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บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
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ส่ วนที่ 1 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์
1.ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัท
ชื่อบริ ษทั

:

บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

- ธุรกิจสํานักพิมพ์โดยผลิตและจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คส์
และสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชน
- ธุรกิจบริ การ เป็ นตัวแทนจําหน่ายและให้บริ การต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่ งพิมพ์จากต่างประเทศ
- ธุรกิจดิจิตอล ให้บริ การเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
และอุปกรณ์ดิจิตอลอื่นๆ
- ธุรกิจการบริ หารลิขสิ ทธิ์
- ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมสําหรับเยาวชน

ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

:

เลขที่ 1858/123-124 อาคารทีซีไอเอฟทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนบริ ษทั

:

0107551000312

โทรศัพท์
โทรสาร
เลขานุการบริ ษทั
Home Page

:
:
:
:

(66) 2338-3333
(66) 2338-3334 ต่อ 3292
(66) 2338-3292
www.nine.co.th

ทุนจดทะเบียน

:

85,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ น้ สามัญ จํานวน 85,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท

ทุนชําระแล้ว

:

ณ 31 ธันวาคม 2555 ทุนชําระแล้วของบริ ษทั เท่ากับ 85,000,000 บาท
ประกอบด้วยหุ น้ สามัญ จํานวน 85,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท

นิติบุคคลที่บริ ษทั ถือหุน้

:

รายละเอียดตามหัวข้อโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและ
กิจการควบคุมร่ วมกัน
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2. บุคคลอ้ างอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ที่ต้ งั

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

ผูส้ อบบัญชี

:

ที่ต้ งั
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:

ที่ปรึ กษาทางการเงิน
ที่ต้ งั

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

ที่ปรึ กษากฎหมาย
ที่ต้ งั

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

บริ ษทั สํานักงานกฎหมายและภาษี เอส.เอ.ที แอสโซซิ เอท จํากัด
702 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแชงกรี -ล่า)
เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริ ญกรุ ง เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
(66) 2630-7637-8
(66) 2630-7639

ที่ปรึ กษากฎหมาย
ที่ต้ งั
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

บริ ษทั เภา แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ ลอว์ ออฟฟิ ช จํากัด
2 อาคารสี ลมเซ็นเตอร์ ชั้น 20 ถ.สี ลม แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
(66) 2632-6697
(66) 2238-2574

ที่ปรึ กษากฎหมาย
ที่ต้ งั
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ ทเนอร์ส จํากัด
900 ต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
(66) 2689-4900
(66) 2689-4910

