอร์การ์ตูนท่ีมีตน้กาํเนิดจากประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงไดรั้บความนิยมมาจาก
สินคา้ตุ๊กตาผา้ขน ท่ีปัจจุบนัมีการจาํหน่ายท่ีกระจายไปมากกว่า 50 ประเทศทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย  นอกจากน้ี 
YooHoo & Friends  ยงัไดพ้ฒันาในส่วนของแอนิเมชัน่เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูท่ี้ช่ืนชอบ และหลงรักตวั
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การ์ตูนฯดงักล่าว โดยเน้ือหาในการ์ตูนแอนิเมชัน่ไดส้อดแทรกแง่คิดในเร่ืองของมิตรภาพ ความสามคัคี ความเสียสละ 
รวมถึงการใหค้วามรู้เก่ียวกบัสัตวป์ระเภทต่างๆ โดยใชเ้ป็นคาร์แรคเตอร์การ์ตูน YooHoo & Friends ในการดาํเนินเร่ือง 
โดยจะมีการสรุปทา้ยเร่ืองว่าตวัการ์ตูนแต่ละตวั มีท่ีมาจากสัตวป์ระเภทใด  ซ่ึงเป็นประโยชน์สําหรับผูช้ม ในส่วน
ประเทศไทยนั้น บริษทัฯ ไดเ้ตรียมความพร้อมใหก้บัคาร์แรคเตอร์การ์ตูน YooHoo & Friends เพ่ือท่ีจะเปิดตวัลิขสิทธ์ิ 
โดยการออกอากาศการ์ตนูแอนิเมชัน่ท่ีช่อง KidZone และวางตลาดหนงัสือเสริมทกัษะภายในคร่ึงแรกของปี 2556 น้ี 

 
4.5.2. ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจลิขสิทธ์ิแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ   
 กลุ่มบริษทัผูผ้ลิตสินคา้ประเภทต่างๆ 
 กลุ่มบริษทัเจา้ของผลิตภณัฑ ์
 กลุ่มหา้งสรรพสินคา้ และหา้งคา้ปลีก 
โดยกลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ี มีความตอ้งการท่ีจะนาํลิขสิทธ์ิคาร์แรคเตอร์การ์ตูนไปใชใ้นวตัถุประสงคท่ี์คลา้ยคลึง

กนั คือ ตอ้งการซ้ือลิขสิทธ์ิไปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กบัสินคา้ หรือผลิตภณัฑข์องตนเอง ให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจาก
คู่แข่งในตลาด ซ่ึงคาดหวงัใหย้อดขายของตนเองเติบโตมากยิง่ข้ึน 

 
4.5.3. การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 
 สาํหรับช่องทางการจดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคาร์แรคเตอร์การ์ตนูนั้น บริษทัฯ มุ่งเนน้ท่ีจะเขา้ไปนาํเสนอลิขสิทธ์ิใหก้บั 
บริษทัผูผ้ลิต, เจา้ของผลิตภณัฑ์ และห้างคา้ปลีกโดยตรง เพราะลกัษณะของธุรกิจลิขสิทธ์ิแตกต่างจากสินคา้อุปโภค
บริโภคทัว่ไป 
 
4.5.4. กลยุทธ์การแข่งขัน 
1) คดัเลือกคาร์แรคเตอร์การ์ตนูลิขสิทธ์ิท่ีโด่งดงั และไดรั้บความนิยมในต่างประเทศ 
2) คดัเลือกคาร์แรคเตอร์การ์ตูนลิขสิทธ์ิท่ีมีแอนิเมชัน่ เพราะเป็นตวัช่วยสาํคญัท่ีจะทาํให้ตวัการ์ตูนลิขสิทธ์ินั้นๆ เป็นท่ี

รู้จกัในวงกวา้งอยา่งรวดเร็ว  
3) ใชส่ื้อจากกลุ่มบริษทัในเครือเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์คาร์แรคเตอร์การ์ตนูลิขสิทธ์ิ 
4) สร้างสรรคกิ์จกรรมทางการตลาดท่ีโดดเด่น และแตกต่างเพ่ือใหผู้บ้ริโภครู้จกั และเกิดการจดจาํคาร์แรคเตอร์การ์ตูน

ใหม้ากข้ึน 
5) หาคู่คา้ท่ีมีศกัยภาพ เพ่ือช่วยประชาสัมพนัธ์คาร์แรคเตอร์การ์ตูนผ่านการทาํรายการส่งเสริมการขาย และกิจกรรม

ทางการตลาดอ่ืนๆ 
6) จดักิจกรรมและ School Tour เพ่ือแนะนาํและประชาสัมพนัธ์คาร์แรคเตอร์การ์ตูนกบัผูบ้ริโภคโดยตรง ซ่ึงเป็นการ

เปิดโอกาสใหผู้บ้ริโภคไดส้ัมผสัตวัการ์ตนูอยา่งใกลชิ้ด ทาํใหเ้กิดการยอมรับจากผูบ้ริโภค 
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4.5.5. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกจิการบริหารลขิสิทธ์ิ 
ธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิเป็นธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจ เน่ืองมาจากตวัเลขรวมในตลาดท่ีมีมูลค่าสูง และยงัมี

อตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ปัจจุบนัมีคู่แข่งท่ีมีความไดเ้ปรียบในการดาํเนินธุรกิจเป็นตวัแทนลิขสิทธ์ิจาํนวนมาก 
เพราะคาร์แรคเตอร์การ์ตูนท่ีคู่แข่งไดรั้บสิทธิให้ดูแลเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความนิยมในระดบันานาชาติ โดยมีประเด็น
หลกัของสถานการณ์ตลาดและการแข่งขนั ดงัน้ี คือ 
1) คาร์แรคเตอร์การ์ตูนท่ีได้รับความนิยมในประเทศไทยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มาจากค่ายยกัษ์ใหญ่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุ่น อาทิเช่น วอลต ์ดิสนีย,์ วอร์เนอร์ บรอส, มาร์เวล, ซานริโอ,้ โดราเอมอน, ดรากอ้น
บอล, อุลตร้าแมน, อาราเล่, นารุโตะ และอ่ืนๆ  

2) คาร์แรคเตอร์การ์ตูนดงักล่าวขา้งตน้ถือเป็นคาร์แรคเตอร์การ์ตูนท่ีมีความเป็นอมตะ โด่งดงัมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั บวกกบัความแขง็แกร่งของแผนการตลาดท่ีชดัเจน, แม่นยาํ และท่ีสาํคญัคือมีความต่อเน่ือง ดงัจะเห็นไดจ้าก
มีการออกอากาศแอนิเมชัน่ทางโทรทศัน์ หรือมีภาพยนตร์แอนิเมชัน่เขา้มาฉายท่ีประเทศไทยทุกปี รวมไปถึงการจดั
กิจกรรมท่ียิ่งใหญ่ ส่ิงเหล่าน้ียิ่งตอกย ํ้าภาพความสาํเร็จของคาร์แรคเตอร์การ์ตูนนั้นๆ ในสายตาของผูบ้ริโภคไดเ้ป็น
อยา่งดี 

3) ในเชิงของสินคา้ลิขสิทธ์ิคาร์แรคเตอร์การ์ตูนช่ือดงั สาเหตุท่ียงัคงไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง เพราะ
ค่ายการ์ตูนยกัษใ์หญ่ต่างๆ ไดมี้การพฒันากราฟิกอาร์ตเวิร์กของตวัการ์ตูนเหล่านั้นให้มีความทนัสมยั หลากหลาย 
ตอบโจทยไ์ดทุ้กกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่แรกเกิด จนถึงวยัทาํงาน ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการต่างๆ เลง็เห็น
โอกาสในการทาํธุรกิจจากการซ้ือสิทธิเพ่ือผลิตเป็นสินคา้ และทาํรายการส่งเสริมการขายต่างๆ มากมายดงัท่ีไดเ้ห็น
ในตลาด 

4) เน่ืองจากมูลค่ารวมของตลาดลิขสิทธ์ิในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึงหม่ืนลา้นบาท ทาํให้มีผูส้นใจท่ีจะเขา้มาแบ่งเม็ด
เงินท่ีไดจ้ากค่าลิขสิทธ์ิเป็นจาํนวนมาก ไม่เวน้แมก้ระทัง่คาร์แรคเตอร์การ์ตูนท่ีผลิตโดยบริษทัคนไทย อาทิ กา้น
กลว้ย, ปังปอนด,์ เชลลด์อน, เบิร์ดแลนด,์ บลดัด้ี บนันี  และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

5) นอกจากนั้น ในปีท่ีผา่นมา ยงัมีคาร์แรคเตอร์การ์ตูนหนา้ใหม่ท่ีโด่งดงัมาจากเกมส์แอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ
อาทิ Angry Birds, Plants VS Zombies ฯลฯ ท่ีขยายฐานลกูคา้จากผูท่ี้ใชโ้ทรศพัทมื์อถือไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป ดว้ย
การนําคาร์แรคเตอร์การ์ตูนดังกล่าวไปผลิตเป็นสินคา้  โดยเฉพาะกลุ่มเด็กท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของสินคา้
ลิขสิทธ์ิ ซ่ึงถือเป็นการเขา้มาสู่ธุรกิจลิขสิทธ์ิในรูปแบบใหม่ท่ีมีความน่าสนใจ 

โดยภาพรวมจะเห็นไดช้ัดเจนว่า ธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิในประเทศไทยมีการแข่งขนัท่ีสูงมาก แต่ก็ยงัมี
ช่องทางท่ีจะหารายไดจ้ากธุรกิจลิขสิทธ์ิ หากเรามีคาร์แรคเตอร์การ์ตูนท่ีมีศกัยภาพ บวกกบัการทาํการตลาดท่ีชดัเจน 
แม่นยาํ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์คาร์แรคเตอร์การ์ตูนอยา่งต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ เพ่ือไดรั้บการยอมรับ และ
สร้างความมัน่ใจในตวัการ์ตนูจากกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิต, เจา้ของผลิตภณัฑ ์ร้านคา้ และองคก์รต่างๆ ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญั
ท่ีช่วยสนบัสนุนส่งเสริมใหค้าร์แรคเตอร์การ์ตนูเป็นท่ีรู้จกัและนิยมมากข้ึนในหมู่ผูบ้ริโภค 
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5. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

5.1 อุปกรณ์  
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 และ 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 
      หน่วย: ลา้นบาท 

ประเภททรัพย์สิน 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ภาระผูกพนั 
31 ธ.ค. 
2553 

31 ธ.ค. 
2554 

31 ธ.ค. 
2555 

31 ธ.ค. 
2553 

31 ธ.ค. 
2554 

31 ธ.ค. 
2555 

ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์
ท่ีเช่า 

เจา้ของ 1.72 1.19 0.43 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง
และอุปกรณ์สาํนกังาน 

เจา้ของ 3.08 3.12 6.20 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ยานพาหนะ เจา้ของ 0.33 0.23 0.06 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
รวม  5.13 4.54 6.69    

 
5.2 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ คือ ค่าลิขสิทธ์ิในการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ือ
ส่ิงพิมพป์ระเภทต่างๆ  และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

หน่วย: ลา้นบาท 

ประเภททรัพย์สิน 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 
ค่าลิขสิทธ์ิ 27.19 37.40 43.02 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0.04 1.58 0.39 

รวม 27.23 38.98 43.40 
 
กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายการตดัจาํหน่ายค่าลิขสิทธ์ิโดยพิจารณาจากจาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่างวิธีเส้นตรงภายใน

ระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียอายุสัญญาลิขสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัฯ และการคาํนวณตามจาํนวนเล่มของส่ือส่ิงพิมพท่ี์
จาํหน่ายได้ภายใต้สัญญาลิขสิทธ์ินั้ นๆ โดยเร่ิมตัดจาํหน่ายเม่ือผลิตส่ิงพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ กลุ่มบริษทัฯ ตดัจาํหน่ายโดยวธีิเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัเป็นเจา้ของหวันิตยสารการ์ตูน “Boom” “Jiro” และ “Disney & Me” ซ่ึงไดมี้การจด
ทะเบียนกบัสาํนกัหอสมุดแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรมเรียบร้อยแลว้ 

หมายเหตุ : บริษทั ฯ ยกเลิกการพิมพนิ์ตยสาร Jiro ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2555 
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5.3 สัญญาเช่าทรัพยสิ์นระยะยาว 
กลุ่มบริษทัฯ ไดท้าํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีอาคารสํานักงานและคลงัสินคา้เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงาน โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 
 สัญญาเช่าสาํหรับเป็นสาํนกังาน ท่ีอาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น  29   เลขท่ี  1858/123-124 ถนนบางนา-

ตราด กรุงเทพฯ รวมพ้ืนท่ีประมาณ 735.93 ตารางเมตร ระยะเวลาการเช่า 2 ปี  10 เดือน และสามารถต่ออายุ
สัญญาได ้

 สัญญาเช่าสาํหรับเป็นคลงัสินคา้ อาคารเลขท่ี 42/8 ถนนบางนา-ตราด กม. 4 หมู่ 10 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพฯ จากบริษทั โชติชยัวรกุล จาํกดั ซ่ึงมีพ้ืนท่ีประมาณ 1,800 ตารางเมตร เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และสามารถต่ออายสุัญญาได ้

 สัญญาเช่าสาํหรับเป็นคลงัสินคา้ อาคารเลขท่ี 69/10-11 หมู่ท่ี 2 ซอยวดัหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตาํบล
บางแกว้ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ จากบริษทั สานณรงค ์จาํกดั  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีประมาณ 1,360 ตาราง
เมตร เป็นเวลา    3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 10 กนัยายน 2554 ถึงวนัท่ี 9 กนัยายน 2557 และสามารถต่ออายสุัญญาเช่า
ได ้
 

5.4 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 และ 2555 บริษทัฯ มีเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ี

ควบคุมร่วมกนั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
หน่วย: ลา้นบาท 

ช่ือ 
ความ 
สัมพนัธ์ 

ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุน (ร้อยละ) มูลค่าเงนิลงทุนวธีิราคาทุน  

31 ธ.ค. 
2553 

31 ธ.ค. 
2554 

31 ธ.ค. 
2555 

31 ธ.ค. 
2553 

31 ธ.ค. 
2554 

31 ธ.ค. 
2555 

31 ธ.ค. 
2553 

31 ธ.ค. 
2554 

31 ธ.ค. 
2555 

บริษทั เนชัน่                   
เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 

บริษทัยอ่ย 41.25 41.25 41.25 99.99 99.99 99.99 25.36 25.36 25.36 

บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย - - 0.25 - - 99.99 - - 0.25 
บริษทั เอน็คูปอง จาํกดั บริษทัยอ่ย 1.00 1.00 - 99.98 99.98 - 1.00 1.00 - 
บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์
เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 

กิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนั 

50.00 50.00 50.00 49.99 49.99 49.99 25.05 25.05 25.05 

รวม 51.41 51.41 50.66 

 

ทั้งน้ี บริษทัฯมีนโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ในอนาคต โดยพิจารณาจากปัจจยั
หลกัๆ เช่น  

1) มีความเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจส่ือส่ิงพิมพท่ี์สามารถเอ้ือประโยชน์ (Synergy) ใหแ้ก่กลุ่มบริษทัฯ ได ้ 
2) ผลตอบแทนจากการลงทุน  
3) สถานะทางการเงินของบริษทัท่ีจะลงทุน  
4) ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 
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อยา่งไรก็ตาม โครงการลงทุนของบริษทัฯ ตอ้งผา่นการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตามขอบเขตอาํนาจการอนุมติัท่ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้และตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการ 
กลต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี บริษทัฯ จะส่งตวัแทนของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษทัฯ เขา้ร่วมบริหารงานและดูแลการดาํเนินธุรกิจ ตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดม้อบหมาย โดยบุคคลนั้น
จะตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้ในทางธุรกิจกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือกิจการร่วมคา้นั้นๆ 

 
5.5 นโยบายในการบริหารลกูหน้ีการคา้ 

ในการจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพ ์โดยปกติกลุ่มบริษทัฯ มีการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้โดยเฉล่ียเป็นระยะเวลา 7 วนั  ถึง 
90 วนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 และ 2555 กลุ่มบริษทัฯ มียอดลูกหน้ีการคา้สุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
และค่าเผื่อสินคา้รับคืนจาํนวน 91.08 ลา้นบาท และ 103.10 ลา้นบาท และ 120.37  ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ      จาํนวน 5.07 ลา้นบาท และ 4.32 ลา้นบาท และ 3.12 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีหน้ีสูญและค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญในปีดงักล่าว จาํนวน 0.91 ลา้นบาท และ 0.59 ลา้นบาท และ 1.28 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงในการพิจารณาตั้ง
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายในการประเมินเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของยอดขายในแต่ละเดือน ประกอบ
กบัการพิจารณาประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทั
ฯ มีการตั้ งค่าเผื่อสินคา้รับคืนในการขายพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ส่ือส่ิงพิมพ์สําหรับเยาวชน และหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
ต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 และ 2555 มีจาํนวน 10.49 ลา้นบาท และ 10.17 ลา้นบาท และ 9.56 
ลา้นบาท ตามลาํดบั นโยบายของกลุ่มบริษทั ฯ คือ จะตั้งค่าเผื่อสินคา้รับคืนโดยใชส้ัดส่วนร้อยละของสินคา้รับคืนต่อ
สินคา้ท่ีขายโดยเฉล่ีย 12 เดือนยอ้นหลงั โดยลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯ เป็นลูกหน้ีการคา้ประเภทตวัแทน
ขาย หรือร้านหนงัสือขนาดใหญ่ท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีมานาน และมีการคา้ขายอยา่งสมํ่าเสมอ และกรณีท่ีเป็นลูกคา้ใหม่ 
บริษทัฯ ตอ้งใหต้วัแทนจาํหน่ายดงักล่าววางเงินประกนัค่าสินคา้ตามนโยบายบริษทัฯ 

 
5.6 นโยบายในการบริหารสินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัฯ คือ ส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทต่างๆ  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ  2554  และ 2555  กลุ่ม
บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือสุทธิจากค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั จาํนวน 68.79 ลา้นบาท และ 94.30 ลา้นบาท และ 119.08  ลา้นบาท 
ตามลาํดบั โดยมีค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั จาํนวน 67.20 ลา้นบาท และ 60.12 ลา้นบาท และ 48.70 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือ
คิดเป็นร้อยละ 49.42 และร้อยละ 38.93  และร้อยละ 29.02 ของสินคา้คงเหลือ ตามลาํดบั ซ่ึงในการพิจารณาตั้งค่าเผื่อ
สินคา้ลา้สมยั กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายในการประเมินเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีมีอายมุากกวา่ 1 
ปีข้ึนไปและผลิตครบชุดแลว้ และสัดส่วนร้อยละ 100 ของสินคา้คงเหลือท่ีมีอายมุากกวา่ 3 ปีข้ึนไปแต่ยงัผลิตไม่ครบชุด 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯจะพิจารณาการตั้งค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัตามสินคา้ท่ีคาดว่าจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจ
ตามปกติ  
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6.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 - ไม่มี - 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจดัการ ณ ธนัวาคม 2555

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สํานกัตรวจสอบภายใน 

กรรมการผู้ อํานวยการ 
(นายศิวะพร ชมสวุรรณ) 

ฝ่ายสื่อสาร 
การตลาด 

ฝ่ายบรรณาธิการ 
พอ็กเก็ตบุ๊คส์และหนงัสือ

สําหรับเยาวชน 

ฝ่ายการขาย 
และการตลาด 

ฝ่ายธุรกิจ 
ดิจิตอล 

ฝ่ายธุรกิจ 
โทรทศัน์
ดาวเทียม 

ฝ่ายธุรกิจ 
การบริหาร 
ลขิสทิธิ์ 

ฝ่ายขาย 
โฆษณา 

ฝ่าย
คลงัสนิค้า 

ฝ่ายบญัชี
และการเงิน 

การเงิน ธุรการ บญัชี 
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8.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ  
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ  ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชุดย่อย  ได้แก่ 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่ละคณะมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัน้ี 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ซ่ึง

เป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางดา้นการเงิน การบญัชี การบริหารจดัการ และอ่ืนๆท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัทั้งหมด 9 ท่าน และสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีมีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 
ของคณะกรรมการทั้งหมด ดงัน้ี 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง วนัทีด่าํรงตาํแหน่ง /1 
1 นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ ประธานกรรมการ 17 เม.ย. 55 
2 นางเกษรี กาญจนะวณิชย ์ กรรมการ 24 เม.ย. 55/1 
3 นายเสริมสิน สมะลาภา กรรมการ 9 พ.ย. 54 
4 นายศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการ 24 เม.ย. 55/1 
5 นางสาวมธัยา โอสถานนท ์ กรรมการ 14 ก.พ. 54 
6 นายพนา จนัทรวโิรจน์ กรรมการ 7 เม.ย. 54 
7 นายสมศกัด์ิ เชียร์  จิระนคร กรรมการอิสระ 24 เม.ย. 55/1 
8 นายกรีธา มติธนวรุิฬห์ กรรมการอิสระ 23 เม.ย. 53 
9 นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร กรรมการอิสระ 24 เม.ย. 55/1 

หมายเหตุ :- 
1. /1 วนัท่ีดาํรงตาํแหน่งของกรรมการทั้งคณะตามวาระท่ีกาํหนดตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และท่ีประชุมสามญัประจาํปี 

2555 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2555 มีมติใหด้าํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระ ไดแ้ก่ นางเกษรี กาญจนะวณิชย,์ นายสมศกัด์ิ 
เชียร์  จิระนคร และนายสุธีร์ จินตนานฤมิตร และมีมติแต่งตั้งกรรมการเพ่ิม 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายศิวะพร ชมสุววรณ 

 

กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามแทนบริษัท 
นายสุทธิชยั  แซ่หยุน่ นายเสริมสิน สมะลาภา นายศิวะพร ชมสุวรรณ นางสาวมธัยา  โอสถานนท ์กรรมการสองในส่ีคนน้ีลง
ลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษทั   
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ 
1. กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ  
2. ทาํหนา้ท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสําคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ เช่น วิสัยทศัน์และภารกิจ กล

ยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้ งกาํกับ ควบคุมดูแล (Monitoring and 
Supervision) ใหฝ่้ายจดัการดาํเนินงานตามนโยบายและแผนงานท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมัง่คัง่สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น (Maximize Economic Value and 
Shareholders’ Wealth) 



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 

 53

3. จดัให้มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ของบริษทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้ความเห็นชอบนโยบายดงักล่าว พร้อม
ทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.  ส่งเสริมใหจ้ดัทาํจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจถึงมาตรฐาน
ดา้นจริยธรรม ท่ีบริษทัฯ ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามใหมี้การปฏิบติัตามจริยธรรมดงักล่าวอยา่งจริงจงั 

5.  พิจารณาเร่ืองความขดัแยง้ของผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ พิจารณาการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ 
โดยมีแนวทางท่ีชดัเจนและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั สาํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สีย
จะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ พร้อมทั้งกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัขั้นตอนการดาํเนินการและ
การเปิดเผยขอ้มูลของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐาน และโปร่งใส  

6. จดัให้มีระบบการควบคุมดา้นการดาํเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบและนโยบาย 
และจดัให้มีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี เป็นผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุม
ดงักล่าว และมีการทบทวนระบบต่าง ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 

7. กาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ใหค้รอบคลุมทั้งองคก์ร โดยใหฝ่้ายจดัการเป็นผู ้
ปฏิบติัตามนโยบายและรายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็นประจาํ จดัใหมี้การทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพ
ของการจดัการความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอ และในทุก ๆระยะเวลาท่ีพบว่าระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลงภายใน
ทิศทางท่ีกาํหนด ตลอดจนใหค้วามสาํคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการผดิปกติต่าง ๆ 

8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใด เพ่ือทาํหนา้ท่ีช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารงานของบริษทัฯ ในเร่ืองท่ี
เป็นสาระสําคัญภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ งประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนด
ค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดงักล่าว หรือมอบอาํนาจเพื่อให้คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดงักล่าวมี
อาํนาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษทัฯ อาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอาํนาจนั้น ๆ ได ้
ทั้ งน้ีการมอบอํานาจแก่คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอํานาจท่ีทําให้
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดงักล่าว หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดงักล่าว สามารถอนุมติั
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ี
จะทาํข้ึนกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย รวมทั้งกาํหนดให้ตอ้งขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการทาํรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สําคญัของบริษทัฯ เพ่ือให้สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในกรณีท่ีการดาํเนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการท่านใดหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามประกาศสาํนกังาน กลต. และ/หรือ      ตลาดหลกัทรัพยฯ์)     มีส่วนไดเ้สียหรือมีความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน์ กรรมการและบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้นั้ นไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออาํนาจอนุมัติการ
ดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าว 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณามอบอาํนาจให้แก่คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดดงักล่าวขา้งตน้ในการ
ทาํธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานและการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ โดยไดมี้การกาํหนดขอบเขตและวงเงิน
ในแต่ละระดบัอยา่งชดัเจน ทั้งน้ี ไม่มีการมอบอาํนาจในลกัษณะไม่จาํกดัวงเงินแต่อยา่งใด 

9. จดัทาํรายงานคณะกรรมการประจาํปี และรับผิดชอบต่อการจดัทาํและการเปิดเผยงบการเงิน เพ่ือแสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา เพ่ือนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระทั้งหมด เพ่ือมีความเป็นอิสระในการทาํงานอย่างเต็มท่ี และ
รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยมีขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบได้กาํหนดให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑม์าตรฐานท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด และไดต้ราเป็นกฎบตัรไวอ้ยา่งชดัเจน ประกอบดว้ยจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1 นายสมศกัด์ิ เชียร์  จิระนคร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2 นายกรีธา มติธนวรุิฬห์ กรรมการตรวจสอบ 
3 นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: นายสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร และนาย กรีธา มติธนวรุิฬห์ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทัฯ 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจาํปี) ท่ีถกูตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ
อยา่งเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

2. สอบทานใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ
ภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการประเมินความเส่ียง การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
4. สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
5. พิจารณาคัดเลือกเพ่ือเสนอแต่งตั้ งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระและกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ

ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาท่ี
พบระหวา่งการตรวจสอบ และประเดน็ท่ีผูส้อบบญัชีเห็นวา่เป็นสาระสาํคญั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่
มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือ รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น ให้
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลในการเขา้ทาํรายงานดงักล่าวอยา่ง
ถกูตอ้งครบถว้น  ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

7. จดัทาํรายงานผลการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
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 ความเห็นเก่ียวกบัรายงานท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นชอบหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
 รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯโดยตรง
และคณะกรรมการของบริษทัฯยงัคงมีความรับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอดส่องดูแล   ฝ่ายจดัการมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการจดัเตรียมงบการเงินของ
บริษทัฯ และผูส้อบบญัชีภายนอกมีหนา้ท่ีตรวจสอบงบการเงินดงักล่าว    คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั
ฯ รับทราบร่วมกนัว่าฝ่ายจดัการ  ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลาตลอดจนขอ้มูลความรู้
เร่ืองบัญชี  การตรวจสอบ  ระบบควบคุมภายในและกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มากกว่า
คณะกรรมการตรวจสอบ    ฉะนั้นบทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ไดใ้ห้ประกนัเป็นพิเศษในงบ
การเงินและขอ้มูลการเงินท่ีบริษทัฯ นาํเสนอใหก้บัผูถื้อหุน้และบุคคลอ่ืนๆ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจในการแกไ้ข เปล่ียนแปลง นิยามและคุณสมบติัของกรรมการอิสระ และ
คุณสมบติั ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์ของ
สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ บทบญัญติัของกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระ  คือ  กรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการกิจการของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม มีความเป็นอิสระ

จากผูถื้อหุน้ใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มีความสัมพนัธ์อนัอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน 
ทั้งน้ีนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ เท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของสาํนกังาน กลต.และตลาดหลกัทรัพย ์ฯ โดยกรรมการ
อิสระของบริษทัฯ มีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ี

เก่ียวขอ้ง  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 
ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์องกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง ท่ีปรึกษาดา้นอ่ืนใดท่ีไดรั้บผลตอบแทนประจาํ หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  

3. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางการคา้ ทางธุรกิจ ส่วนไดเ้สียทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ใน
การบริหารจดัการ ทั้งในทางตรงหรือทางออ้มกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้
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ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อน
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

4. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส พ่ี นอ้งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีไดรั้บการ
เสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย  

5. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่ทาํการเป็นตวัแทนอยา่งเปิดเผยหรืออยา่งไม่เปิดเผยของกรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูถื้อหุน้ใดซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผูถื้อหุน้ใดของบริษทัฯ 

6. กรรมการอิสระจะตอ้งทาํหนา้ท่ีและใชว้ิจารณญาณของตน โดยไม่ไดรั้บอิทธิพลจากกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือญาติ 

7. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั  ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของนิติบุคคลท่ีเป็น
สํานักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  

8. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ี
ปรึกษาทางการเงิน หรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจาก บริษทัฯ บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติ
บุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

9. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

10. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
ทั้งน้ี กรรมการอิสระตอ้งเป็นผูท่ี้ผา่นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษทัฯ หรือผูถื้อหุน้ 

 

คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน ดงัน้ี 
 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1 นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ ประธานกรรมการบริหาร 
2 นายเสริมสิน สมะลาภา กรรมการบริหาร 
3 นายศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการบริหาร 
4 นางสาวมธัยา โอสถานนท ์ กรรมการบริหาร 
5 นายพนา จนัทรวโิรจน์ กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ : นางเกษรี กาญจนะวณิชย ์ ลาออกจากการเป็นรองประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม  2555     
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ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการดาํเนินงาน

ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทัฯ กาํหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอาํนาจการ
บริหารต่าง ๆ ของบริษทัฯ หลกัเกณฑ์ในการดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกับสภาพเศรษฐกิจ และแนวนโยบายท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ พิจารณาและอนุมติัและ/หรือให้
ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามนโยบายท่ีคณะกรรมการกาํหนด 
โดยสรุปอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีสาํคญัไดด้งัน้ี  
1. ควบคุมดูแลกิจการ และกาํหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ดาํเนินการตามนโยบายและเป้าหมายของ

คณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งนาํเสนอนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ ทิศทางในการดาํเนินธุรกิจและแผนงานให้
คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั 

2. พิจารณาโครงสร้างองคก์ร มีอาํนาจกาํหนดการบริหารจดัการ โครงสร้างเงินเดือนของบริษทัฯ รวมถึงการคดัเลือก  การ
ฝึกอบรม การแต่งตั้ง การวา่จา้ง การโยกยา้ย การกาํหนดเงินค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผูบ้ริหาร และการ
เลิกจา้งพนกังานของบริษทัฯ โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผูอ้าํนวยการของบริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจแทนบริษทัฯ ใน
การลงนามในสัญญาจา้งแรงงาน 

3. พิจารณาอนุมติัการดาํเนินงานเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ เช่น การจดัซ้ือสินคา้ การจดัซ้ือลิขสิทธ์ิ การลงทุน
ในสินทรัพย ์การทาํธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคาร/ สถาบนัการเงิน ในเร่ืองการเปิดบญัชี การให้กูย้ืมเงิน การกูย้ืมเงิน 
การจดัหาวงเงินสินเช่ือ จาํนาํ จาํนอง คํ้าประกนั และอ่ืนๆ รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใดๆ เพ่ือการ
ดาํเนินงานตามปกติธุรกิจ ตามระเบียบอาํนาจอนุมติัและสั่งการท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ อนุมติัแลว้ 

4. กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ  และหลักในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ และใหมี้อาํนาจควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ 
และกลยทุธ์ทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัฯไดอ้นุมติัแลว้ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ 

5. มีอาํนาจดาํเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามธุรกิจ ซ่ึงอยู่ภายใตก้ฎหมาย  
เง่ือนไข กฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั เวน้แต่รายการท่ีคณะกรรมการบริหาร อาจมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สีย 
หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย  ซ่ึงจะกระทาํไดต่้อเม่ือไดรั้บมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ ท่ีมีกรรมการอิสระเขา้ประชุมดว้ยเท่านั้น  ส่วนรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์
ท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวธีิปฏิบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพย ์และกลต. กาํหนด 

6. พิจารณาผลกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจาํปี เพ่ือนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ 

7. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งน้ี การไดรั้บมอบหมายอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้ 
ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะ
กรรมการบริหาร สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อ่ืนใด  ตามท่ีทาง กลต. กาํหนด กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัไว ้  
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อยา่งไรก็ดี  การอนุมติัรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวจะตอ้งดาํเนินการตามประกาศของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต. เร่ืองหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน 

ทั้งน้ี กรรมการบริหารของบริษทัฯ อาจไดรั้บการแต่งตั้ง หรือถอดถอนโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ หรือท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  
 
ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ผูบ้ริหาร/1 ตามนิยามของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ประกอบดว้ยผูบ้ริหารจาํนวน 9 ท่าน ดงัน้ี 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1 นายศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผูอ้าํนวยการ 
2 นางสาวไพรินทร์   นิธิพานิช ผูอ้าํนวยการอาวโุส -  ฝ่ายขายโฆษณาและกิจกรรมพิเศษ 
3 นางวงศสิ์ริ   มิยาจิ บรรณาธิการบริหาร 
4 นางสาวธนิกา เจียรนยัไพศาล ผูอ้าํนวยการ – ส่ือต่างประเทศ 
5 นายแสงชยั  ลีลานวลิขิต ผูอ้าํนวยการ – ฝ่ายขายโฆษณา 
6 นายนพปฎล  ปิติวงษ ์ ผูอ้าํนวยการ – ฝ่ายการตลาด 
7 นายสมศกัด์ิ  ใจขาํ ผูอ้าํนวยการ – ฝ่ายส่ือสารการตลาด 
8 นางสาวฐิตกานต ์ ธนาโอฬาร ผูอ้าํนวยการ – พฒันาธุรกิจ 
9 นางสาวบุญพา   แซ่เบ ้ ผูจ้ดัการอาวโุส - ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
หมายเหตุ:- ดร. ปัญญลกัษณ์ อุดมเลิศประเสริฐ ไดล้าออกจากบริษทัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2555 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องกรรมการผู้อาํนวยการ 
1. ควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจาํวนัของบริษทัฯ 
2. ดาํเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดาํเนินงานและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจาก

คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ 
3. เป็นผูรั้บมอบอาํนาจของบริษทัฯ ในการบริหารกิจการของบริษทัฯ ใหเ้ป็นตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ 

ขอ้กาํหนด คาํสั่ง มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ทุก
ประการ 

4. มีอาํนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทาํงานชุดต่างๆ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพการจดัการท่ีดี และโปร่งใส และให้
มีอาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนได ้โดยการมอบอาํนาจช่วง 
และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยูภ่ายใตข้อบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามหนงัสือมอบอาํนาจ และ/หรือให้เป็นไป
ตามระเบียบอาํนาจอนุมติัและสั่งการท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ อนุมติัแลว้ 

5. กาํหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษทัฯ รวมถึงการสั่งการและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานโดยรวม 
เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน 
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6. ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ และมีหนา้ท่ีรายงานผลการดาํเนินงาน การบริหาร
จดัการ ความคืบหนา้ในการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ 

7. มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการใชจ่้ายเงินในการดาํเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ แต่ละรายการ ท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบ
อาํนาจอนุมติัและสั่งการท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯอนุมติัแลว้ 

8. พิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํสัญญาเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯ โดยแต่ละรายการท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบ
อาํนาจอนุมติัและสั่งการท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯอนุมติัแลว้ 

9. มีอาํนาจพิจารณาวา่จา้งพนกังาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกยา้ยขา้มสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพน้จาก
การเป็นพนกังาน กาํหนดอตัราค่าจา้ง ค่าตอบแทน เงินโบนสั รวมถึงสวสัดิการ เก่ียวกบัพนกังานของบริษทัฯ ตามกรอบ
นโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด 

10. มีอาํนาจ ออกคาํสั่ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
และเพ่ือรักษาระเบียบ วนิยั การทาํงานภายในองคก์ร 

11. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป 
ทั้งน้ี  การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูอ้าํนวยการนั้น  จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํให้กรรมการผูอ้าํนวยการ หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการผูอ้าํนวยการ  สามารถอนุมติั
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ  หรือบริษทัย่อย  เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการกาํหนด
ขอบเขตชดัเจน 

กรรมการผูอ้าํนวยการของบริษทัฯ อาจไดรั้บการแต่งตั้งหรือถอดถอนโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ของบริษทัฯ 
 

อาํนาจอนุมตัวิงเงนิ 

ประเภทธุรกรรม 
อาํนาจอนุมัต ิ

คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อาํนวยการ 
การกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน ไม่เกิน 30.00 ลา้นบาท - 
การจดัซ้ือลิขสิทธ์ิ - ไม่เกิน 10.00 ลา้นบาท 
การลงทุน และทาํสญัญาร่วมงาน หรือร่วมทุน ไม่เกิน 10.00 ลา้นบาท - 
การอนุมติัดา้นการเงินและบริหารงานตามงบประมาณ ไม่เกิน 10.00  ลา้นบาท ไม่เกิน 5.00 ลา้นบาท 

 

เลขานุการบริษัท : 
 เลขานุการบริษทัคือ ผูท่ี้คณะกรรมการแต่งตั้งเพ่ือทาํหนา้ท่ีดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ และช่วยให้
คณะกรรมการและบริษทัฯ ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
1. ใหค้าํแนะนาํเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

และติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ  
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2. ดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสนเทศในส่วนท่ีรับผดิชอบตามระเบียบและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี  
3.1 ทะเบียนกรรมการ  
3.2 หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
3.3 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้  
3.4 รายงานประจาํปีของบริษทัฯ  
3.5 รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร  

 

8.2 การสรรหากรรมการ 
ปัจจุบนับริษทัฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา เพ่ือคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการ

อิสระ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะทาํหนา้ท่ีสรรหาและคดัเลือกกรรมการเพ่ือนาํเสนอรายช่ือต่อผูถื้อหุน้ โดยพิจารณาจาก
ปัจจยัต่างๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ และตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ กลต. และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ใน
การเลือกตั้งกรรมการของบริษทัฯ จะกระทาํโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 
(ข) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ี

เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั
เกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ให้กรรมการจาํนวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งหมด
ตอ้งออกจากตาํแหน่ง โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งก่อน อยา่งไรกดี็ กรรมการท่ีออกจาก
ตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกกไ็ด ้

นอกจากน้ีบริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยรายเดียว หรือหลายรายรวมกนั ซ่ึงถือหุ้นของบริษทัฯ เป็นเวลา
ต่อเน่ือง และตอ้งถือหุน้ในวนัท่ีเสนอช่ือกรรมการ พร้อมเอกสารรับรองการถือครองหลกัทรัพยจ์ากบริษทัฯ เสนอช่ือบุคคล
เพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการได ้โดยเสนอช่ือผา่นประธานกรรมการ ล่วงหนา้ 3 เดือนก่อนวนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี
ผูถื้อหุน้ พร้อมขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 
 

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษทัฯ จะทาํหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการ

บริษทัฯ โดยไดพิ้จารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ หรือพิจารณาจากกลุ่มผู ้
ถือหุน้รายใหญ่  อยา่งไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะตอ้งผา่นการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ซ่ึง
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยูด่ว้ย นอกจากน้ีการแต่งตั้งกรรมการจะตอ้งผ่านมติท่ี
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ประชุมผูถื้อหุ้นตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ทั้งน้ีขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี  

(ก)  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง  
(ข)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูเ่ลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะ

พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวน
กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ให้กรรมการจาํนวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งหมด 
ตอ้งออกจากตาํแหน่ง โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งก่อน อยา่งไรกต็าม กรรมการท่ีออก
จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกกไ็ด ้
 

8.3 การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
หลกัเกณฑแ์ละรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร บริษทัฯไดพิ้จารณาความเหมาะสมและความ

รับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร ตามประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี สภาพแวดลอ้ม สภาวะเศรษฐกิจ และสอดคลอ้ง
เปรียบเทียบไดก้บับริษทัในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระท่ีทาํหน้าท่ีประธาน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระท่ีทาํหนา้ท่ีกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร เป็น
รายปีโดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืน  สาํหรับปี 2555 ประธานกรรมการจะไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราเดียวกนักบัประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จะไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราเดียวกนักบักรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร  อน่ึง 
ค่าตอบแทนกรรมการ ไดผ้า่นการอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปี 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูป้ระเมินผลงานของกรรมการผูอ้าํนวยการเป็นประจาํทุกปี เพ่ือนาํไปใชใ้นการพิจารณา
กาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูอ้าํนวยการ โดยใชบ้รรทดัฐานท่ีไดต้กลงกนัล่วงหนา้กบักรรมการผูอ้าํนวยการ ตามเกณฑท่ี์
เป็นรูปธรรม ซ่ึงรวมถึงผลการปฏิบติังานทางการเงิน ผลการปฏิบติังานตามวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ในระยะยาวและการพฒันา
ผูบ้ริหาร  

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการกาํหนด ระดบัค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน 
สวสัดิการ และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว บริษทัฯ จะพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัผลงานของบริษทัฯ และผลการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหารแต่ละคน 
 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ และผูบ้ริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์ ต่อการปฏิบติังาน การแนะนาํลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯให้แก่กรรมการ และ
ผูบ้ริหารระดบัสูงใหม่ 

-  คณะกรรมการจะส่งเสริม และอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั ในระบบการกาํกบัดูแลกิจการ และการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ เพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
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-  คณะกรรมการจะส่งเสริมให้มีการจดัทาํแผนการพฒันาผูบ้ริหารและแผนการสืบทอดงาน  และให้กรรมการ
ผูอ้าํนวยการรายงานต่อคณะกรรมการเป็นประจาํ 
 
8.3.1 ค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี 2555 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯท่ีเป็นตวัเงิน 
 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส โดยไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนในรูปอ่ืน  

กรรมการบริษัทฯมีจาํนวนทั้ งส้ิน  9 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการท่ีมีฐานะเป็นพนักงานบริษัทและบริษัทในเครือ 1 ท่าน 
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 5 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยในปี 2555  บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กบัประธาน
กรรมการบริษทัในอตัราเดียวกนักบัประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไดรั้บค่าตอบแทนในอตัรา
เดียวกบักรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร และกาํหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส  โดยแยกการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็น
รายบุคคลดงัน้ี  

กรรมการ 

(หน่วย : บาท) 
2555 2554 

ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
1. นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ 400,000 - 400,000 - 
2. นางเกษรี  กาญจนะวณิชย ์ 200,000 - 200,000 - 
3. นายเสริมสิน สมะลาภา 200,000 - 200,000 - 
4. นายศิวะพร ชมสุวรรณ 200,000 - 200,000 - 
5. นางสาวมธัยา  โอสถานนท ์ 200,000 - 200,000 - 
6. นายพนา  จนัทรวโิรจน์ 200,000  200,000  
7. นายสมศกัด์ิ  เชียร์ จิระนคร  400,000 - 400,000 - 
8. นายกรีธา   มติธนวรุิฬห์   300,000 - 300,000 - 
9. นายสุธีร์   จินตนานฤมิตร  300,000 - 300,000 - 

รวม 2,400,000 - 2,400,000 - 
 
(ข) ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  
   - ไม่มี - 
 

8.3.2 ค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทฯ สําหรับ ปี 2555 
(ก) ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน โบนสัและค่าพาหนะแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 

กรรมการในฐานะพนกังานบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงจาํนวนรวม 12 ท่าน ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือนโบนสั 
และค่าพาหนะ ในปี 2555 เป็นจาํนวน 18,591,321 ลา้นบาท   
 

(ข) ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
บริษทัฯให้เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพของกรรมการท่ีอยู่ในฐานะเป็นพนักงานของบริษทัและผูบ้ริหาร

ระดบัสูงรวม 12 ท่าน ในปี 2555 รวม  0.87 ลา้นบาท 
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8.4  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัฯ มีนโยบายและวธีิการในการดูแลกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัฯ ในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯไปใช ้
ดงัน้ี 
1. กรรมการ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ จะรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในกลุ่ม

บริษทัฯ เป็นความลบั เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มูลนั้นเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
2. กรรมการ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และพนกังานของบริษทัฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของ

กลุ่มบริษทัฯ โดยมีเป้าหมายเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น ไม่วา่ทางตรง  หรือทางออ้ม โดยไม่คาํนึงวา่จะไดรั้บ
ผลประโยชน์ดงักล่าวหรือไม่ 

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร เจา้หน้าท่ี และพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ จะไม่ขาย ซ้ือ โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ   
โดยขอ้มูลท่ีเป็นความลบั และ/หรือขอ้มูล ภายในของกลุ่มบริษทัฯ  และ/หรือการเขา้ทาํรายการใดๆ โดยขอ้มูลท่ีเป็น
ความลบั และ/หรือ ขอ้มูลภายในกลุ่มบริษทัฯ ในทางท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษทัฯ ไม่วา่ทางตรง หรือ 
ทางออ้ม ขอ้กาํหนดน้ียงัครอบคลุมไปถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และ
พนกังานของกลุ่มบริษทัฯ 

4. ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูจ้ัดการ ผูท่ี้รับผิดชอบต่อการ
ดาํเนินงาน ผูส้อบบญัชี เจา้หนา้ท่ี หรือพนกังานของกลุ่มบริษทัฯท่ีซ้ือหรือขาย เสนอซ้ือ หรือ เสนอขาย หรือเช้ือเชิญให้
บุคคลอ่ืนซ้ือ ขาย หรือ เสนอซ้ือ หรือ เสนอขายหุน้ของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีเป็นการหาประโยชน์จากบุคคลอ่ืน โดยการ
ใชข้อ้มูลภายในของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากการใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีในการ
ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงในราคาหุ้นของบริษทัฯ ไม่ว่าการกระทาํดงักล่าว จะทาํไปเพ่ือประโยชน์ของบุคคลนั้นเอง 
หรือบุคคลอ่ืนก็ตาม   หรือการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะทาํให้บุคคลผูน้ั้น ไดรั้บการพิจารณาจากบุคคลผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบั
การกระทาํดงักล่าว บุคคลผูน้ั้นมีความผิดตามกฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชข้อ้มูลภายในอนัเน่ืองมาจากการละเมิด
ดงักล่าว 

 
 ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน
ของกลุ่มบริษทัฯ จะไม่ทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงระยะ เวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อ
สาธารณชน 
 

8.5 บุคลากร  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีพนกังานรวมทั้งหมด 169 คน โดยมีผลตอบแทนของพนกังานของบริษทัฯ

ในปี 2555 ซ่ึงแบ่งเป็นเงินเดือนและโบนสั เท่ากบั 48.72 ลา้นบาท ในส่วนของเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพของบริษทั
เท่ากบั 2.29 ลา้นบาท   

บริษทัฯไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา  
 

นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
1. การจา้งงานและบรรจุพนกังาน บริษทัฯ มีนโยบายจา้งงานและบรรจุพนกังานตามความจาํเป็นและความเหมาะสม

ของงาน โดยพนกังานท่ีไดรั้บการวา่จา้งและบรรจุตอ้งมีคุณวฒิุ ประสบการณ์ และความสามารถเหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน 
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และมีคุณสมบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กรณีท่ีตาํแหน่งงานว่าง บริษทัฯจะให้โอกาส และพิจารณาคดัเลือก
พนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอยูใ่ห้ดาํรงตาํแหน่งท่ีวา่งนั้นเสียก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนกังานจากภายในบริษทัฯ ไดแ้ลว้ 
จึงจะดาํเนินการกระบวนการสรรหาและวา่จา้งบรรจุบุคคลภายนอก  

2. โครงสร้างสายการบงัคบับญัชาและการแบ่งส่วนงาน บริษทัฯกาํหนดโครงสร้างสายการบงัคบับญัชา และการแบ่ง
ส่วนงานของบริษทัฯ โดยมีขอบข่ายความรับผิดชอบของส่วนงาน และตาํแหน่งงานอยา่งชดัเจน และเหมาะสมกบัประเภท
หรือลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และมีการทบทวนเป็นระยะเพ่ือความเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

3. การบริหารค่าตอบแทน  
3.1 เงินเดือนและค่าจา้ง บริษทัฯ บริหารเงินเดือนและค่าจา้งให้เป็นไปอยา่งยุติธรรม โดยคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ ระดบั ตาํแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบ เทียบเคียงกบัอตัราเงินเดือนของบริษทัอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบับริษทัฯ  อตัราค่าจา้งแรงงานของตลาดในประเทศ และสถานการณ์ความจาํเป็นของบริษทัฯ  

3.2 ค่าตอบแทนอ่ืน บริษทัฯจะให้เงินตอบแทนพิเศษสําหรับการปฏิบติังานท่ีนอกเหนือจากการทาํงานปกติ เช่นค่า
ล่วงเวลา ค่าทาํงานวนัหยดุ เงินช่วยเหลือการปฏิบติังานตามกะ เงินช่วยเหลือปฏิบติังานเขา้เวร เขา้เวรกรณีฉุกเฉิน ตามความ
เหมาะสมกบักรณี รวมทั้งเงินช่วยเหลือเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติังานนอกเขตงานประจาํทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในรูปเบ้ียเล้ียงค่าเดินทาง และค่าท่ีพกั  

4. สวสัดิการ บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะดูแลให้พนักงานมีสุขภาพอนามยัท่ีดี เพ่ือท่ีจะปฏิบติังานให้บริษทัฯไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายของพนักงานโดยจดัให้มีสวสัดิการรักษาพยาบาลสําหรับพนกังาน 
และครอบครัวพนักงานบางส่วน รวมทั้ งสวสัดิการอ่ืนๆ ทั้ งน้ีสวสัดิการท่ีพนักงานได้รับ บริษัทฯจะเทียบเคียงกับ
อุตสาหกรรมในลกัษณะเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนั หรือตามท่ีกฎหมายกาํหนด       

นอกจากน้ีบริษทัฯสนบัสนุนให้พนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงเป็นลกัษณะแนว
ทางการปฏิบติัของเครือเนชัน่ทั้งกลุ่ม เช่น กรรมการกองทุนสวสัดิการและเงินกูซ่ึ้งแบ่งตามหน่วยงาน  การจดัตั้งสหกรณ์
ออมทรัพย ์เนชัน่มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั การจดัตั้งชมรมกีฬา และสันทนาการดา้นต่างๆ  การมีคณะกรรมการลูกจา้ง ซ่ึงจะเป็น
ตวัแทนของพนกังานเขา้มาช่วยกลัน่กรองความตอ้งการและขอ้แนะนาํของพนกังาน ในเร่ืองการจดัสวสัดิการ และสถาน
ประกอบการ และนําเขา้หารือในท่ีประชุมกับผูบ้ริหารของบริษัทฯเป็นประจาํ  รวมถึงการจัดตั้ งสหภาพแรงงาน
ส่ือสารมวลชนไทย ตาม พรบ.แรงงานสัมพนัธ์ 2518 เพ่ือคุม้ครองผลประโยชน์เก่ียวกบัสภาพการจา้งงาน 

5. สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน บริษทัฯมีนโยบายให้พนกังานทาํงานในบริษทัฯอยา่งมีความสุข ปลอดภยั ดงันั้นจึง
ไดจ้ดัสถานท่ีทาํงาน อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ เคร่ืองแบบในการปฏิบติังาน ให้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน อีกทั้งจดัหาส่ิง
อาํนวยความสะดวกต่างๆใหแ้ก่พนกังาน เช่น  ท่ีจอดรถ หอ้งพยาบาล  

6. การพฒันาพนกังาน บริษทัฯมีนโยบายส่งเสริมพฒันาพนกังานใหมี้ความรู้ ทกัษะ และทศันคติเก่ียวกบังาน เป็นไป
ตามความสามารถท่ีตาํแหน่งงานนั้นๆตอ้งการ โดยมีแนวทางในการพฒันาท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ ส่งเสริมใหพ้นกังานเพ่ิมพนู
ความรู้ให้ตวัเองโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  การจดัอบรมสัมมนาโดยวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถจากภายนอก
องคก์ร  การฝึกอบรมจากผูมี้ประสบการณ์ในองคก์ร การสอนงานโดยหวัหนา้งาน (Coaching) การเรียนรู้จากการปฏิบติังาน
จริง (On the Job Training) การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การถ่ายทอดความรู้ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน  และ
การเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานตามแนวทาง Learning Organization  
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นอกจากน้ีบริษทัฯได้พยายามปรับกระบวนการทาํงานของแต่ละส่วนงาน เพ่ือให้การทาํงานมีความคล่องตวั มี
ประสิทธิภาพ  และจดัสรรพนกังานให้มีโอกาสปฏิบติังานในส่วนงานท่ีพนกังานมีความรู้  ความชาํนาญในงานนั้น ๆ  เป็น
อยา่งดี สอดคลอ้งกบัแผนการสืบทอดงานในทุกส่วนงาน 
 

รายงานการปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี 
คณะกรรมการบริษทั  เนชัน่  อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) เช่ือมัน่เป็นอยา่งยิง่วา่ระบบและ

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จะทาํใหบ้ริษทัฯ มีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ช่วยสร้างความ
เช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ยกระดบัการดาํเนินงานอยา่งย ัง่ยืน และ
เป็นหวัใจสาํคญัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีสาํคญัท่ีสุดของบริษทัฯ  ไดแ้ก่การเพ่ิมมูลค่าสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   

คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ท่ีสอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
code of best practices ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดและดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ปฏิบติัท่ี
ระบุไวอ้ย่างเคร่งครัด และจะติดตามปรับปรุงให้เหมาะสมกบัเวลาและสถานการณ์ สอดคลอ้งกบัประโยชน์ และความ
คาดหวงัของผูถื้อหุน้อยูต่ลอดเวลา และใหเ้ป็นท่ีเช่ือมัน่ของผูถื้อหุน้วา่ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ไดรั้บการดูแลอยา่งดี 

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ท่ีใช้ปัจจุบันเป็นนโยบายฉบับท่ี 2 โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการและประกาศใชค้ร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2551 และกาํหนดให้มีการทบทวนเน้ือหาเป็นประจาํทุกปี 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนปี  2549 ของตลาดหลกัทรัพยฯ์   ในปี 2553  
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาทบทวนนโยบายฯ เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2553 โดยประกาศใหพ้นกังานทุกระดบัทราบ
และถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด 
 

การส่ือสารนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการตระหนักดีว่า การดาํเนินการเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ ปัจจยัหลกัท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนการดาํเนินงานคือพนกังานทุกคนของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม จึงได้
ประกาศแจง้พนกังาน และมีการประชาสัมพนัธ์ผา่นเวบ็ไซตส่ื์อสารภายในองคก์ร รวมถึงฝ่ายบริหารไดติ้ดตามกาํกบัให้มี
การดาํเนินงานตามนโยบายในทุกดา้นอยา่งใกลชิ้ด นอกจากนั้นเพ่ือสร้างความเขา้ใจกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม บริษทัฯ ได้
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีดงักล่าวผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  เพ่ือใหป้ระชาชนทัว่ไปและผูล้งทุน
รับทราบดว้ย และหากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะขอรับนโยบายดงักล่าวเป็นเอกสาร สามารถติดต่อไดท่ี้ฝ่ายเลขานุการบริษทั โดย
ใชแ้บบฟอร์มขอรับเอกสารท่ีส่งพร้อมรายงานประจาํปี  ทั้งน้ีเพ่ือเสริมสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทัฯ   
 
การตดิตามการปฏิบัตติามนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ  

ในปี 2554 เป็นปีแรกท่ีบริษทัฯเร่ิมเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  สาํหรับผลการประเมินการจดัการประชุมสามญัประจาํปี 2555 อยูใ่น
ระดบัดีเยีย่ม และผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทยของบริษทัฯ อยูใ่นระดบั
ดีมาก (4 ดาว)  
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การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ในปี 2555  ของบริษทัฯ ไดค้รอบคลุมเน้ือหา 5 หมวด ไดแ้ก่  
1) สิทธิของผูถื้อหุน้   
2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั   
3) บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
4) การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส   
5) ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

 
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ ผูถื้อหุน้มีสิทธิในความเป็นเจา้ของโดยควบคุมบริษทัฯ ผา่นการแต่งตั้งคณะกรรมการใหท้าํ
หนา้ท่ีแทนตนและมีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของบริษทัฯ  โดยกาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบั
ดูแลกิจการ บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด  

บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั โดยตระหนกัถึงสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ อยา่ง
เพียงพอและทนัเวลา ไดใ้ห้การดูแลผูถื้อหุ้นมากกวา่สิทธิท่ีกฎหมายกาํหนด จึงจดัให้มีหน่วยงานผูล้งทุนสัมพนัธ์ (Investor 
Relation) ทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบดูแล ให้ขอ้มูล ตอบคาํถามต่างๆ และจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศต่างๆของบริษทัฯ 
ไวท่ี้เวบ็ไซต ์www.nine.co.th  เพ่ือให้ขอ้มูลของบริษทัฯ ต่อผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทัว่ไปทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึง
ได้แก่ ข้อมูลสําคัญล่าสุด จดหมายแจ้งข่าวสารถึงผูล้งทุน นัดพบปะนักลงทุนเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 2 คร้ังตาม
กาํหนดการท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ จดัเตรียม รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็น ขอคาํอธิบาย หรือตั้งคาํถามใด 
ๆ ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั    
 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัการจดัประชุมสามญัประจาํปี เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นไดท้ราบผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ และร่วมตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของบริษัทฯ รวมทั้ งตรวจสอบการดําเนินงานของ
คณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายจดัการ บริษทัฯ จึงไดจ้ดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตาม
แนวทางในคู่มือ AGM Checklist ซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียน และสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ในปี 2555 บริษทัฯ จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2555 ชั้น 27 อาคารทีซีไอเอฟ  
เวลา 14.00 น. เร่ิมลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 8 ท่าน มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้
ร่วมประชุมเป็นจาํนวน 41 ราย รวมจาํนวนหุ้น 68,303,673 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.36 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด
จาํนวน 85,000,000 หุน้ ซ่ึงการดาํเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดีและตามท่ีกฎหมายกาํหนดดงัน้ี   

 

ก่อนวนัประชุมสามญั 
บริษทัฯไดน้าํขอ้มูลหนงัสือเชิญประชุมฯ ท่ีมีรายละเอียดครบถว้นเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯก่อน ล่วงหน้า  

30 วนั และบริษทัฯ ยงัมอบหมายใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษทัฯ 
เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการใน  
แต่ละวาระ รายงานการประชุมคร้ังก่อน รายงานประจาํปี เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ คาํช้ีแจงวิธีการต่างๆ 
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ขอ้มูลกรรมการอิสระ ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น แผนท่ีสถานท่ีจดั
ประชุม ซองธุรกิจตอบรับ และหนงัสือมอบฉันทะตามท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด โดยจดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นก่อนวนัประชุม
ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั และไดป้ระกาศลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั เพ่ือบอกกล่าวผู ้
ถือหุน้ล่วงหนา้  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระการประชุม การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
และส่งคาํถามเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมในช่วงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2554 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2555 โดยผา่นเวบ็ไซต ์
www.set.or.th หรือ www.nine.co.th ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และไม่มีผูถื้อหุน้
เสนอวาระเพ่ิมเติม 

ทั้งน้ีบริษทัฯไดร้ายงานผลการใชสิ้ทธิผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทัฯ และสิทธิการเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ ในวนัท่ี 9 
กมุภาพนัธ์ 2555 

สําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นจดัส่งคาํถามล่วงหน้าผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทางโทรสาร 02-338-3938 ตั้ งแต่วนัท่ี 7 มีนาคม 2555 ถึงวนัท่ี 21 มีนาคม 2555 เพ่ือให้
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารไดร้วบรวมขอ้มูลเพ่ือช้ีแจงต่อผูถื้อหุ้นในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้น
เสนอคาํถามล่วงหนา้เขา้มาแต่อยา่งใด   
 
วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ กาํหนดวนัเวลาการประชุม และสถานท่ีท่ีสะดวกในการเดินทางเขา้ร่วมประชุม พร้อมทั้งจดัเจา้หนา้ท่ีมา
อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตั้งแต่การลงทะเบียน ตลอดจนการเขา้ร่วมประชุม โดยสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม
ล่วงหนา้ก่อนเวลาประชุมอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง และต่อเน่ืองจนกวา่การประชุมจะแลว้เสร็จ รวมถึงการจดัของท่ีระลึกใหแ้ก่ผู ้
ถือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั และท่ีปรึกษากฎหมายจาก
บริษทั เภา แอนด ์แอสโซซิเอทส์ ลอว ์ออฟฟิช จาํกดั เขา้ร่วมประชุม เพ่ือรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อ
หุน้ และในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ังประธานกรรมการบริษทัฯ ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม   

ก่อนเร่ิมการประชุม บริษทัฯ จะช้ีแจงกฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุม วิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน การใชบ้ตัร
ลงคะแนน ให้ท่ีประชุมรับทราบ และประธานฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย 
กวา้งขวาง พร้อมให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการบริหารบางท่าน ไดต้อบคาํถามของผูถื้อหุ้นทุกคาํถาม และได้
บนัทึกสาระสาํคญัของคาํถาม คาํตอบ และขอ้สรุปเร่ืองนั้นๆในรายงานการประชุมอยา่งครบถว้น  

บริษทัฯไดใ้ชร้ะบบสารสนเทศแบบบาร์โคด้ มาใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม และในการนบัคะแนนเสียง
ในการประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
และไดบ้นัทึกวิธีลงคะแนน วิธีนับคะแนน มติท่ีประชุม โดยแยกเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ใน
รายงานการประชุมอยา่งครบถว้น ทั้งน้ีสาํหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะดาํเนินการลงมติเป็นรายคน ส่วนในการลงมติ
ในแต่ละวาระจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง เพ่ือสามารถตรวจสอบไดใ้นภายหลงั พร้อมทั้งไดบ้นัทึกรายงานการประชุมและ
บนัทึกการออกเสียงในแต่ละวาระอยา่งละเอียด 

บริษทัฯไดน้าํเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัเป็นประจาํทุกปีโดยนาํเสนอขอ้มูลการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลเปรียบเทียบกบัปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการกาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการใหผู้ถื้อหุน้รับทราบและพิจารณา 
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สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯเสนอใหม้อบอาํนาจใหก้รรมการอิสระ 1 ท่าน คือ
นายกรีธา มติธนวรุิฬห์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณา เป็นผูรั้บมอบ
อาํนาจเขา้ประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษทัฯ ไดแ้นบหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) ซ่ึงเป็นแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถ
กาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดเ้องในแต่ละวาระไปพร้อมหนงัสือนดัเชิญประชุม 
 

หลงัวนัประชุมสามญั 
บริษทัฯ จดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งขอ้ซกัถามอยา่งละเอียดใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ภายในเวลา 14 วนั พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ จากการดาํเนินการดงักล่าว เป็นผลใหบ้ริษทั
ฯ ไดรั้บการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี (Annual General Meeting : AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุน
ไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียน และสาํนกังาน ก.ล.ต. ซ่ึงช่วงคะแนนอยูใ่นระดบั “ดีเยีย่ม”   

 
2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการกาํกบัดูแลกิจการเป็นประจาํเพ่ือใหส้ามารถสร้างความมัน่ใจ
ว่า การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย  ซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุ้นรายยอ่ยและผูถื้อหุ้นต่างชาติมีความเท่าเทียมกนัและยุติธรรม และให้
กระบวนการดูแลผูถื้อหุ้นไม่มีความยุง่ยากหรือมีตน้ทุนสูงโดยไม่จาํเป็น  ผูถื้อหุ้นมีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมในการตดัสินใจและ
ไดรั้บทราบถึงผลของการตดัสินใจของบริษทัฯ สําหรับเหตุการณ์ท่ีสําคญัตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ 
 ในการประชุมผูถื้อหุ้น  บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกราย ไม่เพ่ิมระเบียบวาระในท่ีประชุมหรือ

เปล่ียนแปลงขอ้มูลสาํคญัโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ และไม่ไดแ้จกเอกสารท่ีมีขอ้มูลสาํคญัเพ่ิมเติมในท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้อยา่งกระทนัหนั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ  

 ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจาํนวนหุน้ท่ีถืออยู ่ โดยหุน้แต่ละหุน้มีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง และไม่
มีหุน้ใดมีสิทธิพิเศษ 

 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นตั้งแต่  1 หุ้นข้ึนไป สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี  2555 รวมทั้งเสนอ
ช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการระหว่างวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2554 – 31 มกราคม 2555  โดยประกาศให้
ทราบโดยผ่านช่องทางของ ตลท. และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจน โปร่งใส 
สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัเพ่ิมเติมเร่ืองการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย  อยา่งไรก็ตามในปี  2555 ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ 

 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กบั
กรรมการอิสระ ซ่ึงไม่มีประเด็นเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เก่ียวกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
เป็นทางเลือกให้กบัผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงได ้ และอาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ได ้

 ไม่มีการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัร่วม หรือ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่ง
เป็นสาระสาํคญั 
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การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัฯ กาํหนดนโยบายการป้องกนัไม่ใหก้รรมการและผูบ้ริหารใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีเพ่ือประโยชน์แก่ตนเองในทาง

ท่ีมิชอบ  ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้รายอ่ืน หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูถื้อหุน้โดยรวม ดงัน้ี 
1. หา้มกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในไปเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลภายนอก

หรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. หา้มซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนประกาศงบการเงิน   

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดแนวปฏิบติัใหก้รรมการของบริษทัฯ  บริษทัยอ่ย และผูบ้ริหาร เปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียของ
ตนและผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้ง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551 เพ่ือความ
โปร่งใสและป้องกันปัญหาการขัดแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารจะต้องรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยฯ์ และตลาดหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการซ้ือ
ขาย โอน หรือ รับโอนหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยต่์อ ก.ล.ต.  อีกทั้งกาํหนดใหค้ณะกรรมการ
และผูบ้ริหารรายงานขอ้มูลแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 2/2552 ซ่ึงบริษทัฯ ไดป้ระกาศใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 ดงัน้ี 
1. กาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร จะตอ้งจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจาํทุกปี 
และเลขานุการบริษทัฯ  เป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนไดเ้สียของ กรรมการ ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้ง และดูแลให้ขอ้มูลนั้น
เป็นปัจจุบนัเสมอ พร้อมสาํหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเม่ือคณะกรรมการตอ้งพิจารณาธุรกรรมระหวา่งบริษทัฯ  กบั
กรรมการ และหรือ ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
2. ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงทนัที และส่งรายงานภายใน 7 วนันบัแต่มีการเปล่ียนแปลง 
3. ใหเ้ลขานุการบริษทัจดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 
วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานนั้น  

 
การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์  

สาํหรับการรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารบริษทัฯ ไดมี้หนงัสือแจง้ใหท้ราบ
ถึงภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยต่์อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจดัส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับหลกัทรัพย ์ 

ในปี 2555 บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหาร รายงานการถือครองหลกัทรัพยต่์อท่ีประชุม
คณะกรรมการเป็นประจาํทุกปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  โดยกรรมการไดร้ายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตนต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2556   

ทั้งน้ีในระหวา่งปี 2555 ไดร้ายงานการถือครองหลกัทรัพยโ์ดยเปรียบเทียบ การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหวา่งวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ดงัน้ี 
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ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุ 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 

หมายเหตุ 31 ธ.ค. 
2555 

31 ธ.ค. 
2554 

จาํนวนหุน้เพ่ิม(ลด) 
ระหวา่งปี (หุน้) 

1 นายสุทธิชยั   แซ่หยุน่ 768,424 768,424 -  
2 นางเกษรี   กาญจนะวณิชย ์ 1,214 1,214 -  
3 นางวงศสิ์ริ   มิยาจิ 10,000 10,000 -  
4 นางสาวไพรินทร์    นิธิพานิช 10,000 10,000 -  
5 นายแสงชยั   ลีลานวลิขิต 1,000 1,000 -  

 
การเข้าทาํรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ  

บริษทัฯ มีนโยบายการทาํรายการระหว่างกันของบริษทัฯ และบริษทัย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกาํหนดการปฏิบติัในการทาํรายการให้
เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติซ่ึงเกิดกบับุคคลภายนอก ในกรณีท่ีไม่สามารถเปรียบเทียบราคากบับุคคลภายนอก
ได ้ทั้ง  2 ฝ่ายจะร่วมกนัพิจารณาเพ่ือกาํหนดอตัราค่าสินคา้และบริการท่ีเหมาะสมต่อไป  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการและความเหมาะสมทางดา้นราคา 

ในปี  2555 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการทาํรายการระหวา่งกนักบักิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีเง่ือนไขตามราคา
ตลาด และสําหรับรายการระหว่างกันอ่ืน ๆ ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการทํารายการจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูเพ่ิมเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 

3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นแลว้ คณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียทุกกลุ่ม  นอกจากเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแลว้ ยงัขยายไปสู่เร่ืองท่ีคณะกรรมการเห็นว่าเป็น
หนา้ท่ีท่ีควรทาํต่อสังคมส่วนรวมดว้ย  

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะไดรั้บการดูแลจากบริษทัฯ ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการไดพิ้จารณา
ให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหวา่งบริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ในการสร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คง
ทางการเงินและความยัง่ยนืของกิจการ 

ในระบบการกาํกบัดูแลกิจการ ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีสาํคญัมีหลายกลุ่มประกอบดว้ย พนกังาน ลูกคา้ ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน คู่
คา้ เจา้หน้ี คู่แข่งทางการคา้ สังคม ภาครัฐ ชุมชุนท่ีบริษทัฯ ตั้งอยู ่และผูส้อบบญัชีอิสระ เป็นตน้ คณะกรรมการมีนโยบายให้
มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่ม โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีมีกบั
บริษทัฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการเสริมสร้างผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพ่ือสร้างความมัน่คง
อย่างย ัง่ยืนให้กับกิจการ และเปิดเผยข้อมูลสําคัญท่ีเก่ียวข้องให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ 
คณะกรรมการจึงกาํหนดเป็นจริยธรรมขององค์กรในดา้นต่างๆ เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน  2551 และไดพิ้จารณาทบทวน
ล่าสุดเม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2553 (สามารถคน้หารายละเอียดคู่มือจริยธรรมของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ
บริษทัฯ ไดท่ี้ www.nine.co.th)   
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1. จริยธรรมว่าด้วยความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น  
บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูถื้อหุ้นโดยคาํนึงถึงการเจริญเติบโตของ

องคก์รอยา่งย ัง่ยนื และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งจะดาํเนินการอยา่งโปร่งใส มีระบบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้ 
บริษทัฯ มีหน่วยงานลงทุนสัมพนัธ์เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อซกัถาม ช้ีแจงและใหข้อ้มูลแก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป     

บริษทัฯ  มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิ (ตามงบการเงิน
เฉพาะบริษทัฯ) ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได ้โดยข้ึนอยู่กบัความจาํเป็นและความเหมาะสม
ภายใตเ้ง่ือนไขการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี  2555 และกาํไรสะสม ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็น
จาํนวนเงิน 12.75 ลา้นบาท  โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556  

 
2. จริยธรรมว่าด้วยความรับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และพนักงาน  
 คณะกรรมการบริษทัฯไดรั้บรู้ถึงสิทธิ และมีการดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มของบริษทัฯ อยา่งเท่าเทียมและ

เป็นธรรม 
 พนกังาน 

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีสุด และเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีนาํองคก์รไปสู่ความสาํเร็จ จึง
มุ่งมั่นในการพฒันาคุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวฒันธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้ งด้านร่างกายและจิตใจ และสร้าง
บรรยากาศการทาํงานท่ีดี ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหพ้นกังาน สนบัสนุนให้มีการเลือกตั้งกรรมการ
ลูกจา้งเพ่ือเป็นตวัแทนของพนกังานให้มีส่วนร่วมในการบริหาร จดัการสวสัดิการต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด อีกทั้งเปิด
โอกาสและอาํนวยความสะดวกให ้พนกังานสามารถจดัตั้ง “สหภาพแรงงานส่ือสารมวลชนไทย” ตามพรบ. แรงงานสัมพนัธ์ 
2518 ได ้ทั้งน้ีเพ่ือคุม้ครองผลประโยชน์เก่ียวกบัสภาพการจา้งงาน ส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้งและ
ระหวา่งลูกจา้งดว้ยกนั  กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีผูบ้ริหารและพนกังานทาํบุญใส่บาตรร่วมกนัเดือน
ละคร้ัง  กิจกรรมบรรยายธรรม กิจกรรมชมรมต่าง ๆ เช่น ค่ายอาสา  

ในดา้นการพฒันาคุณภาพของพนกังานนั้น บริษทัฯไดจ้ดัส่งพนกังานไปฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานท่ี
อยา่งต่อเน่ือง เช่น จดัใหมี้การอบรมเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมการทาํงานดา้นการผลิตใหม่ๆ เพ่ือนาํมาปรับกระบวนการผลิต 
ทั้งส่วนงานดา้นธุรกิจส่ิงพิมพ ์ธุรกิจดา้นวิทยุโทรทศัน์ อบรมพฒันาศกัยภาพของนักข่าวสายต่างๆในการใชง้านอุปกรณ์
ส่ือสารท่ีทนัสมยัมาใช้ประกอบในการทาํงาน การให้ความรู้เก่ียวกบัการใชง้านและการพฒันาส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบั Social 
Media และ New Media ทุกประเภท รวมถึงการกลบัมามุ่งเนน้คุณภาพพ้ืนฐานในการทาํงานในฐานะส่ือสารมวลชนท่ีดี 

บริษทัฯ เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสการทุจริต
ถึงฝ่ายบริหารไดห้ลายช่องทาง ไดแ้ก่ ผ่านตวัแทนของพนักงานท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นกรรมการลูกจา้งตามท่ีกฎหมาย
กาํหนด ซ่ึงประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหารเป็นประจาํทุกเดือน แสดงความคิดเห็น หรือตั้งคาํถามผา่น intranet ภายในองคก์ร หรือ
เสนอความเห็นโดยตรงถึงผูบ้ริหารผา่น e-mail ซ่ึงพนกังานสามารถทราบไดจ้าก intranet ของบริษทัฯ   
 
การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่าง ๆ  

เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาและการเพ่ิมศกัยภาพของบุคคลากรใน
องคก์ร ตลอดจนนโยบายการสืบทอดตาํแหน่งงาน บริษทัฯ จึงไดว้า่จา้งท่ีปรึกษาดา้นทรัพยากรมนุษย ์เขา้มาศึกษาและเร่ิมนาํ
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หลกัการเร่ืองการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังานมาใชใ้นการวดัผลการปฏิบติังานของพนกังาน  อีกทั้งตามมาตรฐาน
การบญัชีใหม่ (IFRS) เร่ืองค่าตอบแทนพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2554 บริษทัฯ จึงไดจ้ดัหาผูเ้ช่ียวชาญ
ทางสถิติในการคาํนวณผลตอบแทนพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุและไดบ้นัทึกรับรู้รายการดงักล่าวในงบการเงินประจาํปี 2554 
แลว้ เพ่ือสร้างหลกัประกนัทางการเงินให้แก่พนกังาน เม่ือตอ้งออกจากงานหรือเกษียณอายจุากการทาํงาน บริษทัฯ ไดจ้ดัให้
มีกองทุนสาํรองเล้ียงชีพให้กบัพนกังาน ซ่ึงเงินในกองทุนสาํรองเล้ียงชีพจะมาจากเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม เงินของบริษทัฯ 
ท่ีจ่ายสมทบ และผลประโยชน์ท่ีเกิดจากเงินดงักล่าว 
 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัการในจรรยาบรรณทางธุรกิจวา่จะปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเคารพต่อปัจเจกชน 

และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และพนกังานจะตอ้งไม่กระทาํการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่วา่จะทางวาจา หรือการ
กระทาํต่อผูอ่ื้นบนพ้ืนฐานของเช้ือชาติ เพศ ศาสนา อาย ุความพิการทางร่างกายและจิตใจ 

ในปีท่ีผา่นมา ไม่มีขอ้พิพาทฟ้องร้องระหวา่งบริษทัฯ และพนกังาน  และไดรั้บความร่วมมือจากสหภาพแรงงานใน
การช่วยประชาสัมพนัธ์และสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งพนกังานกบัองคก์ร 

 

3. จริยธรรมว่าด้วยความสัมพนัธ์กบัลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนีท้างการค้า 
บริษทัฯ คาํนึงถึงความเสมอภาค และความซ่ือสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ โดยพึง

ปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาต่างๆอยา่งเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจ  ในส่วนของธุรกิจท่ีเป็นการ
แข่งขนั บริษทัฯจะยึดถือกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และจะยึดถือแนวทางการปฏิบติัท่ีดีและเป็นธรรม  รวมทั้งการสร้าง
พนัธมิตรทางการคา้ 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทใด ๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หน้ีการคา้และสถาบนัการเงิน 
 

4. จริยธรรมว่าด้วยความรับผดิชอบต่อประชาชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
บริษัทฯ  มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  ให้

ความสาํคญัอยา่งยิง่ในการเสนอขอ้มูลท่ีมีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม  และใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มในฐานะ
ท่ีเป็นผูป้ระกอบการรายหน่ึงในประเทศไทย  รวมทั้งเป็นส่ือกลางในการสร้างจิตสาํนึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใหค้นใน
สังคม  บริษทัฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคม (รายละเอียดตามขอ้มูลในรายงานประจาํปี (56-2) หวัขอ้กิจกรรมเพื่อสังคม) 

นอกจากน้ีใน ปี 2555 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนเร่ืองต่างๆ ถึงประธาน
กรรมการ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการอิสระ ไดท้าง website : www.nine.co.th   หรือส่งไปรษณียม์ายงัท่ีอยู่
บริษทัฯ  ไดแ้ก่ บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์  จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี  1858/123-124 ชั้น 29 ถนนบางนา – 
ตราด แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพฯ  10260 

เลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในการรับเอกสารท่ีส่งถึงคณะกรรมการและดาํเนินการส่งให้คณะกรรมการชุดยอ่ย
หรือกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งและจะสรุปขอ้เสนอแนะและประเด็นต่าง ๆ ทั้งหมดเพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการทราบและพิจารณา
ต่อไป 
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการไดดู้แลใหบ้ริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่

ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมและเช่ือถือได ้
บริษทัฯ กาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย  ์ให้

กรรมการ และผูบ้ริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และสาํเนาใหเ้ลขานุการบริษทัเกบ็รักษา เลขานุการบริษทัจะดาํเนินการใหก้รรมการและผูบ้ริหารรายงานขอ้มูล
ปัจจุบนัของตนอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพ่ือรวบรวมส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์ รายงานต่อ
คณะกรรมการอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง   

บริษทัฯ เล็งเห็นความสําคญัของการรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัและหรือขอ้มูลภายในกลุ่มบริษทัฯ  จึงไดอ้อก
นโยบาย “การใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ” กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ ตอ้ง
รักษาขอ้มูลภายในกลุ่มบริษทัฯ เป็นความลบั เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มูลนั้นเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ ห้าม ขาย ซ้ือ โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยขอ้มูลท่ีเป็นความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของกลุ่ม
บริษทัฯ และ/หรือการเขา้ทาํรายการใดๆ โดยขอ้มูลท่ีเป็นความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในกลุ่มบริษทัฯ ในทางท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษทัฯ ไม่วา่ทางตรง หรือทางออ้ม  

 

ในรายงานประจาํปี 2555 บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
 1.   วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และคุณค่าขององคก์ร 
 2.   รายช่ือกรรมการ พร้อมประวติัการทาํงาน การศึกษา ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบั 
       ผูบ้ริหาร การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน  การถือหุน้ในบริษทั  
 3.  โครงสร้างผูถื้อหุน้  
 4.   ปัจจยัความเส่ียง  
 5.   รายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  
 6.   นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและการปฏิบติัตามนโยบาย 
 7.   ค่าตอบแทนกรรมการและ จาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมกรรมการ 
 8.   การทาํหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมาของคณะกรรมการและประวติัการอบรมของกรรมการ  
 9.   การทาํหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมาของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 10. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
 11. ค่าตอบแทนการทาํหนา้ท่ีกรรมการ และการทาํหนา้ท่ีอ่ืนใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  
 12. รายงานการดาํเนินงานประจาํปีของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 13. รายการความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินท่ีมีเน้ือหาตามท่ีกาํหนด  
       ซ่ึงมีประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารลงนามรับรอง 
 14. คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินของผูบ้ริหาร  
 15. รายงานทางการเงินท่ีมีขอ้มูลถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นจริงตามมาตรฐานบญัชี 
 16. งบการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมต่อไปน้ีในเวบ็ไซต ์www.nine.co.th 

1.  บทบาทอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการชุดยอ่ย และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
2.  รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
3.  จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
4.  นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ  
5.  กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.  งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี  
7.  รายงานประจาํปี 
8.  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
9.  นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
10.นโยบายการควบคุมภายใน  
 

ส่วนนักลงทุนสัมพนัธ์ 
ส่วนนกัลงทุนสัมพนัธ์ทาํหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบันกัลงทุนสถาบนั ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนกัวิเคราะห์อยา่งเท่าเทียมและ

เป็นธรรม  ตอบคาํถามเก่ียวกบับริษทัฯ และการดาํเนินงานของบริษทัฯ  แก่นกัลงทุนตามท่ีส่งคาํถามผ่านทางเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ  หรือโทรศพัท ์หรือช่องทางอ่ืน ๆ  บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีสาํคญัของบริษทัฯ โดยการพบปะ
นกัลงทุนในงาน Opportunity Day ท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ จดัข้ึนเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ในปี 2555 บริษทัฯ เขา้
กิจกรรมร่วมพบปะนกัลงทุนจาํนวน 4 คร้ัง  เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2555, วนัท่ี 7 มิถุนายน 2555, วนัท่ี 3 กนัยายน 2555 และ
วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 
 
ฝ่ายเลขานุการบริษัท 

บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของ ตลท. และ กลต. และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น โปร่งใส โดยผา่นการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน เลขานุการบริษทัมีหนา้ท่ีในการช่วยเหลือประธานกรรมการ 
ในการกาํกบัดูแลใหก้ารดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัฯ  กรรมการชุดยอ่ย และกรรมการบริษทัฯ ทุกท่าน เป็นไปตาม
กรอบของบทบาทหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดไว ้ตลอดจนมีหน้าท่ีในการจดัเตรียม
เอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตดัสินใจของคณะกรรมการ บนัทึกรายงานการประชุม
อยา่งรัดกุม ถูกตอ้ง เพ่ือแสดงให้เห็นวา่คณะกรรมการไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆท่ีนาํเสนอ อยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตย์
สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใชว้ิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชนท่ีประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทาํในสถานการณ์เดียวกนั อีกทั้งมี
หนา้ท่ีในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการ
ประชุมผูถื้อหุ้น รายงานการมีส่วนไดเ้สีย และรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงเลขานุการ
บริษทัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามกรอบอยา่งครบถว้น  
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5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีบทบาทสําคญัในการกาํกบัดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ คณะกรรมการมีความ

รับผดิชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ  
คณะกรรมการไดก้าํหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการ

ผูอ้าํนวยการไวอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือใหก้รรมการมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้
โดยรวม  รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและกาํกบัดูแลให้การดาํเนินกิจการของบริษทัฯ เป็นไปตามกฎหมายและอยู่
บนจริยธรรมทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการกาํหนด  
 

การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
ในปี 2555 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 9 คน เป็นกรรมการอิสระ

จาํนวน 3 คน กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยจาํนวน 1 คน และกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารจาํนวน 5 คน 
บริษทัฯ มีคณะกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทาํใหเ้กิดการถ่วงดุลและการสอบทาน   

กรรมการอิสระจาํนวน 3 คนน้ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซ่ึงได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการแลว้ และเป็นไปตามขอ้กาํหนดในปี 2551 ของสาํนกังาน กลต.  กรรมการอิสระจาํนวน 1ใน 3 
คน ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน 2  คน    

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กรรมการจาํนวน 1 ใน 3 ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระทุกปี บริษทัฯ สามารถแต่งตั้ง

กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึงได ้โดยบริษทัฯ มิไดมี้ขอ้กาํหนดเร่ือง
จาํนวนวาระท่ีจะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุดของกรรมการไวต้ามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน กลต.  และมีนโยบายให้
กรรมการผูอ้าํนวยการของบริษทัฯ ดาํรงตาํแหน่งในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดไ้ม่เกิน 5 บริษทั กรรมการ
ของบริษทัฯ จะไม่เป็นกรรมการในบริษทัท่ีเป็นคู่แข่งหรือมีผลประโยชน์ขดัแยง้ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  และเปิดเผยรายช่ือ 
ประเภทธุรกิจ และตาํแหน่งท่ีกรรมการของบริษทัฯไปดาํรงตาํแหน่งไวใ้นทะเบียนประวติักรรมการในปี 2555 ไม่มี
กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ ท่านใดดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทั  

บริษทัฯ ไม่มีนโยบายใหผู้บ้ริหารระดบัสูงไปดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอ่ืนยกเวน้บริษทัยอ่ย และ บริษทัร่วม และให้
รายงานการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนของผูบ้ริหารระดบัสูงไวใ้นแบบรายงาน 56-1  

บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งนางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ เป็นเลขานุการบริษทั เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2555 โดยมีหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบตามท่ีกาํหนดใน พ.ร.บ. กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ และทาํหนา้ท่ีสรุปสาระสาํคญัเก่ียวกบัแนว
ปฏิบติั และขอ้บงัคบัท่ีปรับปรุงใหม่ ของสาํนกังาน กลต.และตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงสรุปสาระสาํคญัของกฎหมายท่ีเพ่ิง
ตราข้ึนใหม่ ท่ีคณะกรรมการตอ้งทราบในการทาํหน้าท่ีกรรมการของบริษทัฯ ให้คณะกรรมการรับทราบ เป็นผูจ้ ัดเก็บ
รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ และผูเ้ก่ียวขอ้ง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกบัฝ่ายบริหารใหมี้การ
ปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสําคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ  ไดแ้ก่ 
แผนธุรกิจ งบประมาณการดาํเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ท่ีกรรมการผูอ้าํนวยการเป็นผูน้าํเสนอ 
รวมทั้งติดตามการดาํเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ  
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คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยกลัน่กรองรายละเอียดโดยกาํหนดคุณสมบติัและ

ขอบเขตความรับผิดชอบไวใ้นระเบียบของแต่ละคณะ สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการไม่ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ย และกาํหนดใหก้รรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย  

เพ่ือให้ได้คณะกรรมการท่ีทรงคุณวุฒิ  มีภาวะผู ้นํา  วิสัยทัศน์ท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย  ทั้ งในด้านทักษะ 
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบติัหนา้ท่ี มีความ
เขา้ใจในวฒันธรรม และจรรยาบรรณการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี คณะกรรมการจึงไม่ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยข้ึนมาทาํหนา้ท่ีคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้งคณะจะร่วมกนั
เสนอช่ือ และพิจารณาคุณสมบติั ความเหมาะสมของกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง และมอบให้ประธานกรรมการเป็นผูเ้สนอ
รายช่ือบุคคลท่ีสมควรเป็นกรรมการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงันั้นจึงมัน่ใจไดใ้นความโปร่งใส ปราศจากการครอบงาํของฝ่าย
บริหาร  

ปัจจุบนับริษทัฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียวคือคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเก่ียวกบัหน้าท่ี
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอยูใ่นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการเร่ืองโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษทัฯ ไดเ้ห็นความสําคญัในเร่ืองน้ีจึงไดป้ระกาศใชน้โยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ท่ีห้ามกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัฯ หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ หากมีความจาํเป็นตอ้งทาํรายการดงักล่าว คณะกรรมการจะดูแลให้การ
ทาํรายการนั้นมีความโปร่งใส เท่ียงธรรม พิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ เสมือนกบัการทาํรายการกบับุคคลภายนอก 
ทั้งน้ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั รวมทั้งจดัให้มี
การปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ อย่างเคร่งครัด สําหรับรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ บริษทัย่อย และ
บริษัทร่วม  ในปี  2555 ได้เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ  รับทราบแล้ว                   
เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 และบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของรายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจาํเป็น ไวใ้นรายงาน
ประจาํปี และแบบ 56-1 แลว้ 
 
การประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จะกาํหนดไวล่้วงหนา้ในแต่ละปีอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ังและมีการประชุม
พิเศษเพิ่มตามความจาํเป็นโดยมีการกาํหนดวาระการประชุมชดัเจน ล่วงหนา้ และมีวาระการติดตามผลการดาํเนินงานเป็น
ประจาํ  ซ่ึงเลขานุการบริษทัจะจดัส่งหนังสือเชิญประชุมตามวาระท่ีผ่านการพิจารณาร่วมกนัของประธานกรรมการและ
กรรมการผูอ้าํนวยการ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมใหค้ณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุมเป็น
เวลา 7 วนั เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดศึ้กษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดตอ้งการเสนอเร่ืองเขา้
เป็นวาระการประชุมหรือประสงคใ์ห้ฝ่ายบริหารรายงานความคืบหนา้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นการเฉพาะ ก็สามารถแจง้ความ
ประสงคไ์ดท่ี้ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษทั  

โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละคร้ังใชเ้วลา 2-3 ชัว่โมง ประธานกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่าน
สามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และขอ้สังเกตอยา่งอิสระ คณะกรรมการเห็นวา่เพ่ือป้องกนัขอ้มูลทางการเงินของบริษทั
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ฯ ร่ัวไหลโดยไม่มีเจตนา จึงใหฝ่้ายบริหารรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในการประชุม เดือนใดท่ีไม่มีการประชุมก็
ไม่ตอ้งรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารไดมี้การพบปะหรือติดต่อเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัญหาต่างๆในการบริหารโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมดว้ยกนัเป็นประจาํ หากมีประเดน็ท่ีเป็นขอ้สังเกตห่วงใย กจ็ะแจง้ขอ้กงัวล
หรือขอ้ห่วงใยนั้นต่อฝ่ายบริหารเพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง  

ในปี 2555  มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จาํนวน 8 คร้ัง และบริษทัฯ ไดมี้การจดบนัทึกรายงานการประชุม
เป็นลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญัอยา่งครบถว้น จดัเกบ็รายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ  พร้อมใหก้รรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้ 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละคนในปี 2555 และ ปี 2554 สรุปได้ดงันี ้  

กรรมการ ตาํแหน่ง 
จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม/จํานวนคร้ังทั้งหมด 

ปี 2555 ปี 2554 
1. นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ ประธานกรรมการ 5/8 - 
2. นางเกษรี กาญจนะวนิชย ์ กรรมการ 8/8 4/4 
3. นายศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการ 4/8 - 
4. นายเสริมสิน สมะลาภา กรรมการ 6/8 - 
5. นางสาวมธัยา  โอสถานนท ์
6. นายพนา จนัทร์วโิรจน์ 

กรรมการ 
กรรมการ 

7/8 
7/8 

4/4 
4/4 

7. นายสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร  กรรมการอิสระ 7/8 4/4 
8. นายกรีธา มติธนวรุิฬห์  กรรมการอิสระ 8/8 4/4 
9. นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร กรรมการอิสระ 8/8 4/4 
หมายเหตุ ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2555 มีมติแต่งตั้ง นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ เป็นประธานกรรมการแทน นายธนะชยั 
สันติชยักลู และมีมติแต่งตั้ง นายศิวะพร ชมสุวรรณ เป็นกรรมการผูอ้าํนวยการ 

ในปี 2554 และ ปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง และ 4 คร้ัง ตามลาํดบั  โดยกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองทั้งคณะเป็นประจาํทุกปี สําหรับปี 2555 

ไดท้าํการประเมินผลในช่วงเดือนธนัวาคม โดยใชแ้บบการประเมินแบบใหม่ตามแบบประเมินของตลาดหลกัทรัพยฯ์ พร้อม
รับทราบผลการประเมินผลการปฏิบติังานในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2556  เม่ือวนัท่ี 15  กุมภาพนัธ์ 2556  เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ  

กรรมการ ตาํแหน่ง 
จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม/จํานวนคร้ังทั้งหมด 

ปี 2555 ปี 2554 
1. นายสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4 
2. นายกรีธา มติธนวรุิฬห์  กรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4 
3. นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร  กรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4 
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ค่าตอบแทนกรรมการ    
บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดียวกบั

อุตสาหกรรมสูงเพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ และไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
แลว้ กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายให้มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบมากข้ึน ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ิมข้ึน  

สาํหรับหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาผลการดาํเนินงานของกรรมการผูอ้าํนวยการและผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นไปตาม
หลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการกาํหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับการดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลการดาํเนินงานของ
ผูบ้ริหารแต่ละคน คณะกรรมการเป็นผูป้ระเมินผลการดาํเนินงานของกรรมการผูอ้าํนวยการ และมอบหมายให้ประธาน
กรรมการแจ้งหลักเกณฑ์และผลการประเมินต่อกรรมการผูอ้าํนวยการ คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารระดับสูงตามท่ีกรรมการผูอ้าํนวยการเสนอคณะกรรมการได้มอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมใหแ้ก่กรรมการผูอ้าํนวยการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
จํานวนค่าตอบแทนในปี 2555 และ 2556 ซ่ึงบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการมรีายละเอยีดดงันี ้ 

กรรมการ / ตําแหน่ง ค่าตอบแทนปี  2556 (ปีที่เสนอ) ค่าตอบแทนปี 2555 
 ค่าตอบแทน เบ้ียประชุม อ่ืนๆ รวม ค่าตอบแทน เบ้ียประชุม อ่ืนๆ รวม 
ประธานกรรมการ: 
- นายสุทธิชยั  แซ่หยุน่ 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร: 
- นายเสริมสิน สมะลาภา 
- นางเกษรี  กาญจนะวณิชย ์
- นางสาวมธัยา โอสถานนท ์
- นายพนา  จนัทรวโิรจน ์

 
200,000.- 
200,000.- 
200,000.- 
200,000.- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
200,000.- 
200,000.- 
200,000.- 
200,000.- 

 
200,000.- 
200,000.- 
200,000.- 
200,000.- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
200,000.- 
200,000.- 
200,000.- 
200,000.- 

ประธานกรรมการตรวจสอบ: 
- นายสมศกัด์ิ  เชียร์ จิระนคร 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 

กรรมการตรวจสอบ 
- นายกรีธา  มติธนวรุิฬห์ 
- นายสุธีร์  จินตนานฤมิตร 
-นางสาวศนัธยา กิตติโกวทิ 

 
- 

300,000.- 
300,000.- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 

300,000.- 
300,000.- 

 
300,000.- 
300,000.- 

- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
300,000.- 
300,000.- 

- 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร : 
-  นายศิวะพร   ชมสุวรรณ 

 
200,000.- 

 
- 

 
- 

 
200,000.- 

 
200,000.- 

 
- 

 
- 

 
200,000.- 

รวม 2,400,000.-   2,400,000.- 2,400,000.-   2,400,000.- 

 
การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

กรรมการเขา้ใหม่ทุกคนจะไดรั้บการปฐมนิเทศน์เบ้ืองตน้จากประธานกรรมการ เก่ียวกบัลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 
ประวติัและความเป็นมาของบริษทัฯ ท่ีตั้งสาํนกังานและสาขา วฒันธรรมองคก์ร พร้อมรับคาํช้ีแจงจากกรรมการผูอ้าํนวยการ
และเลขานุการบริษทั เก่ียวกบัโครงสร้างองค์กร นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายในพร้อมเอกสาร
ประกอบ 
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คณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารระดบัสูง ไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการเขา้อบรมสัมมนาหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ (รายละเอียดตามขอ้มูลในประวติัของแต่ละท่าน) 

บริษทัฯ มีนโยบายใหค้วามรู้เพ่ิมเติมในดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีแก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
เลขานุการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง และหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการฝึกอบรมและสัมมนากบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย และหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น สัมมนาเก่ียวกบัมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ และพระราชบญัญติักาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยฉ์บบัใหม่ เป็นตน้ 

 
แผนการสืบทอดงาน 

คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะทอ้นออกมาจากพนักงานผูป้ฏิบติังาน ความเจริญเติบโตท่ี
ย ัง่ยนืของบริษทัฯ ข้ึนอยูก่บัการสร้างบุคคลากรท่ีมีความสามารถเพ่ือส่งต่อภารกิจ บริษทัฯ ไดรั้บผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้มาช่วย
เสริมทีม และแบ่งความรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นการกระจายการบริหารงานขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพใหก้บัผูบ้ริหารระดบัรอง ซ่ึงเป็นแผนรองรับการสืบทอดงานของบริษทัฯ 
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7. โครงสร้างเงินทุน 
7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  

(1) หุน้สามญั 
บริษทัฯมีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 จาํนวน 85,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 

85,000,000 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ จาํนวน 85,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 
85,000,000 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท   

(2) บริษทัฯไม่มีหุน้ประเภทอ่ืน 
(3) บริษทัฯไม่มีหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีไม่ใช่หุน้สามญั เช่น หุน้กู ้ตัว๋เงิน หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพหรือตราสารหน้ี 
(4) บริษทัฯไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งกนักบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ

การบริหารงานของบริษทัฯ 
 

  7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุน้ 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน  28 ธนัวาคม 2555  
ลาํดบั กลุ่มผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นทีถ่ือ ร้อยละ 

1. บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 66,694,076 78.464 
2. นางศิริวรรณ  จึงธีรพานิช 1,200,000 1.412 
3. นายทวีภคัรัชต ์วทญัญูศิริปัญญา 1,048,600 1.234 
4. นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ 768,424 0.904 
5. นางวรภา บุญยงรัตนากลู 750,000 0.882 
6. นายแชน พนูดี 627,900 0.739 
7. นายวิพธุ มนัตาดิลก 580,000 0.682 
8. นายอิสระพงษ ์แสนทาํพล 555,500 0.654 
9. นางดวงใจ ไตรบญัญติักลุ 450,000 0.529 

10. นายสราวธุ พืชน์ไพบูลย ์ 450,000 0.529 
 อ่ืนๆ 11,875,500 13.971 

รวม 85,000,000 100 
ท่ีมา : บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
หมายเหตุ 

 กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัและออกเสียงไปในทางเดียวกนัไดแ้ก่  บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย 
กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ซ่ึงมีนายสุทธิชยั แซ่หยุน่ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ
บริษทัอีก 1 ราย  นัง่ดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการและกรรมการบริหาร   
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 ประเภทผูถื้อหุน้ - การกระจายหุน้ตามสัญชาติ 
ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ จํานวนราย จํานวนหุ้น ร้อยละ 

ผูถื้อหุน้สัญชาติไทย 805 84,959,173 99.95 
ผูถื้อหุน้สัญชาติต่างดา้ว 8 40,827 0.05 

รวมทั้งส้ิน 813 85,000,000 100.00 

* ขอ้บงัคบับริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) กาํหนดวา่  “หา้มมิใหบุ้คคลท่ี
ไม่มีสัญชาติไทยถือหุน้อยูใ่นบริษทัฯ เกินกวา่ร้อยละ 35 ของหุน้ทั้งหมด”  

 
 กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการอยา่งมีนยัสาํคญั       

- ไม่มี – 
 

 ช่ือผูถื้อหุน้ท่ีเปิดเผยมิไดแ้สดงสถานะท่ีแทจ้ริง  
- ไม่มี – 

 
   7.3 นโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ในกรณีปกติท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไม่มีความจาํเป็นในการใชเ้งินเพ่ือการลงทุนหรือขยายกิจการและมีกระแสเงินสด
เพียงพอ กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสาํหรับบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิ
ของแต่ละบริษทั (ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั) หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอ่ืนๆ ท่ี
จาํเป็นและเหมาะสม ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได ้โดยข้ึนอยู่กบัความจาํเป็นและความ
เหมาะสมภายใต้เ ง่ือนไขท่ีการดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู ้ถือหุ้น ทั้ งน้ี มติของ
คณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกนาํเสนอเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้ให้รายงานให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 
ทั้งน้ีบริษทัฯ จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2553 -2554 เป็นดงัน้ี 

ประจําปี 
กาํไรสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละการ
จ่ายเงนิปันผล 

เงนิปันผลจ่าย 
(ล้านบาท) 

จํานวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 

เงนิปันผลต่อ
หุ้น (บาท) 

2553 18.69 68.22 12.75 85.00 0.15 
2554 20.06 64.00 12.75 85.00 0.15 
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9.  การควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนฯ ในการ
กาํกบัดูแลใหร้ายงานทางการเงินของบริษทัฯ ท่ีจดัทาํข้ึนมีขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั โปร่งใส เปิดเผย
อยา่งเพียงพอ      ท่ีจะดาํรงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ป้องกนัการทุจริตและการดาํเนินการท่ีผิดปกติ รายการท่ีเก่ียว
โยงกนัซ่ึงอาจทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ซ่ึงเป็นรายการทางการคา้อนัเป็นธุรกิจปกติทัว่ไป รวมทั้งไดถื้อ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป ใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีการ
พิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ประโยชน์สูงสุด การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ความรอบคอบ
ระมดัระวงัในการจดัทาํงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวมถึงขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฏในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

ดงันั้นเพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเกิดความเช่ือมัน่ต่อรายงานทางการเงินของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ จึง
ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผูซ่ึ้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  ทาํหน้าท่ีสอบทานให้บริษทัฯ มีการ
รายงานทางการเงิน และการดาํเนินงานอยา่งถูกตอ้งเพียงพอ มีการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใสถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั้งให้มีความเพียงพอของระบบบริหารความ
เส่ียง  การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกาํกบัดูแลของบริษทัฯ ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  ตลอดจนมี
ความครบถว้นเพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบายต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน   

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนั 4 คร้ัง เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ไดร่้วมประชุมพร้อมกนัทุกคร้ัง นอกจากน้ียงัมีวาระการประชุม
ร่วมกบัผูส้อบบญัชี วาระการประชุมร่วมกบัหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในซ่ึงไดร้ายงานผลการตรวจสอบและเสนอ
ขอความเห็นชอบเร่ืองกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบประจาํปี รวมถึงไดป้ระชุมกบั
ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ฯในวาระท่ีเก่ียวขอ้งจากการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า   
งบการเงินประจาํปี 2555 ของบริษทัมีความเหมาะสมและไม่พบรายการใดท่ีอาจมีผลกระทบอนัเป็นสาระสําคญัต่องบ
การเงิน ระบบควบคุมภายในของบริษทัมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รายการท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นรายการท่ี
เป็นธุรกิจตามปกติทัว่ไป สมเหตุสมผล และไม่พบรายการใดท่ีผิดปกติ บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัอยูใ่นกรอบของกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  และผูส้อบบญัชีประจาํปี 
2555  ของบริษทัฯ เป็นบุคคลท่ีเหมาะสมเพราะมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการสอบบญัชีมาเป็นเวลายาวนาน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 คร้ัง เก่ียวกบัการสอบทาน
งบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั้งผลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีพนกังานตรวจสอบท่ีมี
ประสบการณ์จาํนวน 2 ท่าน ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัท่ีน่าพึงพอใจ สามารถใหค้วามมัน่ใจอยา่งมีเหตุผลต่อความน่าเช่ือถือไดข้องงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  มีการดูแลป้องกนัทรัพยสิ์นมิให้ผูบ้ริหารและพนกังานนาํไปใชโ้ดยมิชอบ การปฏิบติังาน
เป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด มีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมเพียงพอและเหมาะสม ทั้ งในส่วนขององค์กรและ
สภาพแวดลอ้ม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล 
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รวมถึงระบบการติดตามการปฏิบติังานให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ สามารถแกไ้ขปัญหาได้
อยา่งทนัท่วงที 

นอกจากน้ีบริษทั ฯไดจ้ดัให้มีกระบวนการในการทบทวนและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายในดา้นต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพ่ือให้การควบคุมภายในของบริษทั ฯ ทนัสมยัต่อเหตุการณ์และ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปตลอดเวลา ไม่เกิดขอ้บกพร่อง ซ่ึงจะนาํมาซ่ึงความร่ัวไหลและขาดประสิทธิภาพ 

จากการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  ผูส้อบบญัชีมีขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ 
ซ่ึงไดร้ายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแลว้ เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2556   ซ่ึงขอ้สังเกตดงักล่าวไม่เป็น
สาระสาํคญัในการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ แต่อยา่งใด  และบริษทัฯ รับดาํเนินการแกไ้ขแลว้ ดงัน้ี  

1) จดัทาํเอกสารการคาํนวณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  เพ่ือประกอบการอนุมติัอยา่งเป็นทางการ    
2) คดัแยกสินคา้เก่าท่ีชาํรุดแลว้เป็นรายรหสัสินคา้  เพ่ือใหส้ามารถตรวจนบัความครบถว้นได ้

นอกจากน้ี มีขอ้สังเกตเก่ียวกบัการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  ซ่ึงบริษทัฯ รับดาํเนินการ ดงัน้ี 
1) ปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีเน้ือหาครบถว้นและ

ทบทวนใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ 
2)   การควบคุมใหมี้รหสัผูใ้ชง้านแยกเป็นรายคน และกาํหนดสิทธิเขา้ใชร้ะบบงานตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

 ส่วนหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในระหวา่งปี 2555 มีขอ้สังเกตเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในบางประการ 
ซ่ึงบริษทั ฯไดมี้แนวทางในการดาํเนินการเพื่อควบคุมและเร่งรัดการปฏิบติังานในเร่ืองดงักล่าวกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
แลว้  สรุปดงัน้ี ควรกาํหนดวิธีป้องกนัหนงัสือเก่าท่ีบริษทัฯ ขายลดไปแลว้ จะกลบัคืนเขา้คลงั   และเนน้ย ํ้าผูป้ฏิบติังาน
คลงัสินคา้ใหร้ะมดัระวงัในการบนัทึกยอดรับ - จ่ายสินคา้ ใหถ้กูตอ้งและครบถว้น  เพ่ือใหร้ายงานสินคา้คงเหลือแสดงยอด
ท่ีถูกตอ้งตามจริง นอกจากน้ีควรกาํชบัผูเ้ก่ียวขอ้งใหป้ฏิบติัตามระเบียบในเร่ืองของการขายสินคา้ผา่นช่องทางงานสัปดาห์
หนงัสือ และงานบูธ  หรืออีเวน้ท ์ ตลอดจนสรุปผลการดาํเนินงานภายในกาํหนดเวลา  เพ่ือเป็นขอ้มูลในการวางแผนการ
จดังานคร้ังต่อไป 
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10. รายการระหว่างกนั 

10.1 มาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการควบคุมการทาํรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั กบั
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศ
ของคณะกรรมการ กลต. โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการและความ
เหมาะสมทางดา้นราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติในตลาด และมี
การเปรียบเทียบราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก ในกรณีท่ีไม่สามารถเปรียบเทียบราคากบับุคคลภายนอกได ้ทั้ง  2 ฝ่ายจะร่วมกนั
พิจารณา เพื่อกาํหนดอตัราค่าสินคา้และบริการท่ีเหมาะสมต่อไป  ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯ จะจดัเตรียมขอ้มูลการทาํรายการ
ระหวา่งกนั ซ่ึงมีรายละเอียดของรายการ มูลค่า และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าจากช่วงท่ีผา่นมา รวมทั้งเอกสารท่ีแสดงราคาตลาด
ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของการทาํรายการเหล่านั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึน บริษทัฯ จะจดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือ ผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อนาํไปประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั และ/
หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผูถื้อหุ้น ตามแต่กรณี ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดส่้วนเสีย
ในการทาํรายการระหวา่งกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัดงักล่าว  

นอกจากน้ี บริษทัฯ จะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจาํหน่ายไปของ
สินทรัพยท่ี์สําคญัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ กลต.  และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนถึง
มาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

10.2 นโยบายหรือแนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคตของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
บริษทัฯ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั อาจมีการเขา้ทาํรายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไปกบั
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มบริษทัในเครือบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เช่น การ
จา้งพิมพ ์การจา้งส่งสินคา้ การซ้ือกระดาษ การซ้ือโฆษณาในส่ือต่างๆ และการเรียกเก็บค่าบริการระหวา่งกนั เป็นตน้ บริษทัฯ ได้
กาํหนดนโยบายในการทาํรายการระหว่างกนัให้มีเง่ือนไขต่างๆ เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติในราคาตลาด ซ่ึง
สามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก ในกรณีท่ีไม่สามารถเปรียบเทียบราคากบับุคคลภายนอกได ้ทั้ง  2 ฝ่าย
จะร่วมกนัพิจารณา เพื่อกาํหนดอตัราค่าสินคา้และบริการท่ีเหมาะสมต่อไป  ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั
ไวแ้ลว้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และใหป้ฏิบติัตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด  
พร้อมทั้งกาํหนดราคาและเง่ือนไขรายการต่างๆ ใหช้ดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการเขา้ทาํรายการใหม่ หรือมีการเปล่ียนแปลงของราคา   และเง่ือนไขท่ีแตกต่างจากเดิม สาํนกัตรวจสอบ
ภายในของบริษทัฯ เอง ซ่ึงแยกอยา่งชดัเจนจากสาํนกัตรวจสอบภายในของบริษทัในเครือเนชัน่ จะทาํหนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มูลและ
จดัทาํรายงานเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคา  และความสมเหตุสมผลของ
การทาํรายการดงักล่าวทุกๆ ไตรมาส ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติซ่ึงไม่มีเง่ือนไขทางการคา้
โดยทัว่ไป และรายการระหวา่งกนัอ่ืนๆ บริษทัฯ จะดาํเนินการตามมาตรการตามขั้นตอนในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัท่ี
ระบุไวข้า้งตน้ ก่อนการทาํรายการ 

 
 
 



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอรเ์นชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
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10.3 สรุปความเห็นของคณะกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายการระหวา่งกนัของกลุ่มบริษทัฯ กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปี 2554 และปี 
2555 แลว้ มีความเห็นสรุปไดว้า่สมเหตุสมผลและจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ เง่ือนไขต่างๆ ของรายการระหวา่ง
กนัท่ีเกิดข้ึนถูกกาํหนดใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้โดยปกติ   และคาํนึงถึงราคาตลาดหรือตน้ทุนบวกกาํไรท่ีเหมาะสม (Cost 
Plus) ในส่วนมาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัรายการระหวา่งกนั นโยบายการทาํรายการระหวา่งกนั และมาตรการการควบคุม
รายการระหวา่งกนัของกลุ่มบริษทัฯ กมี็ความเพียงพอและเหมาะสมแลว้ในสภาพปัจจุบนั  
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รายการระหวา่งกนัที่มีสาระสําคญั (ตามงบการเงินรวม) ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั และบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ในปี 2554 และปี 2555 (หน่วย : ล้านบาท)  

บริษัทหรือบุคคล/ 
 ประกอบธุรกจิ 

ลักษณะความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ คาํอธิบาย 

   ปี 2555  ปี 2554 
บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
จํากดั (มหาชน) (NMG)/ 
ดําเนินธรุกิจด้านข่าว ซึง่
รวมถึงผลิตและจําหน่าย
หนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
ประเภทตา่งๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทร้อย
ละ 78.46 และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ 

NMG เพื่อไปใช้ในกิจการ จํานวน 4.79 
ล้านบาท  และ 4.30  ล้านบาท ในปี 2554 
และปี 2555 ตามลําดบั 

- บ ริ ษั ท ฯ  จํ า ห น่ า ย สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ จ า ก
ตา่งประเทศให้ NMG เพื่อนําไปจดัจําหน่าย
ต่อ จํานวน 3.82 ล้านบาท และ 2.84 ล้าน
บาท ในปี 2554 และปี 2555 ตามลําดับ 
และบริษัทในกลุ่มมีการเรียกเก็บค่าบริการ
โฆษณาจํานวน 3.97 ล้านบาทและ 2.65 
ล้ า นบ าท  ใ น ปี  2 5 5 4  แล ะ ปี  2 5 5 5 
ตามลําดบั 

9.79 
2.58 

 
 

12.58 
4.92 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนงัสือให้ NMG เพื่อใช้เป็นของสมนาคณุใน
การสง่เสริมการขายสมาชิกหนงัสือพิมพ์ในเครือ และสําหรับเป็นของขวญัแก่
ลกูค้าในเทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯ จําหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศให้ NMG เพื่อนําไปจดัจําหน่าย
ต่อผ่านช่องทางเอเย่นต์และแผงหนงัสือทัว่ประเทศ เนื่องจาก NMG มีความ
ชํานาญในการจัดจําหน่ายผ่านช่องทางนี ้ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทาง
การค้าปกติ 

 

ลกูหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ เรียกเก็บเงินที่ NMG รับเงินแทน
ก่อน เช่น งานออกบธูร่วมกัน ค่าใช้จ่ายที่
จ่ายแทนกัน จํานวน 6.26 ล้านบาทและ 
2.54 ล้านบาท ในปี 2554 และปี 2555 
ตามลําดบั 

- บริษัทฯ เรียกเก็บค่าบริหารสินค้าคงคลัง
จาก NMG จํานวน 0.44 ล้านบาท ในปี 
2554  

1.02 2.09 - บริษัทฯ ขายสื่อสิ่งพิมพ์ต่างประเทศในจํานวนมาก (Bulk) ให้แก่ลกูค้าขนาด
ใหญ่ร่วมกบัสื่อสิ่งพิมพ์ของ NMG โดยให้ลกูค้าทําสญัญาซือ้สิ่งพิมพ์ทัง้หมด
กบั NMG ซึ่งบริษัทฯ เรียกเก็บเงินที่ NMG รับแทนก่อนโดยใช้ราคาที่เรียก
เก็บจากลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงมาทํา
สญัญาขายสิ่งพิมพ์ในนามบริษัทฯ ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2553 และออกบิลใน
นามบริษัทฯ ในเดือนเมษายน 2553   

- บริษัทฯ ออกบูธงานขายสินค้าขนาดใหญ่ร่วมกัน เช่น งานสปัดาห์หนังสือ 
และใช้ระบบเก็บเงินร่วมกนั โดยใช้ราคาที่เรียกเก็บจากลกูค้า 

     บริษัทฯ ทําการบริหารสินค้าคงคลงัหนงัสือBizBook (ก่อนโอนย้ายส่วนงาน) 
และเรียกเก็บค่าบริการในอัตราต้นทุน แต่หลังจากที่บริษัทฯ รับโอนธุรกิจ
หนงัสือ Bizbook มาแล้ว รายการนีจ้ะลดลงตามสินค้าคงคลงัเดิมของ NMG 
ที่เหลืออยู่ 
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บริษัทหรือบุคคล/ 
 ประกอบธุรกจิ 

ลักษณะความสัมพนัธ์กับ
บริษัทฯ 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ คาํอธิบาย 

ปี 2555 ปี 2554 

บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
จํากดั (มหาชน) (NMG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัท 
ร้อยละ 78.46 และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

ต้นทนุการผลิต  
เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ ซือ้กระดาษม้วนจาก NMG เพื่อใช้ในการ
ผลิตสิ่งพิมพ์ 

16.83 
17.00 

16.97 
10.00 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มซือ้กระดาษม้วนจาก NMG ที่มีความชํานาญในการ
จัดซือ้กระดาษจํานวนมาก ซึ่งนําเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิต
หนงัสือพิมพ์ นิตยสารการ์ตนู และหนงัสือการ์ตนู ในราคาตลาดและมีเงื่อนไข
ทางการค้าปกติ 

 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เจ้าหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
จากการใช้บริการแผนกต่างๆ ของ NMG จํานวน 
7.09 ล้านบาท และ 7.03 ล้านบาท  ในปี 2554 และ
ปี 2555 ตามลําดบั 

- ค่าธรรมเนียมในการคํา้ประกันเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร 

7.03 
5.97 

7.09 
3.98 

 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มซือ้โฆษณาจากสื่อในเครือของ NMG เพื่อใช้ในการ
ประชาสมัพนัธ์สินค้าและงานของบริษัทฯ ในอตัราที่ตํ่ากวา่ราคาตลาด ในกรณี
ที่มีพืน้ที่โฆษณาวา่ง 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการแผนกต่างๆ ของ 
NMG ซึ่งมีความชํานาญในงานนัน้ๆ เช่น แผนกจดัซือ้ แผนกบคุคล แผนก IT
เป็นต้น ในราคาต้นทนุบวกกําไรร้อยละ 5 ซึง่เป็นอตัราที่เหมาะสม (Cost Plus) 

- NMG ได้คํา้ประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารให้กบับริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม  ซึง่ NMG อาจพิจารณายกเลิกในอนาคต  และ
บริษัทฯ สามารถกู้ ได้โดยไม่ต้องมีการคํา้ประกนั 

บริษัท เนชัน่ เอ็ดดเูทนเมนท์ 
จํากดั (NED)  
/ ดําเนินธรุกิจสํานกัพิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการ
ร่วมกนั  

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มขายหนงัสือให้ NED เพื่อ
ไปใช้ในกิจการ  

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 
รายได้จากการลงทนุ 
รายได้อื่น 
ลกูหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ออก
แทน เช่น คา่เช่าสํานกังาน คา่บริการ เป็นต้น 

เจ้าหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทมีการสํารองจ่ายค่าใช้จ่ายแทน เช่น ค่าใช้จ่าย
เดินทางไปตา่งประเทศ เป็นต้น 

0.002 
- 
 
 

3.00 
0.21 
1.16 
3.38 

 
 
 

0.038 

0.032 
- 
 
 

3.00 
0.18 
0.84 
2.21 

 
 
 

0.083 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนงัสือให้ NED เพื่อใช้เป็นของขวญัแก่ลกูค้าใน
เทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

 
 
- บริษัทฯได้ให้ NED กู้ ยืมเงินโดยคิดอตัราใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้เงินกู้ของ
สถาบนัการเงิน 
 

- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสํานกังาน ในอตัราเท่ากบัที่
ถกูเรียกเก็บและคา่บริการสว่นกลาง เช่น คา่บริหาร ในอตัราที่ตกลงกนั 

 
 
- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มสํารองจ่ายค่าใช้จ่ายแทนกนั เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปตา่งประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่ น 
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บริษัทหรือบุคคล/ 
 ประกอบธุรกจิ 

ลักษณะความสัมพนัธ์กับ
บริษัทฯ 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ คาํอธิบาย 

ปี 2555 ปี 2554 

บริษัท เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดู
เทนเมนท์ จํากดั (NEE)  
/ ดําเนินธรุกิจสํานกัพิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นกิจการที่ควบคมุร่วมกนักบั  
เอ็กมอนท์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
โฮลดิง้ เอ/เอส บริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 49.99 และมีกรรมการ
ร่วมกนั  

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- เป็นรายการขายสินค้าระหวา่ง NEE และ NED 

75.10 
63.92 

 

53.62 
43.20 

-  NED ขายหนงัสือการ์ตนูให้กับ NEE เพื่อจดัจําหน่ายในช่องทางต่างๆ โดย
เป็นการขายขาด และ NINE ขายหนงัสือให้ NEE เพื่อจดัจําหน่ายในช่องทาง
ตา่งๆร่วมกนั  ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

รายได้จากการลงทนุ 
รายได้อื่น 
 
 
ลกูหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ออก
แทน เช่น คา่เช่าสํานกังาน คา่บริการ เป็นต้น 

2.08 
2.05 

 
 

13.67 

1.36 
1.81 

 
 

12.44 
 

- NED เรียกเก็บค่าดอกเบีย้จาก NEE ที่อตัราดอกเบีย้เงินเบิกเกินบญัชี (อตัรา
ร้อยละ 6.75 ต่อปี) สําหรับยอดคงค้างสินค้าและบริการซึ่งเกินกําหนดชําระ
มากกว่า 90 วนั นบัจากวนัที่เรียกเก็บค่าสินค้า โดยจะมีการเรียกเก็บต่อไปใน
อนาคตถ้ามีการเกินกําหนดชําระเงินอีก 

- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสํานกังาน ในอตัราเท่ากบัที่
ถกูเรียกเก็บและคา่บริการสว่นกลาง เช่น คา่บริหาร ในอตัราที่ตกลงกนั 
 

ต้นทนุขายสินค้าและต้นทนุการให้บริการ 
เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เจ้าหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
จากการใช้บริการแผนกตา่งๆ ของ NEE  

 

2.14 
0.08 
2.96 
1.57 

1.31 
0.40 
2.07 
0.98 

 
 
 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีการขายสินค้าให้กบั NEE เพื่อนําไปขายต่อให้กบั
ลกูค้า 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลางจากการใช้บริการแผนก
ตา่งๆ ของ NEE เช่น การจดัการการผลิต การบริหารคลงัสินค้า  ในราคาต้นทนุ  

 

บริษัท เนชัน่ คิดส์ จํากดั/ 
ดําเนินผลิตรายการโทรทศัน์
และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อ
โทรทศัน์ 
 

เป็นบริษัทย่อย  บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

ลกูหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
 

0.005 - - บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสํานกังาน ในอตัราเท่ากบัที่
ถกูเรียกเก็บและคา่บริการสว่นกลาง เช่น คา่บริหาร ในอตัราที่ตกลงกนั 

บริษัท เอ็นคปูอง จํากดั
(Ncupon)/ดําเนินธรุกิจ
จําหน่ายสินค้าและบริการทาง
อินเตอร์เน็ต 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดย
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.98 และ
มีกรรมการร่วมกนั (เลิกกิจการ
และเสร็จสิน้การชําระบญัชี 
เมื่อวนัที่ 14 ธนัวาคม 2555) 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
ลกูหนีอ้ื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

- 
- 
- 

- 
0.33 
2.61 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายสินค้าและให้บริการโดยใช้ราคาตลาดและมี
เงื่อนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสํานกังาน ในอตัราเท่าที่ถูก
เรียกเก็บและคา่บริการสว่นกลาง เช่น คา่บริหาร ในอตัราที่ตกลงกนั 
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บริษัทหรือบุคคล/ 
 ประกอบธุรกจิ 

ลักษณะความสัมพนัธ์กับ
บริษัทฯ 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ คาํอธิบาย 

ปี 2555 ปี 2554 

บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติง้ 
คอร์ปอเรชัน่ จํากดั  (มหาชน) 
(NBC)/ เป็นผู้ ดําเนินธรุกิจ
สถานีโทรทศัน์ และผลิต
รายการโทรทศัน์ 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 
โดย บริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 
61.10 ในปี 2555 และร้อยละ 
61.99 ในปี 2554 และมี
กรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ ขายหนงัสือให้ NBC เพื่อไปใช้ในกิจการ 
ลกูหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ออก
แทนไปก่อน  

ต้นทนุขายสินค้าและต้นทนุการให้บริการ 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
เจ้าหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มซือ้สินค้าหรือบริการจาก 

NBC 

1.33 
0.21 

 
0.04 

 
 

0.56 
1.55 
1.91 
1.45 

 

0.29 
0.13 

 
0.12 

 
 

1.15 
0.001 

0.88 
0.41 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มขายหนงัสือให้ NBC เพื่อใช้เป็นของขวญัแก่ลกูค้า
ในเทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

 
- บริษัทฯ ออกบธูงานขายสินค้าขนาดใหญ่ร่วมกนั เช่น งานสปัดาห์หนงัสือ และ
ใช้ระบบเก็บเงินร่วมกนั โดยใช้ราคาที่เรียกเก็บจากลกูค้า 
 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มซือ้สินค้าหรือบริการจากNBC ในราคาต้นทนุและมี
เงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่น คา่โฆษณาทางทีวี 

 

บริษัท ดบับลิวพีเอส (ประเทศ
ไทย) จํากดั (WPS)/ ดําเนิน
ธรุกิจรับจ้างพิมพ์สิง่พิมพ์ 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 
โดยบริษัทใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 
84.50 และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
ต้นทนุขายสินค้าและต้นทนุการให้บริการ 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ้าง WPS พิมพ์
หนงัสือพิมพ์ นิตยสารและหนงัสือการ์ตนู 

0.05 
0.003 

104.46 
0.16 

78.05 
1.61 

- 
0.003 
56.42 

0.06 
37.02 

4.27 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุม่ขายหนงัสือให้ WPS เพื่อใช้เป็นของขวญัแก่ลกูค้าใน
เทศกาลตา่งๆในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ้าง WPS ที่มีความชํานาญ พิมพ์หนังสือพิมพ์ 
นิตยสารการ์ตนู และหนงัสือการ์ตนู ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้า
ปกติ 

 
 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากดั 
(NML) 
/ ธรุกิจให้บริการรับจดัสง่สินค้า 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 
โดย บริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
ต้นทนุขายสินค้าและต้นทนุการให้บริการ 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 
- บริษัทฯและบริษัทในกลุม่จ้าง NML สง่สินค้าให้ลกูค้า
ทกุประเภท  

 
 

0.36 
- 

10.23 
3.75 
4.68 
0.06 

- 
0.001 
10.56 

3.36 
3.97 

- 
 
 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุม่ขายหนงัสือให้ NML เพื่อใช้เป็นของขวญัแก่ลกูค้าใน
เทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มจ้าง NML ที่มีความชํานาญ ส่งสินค้าให้ลกูค้าทุก
ประเภท เช่น ลูกค้าสมาชิกหนงัสือพิมพ์และนิตยสาร ลกูค้าเอเย่นต์และแผง
หนงัสือในราคาตลาด และมีเงื่อนไขการบริการปกติ 
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บริษัทหรือบุคคล/ 
 ประกอบธุรกจิ 

ลักษณะความสัมพนัธ์กับ
บริษัทฯ 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ คาํอธิบาย 

ปี 2555 ปี 2554 

มหาวิทยาลยัเนชัน่ /ดําเนิน
ธรุกิจสอนหนงัสือ 

เป็นมหาวิทยาลยัที่บริษัท เนชัน่ 
ย ูจํากดั รับโอนใบอนญุาต 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
 
 
 

0.05 
0.14 

- 
- 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายสินค้าและให้บริการในราคาตลาดและมีเงื่อนไข
ทางการค้าปกติ 

 

บริษัท โยมิอรูิ-เนชัน่ อินฟอร์ม
เมชัน่ เซอร์วิส จํากดั (YNIS) 
/ ดําเนินธรุกิจเป็นตวัแทนขาย
โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์ 

เป็นบริษัทร่วมของบริษัทใหญ่ 
โดยบริษัทใหญ่  ถือหุ้นร้อยละ 
45.00 และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
 
ลกูหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ รับจ้างขายโฆษณาและโฆษณาแทรกใน
หนงัสือพิมพ์  The Yomiuri Shimbun  
 

3.37 
 

0.27 
 
 
 

3.92 
 

0.28 
 
 
 

- บริษัทฯ รับจ้างขายโฆษณาและโฆษณาแทรกในหนงัสือพิมพ์ The Yomiuri 
Shimbun โดยได้รับค่านายหน้าตามอัตราที่ตกลงกันในสญัญา ซึ่งเป็นราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสํานกังาน ในอตัราเท่ากบัที่
ถกูเรียกเก็บและคา่บริการสว่นกลาง เช่น คา่บริหาร ในอตัราที่ตกลงกนั 
 

บริษัท เนชัน่ พริน้ติง้ เซอร์วิส 
จํากดั (NPS) (เดิมชื่อ 
บริษัท เกียวโด เนชัน่ พริน้ติง้ 
เซอร์วิส จํากดั (KNP)) 
/ ดําเนินธรุกิจรับจ้างพิมพ์
สิ่งพิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย WPS 
ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการ
ร่วมกนั (เลิกกิจการและเสร็จ
สิน้การชําระบญัชีเมื่อวนัที่ 18 
ตลุาคม 2555) 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
 
ต้นทนุขายสินค้าและต้นทนุการให้บริการ 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
เจ้าหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 
- บริ ษัทฯ  และบ ริ ษัท ในกลุ่ ม  ซื อ้ ก ระดาษจาก 

KNP/NPS จํานวน 16.22 ล้านบาท ใน ปี 2554  
 
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ้าง NPS/KNP พิมพ์ 
หนงัสือการ์ตนู และพ็อคเก็ตบุ๊คส์ จํานวน 17.49ล้าน
บาท ในปี 2554 

 

- 
 

- 
- 
- 

             - 
             - 

    0.003 
 

     33.71 
0.017 

  - 
- 
- 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ซือ้กระดาษจาก NPS/KNP ซึ่งนําเข้าจาก
ตา่งประเทศ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ้าง NPS/KNP ที่มีความชํานาญ พิมพ์หนังสือ
การ์ตนู และหนงัสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 
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บริษัทหรือบุคคล/ 
 ประกอบธุรกจิ 

ลักษณะความสัมพนัธ์กับ
บริษัทฯ 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ คาํอธิบาย 

ปี 2555 ปี 2554 

บริษัท กรุงเทพธรุกิจ มีเดีย 
จํากดั (KTM)/ ดําเนินธรุกิจ
ด้านข่าว ซึง่รวมถึงผลิตและ
จําหน่ายหนงัสือพิมพ์และ

สิ่งพิมพ์ /ธรุกิจด้านการศกึษา 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 
โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
ลกูหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่าย เช่นค่าเช่า
คลงัสินค้า คา่บริการ เป็นต้น 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
เจ้าหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
 
 

0.58 
0.13 
0.41 

 
 

0.59 
1.11 
0.38 

0.12 
- 

1.11 
 
 

- 
0.98 

- 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ เพื่อใช้เป็นของขวัญแก่ลูกค้าใน
เทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าคลังสินค้า และค่าบริการ ในอัตราที่   
ตกลงกนัและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

บริษัท เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค 
จํากดั (NNN) 
/ดําเนินธรุกิจด้านข่าว ซึง่
รวมถึงผลิตและจําหน่าย
หนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 
โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
ลกูหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่าย เช่นค่าเช่า
คลงัสินค้า คา่บริการ เป็นต้น 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
เจ้าหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯและบริษัทในกลุม่จ่ายคา่ใช้จ่ายออกแทนจาก 

NNN 
 

0.073 
0.05 
0.13 

 
 

0.150 
0.010 
0.022 

0.051 
0.007 
0.003 

 
 

- 
0.028 

0.25 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุม่ขายหนงัสือให้ NNN เพื่อใช้เป็นของขวญัแก่ลกูค้าใน
เทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าคลังสินค้า และค่าบริการ ในอัตราที่   
ตกลงกนัและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯ จดัจําหน่ายหนงัสือให้ NNN  เช่น Drive Thailand ขบัรถเที่ยวทัว่ไทย 
โดยผ่านช่องทางเอเย่นต์และร้านหนังสือทั่วประเทศ ในราคาตลาดและมี
เงื่อนไขทางการค้าปกติ 