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
(66) 2229-2800
(66) 2359-1259
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรื อ
2. นายวินิจ ศิลามงคล
ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรื อ
3. นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถ.สาทรใต้ กรุ งเทพฯ 10120
(66) 2677-2000
(66) 2677-2222
บริ ษทั เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด
170/30 ชั้น 11 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 สุ ขมุ วิท 16 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
(66) 2661-8803-5
(66) 2661-8813
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2. ปัจจัยความเสี่ ยง
2.1 ความเสี่ ยงจากปัจจัยภายนอก
2.1.1 ความเสี่ ยงจากการแข่ งขันและจํานวนคู่แข่ งทีเ่ พิม่ มากขึน้
ในปี 2555 สมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ าํ หน่ายหนังสื อแห่งประเทศไทยคาดว่าอุตสาหกรรมสํานักพิมพ์จะมีอตั รา
การเติบโตประมาณร้อยละ 5-6 เมื่อเทียบกับปี 2554 โดยภาพรวมของตลาดหนังสื อ มีมูลค่าประมาณ 22,600 ล้านบาท
จากการแข่งขันของอุตสาหกรรมหนังสื อมีแนวโน้มสูงขึ้น
เนื่องจากมีการก่อตั้งสํานักพิมพ์ใหม่ขนาดเล็ก
เกิดขึ้นจํานวนมาก (แต่กม็ ีสาํ นักพิมพ์ขนาดเล็กยกเลิกกิจการไปด้วยเช่นกัน) แม้แต่นกั เขียนเองก็มีแนวโน้มจะทํา
สํานักพิมพ์เป็ นของตนเอง โดยใช้สื่อออนไลน์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่ งไม่จาํ เป็ นต้องมีตน้ ทุนสูงก็สามารถทํา
ได้ อีกทั้งการขายหนังสื อทางอินเตอร์เน็ต ที่ส่งตรงถึงผูอ้ ่าน ซึ่ งนักอ่านมีแนวโน้มที่จะติดตามนักเขียนที่ตนชอบ เป็ น
การทําตลาดที่ตรงจุด ไม่จาํ เป็ นต้องพึ่งสํานักพิมพ์ใหญ่ หรื อบริ ษทั ผูจ้ ดั จําหน่ายเหมือนอย่างในอดีต อย่างไรก็ตาม ตลาด
ส่ วนใหญ่ยงั เป็ นของสํานักพิมพ์ขนาดใหญ่ที่มีอยูเ่ พียงไม่กี่บริ ษทั
จากการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นนี้เอง สํานักพิมพ์ต่างๆ พยายามหากลยุทธ์ที่ได้ผลในการเพิ่มยอดขาย เช่น การ
จัดทํารู ปเล่มที่น่าสนใจ การออกแบบหน้าปกให้โดดเด่นกว่าคู่แข่งเมื่อวางบนชั้นหนังสื อ การเพิ่มของแจกของแถมที่
ดึงดูดกลุ่มเป้ าหมาย การเฟ้ นหานักเขียนที่ได้รับความนิยม การทุ่มประชาสัมพันธ์รวมถึงรายการส่ งเสริ มการขายต่างๆ
ทั้งกับร้านหนังสื อและผูอ้ ่าน อีกทั้งการเพิม่ เครื อข่ายการขายไปยังแหล่งใหม่ ๆ และการคัดเลือกผูจ้ ดั จําหน่ายที่เหมาะสม
กับสิ นค้าแต่ละประเภท ซึ่ งกระบวนการเหล่านี้สาํ นักพิมพ์ขนาดใหญ่จะได้เปรี ยบกว่าสํานักพิมพ์ขนาดเล็กเนื่องจากมี
อํานาจในการต่อรองมากกว่า
สําหรับธุรกิจการบริ หารลิขสิ ทธิ์ตวั การ์ ตูน ในช่วงที่ผา่ นมา ผูป้ ระกอบการในธุ รกิจลิขสิ ทธิ์ มีจาํ นวนมากขึ้น
ไม่วา่ จะเป็ นคู่แข่งหลักที่เป็ นตัวแทนลิขสิ ทธิ์ คาร์แรคเตอร์ยอดนิยมจากต่างประเทศที่มีอยูเ่ ดิม
หรื อคู่แข่งรายใหม่ที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็ นบริ ษทั ของคนไทย ที่มีการพัฒนาคาร์แรคเตอร์การ์ ตนู ของตนเองขึ้นมาเพื่อบริ หารลิขสิ ทธิ์
ตัวการ์ตูนนั้นๆ ด้วยตนเอง รวมถึงบริ ษทั ต่างชาติที่ซ้ื อลิขสิ ทธิ์ตวั การ์ ตนู จากต่างประเทศเพื่อเป็ นตัวแทนลิขสิ ทธิ์ และ
บริ หารสิ ทธิครอบคลุมทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ รวมถึงประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ยังคง
เชื่อมัน่ ว่า สื่ อต่างๆ ของกลุ่มบริ ษทั ในเครื อจะช่วยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กบั คาร์แรคเตอร์การ์ตนู
ลิขสิ ทธิ์ ที่ดูแลอยูใ่ ห้เป็ นที่รู้จกั อย่างต่อเนื่อง
2.1.2 ความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีและคู่แข่ งทีใ่ ห้ บริการเนือ้ หาสาระรูปแบบเดียวกัน
ในปั จจุบนั ตลาดหนังสื อ หนังสื อพิมพ์ และนิตยสารทัว่ โลก กําลังหดตัวลง โดยเฉพาะนิตยสารและ
หนังสื อพิมพ์หลายฉบับที่ต่างปรับตัวเป็ นระบบออนไลน์ ยอดขายของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ amazon.com มี
ปริ มาณมากกว่าหนังสื อเล่มที่พิมพ์ดว้ ยกระดาษเป็ นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถึงแม้ยอดขายของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทยยังไม่แย่งส่ วนแบ่งของหนังสื อเล่มไปอย่างมีนยั สําคัญ แต่กม็ ีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ สิ่ งที่สาํ นักพิมพ์ตอ้ ง
วางรากฐานเอาไว้ต้ งั แต่ปัจจุบนั นี้ คือ การเริ่ มวางระบบหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนาคต ผลิตคอนเทนท์ที่ตรงกับ
กลุ่มเป้ าหมาย สามารถหารายได้อย่างเติบโตและมัน่ คง ซึ่ งบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
(มหาชน) ได้เริ่ มทําหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์มาตั้งแต่สองปี ที่แล้ว โดยเฉพาะหนังสื อ สตีฟ จ็อบส์ ในรู ปแบบหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มียอดขายมากกว่า 10,000 เล่ม นับเป็ นปรากฏการณ์ของการขายหนังสื อประเภทนี้ และปัจจุบนั บริ ษทั ฯ
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ได้มีการเพิ่มจํานวนหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหนังสื อของนักเขียนไทย ซึ่ งจะมีการระบุเกี่ยวกับ
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์เอาไว้ในทุกสัญญา แต่สิ่งที่ตอ้ งพึงระวัง คือ การละเมิดลิขสิ ทธิ์ของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั ไม่
สามารถทําการป้ องกันได้อย่างเด็ดขาด ไม่วา่ จะในประเทศใดก็ตาม
ในปี ที่ผา่ นมามีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อสิ่ งพิมพ์และธุรกิจด้านการบริ โภคเนื้อหาและข่าวสาร มีการ
พัฒนาเครื่ องมือต่างๆ ที่จะทําให้ผบู้ ริ โภคเข้าถึงเนื้อหาได้หลากหลายและสะดวกสบาย รู ปแบบการให้บริ การของ
อุตสาหกรรมมีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น ผูใ้ ห้บริ การรู้แนวทางและปรับตัวในการให้บริ การได้รวดเร็ ว ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข้อดีประการหนึ่ งของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นคือทําให้เข้าถึงลูกค้าในวงกว้างมากขึ้น ทั้งภาย
ประเทศและต่างประเทศโดยผ่านแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ
ซึ่ งปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯได้พฒั นารู ปแบบการให้บริ การด้านการ
บริ โภคเนื้อหา พัฒนาการผลิตและจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีหลากหลายแนว สอดคล้องกับรสนิยมการอ่าน
ในแต่ละไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งเป็ นการเพิม่ ความสะดวกให้กบั ผูท้ ี่รักการอ่าน สามารถซื้ อได้อย่าง
รวดเร็ วโดยไม่เสี ยเวลาในการเดินทาง สามารถซื้ อได้ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง สามารถนําหนังสื อและนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ไปอ่านได้ทุกที่ในจํานวนมากตามที่ตอ้ งการ ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะเน้นความรวดเร็ วในการดําเนินงานเพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคเข้าถึงได้รวดเร็ ว และพัฒนาเนื้อหาสาระที่แตกต่างจากคู่แข่งที่ให้บริ การในรู ปแบบเดียวกัน เพื่อทําให้ผบู้ ริ โภค
สนใจผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ มากขึ้น
2.1.3 ความเสี่ ยงจากการแข่ งขันทีส่ ู งขึน้ และประเภทช่ องรายการทีห่ ลากหลาย
ปั จจุบนั แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียม และเคเบิลทีวเี ป็ นไปอย่างเข้มข้น ทั้งในด้านของ
ประเภทรายการและจํานวนช่องรายการที่เพิ่มขึ้นกว่า 200 ช่องในปัจจุบนั ซึ่ งแม้วา่ อัตราการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์
ดาวเทียมในประเทศไทยมีจาํ นวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่เนื่องด้วยในตลาดยังคงมีช่องว่างในรายการบางประเภท
โดยเฉพาะรายการสําหรับเยาวชน
จึงเป็ นโอกาสที่ดีในการลงทุนต่อยอดธุรกิจในการจัดทําช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่
สื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายอายุ 4-12 ปี รวมทั้งผูป้ กครอง โดยมุ่งเน้นให้เป็ นช่องรายการที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ เหมาะ
สําหรับเยาวชนอย่างแท้จริ ง ซึ่ งจะเป็ นการลดความเสี่ ยงจากการทําช่องโทรทัศน์ดาวเทียมในภาวะการแข่งขันที่รุนแรง
2.1.4 ความเสี่ ยงในเรื่องความไม่ ชัดเจนในการตีความ ควบคุม และกํากับดูแลธุรกิจดาวเทียม
ปั จจุบนั การออกกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบการเคเบิลและโทรทัศน์ดาวเทียมยังคงมีความซํ้าซ้อน และ
ไม่ชดั เจน ทั้งนี้ โดยเฉพาะประเด็นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 รวมกับค่าธรรมเนียมที่ตอ้ งจ่ายเข้ากองทุนพัฒนา
กิจการกระจายเสี ยงและโทรทัศน์อีกร้อยละ 2 ว่าต้องเป็ นใบอนุญาตประเภทใด ทั้งโครงข่ายและช่องรายการ การ
จําหน่ายและการติดตั้ง รวมไปถึงกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ซึ่ งนํามาถึงความไม่แน่นอนของธุรกิจ รวมถึงการสร้าง
ภาระอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ นการตีความเรื่ อง “กิจการโทรทัศน์ดาวเทียม” ที่ส่งผลต่อการกําหนดเวลาโฆษณา จึงทําให้เกิดมี
การรวมตัวกันของบรรดาเจ้าของคอนเทนท์ต่างๆ เพื่อยืน่ ข้อเสนอกับ กสทช. ในการเรี ยกร้องที่เป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย ไม่
ว่าจะเป็ นเรื่ องของการลดหย่อนหรื อยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสี ยงหรื อกิจการโทรทัศน์
รวมไปถึงข้อกําหนดเกี่ยวกับโฆษณา และอื่นๆ
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2.2 ความเสี่ ยงจากการประกอบธุรกิจ
2.2.1 ความเสี่ ยงจากการพึง่ พิงบริษัทในเครือเนชั่นในการดําเนินธุรกิจและความเป็ นอิสระในการบริหารงานของกลุ่ม
บริษัทฯ
เนื่องจากเครื อเนชัน่ เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยมีการถือหุน้ ในสัดส่ วนประมาณร้อยละ 78.46
ของหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดหลังจากการเสนอขายหุน้ ของบริ ษทั ฯ แก่นกั ลงทุนทัว่ ไป จนถึงปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ฯ มี
การทําธุรกรรมรายการระหว่างกันหลายประเภท เช่น การซื้ อกระดาษ การจ้างพิมพ์ การจ้างส่ งสื่ อสิ่ งพิมพ์ และการรับ
บริ การต่างๆ เป็ นต้น กับบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ ดังรายละเอียดในหัวข้อ 10 รายการระหว่างกัน โดยในปี 2555 และ 2554
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายที่เป็ นต้นทุนขายสิ นค้า ต้นทุนการให้บริ การ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจากธุรกรรม
ข้างต้นกับบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ เป็ นจํานวนรวมทั้งสิ้ นประมาณ 151.37 ล้านบาทและ 137.01 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วน
ร้อยละ 46.78, 50.38 ตามลําดับของค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว และกลุ่ม
บริ ษทั ฯ ยังคงมีการทําธุรกรรมดังกล่าวอีกในอนาคต เนื่องจากบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ มีทีมงานที่มีความชํานาญ เครื อข่าย
ในการจัดจําหน่ายและเครื่ องจักรอุปกรณ์ พร้อมที่จะให้บริ การในต้นทุนที่น่าจะตํ่ากว่าหากกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นผูด้ าํ เนินการ
เอง และมีกาํ ลังการผลิตและบริ การเพียงพอในการดําเนินการ ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ อาจมีความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงบริ ษทั
ในเครื อเนชัน่ ในการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่ งหากบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ ไม่สามารถสนับสนุนการ
ให้บริ การข้างต้นดังกล่าวได้ กลุ่มบริ ษทั ฯ อาจได้รับผลกระทบในการจัดพิมพ์ และการจัดส่ งสื่ อสิ่ งพิมพ์บา้ ง เนื่องจาก
กลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถสัง่ ซื้ อกระดาษและรับบริ การต่างๆ ผ่านผูจ้ ดั จําหน่ายและผูใ้ ห้บริ การรายอื่นที่มีจาํ นวนหลายรายใน
ประเทศไทย ในเงื่อนไขทางการค้าปกติและมีราคาตามตลาดเช่นเดียวกับการดําเนินธุรกรรมรายการระหว่างกันข้างต้น
นอกจากนั้นมูลค่าของการทําธุรกรรมรายการระหว่างกันข้างต้นในปี 2555 และ 2554 คิดเป็ นประมาณร้อยละ 4.88 และ
4.90 ของรายได้รวมของบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่ งถือเป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ยมาก ดังนั้น บริ ษทั ในเครื อ
เนชัน่ จึงไม่ได้พ่ ึงพิงรายได้จากกลุ่มบริ ษทั ฯ และมีแรงจูงใจในการหาประโยชน์จากรายการดังกล่าว
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายการบริ หาร และการตัดสิ นใจที่เป็ นอิสระจากบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยมีอิสระในการจัดหาสิ นค้า
หรื อใช้บริ การกับผูใ้ ห้บริ การภายนอกอื่นๆ ที่เสนอราคาที่มีเงื่อนไขทางการค้าปกติในราคาตลาดและเป็ นประโยชน์มาก
ที่สุดแก่กลุ่มบริ ษทั ฯ เช่น ปัจจุบนั กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการจ้างพิมพ์กบั บริ ษทั ภายนอก ได้แก่ บจก. เอช-เอ็น กรุ๊ ป และ บจก.
พริ้ นต์โพร พิมพ์งานบางส่ วนของกลุ่มบริ ษทั ฯ ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงไม่มีการพึ่งพิงบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ จนทําให้ขาด
ความเป็ นอิสระ นอกจากนี้ การทําธุรกรรมระหว่างบริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (“NEE”) กับบริ ษทั ใน
เครื อเนชัน่ ยังมีการควบคุมจากผูถ้ ือหุน้ อีกฝ่ ายคือ เอ็กมอนท์ อินเตอร์เนชัน่ แนล โฮลดิ้ง เอ/เอส ให้มีราคาและเงื่อนไข
ต่างๆ ที่เป็ นธรรม
2.2.2 ความเสี่ ยงจากการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของราคากระดาษและการขาดแคลนกระดาษ
กระดาษที่ใช้ในการผลิตสิ่ งพิมพ์จดั เป็ นสิ นค้าประเภท Commodity ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาแปรผัน
ตามความต้องการของการบริ โภคและปริ มาณการผลิตของผูผ้ ลิต (Demand & Supply) และเป็ นวัตถุดิบหลักที่สาํ คัญใน
การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่ งคิดเป็ นต้นทุนประมาณร้อยละ 16.91 และ 16.64 ของต้นทุนขายและบริ การ
ตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในปี 2555 และ 2554 ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั ฯ จึงมีความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคา
กระดาษ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและกําไรสุ ทธิของกลุ่มบริ ษทั ฯ นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังมีความ
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เสี่ ยงจากการขาดแคลนกระดาษ Newsprint ชนิดม้วนที่ใช้พิมพ์หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร และหนังสื อที่มียอดพิมพ์สูง ซึ่ ง
เป็ นวัตถุดิบที่สาํ คัญที่บริ ษทั ฯ ใช้ในการผลิตสิ่ งพิมพ์ เนื่องจากกระดาษชนิดดังกล่าวหาซื้ อได้ยากในประเทศไทยและ
ต้องซื้ อเป็ นจํานวนมากในแต่ละครั้ง
ในการลดความเสี่ ยงจากการขาดแคลนกระดาษและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคากระดาษ Newsprint ชนิดม้วน
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะสั่งซื้ อจากบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ สําหรับการจัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์ในเครื อเนชัน่ ซึ่ งเป็ นการจัดพิมพ์ส่วนใหญ่
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ มีประสบการณ์ในการจัดซื้ อกระดาษเป็ นระยะเวลานาน มีการจัดซื้ อกระดาษ
สํารองไว้ และเข้าใจในวงจรของราคากระดาษเป็ นอย่างดี รวมทั้งบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ ได้มีการบริ หารความเสี่ ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนโดยการทํา Forward Contract ไว้ตามปริ มาณกระดาษที่คาดว่าจะใช้ล่วงหน้า ดังนั้น การจัดซื้ อกระดาษ
จากบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ จึงช่วยลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคากระดาษ และการขาดแคลนกระดาษได้
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะสั่งจองกระดาษก่อนการตั้งราคาขายของหนังสื อ เพื่อให้กลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถรักษา
สัดส่ วนของต้นทุนกระดาษต่อราคาหนังสื อไว้ได้ รวมทั้งบริ ษทั ฯ สามารถปรับราคาของหนังสื อหลายประเภทขึ้นได้ ใน
กรณี ที่ตน้ ทุนกระดาษเพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสําคัญ
2.2.3 ความเสี่ ยงด้ านการจัดหาลิขสิ ทธิ์สิ่งพิมพ์
ในการประกอบธุรกิจสํานักพิมพ์ ซึ่ งมีสัดส่ วนรายได้ประมาณร้อยละ 70.55 ของรายได้ท้ งั หมดของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ ในปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่ได้เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์สิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตและจัดจําหน่าย แต่กลุ่มบริ ษทั ฯ มี
การจัดซื้ อลิขสิ ทธิ์ สิ่งพิมพ์มาจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ซ่ ึ งเป็ นนักเขียนหรื อสํานักพิมพ์ท้ งั ในและต่างประเทศจํานวนหลายราย
เพื่อนํามาผลิตและจัดจําหน่ายเพียงรายเดียว (Exclusive) ในประเทศไทย ซึ่ งส่ วนใหญ่มีระยะเวลา 3 – 5 ปี และมีสิทธิต่อ
อายุสัญญาได้ในราคาและเงื่อนไขเดิม ทั้งนี้ เจ้าของลิขสิ ทธิ์ สามารถยกเลิกสัญญาได้ หากกลุ่มบริ ษทั ฯ ทําผิดสัญญา และ/
หรื อมีปัญหาด้านการเงิน และ/หรื ออยูใ่ นสถานะล้มละลาย เป็ นต้น ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงอาจมีความเสี่ ยงที่ไม่สามารถ
จัดหาลิขสิ ทธิ์ สิ่งพิมพ์ที่ตอ้ งการมาผลิตและจัดจําหน่ายได้ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ อาจมีความเสี่ ยงจากการที่เจ้าของ
ลิขสิ ทธิ์ไม่ต่ออายุสัญญา หรื อยกเลิกสัญญา ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผล
ประกอบการของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่เคยประสบปัญหาด้านการจัดหาลิขสิ ทธิ์สิ่งพิมพ์จากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ท้ งั ใน
ประเทศและต่างประเทศในช่วงที่ผา่ นมา เนื่องจากตลาดสิ่ งพิมพ์มีขนาดใหญ่และมีลิขสิ ทธิ์สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ให้
เลือกซื้ อเป็ นจํานวนมาก รวมทั้งกลุ่มบริ ษทั ฯ ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั นักเขียนและสํานักพิมพ์ที่มีชื่อเสี ยงหลายราย และ
ประสบความสําเร็ จในการผลิตและจัดจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อมาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงสามารถ
เลือกซื้ อลิขสิ ทธิ์สิ่งพิมพ์ที่ตอ้ งการและได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ในการให้ลิขสิ ทธิ์สิ่งพิมพ์ที่มีแนวโน้มที่
จะได้รับความนิยมสู งมาผลิตและจัดจําหน่าย นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังปฏิบตั ิตามสัญญาอย่างเคร่ งครัด จึงไม่มีปัญหา
เรื่ องการไม่ต่อสัญญาหรื อยกเลิกสัญญาตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังได้วางแผนการผลิตหนังสื อที่มีความหลากหลาย ทั้งเนื้อหา, เจ้าของลิขสิ ทธิ์ และ
ประเทศ เพื่อลดการพึ่งพิงเนื้อหา, เจ้าของลิขสิ ทธิ์ และประเทศใดประเทศหนึ่งมากจนเกินไป อีกทั้งยังผลิตหนังสื อ
ต้นฉบับโดยนักเขียนไทยเพิ่มขึ้น อันเป็ นการกระจายความเสี่ ยงแบบหนึ่ง ซึ่ งบริ ษทั ได้พฒั นาทีมงานให้มีศกั ยภาพใน
การผลิตเนื้อหา หรื อหาผูส้ ร้างสรรค์เนื้อหาจากในประเทศ
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2.2.4 ความเสี่ ยงจากการต่ อสั ญญาการเป็ นตัวแทนจําหน่ ายหนังสื อพิมพ์และนิตยสารต่ างประเทศ
ในการประกอบธุรกิจบริ การเป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศ ซึ่ งมีสัดส่ วนรายได้ประมาณร้อยละ
23.74 และ 30.12 ของรายได้ท้ งั หมดของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในปี 2555 และ 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ จะทําสัญญาเป็ นตัวแทน
จําหน่ายกับเจ้าของสิ่ งพิมพ์จาํ นวนหลายราย โดยส่ วนใหญ่สัญญาตัวแทนจําหน่ายนิตยสารมีระยะเวลา 1 ปี และมีสิทธิ
ต่ออายุสัญญาได้ในราคาและเงื่อนไขเดิม สําหรับสัญญาตัวแทนจําหน่ายหนังสื อพิมพ์จะหมดอายุเมื่อมีการยกเลิกสัญญา
ทั้งนี้เจ้าของสิ่ งพิมพ์สามารถยกเลิกสัญญาได้ หากกลุ่มบริ ษทั ฯ ทําผิดสัญญา และ/หรื อมีปัญหาด้านการเงิน และ/หรื ออยู่
ในสถานะล้มละลาย และ/หรื อเมื่อมีการแจ้งอีกฝ่ ายล่วงหน้า เป็ นต้น ทั้งนี้กลุ่มบริ ษทั ฯ อาจมีความเสี่ ยงจากการที่เจ้าของ
สิ่ งพิมพ์ไม่ต่ออายุสัญญา หรื อยกเลิกสัญญา ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผล
ประกอบการของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ กับเจ้าของสิ่ งพิมพ์มีการทําธุรกิจและมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันเป็ นระยะเวลา
ยาวนาน โดยผูบ้ ริ หารและทีมงานของบริ ษทั ฯ เป็ นกลุ่มที่ทาํ ธุรกิจนี้กบั เจ้าของสิ่ งพิมพ์มาตั้งแต่เริ่ มต้น รวมทั้ง กลุ่ม
บริ ษทั ฯ ได้มีการปฏิบตั ิตามสัญญาอย่างเคร่ งครัด จึงไม่มีปัญหาเรื่ องการไม่ต่อสัญญาหรื อยกเลิกสัญญาตลอดระยะเวลา
ที่ผา่ นมา นอกจากนี้ เจ้าของสิ่ งพิมพ์ The Yomiuri Shimbun และ The Wall Street Journal Asia ได้วา่ จ้างกลุ่มบริ ษทั ฯ
ให้ดาํ เนินการพิมพ์และจัดส่ งหนังสื อพิมพ์ต่างประเทศดังกล่าว ซึ่ งได้มีการลงทุนในการสร้างฐานข้อมูล การพัฒนา
ฐานข้อมูลลูกค้าในระบบสารสนเทศของบริ ษทั ฯ และการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริ ษทั ฯ ให้มีความเชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะในการดําเนินงาน ดังนั้น โอกาสที่เจ้าของสิ่ งพิมพ์ดงั กล่าวจะยกเลิกสัญญาการเป็ นตัวแทนจําหน่ายกับกลุ่ม
บริ ษทั ฯ จึงมีนอ้ ย
2.2.5 ความเสี่ ยงจากการพึง่ พิงผู้บริหารและบุคลากรที่มปี ระสบการณ์ และความสามารถ
ในช่วงที่ผา่ นมา กลุ่มบริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจโดยพึ่งพิงผูบ้ ริ หารและบุคลากรของกลุ่มบริ ษทั ฯ ที่มีความเชี่ยวชาญ
และมีความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่ งนับเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญในการผลิตและจัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างๆ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ
รวมถึงการพึ่งพิงความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หารกับนักเขียนและสํานักพิมพ์เจ้าของลิขสิ ทธิ์สิ่งพิมพ์ที่มีชื่อเสี ยงทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ และคู่คา้ อื่นๆ ดังนั้น หากกลุ่มบริ ษทั ฯ สูญเสี ยบุคลากรที่สาํ คัญเหล่านี้
ไป อาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีมาตรการลดความเสี่ ยงดังกล่าวโดยมีการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการ
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบให้ผบู้ ริ หารในระดับรองๆ ลงมาให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่แทนได้ โดยอยูภ่ ายใต้
โครงสร้างที่กระจายความสําคัญ ความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ นอกจากนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังจัดฝึ กอบรมพนักงาน
เป็ นประจําเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบตั ิงานให้สามารถทํางานทดแทนบุคลากรที่สาํ คัญในช่วงเวลาที่จาํ เป็ นได้
2.2.6 ความเสี่ ยงจากการด้ อยค่ าของสิ นค้ าคงเหลือ
ปัจจุบนั สิ่ งพิมพ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ มีการขายผ่านตัวแทนจําหน่ายเป็ นส่ วนใหญ่ โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ จะรับคืน
สิ่ งพิมพ์ที่ไม่สามารถจําหน่ายได้จากตัวแทนจําหน่าย ซึ่ งอาจเป็ นผลให้มีสิ่งพิมพ์เป็ นสิ นค้าคงเหลือเป็ นจํานวนมากได้
สิ นค้าคงเหลือดังกล่าวมีโอกาสเสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย และล้าสมัยเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีมูลค่าสิ นค้าคงเหลือสุ ทธิจาํ นวน
119.08 ล้านบาท และ 94.30 ล้านบาท (ตามลําดับ) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 33.71 และ 30.54 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ท้ งั หมดของ
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กลุ่มบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัยในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่มีอายุ
มากกว่า 1 ปี ขึ้นไปและผลิตครบชุดแล้ว และของสิ นค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 3 ปี ขึ้นไปแต่ยงั ผลิตไม่ครบชุด โดยมี
การตั้งค่าเผือ่ ดังกล่าวทุกเดือนซึ่ งการตั้งค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัยนี้จะถูกพิจารณาการด้อยค่าจากผูบ้ ริ หารอีกครั้งหนึ่ ง ซึ่ ง ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัยจํานวน 48.70 และ 60.12 ล้านบาท (ตามลําดับ)
นอกจากนั้น เพื่อลดปริ มาณสิ นค้าคงเหลือ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะนําเอาหนังสื อเก่าออกมาจําหน่ายเป็ นระยะๆ โดยการจัด
กิจกรรมพิเศษเพื่อส่ งเสริ มการขายในงานนิทรรศการต่างๆ ที่จดั ขึ้นเป็ นประจําทุกปี สําหรับหนังสื อการ์ ตนู ที่มีเล่ม
ต่อเนื่อง กลุ่มบริ ษทั ฯ จะดําเนินการนําเล่มที่ออกใหม่จาํ หน่ายควบคู่ไปกับเล่มที่ได้เคยวางจําหน่ายไปแล้ว ซึ่ งรวมถึงการ
นําการ์ตนู ที่มีการออกจําหน่ายครบทุกเล่มแล้วมาจัดจําหน่ายรวมเป็ นชุดเพื่อกระตุน้ การจําหน่ายด้วย
นอกจากนั้น
บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มความระมัดระวังในการผลิตหนังสื อใหม่และปริ มาณยอดพิมพ์เพื่อมิให้มีสินค้าคงเหลือมากขึ้น ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการบริ หารคลังสิ นค้าโดยการกําหนดจํานวนสิ นค้าไม่ให้มีปริ มาณคงเหลือมากกว่าปี ก่อน
2.2.7 ความเสี่ ยงจากการประกอบธุรกิจดิจิตอล
การดําเนินธุรกิจดิจิตอล ซึ่ งในปั จจุบนั มีหลายช่องทาง เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, แทบเล็ต, E- Reader
หรื ออุปกรณ์อื่นๆ ซึ่ งอาจมีการลักลอบ ทําซํ้า หรื อนําเนื้อหาสาระไปใช้โดยผิดกฎหมายซึ่ งทําให้เกิดความเสี่ ยง และ
ผลกระทบต่อการทําธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์ดว้ ยหากมีการนําไปผลิต ขาย หรื อส่ งต่อ เพื่อลดความเสี่ ยงจากการลักลอบนี้ ทาง
บริ ษทั ฯ พิจารณาเลือกเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูง รวมถึงการเลือกเนื้อหาและเวลาที่เหมาะสมในการจําหน่ายสิ นค้า
และความเสี่ ยงอีกประการคือธุรกิจดิจิตอลจะมีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูงและมีการเปลี่ยนแปลงเร็ ว ทาง
บริ ษทั ฯ บริ หารจัดการความเสี่ ยงเหล่านี้ดว้ ยการหาพันธมิตรที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี และร่ วมมือกันในการ
พัฒนาเพื่อให้ธุรกิจดิจิตอลมีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
2.2.8 ความเสี่ ยงจากการประกอบธุรกิจโทรทัศน์ ดาวเทียม
การเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอลนั้น โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล นอกจากจะมีความ
คมชัดของภาพสู งกว่าโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกแล้ว ยังเป็ นระบบที่สามารถติดต่อปฏิสัมพันธ์กบั ผูช้ มได้ ซึ่ งเป็ นจุด
แตกต่างสําคัญเมื่อเทียบกับโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวใี นปั จจุบนั ซึ่ งน่าจะเป็ นตัวแปรสําคัญอันหนึ่งที่จะทําให้เกิด
รายการโทรทัศน์ที่สามารถสื่ อสารสองทางกับผูช้ ม และก่อให้เกิดความบันเทิงในรู ปแบบใหม่ เนื่องด้วยประสิ ทธิภาพที่
ก้าวลํ้ากว่าของทีวดี ิจิตอล ที่สามารถต่อยอดเป็ นอินเตอร์แอคทีฟทีวี ทีวอี อนดีมานด์ ตลอดจนโมบายทีวี จากการ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีผลต่อการแข่งขันของธุรกิจทีวใี ห้มีการแข่งขันที่รุนแรง ทั้งเคเบิลทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม และฟรี ทีวี
ที่จะหันมาใช้ระบบดิจิตอล
อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยความชัดเจนที่ยงั ไม่เป็ นรู ปธรรมของทีวดี ิจิตอล ทั้งในแง่ของต้นทุนผูผ้ ลิต ต้นทุนที่
ผูบ้ ริ โภคต้องรับภาระ และเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่ งย่อมมีผลต่อเนื่องถึงความคุม้ ค่าในการลงทุน การกําหนดค่าโฆษณาและ
จํานวนผูร้ ับชม ทําให้สื่อโทรทัศน์ดาวเทียมยังคงเป็ นสื่ อที่เข้าถึงผูช้ มและตอบโจทย์ รวมถึงเป็ นที่ยอมรับจากลูกค้า
ผูส้ นับสนุนช่องรายการได้ดีที่สุดในปั จจุบนั โดยดูได้จากการเติบโตของทั้งจํานวนผูช้ ม จํานวนเงินโฆษณาที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา
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2.2.9 ความเสี่ ยงจากการประกอบธุรกิจการบริหารลิขสิ ทธิ์ (Character Management)
เนื่ องจากธุ รกิจนี้ มีคู่แข่งเป็ นจํานวนมาก บวกกับลิขสิ ทธิ์ ที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั ในประเทศไทยได้ถูกจับ
จองจากบริ ษทั ต่างๆ เพื่อเป็ นตัวแทนบริ หารสิ ทธิ น้ นั ในประเทศไทยเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงต้องหาข้อมูล
เกี่ ยวกับลิขสิ ทธิ์ ของคาร์ แรคเตอร์ การ์ ตูนใหม่ๆ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีศกั ยภาพในเชิ งของการนํามา
พัฒนาเป็ นสิ นค้า รวมถึงควรจะต้องมีการ์ ตูนแอนิ เมชัน่ ที่มีเนื้ อหาสนุ ก เหมาะกับรสนิ ยมของผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย
เพื่อเสนอเป็ นตัวแทนลิขสิ ทธิ์ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีแผนที่จะพัฒนาคาร์ แรคเตอร์ การ์ ตูนของบริ ษทั ฯ เองที่โด่งดังมาจาก
หนังสื อการ์ ตูน เพื่อต่อยอดธุ รกิจลิขสิ ทธิ์ ในอนาคต โดยเริ่ มจากการสร้างการ์ ตูนแอนิ เมชัน่ และพัฒนาอาร์ ตเวิร์กและ
สไตล์ไ กด์สํ า หรั บ นํา ไปผลิ ต เป็ นสิ น ค้า ประเภทต่ า งๆ และเนื่ อ งจากการจดสั ญ ญาเป็ นตัว แทนบริ หารลิ ข สิ ท ธิ์
คาร์ แรคเตอร์ การ์ ตูนนั้นมีระยะเวลาสัญญาเฉลี่ยประมาณ 3-5 ปี ขึ้นอยูก่ บั ข้อตกลงของแต่ละลิขสิ ทธิ์ ดังนั้น ในช่วงของ
การต่อสัญญาการเป็ นตัวแทนฯ เจ้าของลิขสิ ทธิ์ อาจจะขอเรี ยกเก็บค่าสิ ทธิ เพิ่ม เนื่องจากได้รับข้อเสนอการเป็ นตัวแทนฯ
จากบริ ษทั อื่น จึงเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯ เกิดความเสี่ ยงในการถูกเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรื ออาจจะไม่รับการต่ออายุ
สัญญาในการเป็ นตัวแทนสิ ทธิ ของคาร์แรคเตอร์ การ์ตนู นั้นๆ
2.2.10 ความเสี่ ยงจากช่ องทางการจัดจําหน่ ายสิ นค้ าลิขสิ ทธิ์ทมี่ จี ํานวนจํากัด
ปั จจุบนั ช่องทางหลักในการจัดจําหน่ายสิ นค้าลิขสิ ทธิ์ มีอยู่ 3 ช่องทาง ดังนี้
1) ห้ างสรรพสิ นค้ า ช่องทางนี้เป็ นช่องทางที่ช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์สินค้าลิขสิ ทธิ์ได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากรู ปแบบและ
พื้นที่การจัดวางสิ นค้า มีการแบ่งตามประเภทสิ นค้าอย่างชัดเจน รวมถึงอนุญาตให้คู่คา้ (ผูซ้ ้ื อลิขสิ ทธิ์ ) ตกแต่งพื้นที่ขาย
สิ นค้าด้วยสื่ อส่ งเสริ มการขายได้อย่างสวยงาม แต่ช่องทางนี้ไม่ค่อยเป็ นที่สนใจของคู่คา้ เนื่องจากมีตน้ ทุนการขายสูง
และข้อจํากัดอื่นๆ ที่หา้ งฯ เป็ นผูก้ าํ หนด
2) ห้ างค้ าปลีก ช่องทางนี้เป็ นช่องทางที่สร้างรายได้ให้กบั คู่คา้ ค่อนข้างสูง อีกทั้งยังช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของสิ นค้า
ลิขสิ ทธิ์ได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากห้างค้าปลีกมีจาํ นวนสาขามาก ทําให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ดี ยอดขายสู ง และพื้นที่การจัดวาง
สิ นค้าเป็ นสัดส่ วนแยกตามหมวดหมู่ แต่จาํ เป็ นต้องใช้สื่อส่ งเสริ มการขายที่เป็ นรู ปแบบตายตัวที่ถูกกําหนดโดยห้างฯ สิ่ ง
เหล่านี้ส่งผลให้หา้ งค้าปลีกมีอิทธิ พลต่อผูซ้ ้ื อลิขสิ ทธิ์ ในการเลือกสิ นค้า (ทั้งที่มีลิขสิ ทธิ์และไม่มีลิขสิ ทธิ์) เข้าไปจัด
จําหน่าย หากห้างฯ มีความสนใจในลิขสิ ทธิ์ตวั ใด ก็จะทําให้ง่ายในการตัดสิ นใจซื้ อลิขสิ ทธิ์ จากคู่คา้ ความแตกต่าง
ระหว่างห้างสรรพสิ นค้าและห้างค้าปลีก ก็คือ คุณภาพสิ นค้า เพราะห้างค้าปลีกใช้กลยุทธ์การตลาดแบบแข่งขันทางด้าน
ราคา เป็ นผลให้คุณภาพสิ นค้าลดลงตามลําดับ
3) ตลาดขายส่ ง ช่องทางนี้เป็ นช่องทางที่สร้างรายได้สูงให้กบั ผูซ้ ้ื อลิขสิ ทธิ์ และไม่ค่อยมีขอ้ จํากัดใดๆ จากร้านค้า มีการ
ซื้ อขายกันเป็ นเงินสด และมีตวั แทนพ่อค้าคนกลางที่จะนําสิ นค้าเหล่านี้ไปขายในพื้นที่ต่างๆ ทัว่ ประเทศ สัดส่ วนการขาย
สิ นค้าผ่านทางช่องทางนี้จึงมีมากกว่าช่องทางอื่นๆ ข้างต้นถึงร้อยละ 50 แต่ขอ้ เสี ยก็คือ ช่องทางนี้ไม่ช่วยส่ งเสริ ม
ภาพลักษณ์ของสิ นค้าลิขสิ ทธิ์ หรื อคาร์แรคเตอร์การ์ตูน เพราะไม่ได้เน้นการจัดวางสิ นค้าให้สวยงาม แต่เน้นการขายเป็ น
จํานวนมาก ราคาถูก
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3. ความเสี่ ยงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มอี ทิ ธิพลต่ อการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ
ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญแก่ประชาชนทัว่ ไป ปัจจุบนั เครื อเนชัน่ ถือหุน้ ร้อยละ 78.46 ของทุนชําระ
แล้ว จึงทําให้สามารถควบคุมคะแนนเสี ยงในการลงมติที่สาํ คัญในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ท้ งั หมด ซึ่ งรวมถึงมติพิเศษที่
กฎหมายหรื อข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดให้ตอ้ งได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของจํานวนหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ทําให้ผถู ้ ือหุน้ รายอื่นไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่เสนอได้ นอกจากนี้
เครื อเนชัน่ ยังมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยมีกรรมการตัวแทนจํานวน 3 ท่านจากทั้งหมด 9 ท่าน
และคณะกรรมการบริ หารจํานวน 3 ท่านจากทั้งหมด 5 ท่าน เป็ นตัวแทนที่มาจากเครื อเนชัน่
อย่างไรก็ตาม เพื่อถ่วงดุลการบริ หารงานของผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ บริ ษทั ฯ จึงได้แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็ น
บุคคลภายนอกจํานวน 3 ท่าน เพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบการดําเนินงานของผูบ้ ริ หารและดูแลผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ น้ รายย่อย
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.1 ประวัติความเป็ นมา
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นหนึ่ งในบริ ษทั ย่อยในสาย
ธุ รกิจเอ็ดดูเทนเมนท์ และต่างประเทศ ของบริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“NMG ”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จด
ทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั ฯ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 ภายใต้ชื่อ “เนชัน่ ชีพจรวันนี้ ” ซึ่ ง
ต่อมาในปี 2545 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั เนชัน่ บุ๊คส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มต้น 1 ล้านบาท
ดําเนิ นธุ รกิจสํานักพิมพ์ “เนชัน่ บุ๊คส์” ในการผลิตและจําหน่ายหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ซึ่ งได้รับลิขสิ ทธิ์ จากนักเขียนและ
สํานักพิมพ์ช้ นั นําทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมิได้มีโรงพิมพ์เป็ นของตนเอง
ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (NMG) ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่
14 มิถุนายน 2549 ได้มีมติให้ปรับโครงสร้างสายธุ รกิจด้านเอ็ดดูเทนเมนท์และต่างประเทศ เพื่อให้สายธุรกิจดังกล่าวมี
การดําเนิ นงานที่คล่องตัว ชัดเจน และเกิดการเติบโตของธุ รกิจตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ ง
เพียงพอที่จะรองรับการเติบโตในอนาคต โดยไม่ตอ้ งพึ่งพิงความช่วยเหลือด้านการเงินจาก NMG ซึ่ งให้บริ ษทั ฯ เป็ น
บริ ษทั แม่ของสายธุ รกิ จด้านเอ็ดดูเทนเมนท์และต่างประเทศ และถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย และกิ จการที่ ควบคุมร่ วมกัน
จํานวน 2 บริ ษทั คือ 1) บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (“NED”) และ 2) บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด (“NEE”) ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 และ 49.99 ตามลําดับ อีกทั้งยังรับเป็ นผูด้ าํ เนินการแทน NMG ในธุรกิจตัวแทน
ขายโฆษณาให้สิ่งพิมพ์ต่างประเทศ ตัวแทนการพิมพ์และจัดจําหน่ ายหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารในประเทศไทยและ
ภูมิภาคอาเซี ยนบางส่ วนให้แก่สาํ นักพิมพ์ต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจการอบรมสัมมนา, สอนภาษาต่างประเทศ และทักษะ
การสื่ อสาร โดยในการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ บริ ษทั ฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็ น 70 ล้านบาท
ในปี 2549 โดยการจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนให้แก่ NMG ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นเดิม และ NMG ได้ขายเงินลงทุนใน NED และ NEE
ให้บริ ษทั ฯ ตามมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่เกิดรายการ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีการดําเนิ นธุ รกิจการอบรมสัมมนา,
สอนภาษาต่างประเทศ และทักษะการสื่ อสาร (ซึ่ งมีสัดส่ วนรายได้ต่าํ กว่าร้อยละ 5 ของรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ)
หลังจากไตรมาส 1 ปี 2552 นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังรับโอนธุรกิจสํานักพิมพ์ Bizbook จาก NMG ในไตรมาส 3 ปี 2552
เพื่อให้การแบ่งแยกธุรกิจระหว่างกลุ่มบริ ษทั ฯ และ NMG มีความชัดเจนยิง่ ขึ้น
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ได้มีมติให้บริ ษทั ฯ แปลง
สภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน และเปลี่ยนชื่ อบริ ษทั ฯ จากบริ ษทั เนชัน่ บุ๊คส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด เป็ นบริ ษทั เนชัน่
อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70 ล้านบาทเป็ น 85 ล้านบาท เพื่อ
รองรับการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของ NMG ครั้งที่ 1/2552 ได้อนุมตั ิแผนงานการเสนอขายหุ น้
สามัญของบริ ษทั ฯ และการนําหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่ งการ Spin-off
ดังกล่าวเป็ นหนึ่ งในขั้นตอนสําคัญที่จะเป็ นการเพิ่มมูลค่าในการลงทุนของ NMG อีกทั้ง NMG สามารถนําเงินที่ได้จาก
การเสนอขายหุ ้นเดิมพร้อมกับการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนมาจ่ายคืนเงินกูย้ ืมซึ่ งเป็ นการปรับปรุ งสถานะทางการเงิน
ของ NMG ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ งถือว่าเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้นของ NMG ในอนาคต ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 ที่
ประชุมคณะกรรมการของ NMG ครั้งที่ 4/2553 ได้มีมติอนุมตั ิให้ NMG เสนอขายหุ น้ สามัญจํานวน 4,000,000 หุ น้ ที่
NMG ถืออยูใ่ นบริ ษทั ฯ พร้อมกับการเสนอขายหุน้ ให้แก่ประชาชนและบุคคลทัว่ ไปเป็ นครั้งแรกของบริ ษทั ฯ
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อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ จะทําให้สัดส่ วนการถือหุ น้ ของ NMG ในบริ ษทั ฯ ลดลงจากที่
เคยถืออยูร่ ้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว มาเป็ นร้อยละ 77.65 จึงทําให้สัดส่ วนการควบคุมในบริ ษทั ฯ
ลดลงไปตามสัดส่ วนการถือหุ น้ อย่างไรก็ตาม NMG ยังคงเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ที่สุดในบริ ษทั ฯ ภายหลังจากการเสนอ
ขายหุ ้นสามัญ และบริ ษทั ฯ ยังคงมีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของ NMG เช่นเดิม ถึงแม้สัดส่ วนการรับรู้รายได้และกําไร
รวมถึงเงินปั นผลของ NMG จากบริ ษทั ฯ ที่ Spin-off ไปแล้วจะลดลงเนื่องจากสัดส่ วนการถือหุ น้ ที่ลดลง แต่โดยทัว่ ไป
บริ ษทั ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วจะมีการขยายตัวในธุรกิจ ทําให้มีรายได้และผลกําไรที่เติบโตขึ้น ดังนั้น
หากบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรเพิ่มมากขึ้นจากการขยายตัว ก็อาจทําให้ส่วนแบ่งกําไรและเงินปันผลจากบริ ษทั ฯ เท่าเดิมหรื อเพิ่มขึ้น
ก็เป็ นได้ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ น้ NMG เช่นกัน นอกจากนั้น เพื่อเป็ นการลดผลกระทบจาก Dilution Effect ที่กล่าว
มาข้างต้น คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ จึงมีมติให้มีการจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จํานวน 9,000,000 หุ ้น คิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 47.37 ของจํานวนหุ น้ ในการเสนอขายหุ น้ สามัญครั้งนี้ ท้ งั หมด 19,000,000 หุ น้ เพื่อเสนอขายแก่ผถู้ ือหุ น้
เดิมของ NMG ทุกรายตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ที่มีอยู่ (Pre-emptive right) โดยเป็ นการจัดสรรในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการ
เสนอขายหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ให้แก่ประชาชนและบุคคลทัว่ ไป ในราคาที่เท่ากัน
สรุปการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ํ าคัญ
ปี 2539  จัดตั้งบริ ษทั ฯ ในชื่อ บริ ษทั เนชัน่ ชีพจรวันนี้ จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
ปี 2541  จัดตั้งบริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด โดยเป็ นการร่ วมทุนระหว่าง NMG และ เอ็กมอนท์
อินเตอร์เนชัน่ แนล โฮลดิ้ง เอ/เอส ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท
ปี 2545  เปลี่ยนชื่อบริ ษทั ฯ เป็ น บริ ษทั เนชัน่ บุ๊คส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
 ก่อตั้งสํานักพิมพ์ “เนชัน่ บุ๊คส์” เพื่อผลิตพ็อคเก็ตบุ๊คส์ที่ได้รับลิขสิ ทธิ์ จากทั้งในและต่างประเทศ
ปี 2549
 บริ ษทั ฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็ น 70 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น 700,000 หุ น้ มูลค่าหุ ้นละ 100
บาท เสนอขายแก่ผถู้ ือหุน้ เดิม คือ NMG
 ปรับโครงสร้างกลุ่มธุ รกิจโดยเข้าถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน จํานวน 2 บริ ษทั คือ
บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (NEE) และ บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (NED)
 รั บ ดํา เนิ นธุ ร กิ จ การเป็ นตัว แทนขายโฆษณาให้สิ่ ง พิม พ์ต่ า งประเทศ ตัว แทนการพิ ม พ์แ ละจัดจําหน่ า ย
หนังสื อพิมพ์และวารสารในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซี ยนบางส่ วนให้แก่สาํ นักพิมพ์ต่างประเทศ รวมทั้ง
ธุรกิจการอบรมสัมมนา, สอนภาษาต่างประเทศ และทักษะการสื่ อสาร จาก NMG
 บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (NED) ปรับโครงสร้างทุนเพื่อลดยอดขาดทุนสะสม โดยเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจากจํานวน 50 ล้านบาท เป็ น 165 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนให้แก่บริ ษทั ฯ จากนั้น บริ ษทั
เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (NED) ได้ลดทุนจดทะเบียนจากจํานวน 165 ล้านบาท เป็ น 41.25 ล้านบาท
ปี 2551  บริ ษทั ฯ แปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน และเปลี่ยนชื่ อบริ ษทั ฯจากบริ ษทั เนชัน่ บุ๊คส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จํากัด เป็ น บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
70 ล้านบาทเป็ น 85 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ น้ ต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก และเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ที่ตราไว้จาก 100 บาทต่อหุน้ เป็ น 1 บาทต่อหุ น้
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ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

 คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีมติให้มีการจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จํานวน 9,000,000 หุ ้น เพื่อเสนอ
ขายแก่ผถู้ ือหุ น้ เดิมของ NMG ทุกรายตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ที่มีอยู่ (Pre-emptive right) โดยเป็ นการจัดสรร
ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเสนอขายหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ให้แก่ประชาชนและบุคคลทัว่ ไป ในราคาที่
เท่ากัน
 วันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2553 บริ ษทั ฯ ให้สิทธิ ผถู้ ือหุ น้ สามัญของ NMG จองซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ ก่อน
จํานวนทั้งสิ้ นไม่เกิน 9 ,000,000 หุน้ ในราคาหุ น้ ละ 2.40 บาท
 วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2553 บริ ษทั ฯ เปิ ดสิ ทธิ จองซื้ อหุ น้ ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO) จํานวน
ทั้งสิ้ น 6,000,000 หุ น้ และรวมถึงส่ วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ สามัญของ NMG ซึ่ งรวมทั้งสิ้ น
จํานวน 15,000,000 หุ น้ ในราคาหุ น้ ละ 2.40 บาท บริ ษทั ฯ ได้รับเงินจากการขายหุ น้ IPO จํานวน 36 ล้าน
บาท สําหรับวัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจสิ่ งพิมพ์, การพัฒนาธุรกิจบนสื่ อใหม่ , การผลิตรายการการ์ ตูน
และรายการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเพื่อแพร่ ภาพผ่านสื่ อโทรทัศน์ และ การบริ หารลิขสิ ทธิ์ , ลงทุนเพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศและพัฒนาประสิ ทธิภาพในการบริ หารคลังสิ นค้า และเป็ นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
เปิ ดทําการซื้ อขายหุ น้ ในตลาดหลักทรัพย์เป็ นครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
 วันที่ 28 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯ เข้าถือหุ น้ ในบริ ษทั เอ็นคูปอง จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อ
ดําเนินธุรกิจขายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
 วันที่ 26 มกราคม 2554 บริ ษทั ฯ จัดแถลงข่าวและเปิ ดให้บริ การซื้ อขายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคผ่านทาง
อินเตอร์ เน็ต
 วันที่ 28 สิ งหาคม 2554 เปิ ดตัวธุรกิจการบริ หารลิขสิ ทธิ์ เซ็นสัญญากับค่าย VOOZCLUB จากประเทศ
เกาหลีเป็ นตัวแทนให้ลิขสิ ทธิ์คาร์แรคเตอร์การ์ตนู Canimals ในประเทศไทย
 วันที่ 14 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ จัดแถลงข่าวและเปิ ดตัวหนังสื อชีวประวัติ “สตีฟ จ็อบส์” ฉบับภาษาไทย
 วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 บริ ษทั ฯ เปิ ดตัว Canimals (แคนนิ มอลส์) ก๊วนกระป๋ องจอมซน ตัวการ์ ตูนชื่อดัง
จากเกาหลีอย่างเป็ นทางการ
 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ฯ เข้าถือหุ น้ ในบริ ษทั เนชัน่ คิดส์ จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจ และผลิตรายการในรู ปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ ผา่ นสื่ อโทรทัศน์ และสื่ อรู ปแบบใหม่
 วันที่ 2 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯ เปิ ดตัวช่อง KidZone อย่างเป็ นทางการ
 วันที่ 14 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯ ดําเนินการเลิกกิจการและชําระบัญชีของ บริ ษทั เอ็นคูปอง จํากัด
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3.2 ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจสํานักพิมพ์ โดยผลิตและจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ให้ท้ งั ความรู้และความบันเทิง ใน
รู ปแบบของหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ และสิ่ งพิมพ์สําหรับเยาวชน ซึ่ งมิ ได้มีโรงพิมพ์เป็ นของตนเอง ในส่ วนของหนังสื อ
พ็อคเก็ตบุ๊คส์ กลุ่มบริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจผ่านตัวบริ ษทั ฯ เองในนามสํานักพิมพ์ “เนชัน่ บุ๊คส์” ซึ่ งผลิตและจําหน่ายหนังสื อ
พ๊อคเก็ตบุ๊คส์ที่ได้รับลิขสิ ทธิ์ จากนักเขียนและสํานักพิมพ์ที่มีชื่อเสี ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็ นผูจ้ ดั พิมพ์
และจําหน่ ายผลงานที่มีคุณภาพ โดยมีกลุ่มผูอ้ ่านเป้ าหมายหลักเป็ นผูใ้ หญ่อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป ซึ่ งครอบคลุมเนื้ อหา
หลากหลายแนว ได้แก่ 1)หมวดบริ หารและจัดการ 2)หมวดนวนิ ยายและวรรณกรรม 3)หมวดภาษาและการเรี ยนรู้ 4)
หมวดศาสนา จิตวิทยา และปรัชญา 5)หมวดทัว่ ไป ในปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับลิขสิ ทธิ์ ในการพิมพ์และจัดจําหน่าย
หนังสื อพ๊อคเก็ตบุ๊คส์ ท้ งั สิ้ นจํานวนมากกว่า 800 ปก ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะจัดจําหน่ ายผ่านผูจ้ ดั จําหน่ าย
หนังสื อรายใหญ่ในประเทศ โดยในปี 2555 มี จุดกระจายหนังสื อรวมกันทั้งสิ้ นมากกว่า 9,500 จุ ด (ที่ มา:บริ ษทั )
นอกจากนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังดําเนินธุรกิจผลิต นําเข้า และจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนเพื่อการศึกษา บันเทิง และการ
เสริ มทักษะ ซึ่ งรวมถึงการ์ ตูน และนิ ทานประเภทต่างๆ ผ่าน บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (NED) และ บริ ษทั
เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (NEE) ในนามสํานักพิมพ์ “เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์” และ “เนชัน่ เอ็กมอนท์” โดยมี
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี กลุ่มบริ ษทั ฯ จะมุ่งเน้นการผลิตและจัดจําหน่ายหนังสื อการ์ ตูนยอดนิยม
ที่ได้รับลิขสิ ทธิ์ มาจากสํานักพิมพ์ช้ นั นําของประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศไทย ประเทศจีน และประเทศในทวีป
เอเชีย อื่น ๆ อาทิ เชลล์ดอน, เบิร์ดแลนด์, โดราเอมอน, เครยอนชินจัง, ดราก้อนบอล และ นารุ โตะ นิ นจาคาถาโอ้โฮเฮะ
เป็ นต้น รวมทั้งสิ่ งพิมพ์ที่ได้รับลิขสิ ทธิ์ มาจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป อเมริ กา และออสเตรเลีย โดยในปี 2555 กลุ่ม
บริ ษทั ฯ ได้รับลิขสิ ทธิ์ ในการพิมพ์และจัดจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สําหรับเยาวชนทั้งสิ้ นจํานวนมากกว่า 3,800 ปก ซึ่ งส่ วน
ใหญ่ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะจัดจําหน่ายผ่านเอเย่นต์หนังสื อ และผูจ้ ดั จําหน่ายหนังสื อ โดยมีจุดกระจายหนังสื อรวมกันทั้งสิ้ น
กว่า กว่า 9,500 จุด (ที่มา: บริ ษทั ฯ)
กลุ่มบริ ษทั ฯ โดยตัวบริ ษทั ฯ เองยังดําเนิ นธุ รกิ จในการเป็ นตัวแทนขายและจัดจําหน่ ายหนังสื อพิมพ์ให้แก่
สํานักพิมพ์ต่างประเทศ คือ The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbun รวมทั้งนิตยสารต่างประเทศ เช่น
Fortune, Time และ Newsweek เป็ นต้น และฐานข้อมูลออนไลน์จากบริ ทานิ กา้ ในปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนขาย
และรับจัดจําหน่ายหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารต่างประเทศจํานวนทั้งสิ้ น 150 ฉบับ ซึ่ งมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นลูกค้านัก
ธุ รกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และกลุ่มนักศึกษา นักวิชาการ โดยมีการจําหน่ายผ่านระบบสมาชิก แผงหนังสื อ
และร้านหนังสื อ รวมถึงจําหน่ายแบบ Bulk ซึ่ งมีจุดกระจายหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารรวมกันทั้งสิ้ นมากกว่า 400 แห่ ง
สําหรับฐานข้อมูลออนไลน์จะมี กลุ่มลูกค้าเป็ นสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังเป็ นตัวแทนขาย
สมาชิกและตัวแทนขายโฆษณาให้กบั หนังสื อพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ฉบับที่พิมพ์ในประเทศไทย รับจ้างพิมพ์
หนังสื อพิมพ์ The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbun รวมถึงรับจัดส่ งหนังสื อพิมพ์และนิตยสาร
ต่างประเทศอีกหลายฉบับด้วย
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โครงสร้ างกลุ่มบริษัทฯ
โครงสร้างการประกอบธุรก ิจและการถ ือหุน
้ ของกลุม
่ บริษ ัท NINE ปี 2555
ั อินเตอร์เ นชน
่ ั แนล เอ็ดดูเ ทนเมนท์ จําก ด
บริษท
ั เนช ่น
ั (มหาชน)

่ งพิมพ์
่
ธุรก ิจสือสิ

ธุรก ิจสําน ักพิมพ์
หน ังสือพ็อค
เก็ตบุค
๊ ส์

ธุรก ิจบร ิการ
่
สิงพิมพ์จาก
ต่างประเทศ

ธุรก ิจอน
ื่

ธุรก ิจดิจิตอล
่
สิงพิมพ์
อ ิเล็กทรอนิกส์

สําน ักพิมพ์
สําหร ับเยาวชน

99.99%

ธุรก ิจโทรท ัศน์
ดาวเทียม

บจก. เนชั่น คิดส์
ทุ นชํ าระแล้ว 0.25 ล้านบาท

เว็บไซต ์

99.99%

่ ั เอ็ ดดู เทนเมนท์ (NED)
บจก. เนชน

49.99%

่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ (NEE)
บจก. เนชัน
ทุ นชํ า ระแล้ว 50.00 ล้านบาท

ทุ นชํ าระแล้ว 41.25 ล้า นบาท

49.00 %

ธุรก ิจการบร ิหาร
ลิขสิทธิ์

99.99%

บจก. เอ็นคูปอง
ทุ นชํ าระแล้ว 1 ล้า นบาท

Egmont International
Holding A/S

หมายเหตุ :
1) เอ็กมอนท์ อินเตอร์เนชัน่ แนล โฮลดิ้ง เอ/เอส เป็ นบริ ษทั ที่ถือหุน้ ใหญ่โดย The Egmont Foundation ซึ่ งเป็ นมูลนิธิที่ก่อตั้งเพื่อทํา
ประโยชน์ให้กบั สังคม และดําเนินธุรกิจด้านสื่ อและความบันเทิงรายใหญ่ในประเทศแถบสแกนดิเนเวียมากว่า 130 ปี และดําเนิน
ธุรกิจในประเทศต่างๆ มากกว่า 30 ประเทศ ถือหุน้ NEE ในสัดส่ วนร้อยละ 49.00
2) บริ ษทั เอ็นคูปอง จํากัด - เลิกกิจการและเสร็ จสิ้ นการชําระบัญชีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555

สรุ ปลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละบริ ษทั
3.2.1 บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ” หรื อ “NINE”)
 ดําเนิ นธุ รกิ จสํานักพิมพ์โดยผลิตและจัดจําหน่ ายหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ที่ได้รับลิขสิ ทธิ์ จากนักเขียนและสํานักพิมพ์
ชั้นนําทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นกลุ่มผูอ้ ่านที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป และมิได้มีโรงพิมพ์เป็ นของ
ตนเอง
 เป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายหนังสื อพิมพ์ต่างประเทศและนิ ตยสารต่างประเทศ ซึ่ งมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นนักธุ รกิจทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ั หนังสื อพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ที่พิมพ์ในประเทศไทย
 เป็ นตัวแทนขายสมาชิกและตัวแทนขายโฆษณาให้กบ
รับจ้างพิมพ์หนังสื อพิมพ์ The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbun รวมถึงรับจัดส่ งหนังสื อพิมพ์
และนิตยสารต่างประเทศอีกหลายฉบับ
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3.2.2 บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (“NED”)
 ดําเนิ นธุ รกิจสํานักพิมพ์โดยผลิตและจัดจําหน่ ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สําหรับเยาวชนเพื่อการศึกษา และบันเทิง สําหรับกลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมายหลักที่เป็ นเยาวชนอายุไม่เกิ น 18 ปี โดยมุ่งเน้นหนังสื อการ์ ตูนยอดนิ ยมที่ ได้รับลิ ขสิ ทธิ์ มาจาก
สํานักพิมพ์ช้ นั นําของประเทศญี่ ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชี ย รวมทั้งการ์ ตูน
ความรู ้และวรรณกรรมเยาวชนต่างๆ โดยมิได้มีโรงพิมพ์เป็ นของตนเอง
3.2.3 บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (“NEE”)
 ดําเนิ นธุ รกิ จสํานักพิมพ์โดยผลิต นําเข้า และจัดจําหน่ ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สําหรั บเยาวชนเพื่อการศึกษา บันเทิ ง และการ
เสริ มทักษะ สําหรั บกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักที่ เป็ นเยาวชนอายุไม่เกิ น 18 ปี ส่ วนใหญ่ได้รับลิ ขสิ ทธิ์ มาจากกลุ่ม
ประเทศแถบยุโรป อเมริ กา และออสเตรเลีย โดยมิได้มีโรงพิมพ์เป็ นของตนเอง
 รับจัดจําหน่ายหนังสื อให้แก่ NED
3.2.4 บริ ษทั เอ็นคูปอง จํากัด (“Ncoupon”)
 ดําเนิ นธุ รกิจให้บริ การขายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคในรู ปแบบคูปองออนไลน์ผา่ นทางอินเตอร์ เน็ต
หมายเหตุ : เลิกกิจการและเสร็ จสิ้ นการชําระบัญชีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555
3.2.54 บริ ษทั เนชัน่ คิดส์ จํากัด
 ดําเนิ นประกอบธุ รกิจ และผลิตรายการในรู ปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ ผา่ นสื่ อโทรทัศน์ และสื่ อรู ปแบบใหม่
3.3 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริ ษทั ฯ
รายได้ของกลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถจําแนกออกได้เป็ น 3 กลุ่มหลักตามประเภทธุรกิจ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายได้ จากกลุ่มธุรกิจ
1. ธุรกิจสํานักพิมพ์
1.1 การผลิตและจําหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์
1.2 การผลิตและจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชน
2. ธุรกิจตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศและ
บริ การที่เกี่ยวข้อง ก
3. ธุรกิจจําหน่ายสิ นค้าและบริ การทางอินเตอร์เน็ต
4. รายได้อื่น ข
รายได้ รวม

2553
ลบ.
ร้ อยละ

2554
ลบ.
ร้ อยละ

2555
ลบ.
ร้ อยละ

57.94
134.18

19.99
46.31

62.73
132.68

21.14
44.72

74.98
175.36

21.13
49.42

91.75
5.87
289.74

31.67
2.03
100.00

89.34
3.83
8.11
296.69

30.12
1.29
2.73
100.00

84.24
4.97
15.30
354.85

23.74
1.40
4.31
100.00

หมายเหตุ: ก รวมรายได้จากค่าจ้างพิมพ์ ค่าจัดส่ ง และค่าบริ การจากการเป็ นตัวแทนขายโฆษณาในสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศ
ข
รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้ค่าบริ การส่ วนกลาง ค่าบริ การอื่นๆ รวมทั้งรายได้จากการขายเศษซาก ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ เป็ นต้น
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3.4

จุดเด่นในการประกอบธุรกิจ

3.4.1 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับการยอมรับและมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั นักเขียนและสํานักพิมพ์ที่มีชื่อเสี ยงทัว่ โลก
กลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ิ เริ่ มการประกอบธุรกิจสิ่ งพิมพ์การ์ตนู ที่มีการขอลิขสิ ทธิ์จากสํานักพิมพ์จากต่างประเทศอย่าง
ถูกต้องเป็ นรายแรกของประเทศไทย ซึ่ งตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมากว่า 10 ปี กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้พิสูจน์ให้เจ้าของลิขสิ ทธิ์
ต่างๆ ได้เห็นว่า บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมา และถูกต้องตามจริ ยธรรม
การดําเนินธุรกิจที่ดี
จากการยึดแนวทางการดําเนิ นการข้างต้น ทําให้กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับการยอมรับและเชื่อมัน่ จากสํานักพิมพ์ต่างๆ
ทัว่ โลก ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ มีโอกาสสูงในการได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อที่ได้รับความนิยม
จากต่างประเทศเพื่อมาดําเนินการผลิตและจัดจําหน่ายในประเทศให้ได้ตามเป้ าหมาย
3.4.2 กลุ่มบริ ษทั ฯ ประสบความสําเร็ จในการผลิตและจัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อมาอย่างต่อเนื่อง
กลุ่ม บริ ษ ทั ฯ มี ชื่อ เสี ย งและเป็ นที่ ย อมรั บ ในการผลิ ตและจัดจําหน่ า ยสิ่ งพิ ม พ์ที่ ได้รั บ ความนิ ย ม และมี ย อด
จําหน่ายประเภทสิ่ งพิมพ์สูงติดอันดับต้นๆของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน อาทิเช่น นิ ตยสารการ์ ตูน Boom, หนังสื อ
การ์ ตนู โดราเอมอน, ดราก้อนบอล, นารุ โตะ นิ นจาคาถาโอ้โฮเฮะ, เทพมรณะ Bleach, Blue Exorcist, Slam Dunk, ชินจัง,
หนังสื อกิจกรรมเสริ มทักษะ Disney, SpongeBob, Thomas & Friends, Scooby-Doo, หนังสื อการ์ ตูนแกะน้อยสุ ดกวนกับ
หมาป่ าจอมป่ วน, เบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์, เชลล์ดอน และหนังสื อ ใครไม่ป่วยยกมือขึ้น, หนังสื อสตีฟ จ็อบส์ ,
หนังสื อเจาะจุดแข็ง, หนังสื อรู้ทนั มะเร็ ง, หนังสื อฮวงจุย้ ภายใน-ภายนอกบ้าน, หนังสื อแก่นแท้ปาจื่อ, Marketing 3.0 โดย
Philip Kotler, หนังสื อเลขคณิ ตพิชิตสมองเสื่ อม เป็ นต้น ดังนั้น นักเขียนและสํานักพิมพ์ที่มีชื่อเสี ยงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศจึงมีการติดต่อขอจําหน่ายลิขสิ ทธ์สิ่งพิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ โดยตรงเป็ นประจํา
3.4.3 กลุ่มบริ ษทั ฯ ผลิตและจัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อหลากหลายประเภท
กลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจผลิตและจัดจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์ที่ให้ท้ งั ความรู้และความบันเทิงหลากหลายประเภท
ในรู ปแบบของหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ สําหรับกลุ่มผูอ้ ่านที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป และสิ่ งพิมพ์สําหรับเยาวชนสําหรับ
กลุ่มผูอ้ ่านที่เป็ นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ดังนั้น สิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อของกลุ่มบริ ษทั ฯ จึงสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูอ้ ่านได้ทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย ซึ่ งเป็ นการลดความเสี่ ยงในการพึ่งพิงผูอ้ ่านกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
3.4.4 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีผถู้ ือหุน้ ที่เข้มแข็งและสามารถช่วยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้
NMG ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั ฯ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านธุ รกิจสิ่ งพิมพ์มากว่า 42 ปี
รวมทั้งได้รับการยอมรับจากวงการอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์ทวั่ โลก และเอื้อให้กลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถดําเนิ นกิจการสิ่ งพิมพ์
ที่ได้รับการยอมรับจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสามารถดําเนินธุรกิจ
ได้ในต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้จากการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) ด้วย
นอกจากนี้ การที่ NEE มีบริ ษทั เอ็กมอนท์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล โฮลดิ้ง เอ/เอส ซึ่ งเป็ นบริ ษทั สิ่ งพิมพ์ช้ นั นําใน
ยุโรป เข้ามาถือหุ น้ ก็ช่วยสนับสนุนให้กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับความเชื่อถือจากธุ รกิจสิ่ งพิมพ์ในโลกตะวันตก รวมทั้งได้รับ
การถ่ายเทความรู้และวิธีการบริ หารจัดการธุ รกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ อีก
ด้วย
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3.4.5 เนื้ อหา (Content) และรู ปภาพในสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับลิขสิ ทธิ์ มีโอกาสนําไปขยายธุ รกิจ
ต่อทางสื่ ออื่นๆได้
จากการที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ประสบผลสําเร็ จในการผลิตและจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อที่ได้รับความนิ ยมสู ง
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายที่จะนําเนื้ อหา (Content) และรู ปภาพจากสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อที่
ได้รับลิขสิ ทธิ์ ไปต่อยอดการดําเนิ นธุ รกิจนอกเหนื อจากสิ่ งพิมพ์ ผ่านสื่ ออินเตอร์ เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น การ
ให้บริ การเนื้อหาผ่านแอพพลิเคชัน่ บนแทบเล็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ ตโฟน การให้บริ การดาวน์โหลดรู ปภาพใน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ การให้บริ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-commerce) ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น การให้บริ การดังกล่าวของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นการเพิ่มสื่ อทางเลือกให้แก่ผอู้ ่านในการบริ โภคเนื้ อหา และเป็ นการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ ใน
อนาคตอีกด้วย
3.4.6 ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีประสบการณ์สูงในธุรกิจผลิตและจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ มีประสบการณ์ในการบริ หารและดําเนินงานในธุ รกิจผลิตและจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์กบั
กลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ NMG ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในผูน้ าํ ด้านการผลิตสื่ อและสิ่ งพิมพ์หลากหลายประเภทในประเทศ
ไทยมาเป็ นระยะเวลายาวนาน ดังนั้น ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ จึ งสามารถใช้ความชํานาญและความสัมพันธ์ที่ดีกบั
นัก เขี ย นและสํา นัก พิ ม พ์ที่ มี ชื่ อ เสี ย งทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ในการบริ ห ารงานกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ให้ป ระสบ
ความสําเร็ จอย่างต่อเนื่องในอนาคต
3.4.7 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีทีมบรรณาธิการที่มีคุณภาพ
จากการที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการคัดเลือกว่าจ้างทีมงานบรรณาธิ การที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทศั นคติที่
ดีกบั สายงาน รวมทั้งมีการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้ทีมงานบรรณาธิ การของกลุ่มบริ ษทั ฯ มีคุณสมบัติ
เพียบพร้อม และสามารถถ่ายทอดงานพิมพ์จากต้นฉบับภาษาต่างประเทศมาเป็ นภาษาไทยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และ
มีอรรถรส โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานบรรณาธิ การการ์ ตูนญี่ปุ่นที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษาที่จบการศึกษาระดับสู งจาก
ประเทศญี่ปุ่น และได้รับการยอมรับจากวงการธุรกิจสิ่ งพิมพ์และผูอ้ ่านว่าเป็ นทีมงานที่มีคุณภาพยิง่
3.5

เป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจ
 เป็ นหนึ่ งในผูน
้ าํ และศูนย์รวมสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ให้สาระความรู้และความบันเทิ งที่ มีคุณภาพแก่ผอู ้ ่าน โดยการ
นําเสนอเนื้อหาสาระจากทัว่ โลก
 ดําเนิ นธุ รกิจเพื่อเพิ่มผลตอบแทนสู งสุ ดให้แก่ผถ
ู้ ือหุ น้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ของบริ ษทั ฯ
 ใช้ประสบการณ์และความชํานาญของกลุ่มบริ ษท
ั ฯ รวมทั้งการหาเนื้ อหาที่แตกต่าง และโอกาสจากช่องว่าง
ทางการตลาด ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
 ใช้ประโยชน์จากเนื้ อหา (Content) ที่กลุ่มบริ ษท
ั ฯ มี และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกลุ่มบริ ษทั ฯ กับเจ้าของ
ลิขสิ ทธิ์ในต่างประเทศ มาใช้ประโยชน์เพื่อการสร้างรายได้ใหม่จากสื่ อใหม่ (New Media)
 พัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
4.1 ธุรกิจสํานักพิมพ์
4.1.1 สิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชน
4.1.1.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
กลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจผลิต นําเข้าและจัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนเพื่อการศึกษา บันเทิง และการ
เสริ มทักษะ ผ่าน NED และ NEE ในนามสํานักพิมพ์ “เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์” และ “เนชัน่ เอ็กมอนท์” โดยสามารถแบ่ง
ออกได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
ก) สิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย
NED ได้รับความไว้วางใจให้เป็ นผูผ้ ลิตสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศไทย
และประเทศในทวีปเอเชีย โดยได้รับลิขสิ ทธิ์จากนักเขียนและสํานักพิมพ์ช้ นั นํา อาทิ Shueisha, Shogakukan, Kodansha,
Kadokawa Shoten และ Futabasha เป็ นต้น จนถึงปี 2555 NED ได้รับลิขสิ ทธิ์ในการพิมพ์และจัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์
สําหรับเยาวชน ทั้งสิ้ นจํานวนมากกว่า 500 เรื่ อง หรื อมากกว่า 4,300 ปก ซึ่ งดําเนินการในรู ปแบบดังต่อไปนี้
1) นิตยสารการ์ ตูนภายใต้ ชื่อ “Boom” ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของหัวหนังสื อ เป็ นนิตยสารรายสัปดาห์ที่รวบรวม
การ์ตูนญี่ปุ่นยอดนิยมหลากหลายเรื่ องจากนิตยสารการ์ ตนู รายสัปดาห์อนั ดับหนึ่งของญี่ปุ่นคือ “Shonen Jump”
และการ์ตนู ไทยไว้ในเล่มเดียวกัน โดยมียอดจําหน่ายอันดับ 1 ในประเทศไทย (ที่มา: ฝ่ ายการตลาด บริ ษทั ฯ
มกราคม 2556)
2) หนังสื อการ์ ตูน (Comic Collection) หมายถึงหนังสื อการ์ตนู รวมเล่มและหนังสื อการ์ ตนู ในรู ปแบบพิเศษ
(Limited Edition) ซึ่ งได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั้งจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ ในเอเชียรวมทั้ง
ประเทศไทย ส่ วนใหญ่ของหนังสื อการ์ ตนู ในกลุ่มนี้เป็ นการรวมเล่มจากการ์ตูนที่ลงเป็ นตอนๆ ในนิตยสาร
การ์ตูน “Boom” อาทิ “นารุ โตะ นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ” “Hunter x Hunter” “เทพมรณะ Bleach” “Jo Jo ล่าข้าม
ศตวรรษ” “นูระ หลานจอมภูต” “Sket Dance” “Bakuman” “Enigma” การ์ตูนไทย อาทิ “มีดที่ 13” “อภัยมณี
ซาก้า” เป็ นต้น และล่าสุ ด บริ ษทั ได้รับลิขสิ ทธิ์ การ์ตนู เรื่ องใหม่ ที่มียอดขายเป็ นอันดับ 3 ที่ญี่ปุ่นของปี 2554
(ยอดขายมากกว่า 5 ล้านเล่ม) ชื่อ “Blue Exorcist” จากบริ ษทั Shueisha ( ที่มา: Oricon)
3) หนังสื อการ์ ตูนเรื่องอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ ได้ มาจากนิตยสารการ์ ตูน “Boom” อาทิ หนังสื อชุด “โดราเอมอน” “รวมผลงาน
การ์ ตูนของ Fujiko F. Fujio ผูเ้ ขียนโดราเอมอน” “จิมปุย เพื่อนรักจากต่างดาว” “New เครยอนชินจัง” “Slam
Dunk ฉบับ Deluxe” “ดูลี่ ไดโนเสาร์ซ่า ฮาสุ ดขั้ว” “Manken แก๊งสาวซนคนการ์ตูน” เป็ นต้น
สําหรับหนังสื อการ์ตูนกลุ่มรักประทับใจภายใต้ตรา “Cute Comic” อาทิ “ตราบวันฟ้ าใส” “ลํานํารักจากดวงดาว”
“Love So life” “Love Sick” “สูตรรักล้นใจ ให้เธอคนเดียว” จากประเทศญี่ปุ่น เป็ นเล่มต่อเนื่องมาจากปี 2554
และ ชุด “รักวุน่ วายของเจ้าชายกาแฟ (Coffee Prince) ” จากประเทศเกาหลีที่ได้ทาํ การประชาสัมพันธ์ร่วมกับ
บริ ษทั True Visions ที่ได้จดั ทําเป็ นละครภาคภาษาไทย และได้รับการตอบรับที่ดีมาก เป็ นต้น
4) คอมมิกส์ เอ็ซเซ (Comics Essay) เป็ นหนังสื อที่มีร้อยแก้วผสมผสานกับลายเส้นการ์ตูน มีเนื้อหาสนุกสนานและ
ให้แง่คิดที่น่าสนใจ อาทิ “สาวจอมจุน้ กับหนุ่มอินดี้” “สํานึกผิดวันละนิดจิตแจ่มใส” “TOBY ยํา่ ต๊อกไดอารี่ ”
“หนีงานไปเที่ยวโตเกียวดีกว่า” “นานะอินมือใหม่หดั รัก” เป็ นต้น
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5) หนังสื อการ์ ตูนความรู้ (Edutainment Comics) เป็ นการ์ ตูนสาระบันเทิง แบ่งเป็ นช่องทํานองเดียวกับการ์ ตูน
ญี่ปุ่น มีการแทรกความรู้ต่างๆ และคําอธิ บายเชิงวิชาการ ผ่านการเล่าเรื่ องที่สนุ กสนาน มีท้ งั แบบสี เดียวและ
ภาพสี่ สี จากสํานักพิมพ์ช้ นั นําของเกาหลี อาทิ “สนุกคิดกับไอน์สไตน์” “ดร. อิ๊กนอเบล” “คณิ ตศาสตร์ สนุกคิด”
และการ์ตนู ที่ได้รับลิขสิ ทธิ์จากบริ ษทั ของคนไทย เช่น “เบิร์ดแลนด์ แดนมหัศจรรย์ ชุดตามรอยพระราชา” เป็ น
ต้น
6) หนังสื อนิทานภาพ (Story Book) เป็ นหนังสื อที่เหมาะสําหรับเด็กเล็ก ประกอบไปด้วยภาพโดยมีเรื่ องราวที่จะ
สอดแทรกปรัชญาสําหรับเด็ก พร้อมทั้งให้ความบันเทิง อาทิ “เชลล์ดอน” จากประเทศไทย “แกะน้อยสุ ดกวนกับ
หมาป่ าจอมป่ วน” จากประเทศจีน “Canimals” จากประเทศเกาหลี เป็ นต้น
7) หนังสื อกิจกรรมเสริมทักษะ (Activity Book) เป็ นหนังสื อที่เหมาะสําหรับเด็กเล็ก ประกอบด้วยรู ปภาพเป็ นส่ วน
ใหญ่ พร้อมความรู้และความบันเทิง ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การระบายสี การวาดรู ปต่างๆ การลากเส้น เกม
ทดสอบความจํา สี ตัวเลข หรื อคําศัพท์ง่ายๆ โดยใช้ตวั การ์ ตูนที่มีชื่อเสี ยงที่เด็กชื่นชอบ อาทิ กิจกรรมหนังสื อ
กิจกรรมพัฒนาทักษะชุด “เชลล์ดอน” และ “เบิร์ดแลนด์ แดนมหัศจรรย์” จากประเทศไทย “แกะน้อยสุ ดกวนกับ
หมาป่ าจอมป่ วน” จากประเทศจีน เป็ นต้น
8) หนังสื อสาระความรู้ สําหรั บเยาวชน เป็ นหนังสื อที่ ให้ความรู้ในเรื่ องต่างๆ ที่เข้าใจง่าย มีรูปภาพประกอบและ
วิธีการเล่าที่ดึงดูดความสนใจของเด็ก ขณะเดียวกันก็สอดแทรกความรู้เฉพาะด้านควบคู่ไปด้วย ซึ่ งอาจนําไปใช้
เป็ นหนังสื ออ่านนอกเวลา เช่น “ชุด คนดังระดับโลก” จากประเทศเกาหลี เป็ นต้น
ข) สิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป อเมริ กา และออสเตรเลีย
NEE ได้รับความไว้วางใจให้เป็ นผูผ้ ลิต นําเข้า และจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนที่ได้รับลิขสิ ทธิ์ จากเจ้าของ
ลิขสิ ทธิ์ และสํานักพิมพ์ช้ นั นําจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป อเมริ กา และออสเตรเลีย อาทิ Walt Disney, Warner Bros.,
Simon & Schusters, Nickelodeon ประเทศสหรัฐอเมริ กา Hit Entertainment, Chorion, Scholastic UK, Egmont UK,
Dorling Kindersley ประเทศอังกฤษ, VGS ในเครื อของ EGMONT, Verlagsgesellschaften ประเทศเยอรมันนี, Larousse
ประเทศฝรั่งเศส, Casterman ประเทศเบลเยียม, Paramon ประเทศสเปน และ Blake Education เป็ นต้น โดยส่ วนใหญ่
ผลิตเป็ น 2 ภาษา ซึ่ งมีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกัน จนถึงปี 2555 NEE ได้รับลิขสิ ทธิ์ ในการพิมพ์และ
จัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป อเมริ กา และออสเตรเลีย ทั้งสิ้ นจํานวนมากกว่า 900
ปก ซึ่ งดําเนินการในรู ปแบบดังต่อไปนี้
1) นิตยสารสํ าหรับเด็กชื่อ “Disney & Me” เป็ นนิตยสารรายเดือนสําหรับเด็กอายุ 5-8 ปี ลิขสิ ทธิ์ จาก Disney ซึ่ งให้
ความรู ้พร้อมความบันเทิงโดยการรวมนิ ทานภาพและกิจกรรมเสริ มทักษะไว้ในเล่มเดียวกัน เช่น การระบายสี
รู ปภาพ ลากเส้น เกมทดสอบความจํา สี ตัวเลข นอกจากนี้ ยงั ได้สอดแทรกความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษ เช่น abc หรื อ
คําศัพท์ง่ายๆ ฯลฯ นิ ตยสารฉบับนี้ จดั พิมพ์เป็ นสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) เพื่อจูงใจให้ผปู้ กครองเลือกซื้ อให้แก่
บุตรหลาน และให้ครู พิจารณาใช้เป็ นหนังสื อเสริ มหลักสูตรในโรงเรี ยน
2) หนังสื อนิทานภาพ (Story-telling book) ซึ่ งได้คดั สรรจากนิทานที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจากทั้งในและ
ต่างประเทศ อาทิ นิทานจากภาพยนตร์ “Brave นักรบสาวหัวใจมหากาฬ ” “Wreck-It Ralph ราล์ฟวายร้ายหัวใจฮี
โร่ ” “Finding Nemo ปลาเล็กหัวใจโต๊โต” 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 เป็ นต้น นอกจากนี้ NEE ยังได้พฒั นาหนังสื อนิทานประกอบกับ
ซี ดีอ่านออกเสี ยงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Read Along) ได้แก่ ชุด “Disney Princess” และ “Disney Pixar”
อีกด้วย
3) หนังสื อกิจกรรมเสริมทักษะ (Activity Book) เป็ นหนังสื อที่เหมาะสําหรับเด็กเล็ก ประกอบด้วยรู ปภาพเป็ นส่ วน
ใหญ่ พร้อมความรู้และความบันเทิง ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การระบายสี การวาดรู ป การลากเส้น เกมทดสอบ
ความจํา สี ตัวเลข หรื อคําศัพท์ง่ายๆ ฯลฯ จัดพิมพ์เป็ นสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ส่ วนใหญ่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับตัว
การ์ ตู น ที่ เ ป็ นที่ นิ ย มระดับ นานาชาติ ตัว อย่า งสิ่ ง พิ ม พ์ใ นประเภทนี้ ได้แ ก่ หนัง สื อ กิ จ กรรมเสริ ม ทัก ษะชุ ด
“Mickey & Friends” “Disney Princess” “Brave นักรบสาวหัวใจมหากาฬ” ของ Disney, หนังสื อกิจกรรมเสริ ม
ทักษะชุด “SpongeBob” และ “Dora the Explorer” ของ Nickelodeon, “Batman” ของ Warner Bros. เป็ นต้น
4) หนังสื อวรรณกรรมการ์ ตูน เป็ นหนังสื อที่มีการเล่าด้วยภาพแบ่งเป็ นช่องๆ มีการวางภาพคล้ายการ์ ตูนญี่ปุ่น แต่
เนื้ อ หาส่ ว นใหญ่ ม าจากวรรณกรรมที่ โ ด่ ง ดัง สมัย ก่ อ น มี ท้ ัง แบบพิ ม พ์สี เ ดี ย วและสี่ สี อาทิ “ชุ ด Manga
Shakespeare” เป็ นต้น
5) หนังสื อสารานุกรมสํ าหรับเยาวชน เป็ นหนังสื อที่เน้นให้ความรู ้เชิงวิชาการในหัวข้อต่างๆ และมีรูปภาพประกอบ
เพื่อเป็ นการดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชน สามารถนําไปใช้เป็ นหนังสื ออ้างอิงหรื อสื่ อประกอบการเรี ยน
การสอน เพื่อเสริ มสร้างความรู้ ตัวอย่างสิ่ งพิมพ์ในประเภทนี้ ได้แก่ สารานุกรมชุด “เทคโนโลยีพลิกโลก ” ของ
Dorling Kindersley เป็ นต้น
4.1.1.2 ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ
 กลุ่มเด็กเล็ก (5-8 ปี )
 กลุ่มก่อนวัยรุ่ น (9-12 ปี ) และวัยรุ่ น (13-18 ปี )
โดยหนังสื อของกลุ่มบริ ษทั ฯ นั้น มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
ในพิสัยที่ต่างกันดังนี้
 หนังสื อการ์ ตูนและนิ ตยสารการ์ ตูน มี กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักเป็ นกลุ่มก่อนวัยรุ่ น และวัยรุ่ น และอาจรวมไปถึง
ผูใ้ หญ่ที่มีความชื่นชอบในการอ่านหนังสื อการ์ตนู เนื่องจากเป็ นความบันเทิงรู ปแบบหนึ่งที่มีตน้ ทุนตํ่า
 นิ ทาน/ หนังสื อภาพ/ หนังสื อกิจกรรมเสริ มทักษะ มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักเป็ นกลุ่มเด็กเล็ก
 วรรณกรรมเยาวชนมี ลก
ั ษณะเนื้ อหาแตกต่างกันตามความเหมาะสมและอายุ จึงมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายครอบคลุม
กลุ่มเด็กเล็ก ก่อนวัยรุ่ น และวัยรุ่ น
 หนังสื อสาระความรู ้มีความละเอียดของเนื้ อหาแตกต่างกันตามความเหมาะสมและอายุ ครอบคลุมลูกค้าเป้ าหมาย
ตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็ก ก่อนวัยรุ่ น และวัยรุ่ น
 หนังสื อสารานุ กรม มีความละเอียดของเนื้ อหาแตกต่างกันตามความเหมาะสมและอายุ ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเด็ก
เล็ก ก่อนวัยรุ่ น และวัยรุ่ น
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4.1.1.3 การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
ก) สิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย
การจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชียนั้น NED
ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตจะขายสิ่ งพิมพ์ท่ีผลิตทั้งหมดให้แก่ NEE ซึ่ งเป็ นการขายบนเงื่อนไขไม่มีการรับคืน เพื่อให้ NEE นําไป
จําหน่ายต่อให้กบั เอเย่นต์ที่จดั จําหน่ายการ์ ตูน และผูจ้ ดั จําหน่ายหนังสื อรายใหญ่ที่มีร้านหนังสื อหลายสาขา ซึ่ งเป็ นการ
ขายที่ อาจมี การรั บคืนได้ในภายหลัง โดยเอเย่นต์เหล่านี้ จะกระจายสิ นค้าต่อไปยังร้ านหนังสื อค้าปลี กรายย่อยซึ่ งจะ
จําหน่ายต่อให้แก่ผอู้ ่านอีกต่อหนึ่ง และ NEE ยังมีการจัดจําหน่ายโดยตรงแก่ผอู้ ่านผ่านระบบสมาชิก
ในปี 2555 NEE จัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในทวีป
เอเชียส่ วนใหญ่ผา่ นเอเย่นต์การ์ ตูน รองลงมาได้แก่ ร้านหนังสื อ ร้านค้าโมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซื้ อ และ ร้านค้าที่ไม่ได้
จําหน่ ายหนังสื อ เป็ นหลัก และช่ องทางการจําหน่ ายอื่ นๆ ได้แ ก่ จําหน่ ายตรงผ่านบูธ งาน event ตามลําดับ รวมจุ ด
จําหน่ายทั้งสิ้ นกว่า 9,500 จุด (ที่มา: บริ ษทั ฯ )
ข) สิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป อเมริ กา และออสเตรเลีย
NEE จะทําการจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป อเมริ กา และออสเตรเลียซึ่ งตน
เป็ นผูผ้ ลิตผ่านผูจ้ ดั จําหน่ายหนังสื อรายใหญ่ที่มีร้านหนังสื อหลายสาขา และร้านค้าโมเดิร์นเทรด ซึ่ งมีเงื่อนไขการขายที่
อาจมีการรับคืนได้ในภายหลัง โดยร้านค้าเหล่านี้ จะจําหน่ายต่อให้แก่ผอู ้ ่านอีกทอดหนึ่ ง นอกจากนั้น NEE ยังมีการจัด
จําหน่ายโดยตรงแก่สถาบันการศึกษา และผูอ้ ่านผ่านระบบสมาชิกด้วย
ในปี 2555 NEE จัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สําหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป อเมริ กา และออสเตรเลีย
ส่ วนใหญ่ผา่ นร้านหนังสื อ รองลงมาได้แก่ ร้านค้าโมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซื้ อ และ ร้านค้าที่ไม่ได้จาํ หน่ายหนังสื อเป็ น
หลัก นอกจากนั้น มีการจําหน่ายตรงผ่านบูธ โรงเรี ยน และองค์กรต่างๆ และช่องทางการจําหน่ายอื่นๆ รวมจุดจําหน่าย
ทั้งสิ้ นกว่า 11,500 จุด (ที่มา: บริ ษทั ฯ 9,500 ร้านค้า / 2,000 โรงเรี ยน)
4.1.1.4 กลยุทธ์การแข่งขัน
1) คัดเลือก สร้างสรรค์ พัฒนาสื่ อที่มีคุณภาพ
บริ ษทั ฯ จะดําเนินการผลิตและจัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนที่มีคุณภาพ ความเหมาะสม และตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมทั้งส่ งเสริ มความรู้ดา้ นต่างๆโดยเฉพาะความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษ ซึ่ งสิ่ งพิมพ์
หลายประเภทของกลุ่มบริ ษทั ฯ มีภาษาไทยควบคู่กบั ภาษาอังกฤษ
2) คัดเลือก สร้างสรรค์ สิ่ งพิมพ์ที่ทนั สมัยและได้รับความนิยมระดับนานาชาติ
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะใช้ขอ้ ได้เปรี ยบสํานักพิมพ์อื่นๆ จากการมี ความสัม พันธ์ที่ดีกบั สํานักพิมพ์ที่มี ชื่อเสี ยงใน
ต่างประเทศ ในการพิจารณาคัดเลือกสิ่ งพิมพ์ที่ได้รับความนิ ยมสู งจากต่างประเทศ และมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิ ยม
ในประเทศมาทําการผลิต และจัดจําหน่ายได้ตามเป้ าหมาย
3) พัฒนาสิ่ งพิมพ์ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างรวดเร็ ว
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการติดตามผลตอบรับของการ์ ตูนเรื่ องต่างๆ ที่ลงในนิ ตยสาร Boom ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เพื่อ
คัดเลือกเรื่ องที่ได้รับความนิ ยมสู ง มาจัดพิมพ์รวมเล่มออกวางจําหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของผูอ้ ่านและเพิ่ม
รายได้จากการ์ ตนู เรื่ องดังกล่าว
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นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ มี นโยบายในการตั้งราคาจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์สําหรับเยาวชนที่เหมาะสมและสามารถ
แข่งขันกับสํานักพิมพ์อื่นๆ ในตลาดได้ นอกจากนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังมี การสร้ างแรงจูงใจในการซื้ อหนังสื อ เช่ น จัด
จําหน่ายหนังสื อเป็ นชุดในราคาพิเศษ หรื อให้ส่วนลดพิเศษพร้อมของสมนาคุณ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มี
นโยบายทําการตลาดด้วยราคาตํ่ากว่าคู่แข่ง (Price War)
4) สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่ วมของลูกค้า และกิจกรรมเพื่อสังคม
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จกั และมีส่วนร่ วมได้แก่
กิ จกรรมเปิ ดตัวหนังสื อ กิจกรรมเสวนานักเขียน กิ จกรรมแต่งตัวเลียนแบบตัวการ์ ตูน (cos’ play) กิจกรรมแนะนํา
หนังสื อและลุน้ รางวัลทางสื่ อสังคมออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ
5) พัฒนานักเขียนไทยให้มีคุณภาพ และก้าวสู่ระดับสากล
กลุ่มบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในการสร้างนักเขียนการ์ ตูนไทยหน้าใหม่ เห็ นได้จากการจัดประกวดนักเขียน
การ์ ตูนไทยมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี การจัดสัมมนาหรื อ workshop แก่เด็กและเยาวชนผูส้ นใจ การพิจารณาตีพิมพ์
การ์ตนู จากนักเขียนการ์ตนู ไทยในนิตยสารรายสัปดาห์ “Boom” และหนังสื อเล่มอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จดั ตั้งบริ ษทั ฯ
6) พัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายอย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายทุกกลุ่ม
กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ให้ ค วามสํา คัญ กับ การกระจายสื่ อ ที่ ค ัด สรรแล้ว ว่า มี คุ ณ ภาพและมี เ นื้ อ หาเหมาะสมไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ได้แก่ การให้ความสําคัญกับการพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ ายทั้งช่องทาง
ดั้งเดิม ในด้านระบบงาน การพัฒนาความรู ้เกี่ยวกับตัวสิ นค้า และการควบคุมติดตาม เพื่อเปิ ดโอกาสในการจําหน่ายให้
ครอบคลุมหนังสื อทุกกลุ่ม ทุกเพศวัย ในทุกช่องทางให้มากที่สุด รวมถึงการเปิ ดโอกาสการขายผ่านสื่ อใหม่อาทิ โซ
เชียลเน็ตเวิร์ก สมาร์ ตโฟน หรื อแทบเล็ต นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังเน้นการเข้าถึงเด็กและเยาวชนเป็ นพิเศษผ่านการ
ขายตรงเพื่อเข้าถึงผูป้ กครองของเด็กและเยาวชน รวมถึงการขายตรงเข้าสู่ โรงเรี ยน โดยผ่านทางห้องสมุดหรื อ ครู
บรรณารักษ์ ครู ที่ปรึ กษา เพื่อเสนอทางเลือกในการใช้ประกอบการเรี ยนการสอน หรื อมีไว้ให้นกั เรี ยนค้นคว้าประจํา
ห้องสมุดอีกทางหนึ่งด้วย
4.1.2 หนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์