  

บริษัท คมชดัลกึ มีเดีย จํากดั 
(เดิมชื่อ บริษัท  ดิจิตอล มีเดีย 
จํากดั) 
/ ดําเนินธรุกิจด้านข่าว ซึง่
รวมถึงผลิตและจําหน่าย
หนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 
โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ลกูหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
ลกูหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
 

0.26 
0.94 
0.03 
0.16 

0.31 
0.02 
0.33 
0.41 

 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้เพื่อใช้เป็นของขวัญแก่ลูกค้าใน
เทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าคลังสินค้า และค่าบริการ ในอัตราที่   
ตกลงกนัและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 
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11. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

11.1 งบการเงนิ  

11.1.1 ช่ือผูส้อบบญัชี 

- ปี 2553 : นายวเิชียร ธรรมตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3183 - บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั  

- ปี 2554 : นายวเิชียร ธรรมตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3183 - บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

- ปี 2555 : นายวเิชียร ธรรมตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3183 - บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

11.1.2 สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชี 

ผูส้อบบญัชี ไดแ้สดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดงัน้ี 

- ปี 2553 : แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข  

- ปี 2554 : แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข 

- ปี 2555 : แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข 

11.1.3 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

 ค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั จ่ายค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

- ปี 2553 : ค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน จาํนวนเงินรวม 1.73 ลา้นบาท  

- ปี 2554 : ค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน จาํนวนเงินรวม 1.94 ลา้นบาท 

- ปี 2555 : ค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน จาํนวนเงินรวม 1.95 ลา้นบาท 

 ค่าตอบแทนอ่ืน 

- ไม่มี – 

สาํนกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชี ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ / บริษทัยอ่ย / กิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนั / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  
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11.1.4 ตารางสรุปงบการเงิน 

งบการเงินดงัต่อไปน้ี เป็นงบการเงินรวมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  

 
บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553-2555 

หน่วย : ล้านบาท 

สินทรัพย์ 2553  2554  2555 

สินทรัพย์หมุนเวยีน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 51.66  29.45  6.80 

ลูกหน้ีการคา้ 91.08  103.10  120.37 

รายไดค้า้งรับ 11.21  9.75  8.22 

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12.76  16.16  15.50 

สินคา้คงเหลือ 68.80  94.30  119.08 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 9.38  9.28  28.09 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 244.89  262.04  298.06 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน      
อุปกรณ์ 5.13  4.54  6.69 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 27.23  38.98  43.40 

เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 3.77  2.50  2.54 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.63  0.71  2.55 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 36.76  46.73  55.18 

รวมสินทรัพย์ 281.65  308.77  353.24 
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บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553-2555 

หน่วย : ล้านบาท 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2553  2554  2555 

หนีสิ้นหมุนเวยีน      

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 4.73  3.10  11.13 

เจา้หน้ีการคา้ 76.18  86.14  130.67 

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.44  5.75  9.76 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7.28  5.02  4.61 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5.97  5.64  1.31 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 36.96  40.51  25.31 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 137.56  146.16  182.79 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน      

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  4.61  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  -  6.02  2.57 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  -  0.44 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน -  10.63  3.01 

รวมหนีสิ้น 137.56  156.79  185.80 

      
ส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทุนจดทะเบียน      
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 85.00  85.00  85.00 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 18.35  18.35  18.35 

กาํไรสะสมท่ีจดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 8.50  8.50  8.50 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 32.24  40.13  55.59 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 144.09  151.98  167.44 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 144.09  151.98  167.44 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 281.65  308.77  353.24 
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บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553-2555 

 
                                                                                            หน่วย : ล้านบาท 

 2553  2554  2555 

รายได้      

รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 283.87  288.58  339.55 

รายไดอ่ื้น 5.87  8.11  15.30 

รวมรายได้ 289.74  296.69  354.85 

ค่าใช้จ่าย      

ตน้ทุนขายสินคา้และตน้ทุนการใหบ้ริการ 194.99  200.97  235.57 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 63.86  69.31  85.94 

รวมค่าใช้จ่าย 258.85  270.28  321.51 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 30.89  26.41  33.34 

ตน้ทุนทางการเงิน 1.24  1.68  2.08 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 8.93  7.25  3.05 

กาํไรสําหรับปี 20.72  17.48  28.21 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาท) 0.29  0.21  0.33 
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บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด 
                                                                สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553-2555               

หน่วย : ล้านบาท 

 2553  2554  2555 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน      
กาํไรสาํหรับปี 20.72  17.48  28.21 
รายการปรับปรุง      
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 22.28  22.90  30.51 
ดอกเบ้ียรับ (1.28)  (2.41)  (2.47) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -  0.68  2.45 
ตน้ทุนทางการเงิน 1.24  1.68  2.09 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 0.91  0.60  1.28 
ขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั (กลบัรายการ) 1.98  (7.08)  (11.43) 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 0.24  -  0.22 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  -  0.92 
ภาษีเงินได ้ 8.93  7.25  3.05 
 55.02  41.10  54.83 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน      
ลูกหน้ีการคา้ (0.12)  (12.61)  (18.55) 
รายไดค้า้งรับ (0.99)  1.47  1.53 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2.72)  (3.41)  1.26 
สินคา้คงเหลือ (17.11)  (18.44)  (13.35) 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (4.34)  0.11  (18.82) 
เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ (3.77)  1.27  (0.04) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (0.30)  (0.07)  (1.84) 
เจา้หน้ีการคา้ 4.73  9.95  44.53 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.89  (0.69)  4.02 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 0.17  3.55  (15.21) 
จ่ายภาษีเงินได ้ (17.35)  (7.58)  (7.38) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  -  0.44 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -  -  (6.48) 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 15.11  14.65  24.94 
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บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

                                                                สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553-2555 
                 

        หน่วย : ล้านบาท 

 2553  2554  2555 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน       

รับดอกเบ้ีย 1.28  2.41  2.47 

เงินลงทุนชัว่คราว 5.00  -  - 

ซ้ืออุปกรณ์ (3.53)  (1.14)  (4.78) 

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (29.41)  (32.92)  (33.96) 

ขายอุปกรณ์ -  -  0.52 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (26.66)  (31.65)  (35.75) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ      

จ่ายดอกเบ้ีย (1.24)  (1.68)  (2.09) 

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (23.20)  (4.25)  (12.75) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 4.55  (1.63)  8.03 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 12.50  12.50  - 

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (5.09)  (10.15)  (5.03) 

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน 36.00  -  - 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน (2.65)  -  - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 20.87  (5.21)  (11.84) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (9.32)  (22.21)  (22.65) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 42.34  51.66  29.45 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 51.66  29.45  6.80 
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11.1.5 ตารางสรุปอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 
 

รายการ   2553 2554 2555 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.78 1.79 1.63 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.04 0.91 0.70 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.11 0.10 0.15 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 2.65 2.57 2.71 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 136 140 133 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 3.18 2.46 2.21 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 113 146 163 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 2.64 2.48 2.17 

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 136 145 166 

Cash Cycle (วนั) 113 141 130 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากาํไร (Profit)     

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 31.31 30.36 30.62 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 8.81 6.34 5.32 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%) 60.39 80.08 138.17 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 7.15 5.89 7.95 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 16.11 11.81 17.66 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 7.94 5.92 8.52 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 531.87 393.24 535.94 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 1.11 1.01 1.07 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน      

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.95 1.03 1.11 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 20.39 14.04 14.39 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผกูพนั (เท่า) 0.27 0.30 0.44 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 111.97 24.32 45.20 
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11.2 คาํอธิบาย และการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

11.2.1 สรุปภาพรวมผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา  

การประกอบธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัฯ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ การผลิตและจาํหน่ายพอ็คเก็ตบุ๊คส์ การผลิต
และจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนรวมทั้งธุรกิจจาํหน่ายสินคา้และบริการทางอินเตอร์เน็ต และการเป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพ์
ต่างประเทศ ซ่ึงสร้างรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.13 ร้อยละ 50.82 และร้อยละ 23.74 ของรายไดร้วมของ
กลุ่มบริษทัฯ ในปี 2555 ตามลาํดบั 

ในปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรก่อนภาษีเงินไดแ้ละตน้ทุนทางการเงินจาํนวน 33.34 ลา้นบาท หากรวมภาษีเงินไดแ้ละ
ตน้ทุนทางการเงิน 5.13 ลา้นบาท ผลประกอบการของปี 2555 จะแสดงเป็นกาํไรจาํนวน 28.21 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 10.73 ลา้นบาท 
เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนซ่ึงมีผลกาํไรสุทธิจาํนวน 17.48 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 61.38 โดยผลการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัมีสาระสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี 

1. รายไดร้วมจาํนวน 354.85  ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 58.16 ลา้นบาท จากรายไดร้วมในปี 2554 จาํนวน 296.69 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 19.60 สาเหตุหลกัมาจาก 
 รายไดจ้ากการจาํหน่ายส่ิงพิมพเ์พิ่มข้ึนร้อยละ 27 เน่ืองจาก จากรายไดจ้ากการจาํหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์

เพิ่มข้ึนร้อยละ 25 รายไดจ้ากการจาํหน่ายหนงัสือสาํหรับเยาวชนและส่ือการศึกษาเพิ่มข้ึนร้อยละ 53 และรายได้
จากการจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูนเพิ่มข้ึนร้อยละ 27  

 รายไดจ้ากการให้บริการลดลงร้อยละ 1 เน่ืองจาก รายไดจ้ากการให้บริการการพิมพล์ดลง ในขณะท่ีรายไดจ้าก
การโฆษณาเพิ่มข้ึน  

2. ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย ของปี 2555 เพิ่มข้ึนร้อยละ 19 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2554 สาเหตุหลกัมาจาก 
 ตน้ทุนขายเพิ่มข้ึนร้อยละ 27 สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการจาํหน่ายส่ิงพมิพท่ี์เพิ่มข้ึน 
 ตน้ทุนบริการลดลงร้อยละ 3 เน่ืองจากมีการควบคุมค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง และสอดคลอ้งกบั

รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีลดลง 
 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ่มข้ึนร้อยละ 24 เน่ืองจาก มีค่าใชจ่้ายทางการตลาดและบุคลากรเพิ่มข้ึนเพื่อให้

รองรับกบัการขยายตวัทางธุรกิจ 

สรุปผลการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิ 28.21 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อนซ่ึงมีผลกาํไร 17.48 ลา้นบาท 
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11.2.2 ผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ในแต่ละสายธุรกิจ 

ก. รายได้ 
การรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกัดงัน้ี 

1. การขายฝาก : กลุ่มบริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากการขายฝากในการจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ และส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน
ผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือรายใหญ่ท่ีมีร้านหนงัสือหลายสาขา โดยกลุ่มบริษทัฯ ยงัไม่รับรู้รายไดเ้ม่ือมีการโอนสินคา้จาก
คลงัไปใหผู้จ้ดัจาํหน่ายเหล่านั้น แต่จะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บใบสรุปยอดขายรายเดือนจากผูจ้ดัจาํหน่าย 

2. การขายเช่ือ : กลุ่มบริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากการขายเช่ือในการจาํหน่ายส่ิงพิมพส์ําหรับเยาวชน และหนงัสือพิมพ ์และ
นิตยสารต่างประเทศผา่นเอเยน่ตร์ายยอ่ย  และกลุ่มคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) โดยกลุ่มบริษทัฯ รับรู้รายไดเ้ม่ือมี
การส่งมอบสินคา้ตามใบส่งของ (DO) และมีการหกัค่าเผื่อสินคา้รับคืน ซ่ึงคาํนวณจากสัดส่วนร้อยละของสินคา้รับคืน
ต่อสินคา้ท่ีขายโดยเฉล่ีย 12 เดือนยอ้นหลงั  

 
รายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ สามารถแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ไดด้งัน้ี 

 

รายได้จากกลุ่มธุรกจิ 
2553 2554 2555 

ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 
1. ธุรกิจสาํนกัพิมพ ์       
1.1 การผลิตและจาํหน่ายพอ็คเกต็บุ๊คส์ 57.94 19.99 62.73 21.14 74.98 21.13 
1.2  การผลิตและจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน 134.18 46.31 132.68 44.72 175.36 49.42 
2. ธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศและ
บริการท่ีเก่ียวขอ้ง ก 91.75 31.67 89.34 30.12 84.24 23.74 

3. ธุรกิจจาํหน่ายสินคา้และบริการทางอินเตอร์เน็ต - - 3.83 1.29 4.97 1.40 

4. รายไดอ่ื้น ข 5.87 2.03 8.11 2.73 15.30 4.31 
รายได้รวม 289.74 100.00 296.69 100.00 354.85 100.00 

         หมายเหตุ: ก รวมรายไดจ้ากค่าจา้งพิมพ ์ค่าจดัส่ง และค่าบริการจากการเป็นตวัแทนขายโฆษณาในส่ิงพิมพต่์างประเทศ 
           ข รายไดอ่ื้นๆ ไดแ้ก่ รายไดค่้าบริการส่วนกลาง ค่าบริการอ่ืนๆ รวมทั้งรายไดจ้ากการขายเศษซาก ดอกเบ้ียรับ และอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 
1. รายไดจ้ากการผลิตและจาํหน่ายพอ็คเกต็บุ๊คส์ 

ในช่วงปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 62.73 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 4.79 ลา้นบาท จากรายได้
ในปี 2553 จาํนวน 57.94 ล้านบาท  คิดเป็นอัตราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.27 เน่ืองจาก  บริษทัฯ จาํหน่ายหนังสือ            
พ็อคเก็ตบุ๊คส์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัโหราศาสตร์  สุขภาพ และบุคคลท่ีสําคญั เช่น หนังสือสตีฟ จ็อปส์ ท่ีวางตลาดใน
ปลายปี 2554 และไดรั้บความนิยมอยา่งสูงในตลาด  นอกจากน้ี มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองและมี
การรับจา้งผลิตหนงัสือเล่มเพิ่มข้ึน 
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ในช่วงปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจาํนวน 74.98 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 12.25 ล้านบาท            

จากรายได้ในปี 2554 จาํนวน 62.73 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 19.53 เน่ืองจาก บริษทัฯ จาํหน่าย
หนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัโหราศาสตร์  สุขภาพ และบุคคลท่ีสาํคญั เช่น หนงัสือสตีฟ จอ็ปส์ ซ่ึงไดรั้บ
ความนิยมอยา่งสูงในตลาด  และหนงัสืออ่ืนๆท่ีไดรั้บความนิยมในปี 2555 ไดแ้ก่ หนงัสือรู้ทนัมะเร็ง  ใครไม่ป่วยยก
มือข้ึน เจาะจุดแขง็ ถนอมตบั ยบัย ั้งสารพดัโรค ทางเลือกท่ี 3 The 3rd Alternative กนกกด Like กนกตกข่าว และ
หมอเทวดาผูรั้กษามะเร็งรอด  เป็นตน้ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองเพื่อ
กระตุน้ยอดขาย ประกอบกบัทางกลุ่มบริษทัฯ มีการรับจา้งผลิตหนงัสือเล่มมากข้ึน ทาํใหร้ายไดใ้นปี 2555 เพิ่มสูงข้ึน 

2. รายไดจ้ากการผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน 
ในช่วงปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 132.68 ลา้นบาท ลดลง 1.50 ลา้นบาท จากรายได้

ในปี 2553 จาํนวน 134.18 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 1.12 เน่ืองจาก ยอดขายหนงัสือการ์ตูนจากประเทศ
ญ่ีปุ่นลดลงจากเหตุการณ์อุทกภยัคร้ังใหญ่ ทาํให้บริษทัฯไม่สามารถกระจายยอดส่งหนงัสือได ้ ส่งผลให้เอเยน่ตแ์ละ
ร้านหนงัสือสัง่หนงัสือจาํนวนลดลง  ในขณะท่ีหนงัสือสาํหรับเดก็และเยาวชนเพิ่มข้ึนจากปีก่อนประมาณ 3% 

ในช่วงปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจาํนวน 175.36 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 42.68 ล้านบาท          
จากรายไดใ้นปี 2554 จาํนวน 132.68 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 32.17 เน่ืองจาก ยอดขายหนงัสือการ์ตูน
จากประเทศญ่ีปุ่นเพิ่มมากข้ึนไดแ้ก่ หนงัสือนารุโตะ นินจาคาถา โอโ้ฮเฮย, เทพมรณะ Bleach, Blue Exorcist, Slam 
Dunk, ชินจงัเป็นตน้ ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัฯ มีการออกหนงัสือใหม่สําหรับเยาวชนเพื่อจดัจาํหน่ายมากข้ึน เช่น 
หนงัสือกิจกรรมเสริมทกัษะ Disney, SpongeBob, Thomas & Friends, Scooby Doo, หนงัสือการ์ตูนแกะนอ้ยสุดกวน
กบัหมาป่าจอมป่วน, เบิร์ดแลนดแ์ดนมหศัจรรย,์ เชลลิดอน  เป็นตน้ และเพิ่มการจดัจาํหน่ายผา่นช่องทาง modern trade 
เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น, ร้านนายอินทร์ รวมทั้งมีการจดัทาํการขายโครงการ CSR และจดักิจกรรมออกบูธตามสถานท่ี
ต่างๆ เพื่อกระตุน้ยอดขายมากกวา่ปีก่อน นอกจากน้ี ในเดือนตุลาคม 2555 กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การเปิดตวัธุรกิจโทรทศัน์
ดาวเทียมสาํหรับเยาวชน ในนาม “KidZone” ทาํใหใ้นปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดเ้พิ่มสูงข้ึน 

3. รายไดจ้ากธุรกิจบริการเป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพจ์ากต่างประเทศและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในช่วงปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 89.34 ลา้นบาท ลดลง 2.41 ลา้นบาท จากรายได้

ในปี 2553 จาํนวน 91.75 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 2.63 เน่ืองจาก เหตุการณ์อุทกภยัคร้ังใหญ่และ       
ชาวต่างประเทศท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศไทยซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัและเป็นสมาชิกส่ิงพิมพข์องบริษทัฯ มีจาํนวน
ลดลง  

ในช่วงปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 84.24  ลา้นบาท ลดลง 5.1 ลา้นบาท จากรายไดใ้น
ปี 2554 จาํนวน 89.34 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 5.71 เน่ืองจาก ชาวต่างประเทศท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศ
ไทยซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัและเป็นสมาชิกส่ิงพิมพข์องบริษทัฯ มีจาํนวนลดลง ส่งผลทาํใหร้ายไดท่ี้เก่ียวเน่ืองกนั เช่น 
ยอดขายผา่น bulk  รายไดจ้ากค่าพิมพแ์ละค่าขนส่งลดลง 

4. รายไดจ้ากธุรกิจจาํหน่ายสินคา้และบริการทางอินเตอร์เน็ต 
ในช่วงปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจน้ีจาํนวน 4.97 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 1.14 ลา้นบาท จากรายไดใ้นปี 

2554 จาํนวน 3.83 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 29.76 เน่ืองจาก มีการเพิ่มข้ึนในส่วนของรายไดใ้นส่วนของ SMS 
และส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์ ในระหว่างปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การปิดตวัธุรกิจจาํหน่ายสินคา้และบริการทาง
อินเตอร์เน็ตแลว้ 
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5. รายไดอ่ื้นๆ 

ในช่วงปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ  มีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 8.11 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 2.24 ลา้นบาท จากรายได้
ในปี 2553 จาํนวน 5.87 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 38.16 โดยมีสาเหตุหลกัจากดอกเบ้ียรับท่ีเพิ่มข้ึน
จาํนวน 1.13 ลา้นบาท และค่าบริการอ่ืนๆท่ีเพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 0.80 ลา้นบาท 

ในช่วงปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ  มีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 15.30 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 7.19 ลา้นบาท จากรายได้
ในปี 2554 จาํนวน 8.11 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 88.66 โดยมีสาเหตุมาจากค่าบริการส่วนกลางท่ี
เพิ่มข้ึนจาํนวน 0.41 ลา้นบาท และค่าบริการอ่ืนๆ จาํนวน 0.54 ลา้นบาท  นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขาย
เศษซากและรายไดอ่ื้นๆ อีกจาํนวน 6.18 ลา้นบาท  

 

ข. ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนให้บริการ 
 

ประเภท 
2553 2554 2555 

ลบ. ร้อยละ ก ลบ. ร้อยละ ก ลบ. ร้อยละ ก 

ตน้ทุนค่าลิขสิทธ์ิ 39.79     14.02  36.18 12.54 49.04 20.22 

ตน้ทุนอ่ืนๆ 155.20      54.67 164.79 57.10 186.53 79.18 
รวมตน้ทุนขายสินคา้และใหบ้ริการ 194.99      68.69 200.97 69.64 235.57 69.38 

 หมายเหตุ: ก สดัส่วนร้อยละต่อรายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 

ค่าลิขสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.02 ร้อยละ 12.54  และร้อยละ 20.22 ของรายไดจ้ากการขาย
สินคา้และการใหบ้ริการในปี  2553 ปี 2554 และปี 2555 ตามลาํดบั โดยในปี 2554 สัดส่วนค่าลิขสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัฯ ลดลง
จากค่าลิขสิทธ์ิของหนงัสือการ์ตูนค่ายญ่ีปุ่น และปี 2555 ค่าลิขสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัฯ เพิ่มข้ึนจากปี 2554 ซ่ึงเกิดจากกลุ่ม
บริษทัฯ ตดัจ่ายค่าลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพม์ากข้ึนจากการผลิตและจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน 

ตน้ทุนอ่ืนๆ ของกลุ่มบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.67 ร้อยละ 57.10  และร้อยละ 79.18  ของรายไดจ้ากการขาย
สินคา้และการใหบ้ริการในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 ตามลาํดบั โดยในปี 2554 มีสดัส่วนเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 2.43 ซ่ึงเกิด
จากการออกนิตยสาร JIRO  และมีการรับจา้งพิมพห์นงัสือพิมพแ์ละนิตยสารเพิ่มข้ึนจากปี 2553 และในปี 2555 มีสัดส่วน
เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 22.08 ซ่ึงเกิดจากมีการลงทุนในการทาํธุรกิจในส่วนของโทรทศัน์จึงทาํให้ตน้ทุนเพิ่มข้ึน และมีการ
รับจา้งพิมพห์นงัสือตามยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน รวมทั้งตน้ทุนค่าจดัทาํตน้ฉบบัมากข้ึนตามปริมาณหนงัสือท่ีออกเพิ่มข้ึน  
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ค. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 

 

ประเภท 
2553 2554 2555 

ลบ. ร้อยละ ค ลบ. ร้อยละ ค ลบ. ร้อยละ ค 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 24.06 8.48 27.79 9.63 24.42 7.19 
ค่าตอบแทนพนกังาน 23.75       8.37   23.34 8.09 26.42 7.78 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย 12.26       4.32  15.28 5.29 32.87 9.68 
อ่ืนๆ   5.04       1.78     4.58 1.59 4.31 1.27 
รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 65.11    22.95   70.99     24.60 88.02 25.93 

 หมายเหตุ: ก สดัส่วนร้อยละต่อรายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 

กลุ่มบริษทัฯ มีสดัส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารร้อยละ 8.48 ร้อยละ 9.63 และร้อยละ 7.19 ของรายไดจ้ากการขายสินคา้
และการให้บริการในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 ตามลาํดบั โดยในปี 2554 สัดส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ่มข้ึนร้อยละ 
1.15  เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายจากการขยายธุรกิจ และในปี 2555 มีสดัส่วนท่ีลดลงร้อยละ 2.44  เน่ืองจากกลุ่มบริษทั
ฯ มีนโยบายในการลดและควบคุมค่าใชจ่้ายใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

  ค่าตอบแทนพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.37 ร้อยละ 8.09  และร้อยละ 7.78 ของรายไดจ้ากการ
ขายสินคา้และการใหบ้ริการในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 ตามลาํดบั เม่ือเทียบตามร้อยละของรายไดใ้นปี 2554  และ 2555 
สัดส่วนค่าตอบแทนพนกังานลดลงเล็กนอ้ย อยา่งไรก็ตาม ในปี 2555  ค่าตอบแทนพนกังานเพิ่มข้ึน จาํนวน 3.08 ลา้นบาท 
เน่ืองจาก มีการเพิ่มข้ึนในส่วนของพนกังานเพื่อรองรับกบัการขยายตวัทางธุรกิจ 

ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขายของกลุ่มบริษทัฯ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.32 ร้อยละ 5.29 และร้อยละ 9.68 ของรายได้
จากการขายสินคา้และการให้บริการในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 ตามลาํดบั โดยค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ   
มีการจดัการส่งเสริมการขายกบัร้านคา้อยา่งต่อเน่ืองเพื่อกระตุน้ยอดขาย และเพื่อรองรับกบัการขยายตวัทางธุรกิจ 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆของกลุ่มบริษทัฯ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ต้นทุนสินค้าบริจาค ดอกเบ้ียจ่าย และอ่ืนๆ          
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.78 ร้อยละ 1.59  และร้อยละ 1.27 ของรายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการในปี 2553 ปี 2554 
และปี 2555 ตามลาํดบั โดยค่าใชจ่้ายมีแนวโนม้ลดลง เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายในการลดและควบคุมค่าใชจ่้ายให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

ง.  อตัรากาํไรข้ันต้นและอตัรากาํไรสุทธิ 

ในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 31.31 ร้อยละ 30.36 และร้อยละ 30.62 
ตามลาํดบั โดยในปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ 0.95 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีการขยายตวัทางธุรกิจ 
และในปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั้นต้นเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.26 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีการควบคุมต้นทุน                    
ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีอตัรากาํไรสุทธิในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 ร้อยละ 7.15 ร้อยละ 5.89 
และร้อยละ 7.95 ตามลาํดบั โดยในปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัรากาํไรสุทธิลดลงร้อยละ 1.26 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีการ
ขยายตวัทางธุรกิจ ทาํให้กลุ่มบริษทัฯ มีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายสูงข้ึน อยา่งไรก็ตาม ในปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัรากาํไรสุทธิ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.06 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีการลดและควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ่้ายใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  
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11.2.3 ฐานะทางการเงิน 