4.1.2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
หนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ของบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 5 หมวดหลักดังนี้
(1) หมวดบริหารและการจัดการ (Business and Management)
หนังสื อในกลุ่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริ หารและการจัดการในหัวข้อต่างๆ รวมถึงเศรษฐศาสตร์ การเงิน
การลงทุน การบัญชี การตลาด ภาษี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ และกรณี ศึกษาทางธุ รกิจ
ตัวอย่างหนังสื อที่ได้รับความนิ ยมอย่างสู งระดับนานาชาติในกลุ่มนี้ เช่น “สตีฟ จ็อบส์ (Steve Jobs)” โดย Walter
Isaacson ที่มียอดขายสูงต่อเนื่องมาจากปี 2554, ฉันเอาเนยแข็งของเธอไปเองแหละ โดย Deepak Maholtra, The Dentsu
Way โดย Kotaro Sugiyama และ Tim Andree ที่จดั พิมพ์ร่วมกับบริ ษทั Dentsu Plus, ภาวะผูน้ าํ 5 ระดับ โดย John C.
Maxwell, 25 เคล็ดลับการลงทุนของบัฟเฟตต์ Buffett's Bites โดย Warren Buffett, สานฝันสู่ เส้นชัย บริ หารสไตล์ดรัก
เกอร์ โดย Peter Drucker เป็ นต้น
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นอกจากนี้ ยงั มีงานเขียนของนักคิด นักเขียนไทยในกลุ่มการบริ หารและการจัดการที่ได้รับความสนใจจาก
ผูอ้ ่านในวงกว้าง อาทิ “คิดยังไง ให้ไอเดียกระฉูด” โดย ดลชัย บุณยะรัตเวช, “สบายใจ แม้มีหนี้ ” โดย พรพิมล ปฐมศักดิ์
เป็ นต้น
(2) หมวดนวนิยาย และวรรณกรรม (Fiction & Literature)
หนังสื อในกลุ่มนี้ เป็ นนวนิยายและวรรณกรรมของนักเขียนไทยและนักเขียนต่างประเทศที่แปลเป็ นภาษาไทย
เช่น วรรณกรรมคลาสสิ กฉบับการ์ ตูน “Les Miserables” โดย Victor Hugo, “Gossip Girl” จากละครทีวีดงั ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา, “แฟชัน่ นิ สต้าพาวุน่ ตอน ย้อนเวลาสู่ ไททานิค” โดย Bianca Turetsky และปี 2555 บริ ษทั ได้เริ่ มจัดทํา
นวนิ ยายของนักเขียนไทย ที่เจาะกลุ่มเป้ าหมายนักศึกษามหาวิทยาลัยผูห้ ญิง และกลุ่มผูห้ ญิงวัยเริ่ มต้นทํางาน ในโลโก้
Nation Books @ Love Story โดยในงานมหกรรมหนังสื อระดับชาติครั้งที่ 17 เดือนตุลาคม 2555 ได้วางตลาดพร้อมกัน
4 เล่ม คือ “ตราบนิรันดร์ เพื่อเธอ”, “ลุน้ รักคุณพ่อกํามะลอ”, “ฝนรักหลงฤดู” และ “เพียงกลีบดอกไม้ล่องลอยไปในสาย
ลม” ซึ่ งหมวดหนังสื อนวนิยายนับว่าเป็ นหมวดที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสู งเป็ นอันดับต้นๆ ในหมวดหนังสื อที่ไม่ใช่
หนังสื อเรี ยนและหนังสื อพิมพ์ (ที่มา: สมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ าํ หน่ายหนังสื อแห่งประเทศไทย)
(3) หมวดภาษา และการเรียนรู้ (Language and Learning)
หนังสื อในกลุ่มนี้ มีเนื้ อหาเกี่ ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการทดสอบความถนัดด้านต่างๆ ซึ่ ง
หนังสื อในกลุ่มพัฒนาทักษะด้านภาษาที่ได้รับความนิยม เช่น “Chris Outdoor + DVD 4 แผ่น” โดย คริ สโตเฟอร์ ไรท์
นักเขียน Bestseller , “พูดภาษาอังกฤษแบบชัดเวอร์ ” โดย อาจารย์อดัม แบรดชอว์ ซึ่ งมีรายการสอนภาษาอังกฤษที่
Voice TV และ สถานี โทรทัศน์โมเดิร์นไนน์, “New Path Chinese Grammar” หนังสื อสอนไวยากรณ์จีน ที่มีเคล็ดลับใน
การจําไวยากรณ์จีนได้อย่างง่ายดาย รวมถึงหนังสื อพัฒนาสมองสําหรับเด็กและผูใ้ หญ่ที่ได้รับความนิยมเป็ นอย่างสู งจาก
ผูอ้ ่าน เช่น “เลขคณิ ตพิชิตสมองเสื่ อม 4” “เลขคณิ ตฟิ ตสมอง ฉบับเตรี ยมตัว โจทย์เลขไขว้ บันไดสู่ อจั ฉริ ยะ” “เลขคณิ ต
ฟิ ตสมอง ฉบับเลขไขว้ 100 ช่อง” และ “เลขคณิ ตฟิ ตสมอง รวมโจทย์เลขคณิ ต พิชิตพลังสมอง” เป็ นต้น
(4) หมวดศาสนาและปรัชญา (Religion and Philosophy)
หนังสื อในกลุ่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องความเชื่อ คําสอนทางศาสนา และปรัชญา เช่น “ธรรมะง่ายๆ สุ ขได้ทุกวัน”
โดย พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส, “ก้าวแห่งความสุ ข” และ “เป็ นสุ ขทุกย่างก้าว” โดย พระไพศาล วิสาโล เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยงั มีหนังสื อแปลเกี่ยวกับศาสตร์ ดา้ นโหงวเฮ้งและฮวงจุย้ ผลงานของ โจอี ยับ ปรมาจารย์และที่
ปรึ กษาผูม้ ีชื่อเสี ยงระดับโลก ผลงานของเขาได้รับการแปลเป็ นภาษาไทยและมียอดจําหน่ายที่ดีอย่างต่อเนื่อง เช่น “แก่น
แท้ปาจื่อ: 10 คุณลักษณ์” และ “ปฏิทินฤกษ์มงคล ปี 2013” โดย โจอี ยับ รวมถึง หนังสื อชุด “ทายนิสัยจากสัตว์” หนังสื อ
แปลจากซี รีส์ขายดีของประเทศญี่ปุ่น ที่ถือว่ามีความแม่นยําสู ง โดยใช้ทฤษฎีหยินหยางและธาตุท้ งั 5 ทํานายนิสัยจากวัน
เดือนปี เกิด และเปรี ยบเป็ นสัตว์รวม 12 ประเภท เป็ นต้น
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(5) หมวดทัว่ ไป (General Interest)
หนังสื อในกลุ่มนี้ เป็ นหนังสื อที่มีเนื้ อหาหลากหลาย ครอบคลุมความสนใจด้านต่างๆ ของผูอ้ ่านในวงกว้าง
อาทิ สุ ขภาพและความงาม อาหาร บ้านและการตกแต่ง การพัฒนาตนเอง สัตว์เลี้ยง และไลฟ์ สไตล์ ตลอดจนเรื่ องชีวิต
คนดัง
แนวบ้ านและทีอ่ ยู่อาศัย “Bazaar Style การตกแต่งด้วยของวินเทจและของจากตลาดนัด”
แนวไลฟ์ สไตล์ /ชีวิตคนดัง “The Shock 2 คืนขนหัวลุก” โดย ดีเจป๋ อง กพล ทองพลับ, “กนกกด Like” และ
“กนกตกข่าว” หนังสื อของนักเขียน Bestseller กนก รัตน์วงศ์สกุล ที่มีแฟนคลับติดตามอย่างเหนียวแน่น, “ทอล์ก กะ ถีบ
TALKATIVE” หนังสื อสํานวนลีลา ดุเด็ดเผ็ดมันของสามหนุ่มแห่ งวงการข่าวและสื่ อ ที่หนังสื อขายดีมากจนกลายเป็ น
รายการทีวใี นช่อง Nation Channel
แนวสุ ขภาพ สํานักพิมพ์เนชัน่ บุ๊คส์ ได้ผลิตหนังสื อแนวสุ ขภาพที่มีคุณภาพและยอดขายสู งอย่างต่อเนื่ อง ทั้ง
จากนักเขียนไทยที่ได้รับความนิยม ได้แก่ “รู้ทนั มะเร็ ง” โดย นายแพทย์สมหมาย ทองประเสริ ฐ, “ใครไม่ป่วยยกมือขึ้น
ฉบับพกพา เล่ม 2” โดย หมอแดง หมอนัท ดิ อโรคยา ฉบับเรี ยบเรี ยงใหม่เพื่อร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven , “จับเข่าเล่า
มะเร็ ง” โดย นายแพทย์วีร วุฒิ อิ่ ม สําราญ รองผูอ้ าํ นวยการสถาบันมะเร็ งแห่ งชาติ และนักเขี ย นคอลัม น์ป ระจํา ใน
หนังสื อพิมพ์คม ชัด ลึก, “ถนอมตับ ยับยั้งสารพัดโรค” โดย หมอไพร เป็ นต้น
แนวท่ องเที่ยว ผลิตหนังสื อทั้งจากนักเขียนไทย และหนังสื อแปลจากต่างประเทศ เช่น “เต้นก็กิน รําก็กิน”
หนังสื อแนะนําร้านอาหารรสชาติเยีย่ มโดยคุณเจนนิเฟอร์ คิ้ม , “กิน ช้อป สะใจ ในโตเกียว ฉบับนัง่ รถไฟสายยามาโน
เตะ” และ “กิน ช้อป สะใจ ในโตเกียว ฉบับนัง่ รถไฟใต้ดิน” ลิขสิ ทธิ์จากประเทศญี่ปุ่น มีรูปภาพประกอบสวยงาม
4.1.2.2 ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายหลักคือผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป ซึ่ งให้ความสําคัญกับการพัฒนาตนเองในแง่มุมต่างๆ ไม่
ว่าการพัฒนาทักษะในการทํางาน การใส่ ใจสุ ขภาพ การพัฒนาความคิด และปรัชญาการดําเนิ นชีวิต และมีความชื่นชอบ
ในการอ่านหนังสื อเพื่อความบันเทิงและสาระความรู้
4.1.2.3 การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ทําการจัดจําหน่ายหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ผา่ นช่องทางการจําหน่ายประเภทต่างๆ ดังนี้
1. ร้ านหนังสื อ เป็ นช่องทางจัดจําหน่ายหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ที่ใหญ่ที่สุดของบริ ษทั ฯ โดยส่ วนใหญ่ผา่ น บมจ.ซี เอ็ด
ยูเคชัน่ ซึ่ งจะจําหน่ายหนังสื อในร้านหนังสื อของตนเองที่มีจาํ นวนสาขามากที่สุดเป็ นอันดับ 1 และกระจายหนังสื อสู่
ร้านค้าและร้ านหนังสื อชั้นนําอื่นๆ ต่อไป นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังได้เริ่ มเปิ ดช่องทางการจัดจําหน่ ายและกระจาย
หนังสื อผ่านผูจ้ ดั จําหน่ายรายใหม่ ที่มีทกั ษะ ความชํานาญเชิงเนื้อหา และการจัดการหนังสื อเฉพาะกลุ่ม อาทิ บริ ษทั
อมริ นทร์ บุ๊ค เซ็ นเตอร์ จํากัด ผูบ้ ริ หารร้ านนายอินทร์ ซึ่ งมี สาขามากเป็ นอันดับ 2 ของประเทศ ในกลุ่มหนังสื อ
หมวดนวนิ ยายและวรรณกรรม เพื่อเป็ นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงผูอ้ ่านให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการวางจําหน่ายแบบ
เปิ ดหน้าบัญ ชี เ องโดยตรงผ่า นร้ า นหนังสื อ อื่ น ๆ ที่ เป็ นช่ อ งว่า งทางการตลาด อาทิ ร้ า นดับ เบิ้ ล เอ บุ๊ค ทาวเวอร์
ร้านบุ๊คสไมล์ ร้านดีเอ็นเอ ควบคู่ไปกับการผลิตหนังสื อเล่มพิเศษจําหน่ายเฉพาะทางภายใต้โครงการ “Only At” ซึ่ งมี
ร้านบุ๊คสไมล์เป็ นตลาดหลัก ร้านค้าปลีกเครื อข่าย ( Chain Store) อื่นๆ เป็ นตลาดรอง เพื่อมุ่งเน้นถ่ายเท หมุนเวียน
หนังสื อไปถึงผูอ้ ่านภายใต้แนวคิด “หนังสื อดี ราคาประหยัด” อย่างกว้างขวางต่อเนื่องอีกด้วย
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2. บูธจําหน่ ายหนังสื อ เป็ นการเปิ ดบูธจําหน่ายหนังสื อแก่ผอู้ ่านโดยตรง เพื่อผลในการอํานวยความสะดวกในแง่ความ
ครบครัน หลากหลาย ด้วยราคาสมเหตุสมผล ผ่านรู ปแบบงานตามสถานที่และขนาดในการจัดงานแบบต่างๆ โดย
แบ่งเป็ น งานบูธระดับชาติ โดยการสนับสนุนจากสมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ าํ หน่ายหนังสื อแห่งประเทศไทย อาทิ งาน
สัปดาห์หนังสื อ งานมหกรรมหนังสื อ งานสัปดาห์ครอบครัวหนังสื อ งานสัปดาห์หนังสื อภาคตะวันออก งานสัปดาห์
หนังสื อและการเรี ยนรู้อุบลราชธานี งานบูธโมเดิร์นเทรด ทั้งที่จดั เอง และจัดร่ วมกับห้างสรรพสิ นค้าต่างๆ ภายใน
พื้นที่ ห้างสรรพสิ นค้านั้นๆ งานบู ธโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย ทั้งโดยการจัดร่ วมกับงานสัปดาห์ ห้องสมุ ด สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ งานวาระพิเศษต่างๆ ของโรงเรี ยนแล้ว ยังมี การจัดขึ้ นเป็ นลักษณะงานโรดโชว์เพื่อให้ความรู้ และ
แนะนําหนังสื อไปในตัวอีกด้วยส่ วนหนึ่ง
3. จําหน่ ายตรงแก่ องค์ กร เป็ นการจําหน่ ายหนังสื อแก่ผูบ้ ริ โภคที่ เป็ นบริ ษทั เอกชน โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานราชการอื่นๆ ที่มีความต้องการหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ของบริ ษทั ฯ
4. ช่ องทางการจําหน่ ายอื่นๆ เช่น การจําหน่ายหนังสื อให้แก่บริ ษทั ในเครื อเนชัน่ เพื่อใช้เป็ นของขวัญปี ใหม่หรื อของ
สมนาคุณแก่ลูกค้า และการจําหน่ ายผ่านทางไปรษณี ย ์ และอินเตอร์ เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.nationbook.com และ
nationbook.tarad.com ซึ่ งให้ส่วนลดเป็ นพิเศษแก่ผสู้ ั่งซื้ อ และเป็ นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสําหรับผูอ้ ่านมาก
ยิง่ ขึ้น
ในปี 2555 สํานักพิมพ์ “เนชัน่ บุ๊คส์” ได้จดั จําหน่ายหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ผา่ นช่องทางการจําหน่ายหลักคือร้าน
หนังสื อ รองลงมาได้แก่จาํ หน่ายตรงผ่านบูธ โรงเรี ยน และองค์กรต่างๆ และช่องทางการจําหน่ายอื่นๆ ตามลําดับ รวมจุด
จําหน่ายทั้งสิ้ นกว่า 5,500 จุด (ที่มา : บริ ษทั ฯ )
4.1.2.4 กลยุทธ์การแข่งขัน
1) บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการผลิตและจําหน่ายหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายครอบคลุมความ
ต้องการของนักอ่านทุกกลุ่มอายุ เพศ และอาชีพ โดยพิจารณาคัดเลือกหนังสื อทั้งในแง่ของเนื้อหา คุณภาพ และความ
เหมาะสม เพื่อให้หนังสื อของบริ ษทั ฯ สามารถเป็ นส่ วนหนึ่ งในการเสริ มสร้างความบันเทิง และความรู้ของผูอ้ ่านให้
ทันต่อยุคสมัย
2) เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั นักเขียนและสํานักพิมพ์ที่มีชื่อเสี ยงทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึง
ใช้ขอ้ ได้เปรี ยบสํานักพิมพ์อื่นๆ ดังกล่าวในการคัดเลือกผลงานของนักเขียน และสํานักพิมพ์ที่เป็ นที่ชื่นชอบของ
นักอ่านชาวไทย และมีคุณภาพระดับโลกโดยมียอดขายในอันดับต้นๆ (Bestseller) มานําเสนอ
3) ในส่ วนของหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ที่เป็ นหนังสื อแปลจากภาษาต่างประเทศ บริ ษทั ฯ ได้มีการมุ่งเน้นคุณภาพการแปล
ให้มีความถูกต้องตรงกับต้นฉบับมากที่ สุด โดยไม่ ละทิ้ งความสละสลวยของบทความ เพื่อ เป็ นการเสริ มสร้ าง
อรรถรสในการอ่านหนังสื อ และเสริ มสร้างความพึงพอใจให้แก่ผอู้ ่านมากที่สุด
4) บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการตั้งราคาจําหน่ ายหนังสื อที่ เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับสํานักพิมพ์อื่นในตลาดได้
นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังมีการสร้างแรงจูงใจในการซื้ อหนังสื อ เช่น จัดจําหน่ายหนังสื อในราคาพิเศษ หรื อให้ส่วนลด
พิเศษสําหรับหนังสื อบางหมวด เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายทําการตลาดด้วยราคาตํ่ากว่าคู่แข่ง
(Price War)
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5) บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการส่ งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่ องในรู ปแบบต่างๆ เช่น การเข้า
ร่ วมงานมหกรรมหนังสื อต่างๆ การเปิ ดตัวหนังสื อ การพบปะนักเขียน การจัดส่ งหนังสื อให้แก่สื่อต่างๆ รวมถึง
นักวิจารณ์ เป็ นต้น
6) บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ชื่อของสํานักพิมพ์ “เนชัน่ บุ๊คส์” และหนังสื อให้เป็ นที่รู้จกั ในกลุ่ม
นักอ่านผ่านสื่ อต่างๆอย่างต่อเนื่อง
4.1.3 การจัดหาสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อ
4.1.3.1 การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อ
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะทําการพิจารณาแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์ เพื่อวางแผนกําหนดประเภทสิ่ งพิมพ์และรู ปแบบ
เนื้อหาที่จะดําเนินการผลิตในแต่ละปี หลังจากนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จะดําเนินการจัดหาและผลิตสิ่ งพิมพ์ โดยมีข้ นั ตอนหลัก
ในการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) การคัดสรรสื่ อสิ่ งพิมพ์
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะจัดส่ งบรรณาธิ การและทีมงานไปเยี่ยมชมงานเทศกาลหนังสื อในต่างประเทศ (Book Fairs)
เพื่อดูแนวโน้มของสิ่ งพิมพ์โลก และสรรหารายชื่อสิ่ งพิมพ์ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังมีการสํารวจตลาดเพื่อ
สอบถามหรื อหาข้อมูลของประเภทหรื อรายชื่อสิ่ งพิมพ์ที่เป็ นที่ตอ้ งการของกลุ่มผูอ้ ่านเป้ าหมายโดยตรง ในบางกรณี
นักเขียนหรื อสํานักพิมพ์ผเู้ ป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ อาจทําการติดต่อขอจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ ในการผลิตและจัดจําหน่ ายแก่กลุ่ม
บริ ษทั ฯ โดยตรง เนื่ องจากชื่ อเสี ยงของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นที่ ยอมรั บในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสื อพ็อค
เก็ตบุ๊คส์ในแนวธุรกิจและการจัดการ และการพัฒนาตนเองของกลุ่มบริ ษทั ฯ
หลังจากนั้น คณะทํางานเพื่อคัดเลือกหนังสื อของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร บรรณาธิ การ ฝ่ ายขาย
และฝ่ ายการตลาด จะทําการคัดเลือกสิ่ งพิมพ์ที่เหมาะสมในการผลิตและจัดจําหน่ายซึ่ งมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้
1.1) มีรูปแบบและเนื้ อหาที่คาดว่าน่าจะตรงกับความต้องการและได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่ องจากกลุ่มผูอ้ ่าน
เป้ าหมาย ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีขนาดที่เหมาะสมในการจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์น้ นั ๆ
1.2) ไม่มีเนื้อหาที่แสดงความรุ นแรงและยัว่ ยุทางเพศ
1.3) มีตน้ ทุนในการซื้ อลิขสิ ทธิ์ ที่เหมาะสม และสามารถขายได้ในราคาที่กลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถทํากําไรจากการ
ผลิตและจัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์น้ นั ได้
(2) ติดต่อ เจรจา และทําสัญญาซื้ อลิขสิ ทธิ์
หลังจากที่ได้รายชื่อสิ่ งพิมพ์ที่เหมาะสมแล้ว ทางกลุ่มบริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการติดต่อเจรจาราคา และเงื่อนไขใน
การซื้ อลิขสิ ทธิ์ กับนักเขียน หรื อสํานักพิมพ์ผเู้ ป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ สําหรับหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ในหมวดทัว่ ไปบางเล่ม
กลุ่มบริ ษทั ฯ อาจดําเนิ นการติดต่อนักเขียนที่คาดว่าจะเป็ นที่นิยมในกลุ่มผูอ้ ่านมาเพื่อเขียนหนังสื อให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ
จากนั้นจึงทําสัญญากับนักเขียน หรื อสํานักพิมพ์ผเู้ ป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์
(3) การจัดเตรี ยมต้นฉบับภาษาไทย
3.1) การแปล ในกรณี ที่เป็ นสิ่ งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะติดต่อผูแ้ ปลที่มีความเหมาะสมกับ
ประเภทหนังสื อเพื่อดําเนิ นการแปลเป็ นภาษาไทย และติดต่อผูท้ ี่มีความเหมาะสมกับประเภทหนังสื อดังกล่าวเพื่อทํา
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หน้าที่ บรรณาธิ การเล่มตรวจสอบความถูกต้องของสํานวนแปล ซึ่ งภายหลังจากที่ ผแู้ ปลทําการลงนามในสัญญาและ
ได้รับต้นฉบับสิ่ งพิมพ์ภาษาต่างประเทศจากกลุ่มบริ ษทั ฯ เรี ยบร้อยแล้ว ก็จะดําเนิ นการแปล โดยระยะเวลาในการแปล
นั้นขึ้ นอยู่กบั ประเภทสิ่ งพิมพ์ ความยากง่ายของเนื้ อหา และจํานวนหน้า ซึ่ งส่ วนใหญ่มีระยะเวลาไม่เกิ น 1-2 เดื อน
จากนั้นผูแ้ ปลจะดําเนิ นการส่ งผลงานแปลฉบับสมบูรณ์ให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ เพื่อส่ งต่อเล่มให้แก่บรรณาธิ การดําเนิ นการ
ตรวจสอบและแก้ไข ภายหลังจากบรรณาธิ การตรวจต้นฉบับที่แปลเป็ นภาษาไทยสมบูรณ์แล้ว ก็จะดําเนินการส่ งให้แก่
กลุ่มบริ ษทั ฯ ในกรณี สิ่งพิมพ์เป็ นหนังสื อการ์ ตูน กลุ่มบริ ษทั ฯ จะมีการนําต้นฉบับหนังสื อการ์ ตูนภาษาต่างประเทศมา
ทําการสแกนเพื่อนําคําแปลลงประกอบภาพการ์ตนู
3.2) การจัดรู ปเล่ม ภายหลังจากที่ กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับต้นฉบับสิ่ งพิมพ์ภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ ก็จะนํามา
ดําเนิ นการจัดเรี ยงภาพ เนื้ อหา และจัดรู ปเล่มให้เหมาะสม ในบางกรณี ที่เป็ นสิ่ งพิมพ์จากต่างประเทศ อาจถูกจํากัดให้
จัดเรี ยงและจัดทํารู ปแบบให้เหมือนต้นฉบับภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จะทําการออกแบบปกหนังสื อ
และจัดทําปกขึ้นมาเองในกรณี ที่เจ้าของลิขสิ ทธิ์ มิได้บงั คับให้ใช้ปกหนังสื อของต้นฉบับ หรื อในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าปกเดิมไม่เหมาะสม
(4) การจัดเตรี ยมการพิมพ์
4.1) การเตรี ยมกระดาษ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการติดต่อผูค้ า้ กระดาษเพื่อดําเนิ นการสั่งจองกระดาษที่ใช้ใน
การจัดพิมพ์ ในระหว่างการจัดเตรี ยมต้นฉบับ โดยปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ฯ ซื้ อกระดาษเพื่อใช้ผลิตสิ่ งพิมพ์จากบริ ษทั ใน
เครื อเนชัน่ และผูจ้ ดั จําหน่ายกระดาษภายในประเทศในราคาตลาด