ก. สินทรัพย์ 

ณ ส้ินปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 308.77 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 27.12 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.63 จากยอด
สินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2553 และ ณ ส้ินปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 353.24 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 44.47 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 14.40 จากยอดสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2554 โดยสินทรัพยห์ลกัของกลุ่มบริษทัมี 4 ประเภท คือ ลูกหน้ีการคา้ 
สินคา้คงเหลือ เงินสดและรายการเทียบเท่า และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงมีสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วม ณ  ส้ินปี 2555 เท่ากบั
ร้อยละ 34.08 ร้อยละ 33.71 ร้อยละ 1.93 และร้อยละ 12.29 ตามลาํดบั การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยห์ลกัดงักล่าวมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ลูกหนีก้ารค้า 
              หน่วย: ลา้นบาท 

 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 

กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั :    
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 20.94 14.75 21.52 
เกินกาํหนดชาํระ    

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 18.15 29.33 39.38 
6 - 12 เดือน 4.79 4.71 6.00 
มากกวา่ 12 เดือน 0.10 0.09 0.50 

 43.98 48.88 67.40 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (0.10) (0.10) (0.07) 

สุทธิ 43.88 48.78 67.33 
กจิการอืน่ๆ :    

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 52.13 52.45 55.06 
เกินกาํหนดชาํระ    

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 4.53 6.30 9.04 
6 - 12 เดือน 2.26 1.45 0.76 
มากกวา่ 12 เดือน 3.75 8.51 0.79 

 62.67 68.71 65.65 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (4.98) (4.22) (3.05) 
      ค่าเผือ่สินคา้รับคืน (10.49) (10.17) (9.56) 

สุทธิ 47.20 54.32 53.04 
รวมลูกหนีก้ารค้า 91.08 103.10 120.37 

ลูกหน้ีการคา้ของกลุ่มบริษทัฯ ประกอบดว้ยลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนๆ โดยมีการ
หกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของยอดขายในแต่ละ
เดือน ประกอบกบัการพิจารณาประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ นอกจากน้ี กลุ่ม
บริษทัฯ มีการหกัค่าเผื่อสินคา้รับคืน ซ่ึงมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อสินคา้รับคืนโดยใชส้ัดส่วนร้อยละของสินคา้รับคืนต่อสินคา้ท่ี
ขายโดยเฉล่ีย 12 เดือนยอ้นหลงั โดยกลุ่มบริษทัฯ จะตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผือ่ดงักล่าวทุกส้ินไตรมาส  
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ณ ส้ินปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้จาํนวน 103.10 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 12.02 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.20 จาก
ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ ส้ินปี 2553 โดยในส่วนของลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีจาํนวนท่ีเกินกาํหนดชาํระเพิ่มข้ึน ซ่ึงมี
สาเหตุจากการท่ี NED ไม่ไดรั้บชาํระค่าหนงัสือการ์ตูนจาก NEE ตามกาํหนดเวลา  และในส่วนของลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนๆ มี
จาํนวนท่ีเกินกาํหนดน้อยกว่า 6 เดือนเพิ่มข้ึน เน่ืองจาก ตวัแทนจาํหน่ายหนังสือพิมพต่์างประเทศรายหน่ึงชาํระหน้ีล่าช้า แต่
ปัจจุบนัไดช้าํระหน้ีท่ีเกินกาํหนดเรียบร้อยแลว้ นอกจากน้ี สภาพเศรษฐกิจท่ียงัคงชะลอตวัอยูท่าํให้ลูกคา้เอเยน่ตมี์สภาพคล่อง
ลดลงจึงชะลอการจ่ายชาํระเงิน 

ณ ส้ินปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้จาํนวน 120.37 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 17.27 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 16.75 จาก
ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ ส้ินปี 2554 โดยในส่วนของลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีจาํนวนท่ีเกินกาํหนดชาํระเพิ่มข้ึน ซ่ึงมี
สาเหตุจากการท่ี NED ไม่ไดรั้บชาํระค่าหนงัสือการ์ตูนจาก NEE ตามกาํหนดเวลา เน่ืองจาก ลูกหน้ีการคา้ของ NEE จ่ายชาํระหน้ี
ใหแ้ก่ NEE ล่าชา้ จึงส่งผลกระทบให ้NEE จ่ายชาํระหน้ีแก่ NED ล่าชา้เช่นกนั  ในส่วนของลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนๆ มีจาํนวนท่ี
เกินกาํหนดนอ้ยกว่า 6 เดือนเพิ่มข้ึน สาเหตุจากการท่ีลูกหน้ีการคา้บางรายของ NEE จ่ายชาํระหน้ีให้แก่ NEE ล่าชา้ เน่ืองจาก 
ปัญหาเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบมาจากอุทกภยัคร้ังใหญ่ในปีท่ีแลว้ อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายเครดิตก็พยายามเร่งรัดติดตามหน้ีเพื่อให้
สามารถเรียกเกบ็ชาํระหน้ีใหไ้ดเ้ร็วข้ึน 

สินค้าคงเหลอื 

              หน่วย: ลา้นบาท 
 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 

สินคา้สาํเร็จรูป 136.00 154.42 167.78 

หกั ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั (67.20) (60.12) (48.70) 

สุทธิ 68.80 94.30 119.08 

สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัฯ ประกอบด้วย วตัถุดิบ และสินคา้สําเร็จรูป ซ่ึงเป็นส่ิงพิมพ์โดยมีการหักค่าเผื่อสินคา้
ลา้สมยั ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัในสัดส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีมีอายมุากกว่า    
1 ปีข้ึนไปและผลิตครบชุดแลว้ และสัดส่วนร้อยละ 100 ของสินคา้คงเหลือท่ีมีอายุมากกว่า 3 ปีข้ึนไปแต่ยงัผลิตไม่ครบชุด 
อยา่งไรกต็าม สินคา้คงเหลือท่ีมีการตั้งค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยัแลว้ กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงสามารถจาํหน่ายสินคา้ไดต้ามปกติ  

ณ ส้ินปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือสุทธิจาํนวน 94.30 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 25.50 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ    
37.06 จากส้ินปี 2553 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายสินคา้ลา้สมยัรวมทั้งบริหารสินคา้คงคลงั ทาํใหค่้าเผื่อสินคา้ลา้สมยัลดลง 
แต่มีการซ้ือสินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 18.42 ลา้นบาท 

ณ ส้ินปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือสุทธิจาํนวน 119.08 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 24.78 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ    
26.28 จากส้ินปี 2554 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 13.36 ลา้นบาท จากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ มี
หนงัสือท่ีออกมาจาํหน่ายเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การบริหารสินคา้คงคลงัให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีการ
จาํหน่ายสินคา้ลา้สมยัในการจดักิจกรรมโครงการ CSR และการจดักิจกรรมออกบูธตามสถานท่ีต่างๆ ส่งผลให้ค่าเผื่อสินคา้
ลา้สมยัลดลง  
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เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

ณ ส้ินปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 29.45  ลา้นบาท ลดลง 22.21 ลา้นบาท หรือลดลง
ร้อยละ 42.99 จากส้ินปี 2553 เน่ืองจาก บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 4.25 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว
จาํนวน 10.15 ลา้นบาท  และซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 32.92 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ มีเงินสดรับจากเงินกูร้ะยะยาวเพิ่ม
จาํนวน 12.50 ลา้นบาท   

ณ ส้ินปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 6.80  ลา้นบาท ลดลง 22.65 ลา้นบาท หรือลดลง
ร้อยละ 76.91 จากส้ินปี 2554 เน่ืองจาก บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 12.75 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว
และจ่ายดอกเบ้ียจาํนวน 7.11 ลา้นบาท  รวมทั้งมีการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 33.96 ลา้นบาท  และซ้ืออุปกรณ์จาํนวน 4.78 
ลา้นบาท  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ ส้ินปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 38.98 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 11.75 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 
43.15 จากส้ินปี 2553 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีการซ้ือลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพเ์พิ่มข้ึน เพื่อรองรับกบัการผลิตส่ือส่ิงพิมพใ์นอนาคต  และ 
ณ ส้ินปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 43.40  ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 4.42 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.34       
จากส้ินปี 2554 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีการซ้ือลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพเ์พิ่มข้ึน เพื่อรองรับกบัการผลิตหนงัสือในอนาคต 

 

ข. แหล่งที่มาของเงนิทุน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ ส้ินปี 2553 กลุ่มบริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 144.09 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 30.87 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 27.26 
จากส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินปี 2552 เน่ืองจาก บริษทัมีการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 15.00 ลา้นบาทและมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น
จาํนวน 18.35 ลา้นบาท และ ณ ส้ินปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 151.98 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 7.89 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.48 จากส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินปี 2553 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานในปี 2554 เป็นกาํไรสุทธิ
จาํนวน 17.48 ลา้นบาท และ ณ ส้ินปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 167.44 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 15.46 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.17 จากส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินปี 2554 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานในปี 2555 เป็นกาํไรสุทธิ
จาํนวน 28.21 ลา้นบาท 

หนีสิ้น 

หน้ีสินหลกัของกลุ่มบริษทั ณ ส้ินปี 2554 และ 2555  คือ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
เจา้หน้ีการคา้ ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ซ่ึงมีสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ 4.12 ร้อยละ 27.90  และ   
ร้อยละ 13.12 ตามลาํดบัในปี 2554 และร้อยละ 4.46 ร้อยละ 36.99 และร้อยละ 7.17 ตามลาํดบัในปี 2555 โดยค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย
และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่าลิขสิทธ์ิคา้งจ่ายของส่ิงพิมพท่ี์กลุ่มบริษทัฯ บนัทึกตามสัญญาท่ีตกลงกนัและ
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  

ณ ส้ินปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินรวม 156.79 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 19.23 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.98 จากหน้ีสิน
รวม ณ ส้ินปี 2553 โดยมีสาเหตุหลกัคือ  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารรวมจาํนวน 12.73 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 
0.72 ลา้นบาท จากปี 2553 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีการกูเ้งินเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในการดาํเนินธุรกิจ  ค่าใชจ่้าย
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คา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มข้ึน 3.55 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.60 และ ณ ส้ินปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินรวม 
185.80 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 29.01 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 18.51 จากหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2554 โดยมีสาเหตุหลกัคือ เจา้หน้ี
การคา้จาํนวน 130.67 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 44.53 ลา้นบาท  หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 51.69 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
ธนาคารรวมจาํนวน 15.74 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 3.01 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 23.64 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีการใชเ้งินเบิกเกิน
บญัชีธนาคารมากข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในการดาํเนินธุรกิจ  ส่วนค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนลดลง 
15.20 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 37.53 
 

ค. สภาพคล่อง 

ในปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.79 และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 0.91 ซ่ึงลดลงจาก
ปี 2553 จาํนวน 0.01 เท่า และ 0.13 เท่า ตามลาํดบั นอกจากน้ี วงจรเงินสดเท่ากบั 141 วนั เพิ่มข้ึนจากปี 2553 จาํนวน 28 วนั 
เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ียจาํนวน 140 วนั เพิ่มข้ึนจากปี 2553 จาํนวน 4 วนั ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียจาํนวน 
146 วนั เพิ่มข้ึนจากปี 2553 จาํนวน 33 วนั และมีระยะเวลาชาํระหน้ีจาํนวน 145 วนั เพิ่มข้ึนจากปี 2553 จาํนวน 9 วนั เน่ืองจาก 
กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้ล่าชา้กว่ากาํหนด และในปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.63 
และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 0.70 ซ่ึงลดลงจากปี 2554 จาํนวน 0.16 เท่า และ 0.21 เท่า ตามลาํดบั เน่ืองจาก กลุ่ม
บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้เพิ่มข้ึนจากการท่ี NED ไม่ไดรั้บชาํระค่าหนงัสือการ์ตูนจาก NEE ตามกาํหนดเวลา และผลกระทบจาก
เหตุการณ์อุทกภยัคร้ังใหญ่ทาํใหลู้กคา้เอเยน่ตห์นงัสือการ์ตูนมีสภาพคล่องลดลงจึงจ่ายชาํระเงินล่าชา้ อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ 
มีวงจรเงินสดเท่ากบั 130 วนั ลดลง 11 วนั จาก 141 วนัในปี 2554 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียจาํนวน 133 วนั 
ลดลงจากปี 2554 จาํนวน 7 วนั ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียจาํนวน 163 วนั เพิ่มข้ึนจากปี 2554 จาํนวน 17 วนั และมีระยะเวลาชาํระ
หน้ีจาํนวน 166 วนั เพิ่มข้ึนจากปี 2554 จาํนวน 21 วนั  

เงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

ในปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 14.65 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 0.46 ลา้นบาท 
หรือลดลงร้อยละ 3.04 จากปี 2553 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิลดลงจากปี 2553 จาํนวน 3.24 ลา้นบาท และมีการกลบั
รายการขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยัจาํนวน 7.08 ลา้นบาท รวมทั้งลูกหน้ีการคา้เพิ่มข้ึนจาํนวน 12.61 ลา้นบาท และสินคา้คงเหลือ
เพิ่มข้ึนจาํนวน 18.44 ลา้นบาท และเจา้หน้ีการคา้เพิ่มข้ึนจาํนวน 9.95 ลา้นบาท และในปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้า
จากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 24.94 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 10.29 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 70 จากปี 2554 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ 
มีกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึนจากปี 2554 จาํนวน 10.73 ลา้นบาท และมีการกลบัรายการขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยัจาํนวน 11.43 ลา้นบาท 
มากกว่าในปี 2554 จาํนวน 4.35 ลา้นบาท และค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 30.51 ลา้นบาท มากกว่าในปี 2554 
จาํนวน 7.25 ลา้นบาท รวมทั้งในปี 2555 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้  สินคา้คงเหลือ สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน และเจา้หน้ี
การคา้เพิ่มข้ึน ในขณะท่ีหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนลดลง  

เงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

ในปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 31.65 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปี 2553 จาํนวน 4.98 
ลา้นบาท เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 32.92 ลา้นบาท และซ้ืออุปกรณ์จาํนวน 1.14 ลา้นบาท รวมทั้งมี
การรับดอกเบ้ียท่ีเกิดจากดอกเบ้ียรับในกลุ่มบริษทัฯ จาํนวน 2.41 ลา้นบาท และในปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปใน
กิจกรรมลงทุนจาํนวน 35.75 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปี 2554 จาํนวน 4.10 ลา้นบาท เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
จาํนวน 33.96 ลา้นบาท และซ้ืออุปกรณ์จาํนวน 4.78 ลา้นบาท และขายอุปกรณ์จาํนวน 0.52 ลา้นบาท รวมทั้งมีการรับดอกเบ้ียท่ี
เกิดจากดอกเบ้ียรับในกลุ่มบริษทัฯ จาํนวน 2.47 ลา้นบาท 



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 

106 

 

เงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ   

ในปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 5.21 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัในช่วงปี 2553 ท่ีกลุ่ม
บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 20.87 ลา้นบาท เน่ืองจาก ในปี 2553 บริษทัฯ มีเงินสดรับสุทธิจากการ
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 36 ลา้นบาท และในปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีการชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจาํนวน 10.15 ลา้นบาท 
และมีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 4.25 ลา้นบาท และในปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน
จาํนวน 11.84 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2554 จาํนวน 6.63 ลา้นบาท เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
จาํนวน 12.75 ลา้นบาท และมีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิ่มข้ึนจาํนวน 8.03 ลา้นบาท  และมีการชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจาํนวน 
5.02 ลา้นบาท  

11.3 ปัจจัยหลกัและอทิธิพลหลกัที่อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะทางการเงนิในอนาคต 

11.3.1 การขยายธุรกิจไปยงัโครงการใหม่ 

กลุ่มบริษทัฯ มีโครงการท่ีจะใชป้ระสบการณ์และความชาํนาญของกลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งการหาเน้ือหาใหม่ๆท่ีแตกต่าง
และโอกาสจากช่องว่างทางการตลาดในการออกส่ิงพิมพฉ์บบัใหม่ เพื่อขยายฐานลูกคา้และเจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้มากข้ึน 
โดยกลุ่มบริษทัฯ คาดวา่การออกสินคา้ใหม่จะส่งผลดีต่อกลุ่มบริษทัฯ ในการเพิ่มรายไดจ้ากการขายส่ิงพิมพแ์ละการขายโฆษณา
ในส่ิงพิมพด์งักล่าว นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีการเพิ่มการผลิตและจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูนจากฝีมือคนไทย รวมทั้งสร้างโอกาส
ในการหารายไดต่้อยอดในอนาคต อาทิเช่น รายไดจ้ากการขายหนงัสือการ์ตูนรวมเล่ม และรายไดจ้ากส่ือใหม่ๆ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีโครงการในการใชป้ระโยชน์จากเน้ือหา (Content) ของกลุ่มบริษทัฯ และการใชค้วามสัมพนัธ์
อนัดีระหว่างกลุ่มบริษทัฯ กบัเจา้ของลิขสิทธ์ิในต่างประเทศ มาใช้ประโยชน์เพื่อการสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึนจากส่ือใหม่ และได้
กาํหนดแนวทางในการต่อยอดไปยงัส่ือใหม่ใน 3 เร่ือง คือ 1) การใหบ้ริการเวบ็ไซตท์างอินเตอร์เน็ต  2) การใหบ้ริการคอนเทนท์
ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และ 3) การใหบ้ริการคอนเทนทผ์า่นอุปกรณ์ดิจิตอลอ่ืนๆ ดงัรายละเอียดในขอ้ท่ี 6 โครงการในอนาคต 
โดยกลุ่มบริษทัฯ คาดวา่การใหบ้ริการผา่นส่ือใหม่น้ี จะส่งผลดีกบับริษทัฯ ในการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มบริษทั
ฯ จากการขายโฆษณาและสปอนเซอร์ รวมทั้งรายไดจ้ากผูใ้ชบ้ริการ การตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ปัจจุบนัของกลุ่ม
บริษทัฯ ท่ีมีความตอ้งการบริโภคเน้ือหาผา่นช่องทางใหม่ การขยายกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของกลุ่มบริษทัฯ และการเพิ่มช่องทางใหม่
ในการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationship Management) เพื่อสนบัสนุนธุรกิจส่ิงพิมพแ์ละธุรกิจอ่ืนๆ ของ
กลุ่มบริษทัฯ 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีโครงการผลิตรายการการ์ตูนและรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเยาวชนเพื่อแพร่ภาพผา่นส่ือโทรทศัน์ 
และการบริหารลิขสิทธ์คาร์แรคเตอร์การ์ตูน (Character Management) เพื่อต่อยอดการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ใหค้รบวงจร
และเพิ่มโอกาสในการสร้างแหล่งรายไดใ้หม่แก่กลุ่มบริษทัฯ อีกดว้ย 

11.3.2 การเพิ่มข้ึนของราคากระดาษและการขาดแคลนกระดาษ 

วตัถุดิบหลกัท่ีสาํคญัในการผลิตส่ิงพิมพ ์คือ กระดาษ ซ่ึงคิดเป็นตน้ทุนประมาณร้อยละ 19.27 ของตน้ทุนขายและบริการ 
ตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ  ใน ปี 2553 และร้อยละ16.64 ในปี 2554 และร้อยละ21.19 ในปี 2555 โดยกระดาษท่ีใชใ้น
การผลิตส่ิงพิมพจ์ดัเป็นสินคา้ประเภท Commodity ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นราคาแปรผนัตามความตอ้งการของการบริโภค
และปริมาณการผลิตของผูผ้ลิต (Demand & Supply) ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จึงมีความเส่ียงจากการผนัผวนของราคากระดาษ ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนการผลิตและกาํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีความเส่ียงจากการขาดแคลน
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กระดาษ Newsprint ชนิดมว้นท่ีใชพ้ิมพห์นงัสือพิมพ ์นิตยสาร และหนงัสือท่ีมียอดพิมพสู์ง ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีสาํคญัท่ีกลุ่มบริษทัฯ 
ใชใ้นการผลิตส่ิงพิมพ ์ 

ในการลดความเส่ียงจากการขาดแคลนกระดาษและการปรับตวัเพิ่มข้ึนของราคากระดาษ Newsprint ชนิดมว้น กลุ่มบริษทัฯ 

จะสั่งซ้ือกระดาษจากบริษทัในเครือเนชัน่ สําหรับการจดัพิมพท่ี์โรงพิมพใ์นเครือเนชัน่ โดยเครือเนชัน่ มีประสบการณ์ในการ
จดัซ้ือกระดาษเป็นระยะเวลานาน มีการจดัซ้ือกระดาษสํารองไว ้และเขา้ใจในวงจรของราคากระดาษเป็นอยา่งดี รวมทั้งเครือ
เนชัน่ ไดมี้การบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยการทาํ Forward Contract ไวต้ามปริมาณกระดาษท่ีคาดวา่จะใชล่้วงหนา้ 
ดงันั้น การจดัซ้ือกระดาษจากเครือเนชัน่ จึงช่วยลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคากระดาษ และการขาดแคลนกระดาษได ้ 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ จะสัง่จองกระดาษก่อนการตั้งราคาขายของหนงัสือ เพื่อใหก้ลุ่มบริษทัฯ ยงัสามารถรักษาสัดส่วน
ของตน้ทุนกระดาษต่อราคาหนังสือไวไ้ด้ รวมทั้งบริษทัฯสามารถปรับราคาของหนังสือหลายประเภทข้ึน ในกรณีท่ีตน้ทุน
กระดาษเพิ่มข้ึนอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

11.3.3 การลา้สมยัของสินคา้คงเหลือ 

ปัจจุบนั ส่ิงพิมพข์องกลุ่มบริษทัฯ มีการขายผ่านตวัแทนจาํหน่ายเป็นส่วนใหญ่ โดยกลุ่มบริษทัฯ จะรับคืนส่ิงพิมพท่ี์ไม่
สามารถจาํหน่ายไดจ้ากตวัแทนจาํหน่าย ซ่ึงอาจเป็นผลใหมี้ส่ิงพิมพเ์ป็นสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวนมากได ้สินคา้คงเหลือดงักล่าวมี
โอกาสเส่ือมคุณภาพ เสียหาย และลา้สมยัเม่ือเวลาผ่านไป  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งไรก็
ตาม กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การตั้งค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัในสัดส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีมีอายมุากกวา่ 1 ปีข้ึนไปและ
ผลิตครบชุดแลว้ และสัดส่วนร้อยละ 100 ของสินคา้คงเหลือท่ีมีอายมุากกวา่ 3 ปีข้ึนไปแต่ยงัผลิตไม่ครบชุด โดยมีการตั้งค่าเผื่อ
ดงักล่าวทุกเดือน นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การบริหารสินคา้คงคลงัให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีการจาํหน่ายสินคา้
ลา้สมยัในการจดักิจกรรมโครงการ CSR และการจดักิจกรรมออกบูธตามสถานท่ีต่างๆ และสาํหรับหนงัสือการ์ตูนท่ีมีเล่มต่อเน่ือง 
กลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการนาํเล่มท่ีออกใหม่วางจาํหน่ายควบคู่ไปกบัเล่มท่ีไดว้างจาํหน่ายในตลาดแลว้ ซ่ึงรวมถึงการนาํหนงัสือ
การ์ตูนท่ีมีการออกจาํหน่ายครบทุกเล่มแลว้มารวมชุดจดัจาํหน่ายเพื่อกระตุน้การขายดว้ย  

11.3.4 การแข่งขนัและจาํนวนคู่แข่งท่ีเพิม่มากข้ึน 

การแข่งขนัในอุตสาหกรรมส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือระหว่างสาํนกัพิมพข์นาดใหญ่ปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนในปัจจุบนั ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ในอนาคต อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ เช่ือวา่จะสามารถรักษาความเป็นหน่ึง
ในผูน้าํของอุตสาหกรรมส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือในประเทศไทยไดต่้อไปในอนาคต โดยเฉพาะการเป็นหน่ึงในสํานกัพิมพท่ี์มี
ยอดจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่นสูงท่ีสุดในประเทศไทย และมียอดจาํหน่ายส่ิงพิมพส์าํหรับเด็กและเยาวชน
จากประเทศต่างๆ เช่น จีน เกาหลี ไต้หวนั สหรัฐอเมริกา ในอนัดบัตน้ๆของประเทศไทย จากจุดเด่นของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบันักเขียนและสํานักพิมพ์ท่ีมีช่ือเสียง และท่ีประสบความสําเร็จในการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพป์ระเภท
หนงัสือมาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถคดัเลือกส่ิงพิมพท่ี์มีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บความนิยมสูงมาผลิตและจดัจาํหน่าย
ไดต้ามเป้าหมาย นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีการผลิตส่ิงพิมพห์ลากหลายประเภทเพื่อครอบคลุมความตอ้งการของผูอ่้านทุกกลุ่ม 
ซ่ึงเป็นการลดความเส่ียงจากการพึ่งพาผูอ่้านกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 

 108 

12.   ข้อมูลอืน่ท่ีเกีย่วข้อง 
 - ไม่มี - 
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ส่วนที ่2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีนั้น 
“บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองว่า 

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั นอกจากน้ี 
บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้น
ในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้งของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัไดแ้จง้
ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึง
ครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทัได้
มอบหมายให้ นายศิวะพร ชมสุวรรณ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกับเอกสารน้ี ไวทุ้กหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ          
นายศิวะพร ชมสุวรรณ กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 
 
                ช่ือ                           ตาํแหน่ง    ลายมือช่ือ 
 
 
นายสุทธิชยั แซ่หยุน่  ประธานกรรมการ       
       
 
นางสาวมธัยา โอสถานนท ์ กรรมการบริษทั       
     
 
ผูรั้บมอบอาํนาจ 
 
นายศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการบริษทั        
 
 
 



ประวัตคิณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ณ เดือน มกราคม 2556 เอกสารแนบ 1

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น นางเกษรี กาญจนะวณิชย์ นายศิวะพร ชมสุวรรณ

ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ ตาํแหน่ง กรรมการ ตาํแหน่ง กรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการ

อายุ 67 ปี อายุ 55 ปี อายุ 53  ปี

การศึกษา การศึกษา การศึกษา

  - ประกาศนียบตัรโรงเรียนอสัสมัชญัพาณิชย ์กรุงเทพมหานคร (ACC)   - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, Oklahoma City University, USA

  - โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ , Duke University , USA   - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรม การอบรม การอบรม

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54   - หลกัสูตรบทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 71   - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64

  - หลกัสูตรบทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 101

จาํนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2555 จาํนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2555 จาํนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2555

  - นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ 768,424                       หุ้น (0.91%) 1,214 หุ้น (0.00%)   - ไม่มี -