4.2) การจัดหาโรงพิมพ์ ในระหว่างการจัดเตรี ยมต้นฉบับ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการติดต่อโรงพิมพ์เพื่อ
กําหนดรู ปแบบการพิมพ์ ค่าจ้างพิมพ์ และวันกําหนดส่ งของ โดยมีการเปรี ยบเทียบและเจรจาต่อรองเพื่อให้ค่าจ้างพิมพ์
ตํ่าที่สุดภายใต้รูปแบบสิ่ งพิมพ์ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องการ ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ฯ ใช้บริ การโรงพิมพ์จาํ นวน 4 แห่ง ได้แก่ บจก.
เนชัน่ พริ้ นติ้ง เซอร์วสิ , บจก. ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย), บจก. เอช-เอ็น กรุ๊ ป และบจก. พริ้ นต์โพร
4.3) การพิมพ์ทดสอบ จากนั้นกลุ่มบริ ษทั ฯ จะดําเนินการส่ งพิมพ์ทดสอบ (proof printing) และตรวจดูความ
เรี ยบร้อยอีกครั้งหนึ่ ง ในบางกรณี กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องจัดส่ งต้นแบบของสิ่ งพิมพ์ให้แก่เจ้าของลิขสิ ทธิ์ เพื่อขออนุมตั ิก่อน
ดําเนินการจัดพิมพ์หรื อจัดจําหน่าย
(5) การพิมพ์และจัดส่ ง
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะจัดส่ งไฟล์อิเล็กทรอนิ กส์ตน้ ฉบับสิ่ งพิมพ์ให้แก่โรงพิมพ์เพื่อดําเนิ นการพิมพ์ เมื่อโรงพิมพ์
ดําเนินการพิมพ์เรี ยบร้อยแล้ว โรงพิมพ์จะจัดส่ งมาเพื่อจัดเก็บที่คลังสิ นค้าของกลุ่มบริ ษทั ฯ
4.1.3.2 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาลิขสิ ทธ์สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสื อ
ในการผลิตและจัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะซื้ อลิขสิ ทธิ์ สิ่ งพิมพ์มาจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์
ซึ่ งเป็ นนักเขียนหรื อสํานักพิมพ์ท้ งั ในและต่างประเทศจํานวนหลายราย เพื่อนํามาผลิตและจัดจําหน่ ายเพียงรายเดี ยว
(Exclusive) ในประเทศไทย ซึ่ งส่ วนใหญ่มีระยะเวลา 3 – 5 ปี และมีสิทธิ ต่ออายุสัญญาได้ในราคาและเงื่อนไขเดิม ส่ วน
ใหญ่มีการกําหนดจํานวนขั้นตํ่าในการผลิตสิ่ งพิมพ์ครั้งแรก ทั้งนี้ เจ้าของลิขสิ ทธิ์ สามารถยกเลิกสัญญาได้ หากกลุ่ม
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บริ ษทั ฯ ทําผิดสัญญา และ/หรื อ มี ปั ญ หาด้านการเงิ น และ/หรื ออยู่ในสถานะล้มละลาย เป็ นต้น โดยมี ค่าลิ ข สิ ท ธิ์ ที่
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลัก ดังนี้
1) ค่าลิขสิ ทธิ์ ขั้นต้นซึ่ งเป็ นจํานวนคงที่ (minimum guarantee) กําหนดจากยอดพิมพ์เริ่ มต้นขั้นตํ่า หรื อประมาณการ
ยอดขาย ชําระ ณ วันที่ลงนามในสัญญา หรื อภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้
2) ค่าลิขสิ ทธิ์ แปรผันที่คาํ นวณจากยอดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์หรื อยอดพิมพ์ ซึ่ งส่ วนใหญ่มีการชําระทุกครึ่ งปี หรื อหนึ่งปี
ทั้งนี้ ประเภทของค่าลิขสิ ทธิ์ รวมทั้งจํานวน และกําหนดเวลาการชําระค่าลิขสิ ทธิ์ ของแต่ละสัญญานั้น ขึ้นอยู่
กับการต่อรองระหว่างกลุ่มบริ ษทั ฯ และเจ้าของลิขสิ ทธิ์
4.1.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจสํานักพิมพ์
4.1.4.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจสํานักพิมพ์
สมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ าํ หน่ายหนังสื อแห่งประเทศไทยรายงานว่า ปี 2555 อุตสาหกรรมสํานักพิมพ์จะมีอตั รา
การเติบโตประมาณร้อยละ 5-6 เมื่อเทียบกับปี 2554 โดยภาพรวมของตลาดหนังสื อ มีมูลค่าประมาณ 22,600 ล้านบาท
โดยเฉพาะไตรมาส 1 ของปี 2555 ธุรกิจหนังสื อเล่มมีการขยายตัวค่อนข้างดี อาจสื บเนื่ องจากภาวะการหยุดชะงักของ
ธุ รกิจจากมหาอุทกภัยปลายปี 2554 ทําให้เกิดแรงซื้ อในต้นปี 2555 โดยสังเกตเห็นได้จากปริ มาณผูเ้ ข้าร่ วมชมงาน
สัปดาห์หนังสื อแห่งชาติครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 8 เมษายน 2555 ที่มีมากถึง 1.7 ล้านคน รายได้รวมมากกว่า
400 ล้านบาท (ที่มา : สมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ าํ หน่ายหนังสื อแห่งประเทศไทย)
จากผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2554 (การสํารวจครั้งสุ ดท้ายก่อนหน้านี้ คือปี 2551) พบว่า
การอ่านของเด็กเล็กอายุต่าํ กว่า 6 ปี จํานวนเกินครึ่ งหนึ่ ง (ร้อยละ 53.5) มีการอ่านหนังสื อนอกเวลาเรี ยน โดยมีอตั รา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 เมื่อเทียบกับปี 2551 โดยเด็กเล็กที่อาศัยในเขตเทศบาลและภาคกลางมีอตั ราการอ่านหนังสื อเพิ่มขึ้น
มากกว่าพื้นที่อื่น ในขณะที่อตั ราการอ่านหนังสื อของประชากรที่อายุมากกว่า 6 ปี มีการเติบโตที่นอ้ ยกว่ากันมาก คือจาก
ร้อยละ 66.3 ในปี 2551 เป็ นร้อยละ 68.6 ในปี 2554 โดยเฉพาะเยาวชนที่มีอายุ ระหว่าง 15-24 ปี มีอตั ราการเติบโตใน
การอ่านหนังสื อคงที่ ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้ชีวิตที่มีกิจกรรมอย่างอื่นที่ให้ความสนใจมากกว่าการอ่านหนังสื อ
หนังสื อที่ได้รับความสนใจจากเยาวชนในการอ่านมากที่สุดรองลงมาจากหนังสื อเรี ยนคือ หนังสื อนวนิยาย การ์ ตูน และ
หนังสื ออ่านเล่นทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นหนังสื อที่บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) จัดทําเป็ นหลัก
ในปั จจุบนั
แต่ละปี การแข่งขันของอุตสาหกรรมหนังสื อมีแนวโน้มสู งขึ้น เนื่ องจากมีการก่อตั้งสํานักพิมพ์ใหม่ขนาดเล็ก
เกิดขึ้นจํานวนมาก (แต่กม็ ีสาํ นักพิมพ์ขนาดเล็กยกเลิกกิจการเช่นกัน) แม้แต่นกั เขียนเองก็มีแนวโน้มจะมีสาํ นักพิมพ์เป็ น
ของตนเอง โดยใช้สื่อออนไลน์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่ งไม่จาํ เป็ นต้องมีตน้ ทุนสู งก็สามารถทําได้ อีกทั้งการขาย
หนังสื อทางอินเตอร์ เน็ต ที่ส่งตรงถึงผูอ้ ่าน ซึ่ งนักอ่านมีแนวโน้มที่จะติดตามนักเขียนที่ตนชอบ เป็ นการทําตลาดที่ตรง
จุด ไม่จาํ เป็ นต้องพึ่งสํานักพิมพ์ใหญ่ หรื อบริ ษทั ผูจ้ ดั จําหน่ายเหมือนอย่างในอดีต อย่างไรก็ตาม ตลาดส่ วนใหญ่ยงั เป็ น
ของสํานักพิมพ์ขนาดใหญ่ที่มีอยูเ่ พียงไม่กี่บริ ษทั และจากการแข่งขันที่สูงขึ้นนี้ เอง สํานักพิมพ์ต่างๆ พยายามที่จะหา
กลยุทธ์ที่ได้ผลในการเพิ่มยอดขาย เช่น การจัดทํารู ปเล่มที่น่าสนใจ การออกแบบหน้าปกให้โดดเด่นกว่าคู่แข่งเมื่อวาง
บนชั้น หนัง สื อ การเพิ่ ม ของแจกของแถมที่ ดึ ง ดู ด กลุ่ ม เป้ าหมาย การเฟ้ นหานัก เขี ย นที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย ม การทุ่ ม
ประชาสัมพันธ์รวมถึงรายการส่ งเสริ มการขายต่างๆ ทั้งกับร้านหนังสื อและผูอ้ ่าน อีกทั้งการเพิ่มเครื อข่ายการขายไปยัง
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แหล่งใหม่ๆ และการคัดเลือกผูจ้ ดั จําหน่ ายที่ เหมาะสมกับสิ นค้าแต่ละประเภท ซึ่ งในการนี้ สํานักพิมพ์ขนาดใหญ่จะ
ได้เปรี ยบกว่าสํานักพิมพ์ขนาดเล็กเนื่องจากมีอาํ นาจในการต่อรองมากกว่า
บริ ษทั NINE นั้น นอกจากจะใช้กลยุทธ์ดงั กล่าวข้างต้น ในปี 2556 บริ ษทั ฯ ยังมีแผนที่จะออกสิ นค้าแบบครบ
วงจร เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีการดําเนินธุรกิจที่หลากหลาย คือธุ รกิจสํานักพิมพ์ ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม ธุ รกิจการบริ หาร
ลิขสิ ทธิ์ และธุ รกิจดิจิตอล โดยซื้ อสิ ทธิ คาร์ แรคเตอร์ การ์ ตูนที่นาํ ไปเป็ นผลิตภัณฑ์ได้ในทุกช่องทาง เป็ นการเอื้อให้
ยอดขายของหนังสื อเพิ่มขึ้น
ก) หมวดหนังสื อทีไ่ ด้ รับความนิยม
จากการจัดงานมหกรรมหนังสื อระดับชาติครั้งที่ 17 ซึ่ งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์
การประชุมแห่ งชาติสิริกิต์ ิ ซึ่ งมีผเู้ ข้าชมประมาณ 1.95 ล้านคน มียอดขายหนังสื อรวมมากกว่า 500 ล้านบาท พบว่า
หนังสื อที่ได้รับความนิ ยมมาเป็ นอันดับแรกคือ นวนิ ยาย ถัดมาคือหนังสื อการ์ ตูน หมวดสุ ขภาพ หนังสื อธรรมมะยังคง
อยูใ่ นกระแส และหนังสื อแนวประสบการณ์ชีวิตก็มียอดขายที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอัตชีวประวัติหรื อประสบการณ์ของ
บุคคลที่มีชื่อเสี ยงที่คนอ่านจะได้เรี ยนรู้ชีวิตด้วยทางลัด ไม่ตอ้ งเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือการเติบโต
ของหนังสื อในตลาดนิ ช มาร์ เก็ต อาทิ การ์ ตูนสําหรับเด็กผูช้ ายที่มีการนําเสนอที่น่าสนใจจากสํานักพิมพ์ สําหรับนว
นิ ยายนั้น พบว่าเยาวชนที่อ่านนวนิ ยายมีอายุลดลงกว่าเดิม คือ เยาวชนระดับมัธยมต้นก็เริ่ มอ่านแล้ว แสดงว่าเด็กมีการ
เจริ ญเติบโตที่รวดเร็ ว ขณะที่ตลาดหนังสื อสําหรับเยาวชนมีการขยายตัวอย่างชัดเจน สอดคล้องกับตัวเลขสถิติการอ่าน
โดยผูป้ กครองให้ความสนใจมากขึ้ น ด้านผูผ้ ลิ ตเองก็มีความเชี่ ยวชาญมากขึ้ น ถื อเป็ นการยกระดับหนังสื อสําหรั บ
เยาวชนของประเทศและเป็ นการส่ งเสริ มการอ่านไปด้วยในตัว (ที่มา : สมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ ดั จําหน่ายหนังสื อแห่ ง
ประเทศไทย)
ข) จํานวนการใช้ เงินซื้อหนังสื อต่ อคนต่ อเดือน
สําหรับค่าใช้จ่ายในการซื้ อหนังสื อให้เด็กเล็กเฉลี่ยต่อเดือนนั้น จากผลการสํารวจพบว่า เด็กเล็กที่อ่านหนังสื อ
ได้ ที่มีผใู ้ หญ่ซ้ื อหนังสื อให้อ่านเพิ่มเติมจากหนังสื อเรี ยนตามหลักสู ตรนั้น ส่ วนใหญ่ร้อยละ 63.2 เสี ยค่าใช้จ่ายในการ
ซื้ อหนังสื อเหล่านี้ เฉลี่ยเดือนละไม่เกิน 100 บาท และมีเพียงร้อยละ 3.3 ที่เสี ยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 300 บาท
กลุ่มที่เสี ยค่าใช้จ่ายสําหรับซื้ อหนังสื อให้เด็กเล็กค่อนข้างสูงคือมากกว่า 100 บาทต่อเดือนนั้น ในเขตเทศบาลค่อนข้างสู ง
กว่านอกเขตเทศบาล และกรุ งเทพมหานครสู งกว่าภาคอื่น ซึ่ งแสดงว่าพื้นที่ที่มีการศึกษาที่ดี จะมีแนวโน้มในการอ่าน
หนังสื อมากกว่า ซึ่ งหากรัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่ องการอ่านอย่างจริ งจังนอกเขตเทศบาล คาดว่าอัตราการอ่านหนังสื อ
โดยรวมของประเทศจะสูงขึ้นอย่างแน่นอน
ส่ วนผูอ้ ่านหนังสื ออายุต้ งั แต่ 6 ปี ขึ้ นไป ที่ มีการซื้ อหนังสื ออื่นเพิ่มเติมนอกจากหนังสื อเรี ยนตามหลักสู ตร
พบว่า ผูท้ ี่เสี ยค่าใช้จ่ายในการซื้ อหนังสื อเฉลี่ยเดื อนละ 1 – 200 บาท มีสัดส่ วนสู งที่สุด (ร้อยละ 29.7) ส่ วนผูท้ ี่ เสี ย
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อหนังสื อฯ เฉลี่ยเดือนละ 201 – 500 บาท และมากกว่า 500 บาท มีเพียงร้อยละ 4.8 และร้อยละ 1.8
ตามลําดับ (ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ)
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ปัจจัยทีส่ ่ งเสริมการเติบโตของธุรกิจสํ านักพิมพ์
ทิศทางอุตสาหกรรมสํานักพิมพ์และแนวโน้มปี 2555 ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยอุตสาหกรรมสํานักพิมพ์มี
อัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 5-6 หรื อมีมูลค่าตลาดประมาณ 22,600 ล้านบาท จากปัจจัยสนับสนุนที่สาํ คัญคือ
1. การเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ สําหรับปี 2555 อยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 5.5 (ที่มา : สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง)
2. มาตรการการสนับสนุนการอ่านจากรัฐ ได้แก่ การที่รัฐบาลกําหนดให้ ปี 2552-2561 เป็ น “ทศวรรษแห่งการอ่านของ
ชาติ” เพื่อเพิ่มค่าเฉลี่ยการอ่านหนังสื อของคนไทยจาก 5 เล่มต่อปี เป็ น 10 เล่มต่อปี ในปี 2555 และมาตรการทางภาษี ที่
คณะรัฐมนตรี ได้อนุ มตั ิมาตรการทางภาษีเกี่ยวกับการลดหย่อนค่าใช้จ่ายจากการบริ จาคหนังสื อเพื่อส่ งเสริ มการอ่าน ซึ่ ง
จะมีผลบังคับใช้ในปี 2554 การรณรงค์และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจและรักการ
อ่าน เพื่อรองรับให้กรุ งเทพฯ เป็ น World Book Capital ในปี 2013 ตามพันธกิจที่มีต่อยูเนสโก อาทิ การอบรมเชิง
ปฏิ บตั ิ การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสื อ เล่มแรก การส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กผ่านการอ่าน ตลอดจนการสร้ างเสริ ม
วัฒนธรรมการอ่าน โดยการเปิ ดห้องสมุดเฉพาะ ได้แก่ ห้องสมุดวรรณกรรมและการท่องเที่ยว ห้องสมุดการ์ ตูน รวมถึง
พัฒนาการด้านคุ ณภาพของหนังสื อที่ มีการปรั บปรุ งในทิศทางที่ ดีข้ ึ นมาโดยตลอด (ที่ มา : สํานักงานเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม)
3. เนื่ องจากภาวะการหยุดชะงักของธุ รกิจจากมหาอุทกภัยปลายปี 2554 ทําให้เกิดแรงซื้ อหนังสื อมากในต้นปี 2555
สังเกตได้จากมีผเู้ ข้าร่ วมชมงานสัปดาห์หนังสื อแห่ งชาติครั้งที่ 40 ที่จดั ขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 8 เมษายน พ.ศ.
2555 มากถึง 1.7 ล้านคน รายได้รวมมากกว่า 400 ล้านบาท (ที่มา : สมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ าํ หน่ายหนังสื อแห่ งประเทศ
ไทย)
4. การเพิม่ ขึ้นของจํานวนร้านหนังสื อและแผงหนังสื อ
ร้านหนังสื อและแผงหนังสื อเป็ นช่องทางการจําหน่ ายหนังสื อและสิ่ งพิมพ์ที่อยู่ใกล้ชิดกับผูอ้ ่านมากที่ สุด ซึ่ ง
จํานวนร้านหนังสื อในประเทศไทยมีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ องตามการเติบโตของธุ รกิจค้าปลีก ซึ่ งเป็ นทําเล
หลักในการเปิ ดร้านหนังสื อควบคู่กนั ไป อย่างไรก็ตาม หากรวมพื้นที่ช้ นั วางในร้านหนังสื อที่มีท้ งั หมดในประเทศไทย
ร้านหนังสื อและแผงหนังสื อยังคงมีปริ มาณไม่มากเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรทั้งประเทศ ซึ่ งสังเกตได้จากอัตราการ
คืนจากร้านค้าที่มุ่งพิจารณาบริ หารจัดการการคืนสิ นค้าอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เพื่อการหมุนเวียนนําหนังสื อใหม่เข้าไป
วางจําหน่ายอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้นการเติบโตขึ้นของร้านหนังสื อจึงยังมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งท้ายที่สุดแล้วหากมีการกระจาย
ร้านหนังสื อให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นเท่าใด ก็จะส่ งผลให้จาํ นวนผูอ้ ่านหนังสื อ รวมถึงยอดจําหน่ายหนังสื อปรับตัวเพิ่ม
สูงขึ้นเท่านั้น
4.1.4.2 สภาพการแข่งขัน
ธุรกิจสํานักพิมพ์ซ่ ึ งผลิตและจัดจําหน่ายหนังสื อ เป็ นธุรกิจที่ยงั คงมีการเจริ ญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จึงส่ งผล
ให้มีผสู้ นใจเข้ามาในธุ รกิจสํานักพิมพ์โดยตลอด อีกทั้งธุรกิจสํานักพิมพ์เป็ นประเภทธุรกิจที่มีผปู ้ ระกอบการเป็ นจํานวน
มาก มีขนาดของผูป้ ระกอบการที่แตกต่างกันอย่างหลากหลาย ประกอบกับประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑ์หรื อ
หนังสื อ ก็มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายเช่นกัน ดังนั้น การประสบความสําเร็ จในการดําเนิ นธุ รกิจสํานักพิมพ์
ประกอบด้วยกับปัจจัยหลัก สรุ ปได้ดงั นี้
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ก) เนื้ อ หา เนื้ อ หาสาระของหนัง สื อ เป็ นปั จ จัย สํา คัญ ในการตัด สิ น ใจซื้ อ ของผูอ้ ่ า น ดัง นั้น สํา นัก พิ ม พ์ที่ ป ระสบ
ความสําเร็ จต้องมีการคัดเลือกเนื้อหาที่ตรงต่อความต้องการของผูอ้ ่านและสามารถสร้างความแตกต่างได้ภายใต้ทางเลือก
หลากหลายที่มีอยูใ่ นตลาด
ข) การบริ หารช่ องทางการจัดจําหน่ ายและสิ นค้ าคงคลัง สํานักพิมพ์ควรบริ หารช่องทางการจําหน่ายสิ นค้าที่สอดคล้อง
กับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่าง
เหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งควรบริ หารระดับของยอดคื น หนังสื อและสิ นค้าคงคลังให้เหมาะสมเพื่อลดเงิ นทุ น
หมุนเวียน
ค) พันธมิตรธุ รกิจ การเปลี่ ยนแปลงและการแข่งขันที่ เพิ่มขึ้ นทําให้สํานักพิมพ์จาํ เป็ นต้องปรั บตัวให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างทันท่วงที โดยนอกเหนื อจากการพึ่งพิงความสามารถในการแข่งขันของตนเองแล้ว สํานักพิมพ์อาจ
จําเป็ นต้องหาพันธมิตรธุ รกิจด้านต่างๆ เช่น สํานักพิมพ์เจ้าของลิขสิ ทธิ์ ชั้นนําในต่างประเทศ และตัวแทนจําหน่าย
หนังสื อขนาดใหญ่ เป็ นต้น
ในการผลิตและจัดจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์การ์ ตูนสําหรับเยาวชน กลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นหนึ่ งใน 5 สํานักพิมพ์ที่มียอด
จําหน่ายสู งที่สุดในประเทศไทย โดยสํานักพิมพ์คู่แข่ง 4 บริ ษทั ได้แก่ สํานักพิมพ์วิบูลย์กิจ สํานักพิมพ์สยามอินเตอร์
คอมิกส์ สํานักพิมพ์บูรพัฒน์ และสํานักพิมพ์บงกช พับลิชชิ่ง ซึ่ งสํานักพิมพ์ดงั กล่าวผลิตและจัดจําหน่ายหนังสื อการ์ ตูน
จากประเทศญี่ปุ่นเป็ นส่ วนใหญ่ และไม่มีร้านหนังสื อเป็ นของตนเอง ยกเว้นสํานักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกส์
ในการผลิตและจัดจําหน่ายหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ บริ ษทั ฯ มีสาํ นักพิมพ์ที่เป็ นคู่แข่งขันในตลาดแบ่งออกได้เป็ น
2 ประเภท คือ
ก) สํานักพิมพ์ที่ไม่มีร้านหนังสื อเป็ นของตนเอง เช่น สํานักพิมพ์ โพสต์บุ๊กส์ สํานักพิมพ์เอ็กซเปอร์ เน็ทบุ๊คส์ และ
สํานักพิมพ์สุขภาพใจ เป็ นต้น
ข) สํานักพิมพ์ที่มีร้านหนังสื อของตนเอง เช่น บมจ. ซี เอ็ดยูเคชัน่ สํานักพิมพ์ในเครื อ บมจ. อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง และ สํานักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ เป็ นต้น
4.2 ธุรกิจบริการเป็ นตัวแทนจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์จากต่ างประเทศ และบริการทีเ่ กีย่ วข้ อง
4.2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริ การ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจบริ การเป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์จากต่างประเทศชั้นนําและบริ การที่เกี่ยวข้อง
ผ่านตัวบริ ษทั ฯ เอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สิ่ งพิมพ์ที่บริ ษทั ฯ ให้บริ การมี ท้ งั หมด 150 หัว ประกอบด้วย
หนังสื อพิมพ์ภาษาต่างประเทศและนิ ตยสารภาษาต่างประเทศ และฐานข้อมูลออนไลน์ดงั รายชื่ อที่แสดงในตาราง
ด้านล่าง ซึ่ งธุ รกิ จดังกล่าวรวมถึงการเป็ นตัวแทนขายสมาชิ กและเป็ นตัวแทนขายโฆษณาให้กบั หนังสื อพิมพ์ The
Yomiuri Shimbun ฉบับที่พิมพ์ในประเทศไทย การรับจ้างพิมพ์โดยไม่มีลิขสิ ทธิ์ในสิ่ งพิมพ์ อาทิ หนังสื อพิมพ์ The Wall
Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbun รวมถึง การจัดส่ งให้แก่หนังสื อพิมพ์และนิตยสารอีกหลายฉบับด้วย
ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางด้านล่างเช่นกัน โดยการให้บริ การดังกล่าวของบริ ษทั ฯ เป็ นแบบ One Stop Service เพื่อ
ความสะดวกของเจ้าของสิ่ งพิมพ์ในการติดต่อประสานงาน และแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น สําหรับฐานข้อมูลออนไลน์
ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบดิจิตอลที่บริ ษทั ฯ เห็นว่าเป็ นแนวโน้มของหลายสํานักพิมพ์ จึงได้เริ่ มติดต่อเพื่อเป็ นตัวแทน
ขายสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ดว้ ยเช่นกัน ซึ่ งบริ ษทั ได้รับอนุญาตจาก Britannica ให้เป็ นตัวแทนเป็ นบริ ษทั แรก
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ลําดับที่
1