  - นางนนัทวนั แซ่หยุน่ 14,894                         หุ้น (0.02%)

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

  - ไม่มี -   - ไม่มี -   - ไม่มี -

ประวตักิารทํางาน ประวตักิารทํางาน ประวตักิารทํางาน

  2514 -  2555 บรรณาธิการอาํนวยการ      2539 - 2555 กรรมการ      2552 - 2554 กรรมการตรวจสอบ

บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป บจก. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่

  2554 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ                         2540 - 2555 กรรมการบริหาร      2552 - 2554 กรรมการผูจ้ดัการ

บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่ บจก. เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์ บจก. อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์

  6 มี.ค. 2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการและบรรณาธิการอาํนวยการ                        2541 - 2555 กรรมการบริหาร      2554 - 2555 รองกรรมการผูอ้าํนวยการ

บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป บจก. เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์ บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์

  17 เม.ย. 2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ                         2549 - ปัจจุบนั กรรมการ   17 เม.ย. 55 - ปัจจุบนั กรรมการ

บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์ บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์ บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่

  24 เม.ย. 55 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการ    

หมายเหตุ : ดาํรงตาํแหน่งแทนนายธนะชยั สนัติชยักูล บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์



ประวัตคิณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ณ เดือน มกราคม 2556 เอกสารแนบ 1

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น นางเกษรี กาญจนะวณิชย์ นายศิวะพร ชมสุวรรณ

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

  6 มี.ค. 2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ          บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป      -ไม่มี    17 เม.ย. 55 - ปัจจุบนั กรรมการ      บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่

  2554 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ          บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน การดํารงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน การดํารงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

     2537 - ปัจจุบนั กรรมการ      2539 - 2555 กรรมการ      2551 - ปัจจุบนั กรรมการ

บจก. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล บจก. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล บจก. มีโมชัน่

     2549 - ปัจจุบนั กรรมการ      2540 - 2555 กรรมการ      2555 - ปัจจุบนั กรรมการ

บจก. เอน็ เอม็ แอล บจก. เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์ บจก. เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท์

     2551 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ      2541 - 2555 กรรมการ      2555 - ปัจจุบนั กรรมการ

บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค บจก. เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท์ บจก. เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์

     2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร      2553 - 2555 กรรมการ 2555 กรรมการ

บจก. เนชัน่ ย ู บจก. เอน็ คูปอง บจก. เอน็ คูปอง 

     2555 - ปัจจุบนั กรรมการ      2555 - ปัจจุบนั กรรมการ

บจก. เอน็บีซี เน็กซ์มีเดีย บจก.โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิส

     2555 - ปัจจุบนั กรรมการ      2555 - ปัจจุบนั กรรมการ

บจก. เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท์ บจก. ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) 

     2555 - ปัจจุบนั กรรมการ      2555 - ปัจจุบนั กรรมการ

บจก. เนชัน่ คิดส์ บจก. เนชัน่ คิดส์ 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน การดํารงตาํแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน การดํารงตาํแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน

  - ไม่มี -   - ไม่มี -   - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ดํารงตาํแหน่งประธานกรรมการ 17 เม.ย. 55 การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ดํารงตาํแหน่งกรรมการ 24 เม.ย. 55

     การประชุมคณะกรรมการบริษทั 5/8      การประชุมคณะกรรมการบริษทั 8/8      การประชุมคณะกรรมการบริษทั 4/8

     การประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้น 1/1      การประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้น 1/1      การประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้น 1/1



ประวัตคิณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ณ เดือน มกราคม 2556 เอกสารแนบ 1

นายเสริมสิน  สมะลาภา นางสาวมัธยา  โอสถานนท์ นายพนา  จนัทรวโิรจน์

ตาํแหน่ง กรรมการ ตาํแหน่ง กรรมการ ตาํแหน่ง กรรมการ

อายุ 45 ปี อายุ 44 ปี อายุ 54 ปี

การศึกษา การศึกษา การศึกษา

  - ปริญญาโท สาขาการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ วิทยาลยับริหารธุรกิจสโลน  สถาบนัเทคโนโลยี      -ปริญญาตรี  สาขาวิชาการบญัชี  คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์      -ปริญญาโท : Tufts University, USA

    แห่งแมสซาชูเซ็ทส์ (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา

  - ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

  - กลยทุธ์สาํหรับบริษทัสื่อ หลกัสูตรผูบ้ริหาร วิทยาลยับริหารธุรกิจฮาวาร์ด 

  - มหาวิทยาลยัฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม การอบรม การอบรม

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

        - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 24   - หลกัสูตรบทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเป็นกรรมการบริษทั (DCP) รุ่นที่ 150   - หลกัสูตรบทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเป็นกรรมการบริษทั (DCP) รุ่นที่ 71

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  - สมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื่องการบริหารความเสี่ยง

จาํนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2555 จาํนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2555 จาํนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2555

  - ไม่มี -   - ไม่มี -   - ไม่มี -

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

  - ไม่มี -   - ไม่มี -   - ไม่มี -

ประวตักิารทํางาน ประวตักิารทํางาน ประวตักิารทํางาน

     2540 -  2554 อาจารยด์า้นอสงัหาริมทรัพยแ์ละการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี      2546 - 2548 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน      2531 -  2535 นกัข่าวอาวุโส - หนงัสือพิมพเ์ดอะเนชัน่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป บจก. เนชัน่ พบัลิชชิ่ง กรุ๊ป 

     2542 -  2545 กรรมการผูจ้ดัการ      2549 - 2555 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน      2536 -  2537 บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ

บจก. ไทย พอร์ทลั บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป บมจ. เนชัน่ พบัลิชชิ่ง กรุ๊ป

     2546 -  2548 ประธานกรรมการ     1 ก.ย. 2555 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน      2537 -  2538 บรรณาธิการบริหาร

บมจ. แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จาํกดั บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป บมจ. เนชัน่ พบัลิชชิ่ง กรุ๊ป

     2546 -  2554 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ      2554 - ปัจจุบนั กรรมการ      2538 -  2540 บรรณาธิการ - หนงัสือพิมพเ์ดอะเนชัน่

บมจ. แนเชอรัล พาร์ค และบริษทัยอ่ย บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์ บมจ. เนชัน่ พบัลิชชิ่ง กรุ๊ป

     2546 -  2554 กรรมการ      2540 -  2542 ผูช้่วยบรรณาธิการอาํนวยการ

บจก. เคมปิน สยาม บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป

     2553 -  ปัจจุบนั นายกสภามหาวิทยาลยั      2543 - 2547 บรรณาธิการ - หนงัสือพิมพเ์ดอะเนชัน่

มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป

     2553 -  ปัจจุบนั กรรมการ      2548 - 2551 กรรมการอาํนวยการ  สายธุรกิจดา้นข่าวภาษาองักฤษ

บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป

     2554 - ปัจจุบนั กรรมการ      2551 - ปัจจุบนั กรรมการผูอ้าํนวยการ  สายธุรกิจดา้นข่าวภาษาองักฤษ

บจก. เนชัน่ ย ู บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค 

     2554  -  ปัจจุบนั กรรมการ      2554 - ปัจจุบนั กรรมการ

บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่ บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท์

     2554 - ปัจจุบนั กรรมการ
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นายเสริมสิน  สมะลาภา นางสาวมัธยา  โอสถานนท์ นายพนา  จนัทรวโิรจน์

บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

     2554  -  ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่  - ไม่มี      เม.ย. 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ

     2553 -  ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน การดํารงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน การดํารงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

     2554 - ปัจจุบนั กรรมการ      2549 - ปัจจุบนั กรรมการ      2551 - ปัจจุบนั กรรมการผูอ้าํนวยการ  

บจก. เนชัน่ ย ู บจก. เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์ บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค 

     2551 - ปัจจุบนั กรรมการ      2555 - ปัจจุบนั กรรมการ

บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค บจก.โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิส

     2554 - ปัจจุบนั กรรมการ      2555 - ปัจจุบนั กรรมการ

บจก. เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท์ บจก. เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท์

     2555 - ปัจจุบนั กรรมการ      2555 - ปัจจุบนั กรรมการ

บจก. เนชัน่ คิดส์ บจก. เอน็เอน็เอน็ เน็กซ์ ฟรอนเทียร์

     2555 - ปัจจุบนั กรรมการ

บจก. เอน็เอน็เอน็ เน็กซ์ ฟรอนเทียร์

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน การดํารงตาํแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน การดํารงตาํแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน

  - ไม่มี -   - ไม่มี -   - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

     การประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/8      การประชุมคณะกรรมการบริษทั 7/8      การประชุมคณะกรรมการบริษทั 7/8

     การประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้น 1/1      การประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้น 1/1      การประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้น 1/1



ประวัตคิณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ณ เดือน มกราคม 2556 เอกสารแนบ 1

นายสมศักดิ์   เชียร์ จริะนคร นายสุธีร์  จนิตนานฤมิตร นายกรีธา  มตธินวริุฬห์

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ตาํแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตาํแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 69  ปี อายุ 68 ปี อายุ 64 ปี

การศึกษา การศึกษา การศึกษา

     -ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์และการบริหารอุตสาหกรรม  University of Wisconsin, USA      -ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ , Methodist  University, North Carolina, USA

     -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  University of  Wisconsin, USA

     -ประกาศนียบตัรโรงเรียนอสัสมัชญัพาณิชย ์กรุงเทพมหานคร (ACC)

การอบรม การอบรม การอบรม

     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

        -หลกัสูตรบทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 101         -หลกัสูตรบทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 108         -หลกัสูตรบทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 101

        -หลกัสูตรคณะกรรมการตรวจสอบ รุ่นที่ 23         -Financial Statement for Director รุ่นที่  3/2551         -หลกัสูตรคณะกรรมการตรวจสอบ รุ่นที่ 23

จาํนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2555 จาํนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2555 จาํนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2555

  - ไม่มี -   - ไม่มี -   - ไม่มี -

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

  - ไม่มี -   - ไม่มี -   - ไม่มี -

ประวตักิารทํางาน ประวตักิารทํางาน ประวตักิารทํางาน

     2543 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ      2518 - ปัจจุบนั หุ้นส่วนผูจ้ดัการ      2518 - ปัจจุบนั กรรมการผูอ้าํนวยการ

บจก. เร็บบิท เอเชีย หจก. แพคดีไซน์ บจก. ยนูิเวอร์แซลปูนซิเมนตข์าว 

     2545 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ      2531 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ      2551 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บจก. เอน็เนอร์ยี่ คอนโทรล บจก. ทอปคอน บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์

     2548 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ      2532 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ      2552 - 2555 กรรมการอิสระ

บจก. พี.อาร์.เอส.เอส. บจก. นฤมิตร บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ 

     2551 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ      2538 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ

บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์ บจก. แพคครีเอท 

     2549 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ

บจก. เอน็เนอร์ยี่ คอนโทรล 

     2551 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท์

     2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั

บจก. หาดใหญ่นครินทร์ 

     2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั

บจก. รวมกลุ่มพฒันา



ประวัตคิณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ณ เดือน มกราคม 2556 เอกสารแนบ 1

นายสมศักดิ์   เชียร์ จริะนคร นายสุธีร์  จนิตนานฤมิตร นายกรีธา  มตธินวริุฬห์

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

     -ไม่มี      2552 - 2555 กรรมการอิสระ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์

     -ไม่มี

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน การดํารงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน การดํารงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

     2543 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ      2518 - ปัจจุบนั หุ้นส่วนผูจ้ดัการ      2518 - ปัจจุบนั กรรมการผูอ้าํนวยการ

บจก. เร็บบิท เอเชีย หจก. แพคดีไซน์ บจก. ยนูิเวอร์แซลปูนซิเมนตข์าว 

     2545 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ      2531 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ

บจก. เอน็เนอร์ยี่ คอนโทรล บจก. ทอปคอน

     2548 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ      2532 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ

บจก. พี.อาร์.เอส.เอส. บจก. นฤมิตร

     2538 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ

บจก. แพคครีเอท 

     2549 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ

บจก. เอน็เนอร์ยี่ คอนโทรล

     2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั

บจก. หาดใหญ่นครินทร์ 

     2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั

บจก. รวมกลุ่มพฒันา 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน การดํารงตาํแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน การดํารงตาํแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน

  - ไม่มี -   - ไม่มี -   - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

     การประชุมคณะกรรมการบริษทั 7/8      การประชุมคณะกรรมการบริษทั 8/8      การประชุมคณะกรรมการบริษทั 8/8

     การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4      การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4      การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4

     การประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้น 1/1      การประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้น 1/1      การประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้น 1/1



คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ณ เดือน มกราคม 2556

นางสาวไพรินทร์  นิธิพานิช ดร.วงศ์สิริ สังขวาสี มิยาจิ นางสาวธนิกา เจยีรนัยไพศาล นายแสงชัย ลีลานวลิขิต

ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการอาวุโส - ฝ่ายขายโฆษณาและกิจกรรมพิเศษ ตาํแหน่ง บรรณาธิการบริหาร ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการ - สื่อต่างประเทศ ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการ - ฝ่ายขายโฆษณา

อายุ 51 ปี อายุ 49 ปี อายุ 39 ปี อายุ 45 ปี

การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา

     - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา    -  ปริญญาเอก Graduate School of Science and Technology,      - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การบริหาร) วิทยาลยัอสัสมัชญั บริหารธุรกิจ      - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

        มหาวิทยาลยัรามคาํแหง   -  Chiba University, Japan      - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาลยัอสัสมัชญั บริหารธุรกิจ      - ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

  -  ปริญญาโท Industrial Chemistry, Faculty of Engineering,

  -  Chiba University, Japan 

  -  ปริญญาตรี Industrial Chemistry, Faculty of Engineering,

  -  Chiba University, Japan 

การอบรม การอบรม การอบรม การอบรม

     คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  - ไม่มี  - ไม่มี  - ไม่มี

        -หลกัสูตร Strategy Management Program

จาํนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2555 จาํนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2555 จาํนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2555 จาํนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2555

-10,000 หุ้น (0.00%) -10,000 หุ้น (0.00%)   - ไม่มี - -1,000 หุ้น (0.00%)

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

     -ไม่มี      -ไม่มี      -ไม่มี      -ไม่มี

ประวตักิารทํางาน ประวตักิารทํางาน ประวตักิารทํางาน ประวตักิารทํางาน

     2535 - 2536 ผูจ้ดัการ ฝ่ายขายโฆษณา      2545 - 2549 กรรมการอาํนวยการฝ่ายปฏิบตัิการ      2549 - 2551 ผูจ้ดัการผลิตภณัฑ์      2547 -  2553 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย

บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป บจก. เนชัน่บุ๊คส์ อินเตอร์เนชัน่แนล บจก.รีดเดอร์ ไดเจสท ์(ประเทศไทย) บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป

     2536 - 2546 ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายขายโฆษณา      2549 - 2555 ที่ปรึกษา      2551 - 2553 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด      ต.ค. 2553 -  ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ - ฝ่ายขายโฆษณา

บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์ บจก.รีดเดอร์ ไดเจสท ์(ประเทศไทย) บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท์

     2547 - 2555 ผูอ้าํนวยการอาวุโส  ฝ่ายขายโฆษณา      2555 - ปัจจุบนั บรรณาธิการบริหาร      2554 -  ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ - สื่อต่างประเทศ

บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์ บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์

2555 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการอาวุโส  ฝ่ายขายโฆษณา

ฝ่ายขายโฆษณาและกิจกรรมพิเศษ

บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

     การประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้น 1/1      การประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้น 1/1      การประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้น -      การประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้น -



คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ณ เดือน มกราคม 2556

นายนพปฎล  ปิตวิงษ์ นายสมศักดิ์ ใจขํา นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร นางสาวบุญพา  แซ่เบ้

ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการ - ฝ่ายการตลาดธุรกิจสื่อโทรทศัน์ ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการ - ฝ่ายสื่อสารการตลาด ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการ - พฒันาธุรกิจ ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการอาวุโส - ฝ่ายบญัชีและการเงิน

อายุ 46 ปี อายุ 42 ปี อายุ 49 ปี อายุ 39 ปี

การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา

     - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาลยัอสัสมัชญับริหารธุรกิจ  - ปริญญาโท บริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  - ปริญญาโท คณะอกัษรศาสตร์ สาขาการแปล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      -ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ

     - โรงเรียนอสัสมัชญั ศรีราชา  - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  - ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน(สาขานโยบายและ

   การวางแผนการสื่อสาร) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

 - ปริญญาตรี คณะอกัษรศาสตร์สาขาภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

การอบรม การอบรม การอบรม การอบรม

 - ไม่มี  - ไม่มี  - ไม่มี  - ไม่มี

จาํนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2555 จาํนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2555 จาํนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2555 จาํนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2555

  - ไม่มี -   - ไม่มี -   - ไม่มี -   - ไม่มี -

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

     -ไม่มี      -ไม่มี      -ไม่มี      -ไม่มี

ประวตักิารทํางาน ประวตักิารทํางาน ประวตักิารทํางาน ประวตักิารทํางาน

     2539 - 2545 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด      2538 - 2553 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด      2537 - 2547 ผูอ้าํนวยการฝ่ายสัง่ซื้อและการตลาดผลิตภณัฑ์   2551 - 2553 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี

บจก. Extertain Group Management บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส บจก. เอเซียบุ๊คส์ บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท์

     2546 - 2548 ผูอ้าํนวยการ - ฝ่ายการตลาด      2553 - 2555 ผูช้่วยผูอ้าํนายการ - ฝ่ายการตลาด      2547 - 2549 ผูอ้าํนวยการฝ่ายสาํนกัพิมพ์   2553 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน

บจก. Extra Bean บจก. อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ บจก. เอเซียบุ๊คส์ บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท์

     2549 - 2554 ผูอ้าํนวยการ - ฝ่ายการตลาด      มี.ค. 2555 -  ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ - ฝ่ายสื่อสารการตลาด      2549 -  ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ - พฒันาธุรกิจ

บจก. Live TV บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท์ บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท์

     ม.ค. 2555 -  ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ - ฝ่ายการตลาดธุรกิจสื่อโทรทศัน์

บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท์

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

     การประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้น -      การประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้น -      การประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้น -      การประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้น 1/1



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 2  หน้าท่ี 1 

เอกสารแนบ 2 

ข้อมูลความสัมพนัธ์ระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร กบับุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 

รายช่ือ 
บริษทัฯ บริษทั ย่อย 

กจิการที่
ควบคุม
ร่วมกนั 

บริษทั
ใหญ่ บริษทัย่อยในระดบัเดยีวกนั 

บริษทั
ที่เกีย่ว 
ข้อง 

NINE NED Ncoupon NK NEE NMG NBC NI WPS NML NNM NNF NNN NU YNIS 

นายสุทธิชยั  แซ่หยุน่ X,// X, // - X - X, // X, // X - X X - X, // X - 

นางเกษรี  กาญจนะวณิชย ์ / - / - - - - - - - - - - - - 

นายสมศกัด์ิ  เชียร์ จิระนคร / - - - - - - - - - - - - - - 

นายกรีธา  มติธนวิรุฬห์ / - - - - - - - - - - - - - - 

นายสุธีร์  จินตนานฤมิตร / - - - - - - - - - - - - - - 

นายเสริมสิน   สมะลาภา / - - - - /, // /, // - - - - - - / - 

นายพนา    จนัทรวิโรจน์ / - - - / /, // - - - - - / / - /, // 

นางสาวมธัยา   โอสถานนท ์ / - - / / - - - - - - / / - - 

นายศิวะพร    ชมสุวรรณ /, // / / / / - /, // / / - - - - - / 

นางวงศสิ์ริ  มิยาจิ V - - - - - - - - - - - - - - 

น.ส.ไพรินทร์   นิธิพานิช V - - - - - - - - - - - - - - 

น.ส.ฐิตกานต ์ ธนาโอฬาร V - - - - - - - - - - - - - - 

น.ส.ธนิกา  เจียรนยัไพศาล V - - - - - - - - - - - - - - 

นายนพปฎล  ปิติวงษ ์ V - - - - - - - - - - - - - - 

นายสมศกัด์ิ   ใจขาํ V - - - - - - - - - - - - - - 

นายแสงชยั  ลีลานวลิขิต V - - - - - - - - - - - - - - 

น.ส.บุญพา  แซ่เบ ้ V - - - - - - - - - - - - - - 

หมายเหตุ: 1. X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = กรรมการบริหาร, V = ผูบ้ริหาร 
 
รายช่ือบริษทั 

บริษทัย่อย : 
 

สัดส่วนการถือหุ้น 

ณ  31 ธ.ค. 55 % 

NED          บจก. เนช่ัน เอด็ดูเทนเมนท์ ถือหุ้นโดยตรง 99.99 

Ncoupon   บจก. เอน็คูปอง ถือหุ้นโดยตรง 99.99 

NEE          บจก. เนช่ัน เอก็มอนท์ เอด็ดูเทนเมนท์ ถือหุ้นโดยตรง 49.99 

NK             บจก. เนช่ัน คดิส์   ถือหุ้นโดยตรง 99.99 

 
 
 
 



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 2  หน้าท่ี 2 

รายช่ือบริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ยในระดบัเดียวกนั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
NMG : บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป  NNM : บจก.  เอน็บีซี เน็กซ์มีเดีย  
NBC : บมจ. เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่  NNF : บจก. เอน็เอน็เอน็ เน็กซ์ ฟรอนเทียร์ 
NI : บจก. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล NNN : บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวร์ิค  
WPS : บจก. ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย)  NU : บจก. เนชัน่ ย ู
NML : บจก. เอน็เอม็แอล  YNIS : บจก. โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วสิ  

 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

รายช่ือ NED Ncoupon NEE NK 
นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ X - - X 
นางสาวดวงกมล โชตะนา / - - - 
นางเกษรี  กาญจนะวณิชย ์ - / - - 
นายศิวะพร ชมสุวรรณ / / X / 
นางสาวมธัยา  โอสถานนท ์ / - / / 
นายพนา จนัทรวโิรจน์ - - / - 
นายเฮนริก  โฮซอลต ์ นีลเซน - - / - 
นายคาร์ล สคอฟบาค ปีเตอร์เซน - - / - 
นายแฟรงค ์ดีเทอร์ นาว - - / - 

หมายเหตุ   1.  / =  กรรมการ   x = ประธานกรรมการ  // = กรรมการบริหาร 
                  2. บริษทัยอ่ย  :  NED =  บจก. เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์

Ncoupon =  บจก. เอน็คูปอง  
NK =  บจก. เนชัน่ คิดส์ 

   3. กิจการควบคุมร่วมกนั   : NEE          =  บจก. เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์



  
 

เอกสารแนบ 3 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจําปี 2555 

 
เรียน ผูถื้อหุน้  
 บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  
 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์ จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนายสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร 
และ นายกรีธา มติธนวรุิฬห์  เป็นกรรมการตรวจสอบ   

 
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนัรวม 4 คร้ัง แต่ละคร้ังใชเ้วลาประชุม 2 – 3 ชัว่โมง เพ่ือ

ปฏิบติัหนา้ท่ีต่างๆ ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมดงักล่าวกรรมการทั้ง 3 ท่านได้
ร่วมประชุมพร้อมกนัครบทุกคร้ัง มีวาระการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูบ้ริหาร
ระดบัสูงในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดงัน้ี 

  
 การจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2555 ร่วมกบั

ผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดจ้ดัทาํข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามท่ีควร
ในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้น เช่ือถือได ้ นอกจากน้ีได้
สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัในรายการระหว่างกนัของบริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วม รวมทั้งรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัไดด้าํเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน กลต.
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด   
 

 การควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือให้เกิดความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน  พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี 2555  ตามปัจจยัความ
เส่ียงท่ีคาดวา่จะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทั พร้อมให้ขอ้เสนอแนะ และการปรับแผนงานการตรวจสอบให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ มีการติดตามการดาํเนินการแกไ้ขตามรายงานผลการตรวจสอบ ในประเด็นท่ีมีนยัสาํคญักบัฝ่าย
บริหารอยา่งต่อเน่ือง   ซ่ึงในปี 2555  ผูส้อบบญัชีของบริษทัไม่มีขอ้สังเกตเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทัท่ีเป็น
สาระสาํคญั 
 

 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัเลขานุการบริษทั มี
ความเห็นว่าบริษทัฯไดป้ฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย  ์และตลาดหลกัทรัพย  ์ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอยา่งถกูตอ้ง 
 



  
 

 ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2555 นายวิเชียร ธรรม
ตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3183 เป็นบุคคลท่ีมีความเหมาะสมมีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการ
สอบบญัชีมาเป็นเวลายาวนาน สาํหรับการพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอใหแ้ต่งตั้ง นายวนิิจ  ศิลามงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3378 หรือนายวิเชียร ธรรมตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 3183 หรือนายวรีะชยั  รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 หรือนางสาววรรณาพร  จงพีรเดชานนท ์ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4098 แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2556     
 

 รายการระหว่างกนั  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณารายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบั บริษทัในกลุ่ม ซ่ึง
อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั โดยพิจารณาถึงความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการและความเหมาะสม
ทางดา้นราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติในราคาตลาด ซ่ึง
สามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก (หากทาํได)้ และใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลในการทาํรายการท่ีเก่ียว
โยงกนัตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภา
วิชาชีพบญัชี   คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นรายการทางการคา้จริงอนัเป็นธุรกิจตามปกติทัว่ไป และเป็นรายการ
สนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัฯ ท่ีมีความโปร่งใส    ซ่ึงบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

 
    จากการปฏิบติังานตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษทัให้

ความสําคญักบัการบริหารงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้มีความโปร่งใส สุจริตและมีจริยธรรม ก่อให้เกิด
ความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย มีผลให้ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ไม่มีขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั รายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอาจทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์นั้นเป็น
รายการจริงทางการคา้ อนัเป็นธุรกิจโดยปกติทัว่ไปเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล ไม่พบรายการผิดปกติท่ีเป็นสาระสาํคญั การ
ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นไปโดยถูกตอ้ง สาํหรับงบการเงินส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555
ไม่มีเหตุการณ์แสดงถึงปัญหาหรือรายการท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีนยัสาํคญั ไดจ้ดัทาํข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามท่ีควร 
ในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และไดเ้ปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ  
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                       ประธานกรรมการตรวจสอบ   

 