2

3
4

ประเภท/หมวด/ ชื่อหนังสื อ
หนังสื อพิมพ์
1. The Yomiuri Shimbun
2. The Wall Street Journal Asia
นิตยสาร
1. Automotive & Motorcycle
2. Business & Finance
3. Computer & Electronics
4. Entertainment
5. Health & Fitness
6. Home & Garden
7. Kids & Teens
8. Men
9. News & Current Affairs
10. Science & Nature
11. Sports & Recreation
12. Women
13. Cooking & Food
14. Travel & Vacation
หนังสื อ
1. Veg Haven Guidebooks
ฐานข้ อมูลออนไลน์
1. Britannica
รวมทั้งหมด

จํานวนหัว
2
1
1
146
7
15
6
11
7
7
25
3
19
6
5
20
9
6
1
1
1
1
150

บริการทีเ่ กีย่ วข้ องของบริษัทฯ *
1,2,3,4,5
1,2,4,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1,2,3,5
2,5
2,5
2,5
1,2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1,2,5
1
2

ที่มา: บริ ษทั ฯ
หมายเหตุ: * บริ การที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ฯ
1. ตัวแทนจําหน่ายวางร้าน 2. ตัวแทนขายสมาชิก 3. ตัวแทนขายโฆษณา 4. รับจ้างพิมพ์ 5. รับจ้างจัดส่ ง

4.2.2 ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
ในกรณี หนังสื อพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ซึ่ งเป็ นหนังสื อพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นนั้น กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายคือ ชาวญี่ปุ่นและ
ครอบครัวที่มาพํานักและทํางานในประเทศไทยทั้งชัว่ คราวและเป็ นระยะเวลานาน ซึ่ งมีการสมัครสมาชิกเป็ นรายเดือน
เท่านั้น ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้พยายามขยายตลาด โดยเพิ่มทางเลือกในการเป็ นสมาชิกระยะยาว เช่น 2 ปี 1 ปี และ 6 เดือน
เป็ นต้น ในส่ วนหนังสื อพิมพ์ The Wall Street Journal Asia กลุ่มเป้ าหมายคือ นักธุ รกิจชาวต่างชาติ นักธุ รกิจและ
ผูบ้ ริ หารระดับสูงชาวไทยที่ตอ้ งการได้รับข่าวสารข้อมูลอัพเดทในภูมิภาคเอเชีย และทัว่ โลก
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บริ ษทั ฯ ยังเดินหน้าขยายกลุ่มเป้ าหมายไปยังกลุ่มที่มีความสนใจนิตยสารต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถบริ การ
ลูกค้าได้ตรงกลุ่มมากขึ้น บริ ษทั ได้แบ่งสิ นค้าออกเป็ น 14 หมวด ดังนี้
Automotive & Motorcycle กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายส่ วนใหญ่ เป็ นเจ้าของร้านขายรถยนต์ และผูท้ ี่ชื่นชอบการขับรถ และผู ้
ที่ติดตามการออกรถรุ่ นใหม่ๆ
Business & Finance มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักเป็ นนักธุรกิจ และนักบัญชีการเงิน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่อยูใ่ น
ประเทศไทย แต่ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ กําลังขยายกลุ่มเป้ าหมายไปยังกลุ่มนักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาด้านธุรกิจ ซึ่ งปั จจุบนั มีความ
สนใจในนิตยสารภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
Computer & Electronics มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักเป็ นผูป้ ระกอบการด้านคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิ กส์ต่างๆ
รวมถึงคนทํางานด้าน IT นักศึกษา และบุคคลทัว่ ๆไปที่สนใจในด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารทุกชนิด
Entertainment มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลัก เป็ นกลุ่มวัยรุ่ นและวัยทํางานที่ชื่นชอบการติดตามข่าวของดารา ภาพยนตร์
และข่าวบันเทิงทัว่ ไป
Health & Fitness มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลัก เป็ นสถานประกอบการด้านสุ ขภาพ เช่น ร้านสปา ร้านอาหาร โรงพยาบาล
สถานที่ออกกําลังกาย และรวมถึงบุคคลทัว่ ไปที่รักสุ ขภาพ
Home & Garden มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลัก เป็ นพ่อบ้าน แม่บา้ น และคนทํางานที่สนใจในการตกแต่งบ้านและสวน
ของตนเอง และผูป้ ระกอบธุรกิจบ้านและสวน เพื่อดูแนวโน้มความต้องการของลูกค้า
Kids & Teens มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักเป็ นเยาวชน อายุ 7-19 ปี
Men มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักเป็ นผูช้ าย ที่ชอบติดตามดาราคนโปรดของตนเอง ผ่านภาพและเนื้อข่าวที่น่าสนใจ
News & Current Affairs มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักเป็ นนักธุรกิจ นักวิชาการ กลุ่มนักศึกษา ที่ชื่นชอบการติดตามข่าว
และสนใจในการวิเคราะห์ข่าวในเชิงลึก
Science & Nature มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักเป็ นนักวิชาการ นักธรรมชาตินิยม นักศึกษาที่สนใจวิทยาศาสตร์ และ
ธรรมชาติ
Sports & Recreation มี กลุ่มลูกค้า คื อ บุ คคลทุกเพศ ทุกวัยที่ รักในกี ฬาที่ ตนเองชื่ นชอบ เช่ น ฟุตบอล กอล์ฟ
บาสเกตบอล รวมถึงนักเดินทางที่สนใจสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
Women มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลัก เป็ นบุคลทัว่ ไปที่สนใจในเรื่ องแฟชัน่ ดารา ข่าวบันเทิ งต่างๆ กลุ่มลูกค้าส่ วนใหญ่
เป็ นผูห้ ญิง
Cooking & Food มีกลุ่มเป้ าหมายหลัก เป็ นแม่บา้ น และคนทํางานที่มีความสนใจทําอาหาร ต้องการหาความรู ้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับเมนูอาหาร และสาระน่ารู้ของอาหารต่างๆ
Travel & Vacation มีกลุ่มเป้ าหมายหลักเป็ นนักธุรกิจ และบุคคลทัว่ ไปที่ตอ้ งการข้อมูลแนะนําการท่องเที่ยว
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นอกจากนี้ บริ ษทั ยังรับจัดจําหน่ ายหนังสื อเล่ม โดยหนังสื อที่นาํ เข้ามาเป็ นหนังสื อประเภทไกด์บุ๊คแนะนํา
ร้านอาหารมังสวิรัติ เพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่มที่สนใจเรื่ องสุ ขภาพ
ปั จจุ บนั บริ ษทั ได้ขยายผลิ ตภัณฑ์ไปยังข้อมูลประเภทดิ จิตอล โดยเป็ นตัวแทนจําหน่ ายสมาชิ กฐานข้อมูล
ออนไลน์ให้กบั บริ ทานิกา้ (Britannica) ซึ่ งเป็ นแบรนด์ที่ได้รับความเชื่อถือมายาวนานในฐานะผูผ้ ลิตสารานุกรมคุณภาพ
โดยมีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โรงเรี ยนนานาชาติ และโรงเรี ยนสองภาษา
4.2.3 การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
การจัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศของบริ ษทั ฯ จะมีช่องทางการจําหน่ายที่แตกต่างกันไปตามที่สํานักพิมพ์
เจ้าของลิขสิ ทธิ์ ให้สิทธิ ไว้ในสัญญาการเป็ นตัวแทนจําหน่ายของแต่ละสิ่ งพิมพ์ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท
ดังนี้
ก) ร้านหนังสื อ และแผงหนังสื อ (Newsstand): บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายกระจายสิ่ งพิมพ์ไปที่ร้านหนังสื อ และแผง
หนังสื อให้แก่ผผู้ ลิตสิ่ งพิมพ์เพียงรายเดียวในประเทศไทย (Exclusive) ซึ่ งนําไปจําหน่ายต่อให้กบั ผูอ้ ่านโดยตรง ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ มีจุดกระจายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศผ่านช่องทางนี้รวมกันทั้งสิ้ นมากกว่า 400 แห่ง
ข) สมาชิ ก: บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการบอกรับสมาชิ กสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศ ซึ่ งระยะเวลาการเป็ นสมาชิ กนั้นมีความ
หลากหลายขึ้นกับประเภทหนังสื อพิมพ์ หรื อนิตยสาร เช่น ราย 1 เดือน ราย 1 ปี ราย 2 ปี เป็ นต้น สิ่ งพิมพ์ดงั กล่าวจะถูก
จัดส่ งถึงสถานที่ที่ผูเ้ ป็ นสมาชิ กระบุไว้ โดยผูจ้ ดั ส่ งที่บริ ษทั ฯ หรื อผูผ้ ลิ ตสิ่ งพิมพ์เป็ นผูจ้ า้ ง สําหรับสมาชิ กฐานข้อมูล
ออนไลน์จะเป็ นการสมัครแบบรายปี ในนามสถาบันการศึกษาเพื่อนักศึกษา หรื อนักเรี ยนในสถาบัน โดยเมื่อบอกรับเป็ น
สมาชิก บริ ษทั จะมีการประสานงานให้เปิ ดระบบฐานข้อมูลเพื่อสมาชิกเข้าใช้งานได้ผา่ นหน้าเว็บไซต์ที่กาํ หนด
ค) Bulk: ในช่องทางนี้ บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศหัวละหลายเล่มให้แก่ผซู ้ ้ื อเพียงรายเดียว เช่น
โรงแรม สายการบิน และองค์กรต่างๆ เป็ นต้น โดยสํานักพิมพ์เจ้าของสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศนั้นๆ จะมีการกําหนดลักษณะ
การจําหน่ายและจํานวนเล่มที่จาํ หน่ายในแบบ Bulk ที่แตกต่างกันไป
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ตารางแสดงรายละเอียดช่ องทางการจัดจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศหัวต่ างๆ ของบริษัทฯ
ลําดับ
ประเภท/หมวด/ ชื่อหนังสื อ
แผงหนังสื อและ
สมาชิก
ที่
ร้ านหนังสื อ
1
หนังสื อพิมพ์
1. The Yomiuri Shimbun
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
10. Science & Nature
x
11. Sports & Recreation
x
12. Women
x
13. Cooking & Food
x
14. Travel & Vacation
x
x
3
หนังสื อ
1. Veg Haven Southeast Asia
x
4
ฐานข้ อมูลออนไลน์
1. Britannica
x

Bulk

x

x

4.2.4 กลยุทธ์การแข่งขัน
สําหรับธุรกิจนี้ หากบริ ษทั ฯ สามารถทํายอดจําหน่ายได้เพิ่มขึ้น บริ ษทั ฯ จะได้รับค่าคอมมิชชัน่ หรื อส่ วนลดใน
สัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน บริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นการเพิ่มยอดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศที่บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทน
จําหน่ า ยอยู่แ ล้วในปั จ จุ บ ัน โดยการขยายช่ อ งทางการจัด จําหน่ า ยไปยังช่ อ งทางใหม่ ๆ เช่ น การจํา หน่ ายแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผา่ นเว็บไซต์ซ่ ึ งเป็ นการจัดจําหน่ายที่มีตน้ ทุนตํ่าและเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้รวดเร็ ว และการจําหน่ายผ่าน
ศูนย์บริ การการขายสมาชิก (Subscription Center) ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีแผนที่จะจัดตั้งขึ้นโดยรวบรวมสิ่ งพิมพ์ของบริ ษทั ฯ เอง
และพันธมิตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผอู้ ่าน เป็ นต้น
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อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มี เป้ าหมายในการเพิ่มการเป็ นตัวแทนจัดจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศหัวใหม่ โดย
มุ่งเน้นสิ่ งพิมพ์ดา้ นธุรกิจ และเพื่อตอบสนองความต้องการของผูอ้ ่านทุกกลุ่ม และเพิ่มความหลากหลายของสิ่ งพิมพ์ ใน
ปี 2555 บริ ษทั จึงได้แบ่งการขายสิ่ งพิมพ์ออกเป็ น 2 ประเภทคือหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสาร โดยในส่ วนของนิ ตยสารได้
แบ่งสิ นค้าออกเป็ น 14 กลุ่ม ดังนั้นพนักงานของบริ ษทั สามารถเจาะตลาดตามลูกค้าให้ตรงกลุ่มได้
บริ ษทั ฯ จะพิจารณาความต้องการของผูบ้ ริ โภคในประเทศไทยจากปริ มาณการขายตามแผงหนังสื อและร้าน
หนังสื อ เมื่ อบริ ษทั ฯ เห็ นแนวโน้มความเป็ นไปได้ในการทํากําไรจากการเป็ นตัวแทนจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์ดงั กล่าวแล้ว
บริ ษทั ฯ จะทําการติดต่อสํานักพิมพ์เจ้าของสิ่ งพิมพ์เพื่อขอเป็ นตัวแทนจําหน่ายต่อไป นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังมีกลยุทธ์
เฉพาะในแต่ละช่องทางการจัดจําหน่ายดังนี้
ก) ร้านหนังสื อ และแผงหนังสื อ (Newsstands)
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการติดต่อ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ร้านหนังสื อขนาดใหญ่เป็ นหลัก เนื่ องจากมี สาขามาก และ
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากกว่าร้านหนังสื อ หรื อแผงหนังสื อที่มีขนาดเล็ก
ข) สมาชิกแก่บุคคลทัว่ ไป (Subscription)
บริ ษทั ฯ มีการจัดกิจกรรมการตลาดโดยจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศอื่นๆ ให้แก่สมาชิกในราคาที่ต่าํ กว่าราคาหน้าปก
หรื อตํ่ากว่าราคาที่จาํ หน่าย ณ แผงหนังสื อ รวมถึงมีการมอบของสมนาคุณในกรณี สมัครเป็ นสมาชิกสิ่ งพิมพ์กบั บริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีการชักชวนให้ผอู้ ่านสมัครสมาชิกกับบริ ษทั ฯ โดยผ่านช่องทางหลักคือ การชักชวนทางโทรศัพท์ การ
ออกร้านในงานสัปดาห์หนังสื อ การโปรโมทผ่านเว็บไซต์ และการส่ งอีเมลและเอกสารไปยังผูอ้ ่านที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
โดยตรง เป็ นต้น
ค) สมาชิกแก่โรงแรม องค์กรทัว่ ไป (Bulk)
บริ ษทั ฯ มีทีมการขายที่ติดต่อกับสายการบิน โรงแรม สถาบันการศึกษา และ องค์กรอื่นๆ โดยตรงเพื่อชักชวนให้องค์กร
เหล่านั้นซื้ อสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศแบบ Bulk จากบริ ษทั ฯ
4.2.5 บริ การจัดพิมพ์ จัดส่ งและกระจายสิ นค้า
ปั จจุบนั สํานักพิมพ์เจ้าของหนังสื อพิมพ์ The Yomiuri Shimbun และ The Wall Street Journal Asia ได้วา่ จ้าง
บริ ษทั ฯ ให้ดาํ เนินการจัดพิมพ์หนังสื อพิมพ์ โดยบริ ษทั ฯ ได้ใช้บริ การโรงพิมพ์ในเครื อเนชัน่ ได้แก่ บริ ษทั ดับบลิวพีเอส
(ประเทศไทย) จํากัด ในการจัดพิมพ์หนังสื อพิมพ์ดงั กล่าว หลังจากนั้นสํานักพิมพ์เจ้าของสิ่ งพิมพ์ท้ งั สอง ได้ว่าจ้าง
บริ ษทั ฯ กระจายหนังสื อพิมพ์ตามช่องทางการจําหน่ายต่างๆ โดยบริ ษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ ได้แก่ บริ ษทั
เอ็นเอ็มแอล จํากัด เป็ นผูก้ ระจายหนังสื อให้ ในส่ วนของนิตยสารต่างประเทศนั้น สํานักพิมพ์เจ้าของสิ่ งพิมพ์จะผลิตใน
ต่างประเทศ และจัดส่ งให้แก่ลกู ค้าโดยว่าจ้างบริ ษทั ฯ หรื อผูจ้ ดั ส่ งรายอื่น
สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศ
ในการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศ บริ ษทั ฯ จะทําสัญญาเป็ นตัวแทนจําหน่ายกับเจ้าของสิ่ งพิมพ์
ซึ่ งเป็ นสํานักพิมพ์ต่างประเทศจํานวนหลายราย โดยส่ วนใหญ่มีระยะเวลา 1 ปี สําหรับสัญญาตัวแทนจําหน่ ายนิ ตยสาร
และมีสิทธิ ต่ออายุสัญญาได้ในราคาและเงื่อนไขเดิม สําหรับสัญญาตัวแทนจําหน่ายหนังสื อพิมพ์จะหมดอายุเมื่อมีการ
ยกเลิกสัญญา ทั้งนี้ เจ้าของสิ่ งพิมพ์สามารถยกเลิ กสัญญาได้ หากกลุ่มบริ ษทั ฯ ทําผิดสัญญา และ/หรื อมี ปัญหาด้าน
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การเงิ น และ/หรื อ อยู่ใ นสถานะล้ม ละลาย และ/หรื อ เมื่ อ มี ก ารแจ้ง อี ก ฝ่ ายล่ว งหน้า เป็ นต้น โดยบริ ษ ัท ฯ จะได้รั บ
ค่าตอบแทนเป็ นสัดส่ วนของปริ มาณที่จาํ หน่าย และค่าคอมมิชชัน่ จากการขายสมาชิก
4.2.6 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศ
ยอดการจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์จากต่างประเทศรวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั การเติบโตของกลุ่ม
ลูกค้าของสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศ ซึ่ งสามารถแบ่งได้เป็ น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่
ก) กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาพักในโรงแรมต่างๆ ทัว่ ประเทศไทย ถือเป็ นกลุ่มลูกค้าหลักในการจําหน่าย
หนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารต่างประเทศของบริ ษทั ฯ จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย คาดว่าปี 2555 มี
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยจํานวน 21.6 ล้านคน ซึ่ งเพิ่มขึ้น 2.5 ล้านคนจากปี 2554 โดยมีอตั ราเติบโตที่
ร้อยละ 13
ข) กลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย

ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยเป็ นเวลา 1 เดือนขึ้นไป ถือเป็ นกลุ่มลูกค้าสําคัญที่สนใจอ่านนิ ตยสารและ
หนังสื อพิมพ์จากต่างประเทศ จากข้อมูลสํานักตรวจคนเข้าเมือง พบว่าในปี 2555 ชาวต่างชาติที่อาศัยชัว่ คราวในประเทศ
ไทยซึ่ งรวมถึงผูม้ ี ถิ่นที่ อยู่ในประเทศไทย ผูท้ ี่ เข้ามาประกอบธุ รกิ จ นักการทูต และข้าราชการ เป็ นต้น มี จาํ นวนรวม
ประมาณ 2,374,584 คน เพิ่มขึ้น 454,390 คนจากปี 2554 โดยมีอตั ราเติบโตที่ร้อยละ 24
ค) กลุ่มคนไทยที่สนใจสิ่ งพิมพ์จากต่างประเทศ
คนไทยกลุ่มวัยทํางานและนักธุรกิจ ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีกาํ ลังซื้ อสู ง และนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไปที่ให้ความ
สนใจข่าวสารต่างประเทศ ถื อเป็ นกลุ่มลูกค้าสําคัญที่ สนใจอ่านนิ ตยสารและหนังสื อพิมพ์จากต่างประเทศ ซึ่ งลูกค้า
กลุ่มนี้มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่ อยๆ
ง) กลุ่มสถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยทัว่ ไปเริ่ มแบ่งงบประมาณเพื่อการซื้ อสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิ กส์ มากขึ้ น
รวมถึงการรับฐานข้อมูลเพื่อการสื บค้นในสาขาวิชาต่างๆ จํานวนสถาบันทั้งในสังกัดรัฐและเอกชนมีท้ งั สิ้ น 146 แห่ ง
สําหรับโรงเรี ยนนานาชาติได้มีการนําเทคโนโลยีทนั สมัยอย่างกระดานอัจฉริ ยะ (Smart Board) มาใช้ในห้องเรี ยน ซึ่ งทํา
ให้ความต้องการดิจิตอลคอนเทนท์ที่ใช้งานบนกระดานอัจฉริ ยะมีมากขึ้นตามไปด้วย โรงเรี ยนสองภาษาก็เริ่ มมีแนวทาง
ที่ คล้ายกัน ตลาดดิ จิตอลคอนเทนท์จึงนับว่ามี โอกาสที่ ดีในการเติบโต ในขณะที่ ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านการจัดเก็บ หรื อ
ลอจิสติกส์
ในส่ วนสภาวะการแข่งขันของธุ รกิจบริ การเป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์จากต่างประเทศประเภทสมาชิกนั้น
นับว่ามีคู่แข่งน้อยราย โดยมีคู่แข่งหลักจํานวน 3 ราย ได้แก่ บจก. แมกกาซี น อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) บมจ.
โพสต์ พับลิชชิ่ง และกลุ่ม บจก. นิวสเปเปอร์ ไดเร็ คท์ ส่ วนตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ประเภทแผงหนังสื อหรื อร้านค้า มี
คู่แข่งจํานวนหลายราย ซึ่ งประกอบด้วยคู่แข่งที่เป็ นร้านหนังสื อขนาดใหญ่ที่มีจาํ นวนหลายสาขา เช่น บริ ษทั เอเซี ยบุ๊คส์
จํากัด และคู่แข่งรายย่อยอื่นๆ เป็ นต้น
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4.3 สายธุรกิจดิจิตอล
ลักษณะของการให้ บริการ
4.3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
1.1.1 ดําเนินธุ รกิจการผลิตและจัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิ กส์หลากหลายแนวที่สอดคล้องกับรสนิ ยมการอ่านในแต่
ละไลฟ์ สไตล์ ดังนี้
การบริหารและการจัดการ (Business and Management)
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริ หารและการจัดการ รวมถึงเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี
การตลาด ภาษี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ภาษา (Language)
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านภาษา
ศาสนาและปรัชญา (Religion and Philosophy)
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความเชื่อ คําสอนทางศาสนา และปรัชญา
นวนิยาย และวรรณกรรม (Fiction & Literature)
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์แนวนวนิยายและวรรณกรรมของนักเขียนไทย และนักเขียนต่างประเทศที่แปลเป็ นภาษาไทย
การ์ ตูน (Comics)
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์แนวการ์ ตนู ที่ให้ความบันเทิง ความเพลิดเพลินในการอ่านสําหรับเด็กและเยาวชน
นิทาน (Story Book)
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์แนวนิทานที่ให้ความบันเทิง ความเพลิดเพลินในการอ่านสําหรับเด็กและเยาวชน
หมวดทัว่ ไป (General Interest)
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาหลากหลาย ครอบคลุมความสนใจด้านต่างๆ อาทิ สุ ขภาพและความงาม อาหาร การ
พัฒนาตนเอง ไลฟ์ สไตล์ ท่องเที่ยว และชีวติ คนดัง
1.1.2 ดําเนิ นธุรกิจการผลิตและจัดจําหน่ายแอพพลิเคชัน่ ในรู ปแบบมัลติมีเดีย อาทิการสอนทําอาหาร, ฝึ กโยคะ และการ
พัฒนาภาษา
4.3.2 ลูกค้ ากลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักคือผูท้ ี่มีอายุ 15-35 ปี เป็ นผูร้ ักการอ่านหนังสื อในแนวต่างๆ เป็ นคนรุ่ นใหม่ที่มีไลฟ์ สไตล์ชอบ
การอ่านหนังสื อในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์และซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
4.3.3 การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ทําการจัดจําหน่ายผ่านช่องทางการจําหน่ายประเภทต่างๆ ดังนี้
แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ - เป็ นช่องทางจัดจําหน่ายผ่านระบบปฏิบตั ิการของ Apple และ Android
แอพพลิเคชั่นของพันธมิตร - เป็ นช่องทางจัดจําหน่ายผ่านระบบปฏิบตั ิการของ Apple และ Android
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เว็บไซต์ - เป็ นช่องทางจัดจําหน่ายผ่านเว็บไซต์ของพันธมิตร
บูธจําหน่ ายหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ - เป็ นการจัดบูธจําหน่ายหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์แก่ผอู ้ ่านโดยตรงในงานต่างๆ ที่สาํ คัญ
เช่น งานสัปดาห์หนังสื อแห่งชาติ และงานมหกรรมหนังสื อระดับชาติ เป็ นต้น
4.3.4 กลยุทธ์ การแข่ งขัน
1) พัฒนา คัดเลือกสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิ กส์ที่มีคุณภาพ โดยให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการและไลฟ์
สไตล์ของผูบ้ ริ โภค
2) ดําเนินการทํารายการส่ งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่อง และทํากิจกรรมส่ งเสริ มการขายร่ วมกับพันธมิตร
3) ดําเนิ นการทําการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านสื่ อต่างๆเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายอย่าง
ต่อเนื่อง
4) ดําเนินการทํากิจกรรมการตลาดเพื่อสื่ อสารไปถึงลูกค้าในการสร้างการรับรู ้ และการจําหน่ายสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
4.3.5 ภาวะอุตสาหกรรมการแข่ งขันธุรกิจดิจิตอล
อุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิ กส์ของประเทศไทยอยูใ่ นช่วงเริ่ มต้น สภาวะการแข่งขันทางธุ รกิจยังไม่สูง
แนวโน้มผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์แบบพกพาต่างๆ ในการ
ค้นหาข้อมูลมากขึ้นเรื่ อยๆ รวมถึงการสื่ อสารในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และการอ่านหนังสื อผ่านอุปกรณ์ต่างๆ อีกทั้ง
ผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ตและโทรศัพท์มือถือต่างแข่งขันกันลงทุนในการพัฒนาเครื อข่ายเพื่อให้ผบู้ ริ โภคสามารถใช้งาน
ได้อย่างรวดเร็ ว และเปิ ดตัวโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ แบบพกพารุ่ นใหม่ และระบบปฏิบตั ิ การที่รองรั บการใช้งานกับ
สิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
แต่ละสํานักพิมพ์ให้ความสนใจในการทําสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิ กส์ อย่างมาก โดยผลิตสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิ กส์
หลากหลายแนว เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในแต่ละไลฟ์ สไตล์ อาทิ แนวบริ หารและการจัดการ,
สุ ขภาพ, อาหาร, ท่องเที่ยว, ภาษา, ศาสนา, จิตวิทยา, ชีวประวัติ, วรรณกรรม, รถยนต์, คอมพิวเตอร์ . ตกแต่งบ้าน,
การ์ตนู และอื่นๆ
ช่องทางการจําหน่ายสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิ กส์เริ่ มขยายตัวมากขึ้น ทั้งร้านหนังสื อ สํานักพิมพ์ ผูใ้ ห้บริ การมือถือ
บริ ษัท พัฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น ได้ ล งทุ น พัฒ นาจํา หน่ า ยสิ่ งพิ ม พ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น และเว็ บ ไซต์
สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเริ่ มให้ความสนใจในการทําแอพพลิเคชัน่ สิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง เพื่อให้
นักศึกษาดาวน์โหลดสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยและสํานักพิมพ์ต่างๆ เพื่อการศึกษา
โดยภาพรวม อุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิ กส์ ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเติบโตสู งมากในอนาคต
ด้วยปั จจัยต่างๆ ทั้งพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเอง การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาอุปกรณ์พกพา การลงทุนพัฒนาสิ่ งพิมพ์
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ข ององค์ก รต่ า งๆ ซึ่ งจะทํา ให้ผูบ้ ริ โ ภคเข้า ถึ ง สิ่ ง พิ ม พ์อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ส ะดวกสบายและมี ค วาม
หลากหลายมากกว่าเดิม

40

บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

4.4 ธุรกิจโทรทัศน์ ดาวเทียมสํ าหรับเยาวชน
4.4.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
พื้นฐานของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ที่อยู่ในธุ รกิจสิ่ งพิมพ์ ในขณะที่พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไป กลุ่ม
บริ ษทั ฯ จึ งรุ กเข้ามาในธุ รกิจโทรทัศน์ เพื่อก้าวทันผูบ้ ริ โภค รวมถึงยังเป็ นช่องทางในการส่ งเสริ มธุ รกิจสิ่ งพิมพ์ที่มีอยู่
รวมถึงการวางแนวทางธุรกิจในอนาคตเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างครบวงจรโดยมีแผนจัดทําช่องโทรทัศน์ดาวเทียม
ผ่านระบบ C Band สําหรับเยาวชนอายุ 4-12 ปี โดยเน้นการทํารายการให้มีความสนุก ได้สาระอย่างสร้างสรรค์ โดยตั้ง
พันธกิจไว้วา่ จะเป็ น “Kid’s better TV for a better world tomorrow” ประกอบกับความเชื่อที่วา่ ทีวีเป็ นผูป้ กครองคนที่
สามของเด็กรองจากพ่อแม่ และครู จึงทําให้เกิดความหลากหลายด้วยวิธีการนําเสนอและสื่ อสารกับเด็ก ทั้งนี้ ยงั มีการคัด
กรองรายการที่เหมาะสมกับเด็กวัยต่างๆ ที่รวมทั้งความบันเทิงและสาระความรู้มาอยูด่ ว้ ยกันอย่างลงตัว
4.4.2 ภาวะตลาดอุตสาหกรรมและการแข่ งขันในธุรกิจโทรทัศน์ ดาวเทียม
สําหรับปี 2555 นับเป็ นปี ที่ตลาดอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไม่ได้จาํ กัดอยูแ่ ค่การแข่งขันระหว่างแพลตฟอร์ มการ
รั บ ชมโทรทัศ น์ เ ดี ย วกัน แต่ ย งั รวมไปถึ ง การแข่ ง ขัน กัน อย่า งรุ นแรงและร่ ว มมื อ กัน ข้า มแพลตฟอร์ ม ระหว่ า ง
ผูป้ ระกอบการทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็ นฟรี ทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม และเคเบิลทีวี ซึ่ งรวมถึงไปกระแสของทีวีดิจิตอล ซึ่ ง
กําลังจะเข้ามามีบทบาทเป็ นอีกทางเลือก ที่ยอ่ มส่ งผลถึงภาพการแข่งขันของธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมในปี 2556
จากการสํารวจของบริ ษทั เอจี บี นี ลเส็ น (ประเทศไทย) จํากัด พบว่าอัตราส่ วนของผูช้ มโทรทัศน์ผ่านจาน
ดาวเทียมและเคเบิลทีวีมีมากถึงร้อยละ 50 ของจํานวนครัวเรื อนทั้งหมด ซึ่ งในประเทศไทยมีจาํ นวนครัวเรื อนประมาณ
11 ล้านครัวเรื อน หรื อสามารถเข้าถึงคนดูมากกว่า 38.5 ล้านคน (1 ครอบครัวมีจาํ นวนสมาชิกเฉลี่ย 3.5 คน) ซึ่ งทําให้การ
รับชมโทรทัศน์ 6 ช่องฟรี ทีวี และช่องทีวดี าวเทียม มีฐานผูช้ มที่ไม่แตกต่างกัน
อัตราการเพิ่มของเคเบิลทีวีดาวเทียมและจานดาวเทียมในปี 2555 มีประมาณร้อยละ 0.7-1 ต่อเดือน หรื อ
เพิ่มขึ้ นประมาณเดื อนละ 150,000-200,000 ครั วเรื อน หรื อปี ละประมาณ 2-2.4 ล้านครั วเรื อน โดยอยู่ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล 2.2 ล้านครัวเรื อนคิดเป็ นร้อยละ 56 ของครัวเรื อนที่มีเคเบิลทีวีและจานดาวเทียม
หมายความว่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15 ถือเป็ นปี ที่มีอตั ราการเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปี ก่อนหน้า
สําหรับในเขตเทศบาลหรื ออําเภอเมืองของทุกจังหวัด มีจาํ นวนเพิ่มขึ้น 3.5 ล้านครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 57
ของครัวเรื อนทั้งหมด หรื อคือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 โดยส่ วนใหญ่เป็ นการติดตั้งเคเบิลทีวี
สถานการณ์ดงั กล่าวจึงทําให้ผเู้ ป็ นเจ้าของคอนเทนท์รายใหญ่ ไม่วา่ จะเป็ นในกลุ่มเอ็นเทอร์ เทนเมนต์ หรื อกลุ่ม
หนังสื อพิมพ์ต่างมองเห็นโอกาสในการแข่งขัน ลงทุนเปิ ดช่องทีวีดาวเทียมอย่างต่อเนื่ องในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา โดยต่าง
พยายามสร้ างความแข็งแกร่ งทั้งด้านคอนเทนท์และการตลาด เพื่อเข้าสู่ การเป็ นผูน้ าํ ในอุตสาหกรรมนี้ การแข่งขันที่
รุ นแรงและการเพิ่มขึ้นของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวีในตลาดปั จจุบนั ทําให้ผบู้ ริ โภคซึ่ งเป็ นผูช้ ม มีอาํ นาจใน
การตัดสิ นใจเลือกรับชมรายการที่ตรงกับความต้องการของตัวเองมากที่สุด เลือกชมช่องรายการที่มีคุณภาพสร้างสรรค์
และปฏิเสธช่องรายการที่ไม่มีคุณภาพออกไป
สําหรับภาพรวมของอุตสาหกรรมโฆษณาปี 2555 บริ ษทั เอจีบี นีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด ได้รายงานการใช้
งบประมาณโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ ว่ามีมูลค่า 135,428 ล้านบาท ซึ่ งเติบโตจากปี ก่อนร้อยละ 12.42 โดยทุกสื่ อมีอตั ราการ
เติบโตเพิ่มขึ้น ประกอบด้วยสื่ อโทรทัศน์ มูลค่า 68,105 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 9.43 หรื อมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 5,860 ล้าน
บาทเมื่อเทียบกับปี ก่อน
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สําหรับสื่ อเคเบิลทีวีและโทรทัศน์ดาวเทียม ในปี 2555 มีการใช้เงินโฆษณาต่อเดือนราว 800 ล้านบาท หรื อทั้ง
ปี ประมาณ 9,600 ล้านบาท ส่ วนในปี 2556 คาดการณ์วา่ จะมีเงินโฆษณาเพิ่มขึ้นร้อยละ 25-30 และจากการขยายตัวของ
ช่องโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี ทีวีดิจิตอล ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลต่อภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาปี 2556 ใน
ทางบวก เนื่ องจากจะทําให้เกิดสื่ อทางเลือกที่มากขึ้น ประกอบกับลูกค้าซึ่ งเป็ นเจ้าของสิ นค้าในท้องถิ่นต่างๆ ก็หนั มาให้
ความสําคัญในการใช้สื่อเพื่อสร้างแบรนด์ เพื่อเตรี ยมตัวรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (เออีซี) ในปี 2558 ซึ่ ง
คาดว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณด้านการสื่ อสารและการโฆษณาเพิ่มขึ้นในปี นี้
โดยภาพรวมจะเห็นได้ชดั เจนว่าอัตราการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียม และการจัดสรรเม็ด
เงิ น โฆษณาในสื่ อ โทรทัศ น์ ย งั คงเพิ่ ม ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง จึ ง เป็ นโอกาสในการทํา การตลาดที่ ชัด เจน แม่ น ยํา ไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายซึ่ งเป็ นเด็กและผูป้ กครอง รวมถึงการพัฒนาในส่ วนของคอนเทนท์ให้มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการ
ของผูช้ ม รวมไปถึงการดึงงบประมาณเงินโฆษณาจากลูกค้าเอเจนซี่ ที่ตอ้ งการสื่ อสารประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การ
ไปยังกลุ่มเป้ าหมายดังกล่าว
4.5 ธุรกิจการบริหารลิขสิ ทธิ์ (Character Management)
4.5.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
กลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจเป็ นตัวแทนลิขสิ ทธิ์ของคาร์แรคเตอร์การ์ตนู ต่างๆ ที่มีชื่อเสี ยงและได้รับความนิยม
จากต่างประเทศ เพื่อมาบริ หารสิ ทธิของคาร์แรคเตอร์การ์ ตนู นั้นๆ ให้กบั ผูผ้ ลิตสิ นค้าที่สนใจซื้ อลิขสิ ทธิ์ เพื่อนําไปผลิต
เป็ นสิ นค้าต่างๆ สําหรับจัดจําหน่ายภายในประเทศไทย รวมถึงเจ้าของผลิตภัณฑ์ และห้างค้าปลีก ที่สนใจซื้ อลิขสิ ทธิ์เพื่อ
กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย นอกจากนี้ยงั รวมถึงการทําการตลาดเพื่อส่ งเสริ มให้คาร์แรคเตอร์การ์ตูนต่างๆ ที่บริ ษทั ฯ ดูแล
อยูใ่ ห้เป็ นที่รู้จกั และได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลายมากยิง่ ขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็ นการสนับสนุนให้สินค้าลิขสิ ทธิ์
ต่างๆ เกิดการบริ โภคมากขึ้น ส่ งผลให้มียอดขายที่ดี และเติบโตขึ้นตามลําดับ ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะได้รับผลตอบแทนกลับคืน
มาในรู ปแบบของค่าลิขสิ ทธิ์ ณ ปัจจุบนั คาร์แรคเตอร์การ์ ตนู ลิขสิ ทธิ์ที่บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิในการเป็ นตัวแทนสําหรับ
ประเทศไทย มีดงั นี้
1) CANIMALS (แคนนิมอลส์ )
CANIMALS เป็ นคาร์ แรคเตอร์ การ์ ตูนที่มีตน้ กําเนิ ดจากประเทศเกาหลีใต้ ได้รับความนิ ยมมากในประเทศ
เกาหลีใต้เอง และประเทศต่างๆในแถบยุโรป รวมถึงตะวันออกกลาง เนื่ องจากความน่ารัก และโดดเด่นด้วยรู ปแบบตัว
การ์ ตูนที่แตกต่างจากคาร์ แรคเตอร์ การ์ ตูนอื่นๆที่มีอยูใ่ นตลาดปั จจุบนั รวมถึงมีแอนิ เมชัน่ ที่มีความสนุกสนาน รวมถึง
สิ นค้าลิขสิ ทธิ์ ที่ มีคุณภาพ ดี ไซน์สวยงาม ที่ ยิ่งช่วยส่ งเสริ มให้ CANIMALS เป็ นที่รู้จกั และได้รับการตอบรับจาก
กลุ่ม เป้ าหมายเป็ นอย่างดี รวมถึ ง การพัฒนาตัว การ์ ตูน ไปในแพลตฟอร์ ม ต่า งๆ เช่ น เกมแอพพลิ เ คชั่น บนเฟซบุ๊ ค
CANTASIA, สติ๊กเกอร์ ลายแคนนิ มอลส์ที่ใช้ในโปรแกรมสนทนาทางโทรศัพท์ LINE เป็ นต้น ซึ่ งกิจกรรมดังกล่าวมี
ส่ วนช่วยให้คาร์แรคเตอร์การ์ตนู แคนนิมอลส์เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้กว้าง และมีจาํ นวนมากขึ้น
2) YooHoo & Friends (ยูฮูแอนด์ เฟรนด์ )
YooHoo & Friends เป็ นคาร์ แรคเตอร์ การ์ ตูนที่มีตน้ กําเนิ ดจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่ งได้รับความนิ ยมมาจาก
สิ นค้าตุ๊กตาผ้าขน ที่ปัจจุบนั มีการจําหน่ ายที่กระจายไปมากกว่า 50 ประเทศทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย นอกจากนี้
YooHoo & Friends ยังได้พฒั นาในส่ วนของแอนิเมชัน่ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูท้ ี่ชื่นชอบ และหลงรักตัว
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การ์ ตูนฯดังกล่าว โดยเนื้ อหาในการ์ ตูนแอนิ เมชัน่ ได้สอดแทรกแง่คิดในเรื่ องของมิตรภาพ ความสามัคคี ความเสี ยสละ
รวมถึงการให้ความรู ้เกี่ยวกับสัตว์ประเภทต่างๆ โดยใช้เป็ นคาร์ แรคเตอร์ การ์ ตูน YooHoo & Friends ในการดําเนินเรื่ อง
โดยจะมี การสรุ ปท้ายเรื่ องว่าตัวการ์ ตูนแต่ละตัว มี ที่มาจากสัตว์ประเภทใด ซึ่ งเป็ นประโยชน์สําหรั บผูช้ ม ในส่ วน
ประเทศไทยนั้น บริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมความพร้อมให้กบั คาร์ แรคเตอร์ การ์ ตูน YooHoo & Friends เพื่อที่จะเปิ ดตัวลิขสิ ทธิ์
โดยการออกอากาศการ์ตนู แอนิเมชัน่ ที่ช่อง KidZone และวางตลาดหนังสื อเสริ มทักษะภายในครึ่ งแรกของปี 2556 นี้
4.5.2. ลูกค้ ากลุ่มเป้ าหมาย
ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายของธุรกิจลิขสิ ทธิ์ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก คือ
 กลุ่มบริ ษท
ั ผูผ้ ลิตสิ นค้าประเภทต่างๆ
 กลุ่มบริ ษท
ั เจ้าของผลิตภัณฑ์
 กลุ่มห้างสรรพสิ นค้า และห้างค้าปลีก
โดยกลุ่มเป้ าหมายเหล่านี้ มีความต้องการที่จะนําลิขสิ ทธิ์ คาร์ แรคเตอร์ การ์ ตูนไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึง
กัน คือ ต้องการซื้ อลิขสิ ทธิ์ ไปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั สิ นค้า หรื อผลิตภัณฑ์ของตนเอง ให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจาก
คู่แข่งในตลาด ซึ่ งคาดหวังให้ยอดขายของตนเองเติบโตมากยิง่ ขึ้น
4.5.3. การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
สําหรับช่องทางการจัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์คาร์ แรคเตอร์การ์ตนู นั้น บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นที่จะเข้าไปนําเสนอลิขสิ ทธิ์ ให้กบั
บริ ษทั ผูผ้ ลิต, เจ้าของผลิตภัณฑ์ และห้างค้าปลีกโดยตรง เพราะลักษณะของธุ รกิจลิขสิ ทธิ์ แตกต่างจากสิ นค้าอุปโภค
บริ โภคทัว่ ไป
4.5.4. กลยุทธ์ การแข่ งขัน
1) คัดเลือกคาร์แรคเตอร์การ์ตนู ลิขสิ ทธิ์ที่โด่งดัง และได้รับความนิยมในต่างประเทศ
2) คัดเลือกคาร์ แรคเตอร์ การ์ ตูนลิขสิ ทธิ์ ที่มีแอนิเมชัน่ เพราะเป็ นตัวช่วยสําคัญที่จะทําให้ตวั การ์ ตูนลิขสิ ทธิ์ นั้นๆ เป็ นที่
รู ้จกั ในวงกว้างอย่างรวดเร็ ว
3) ใช้สื่อจากกลุ่มบริ ษทั ในเครื อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์คาร์แรคเตอร์การ์ตนู ลิขสิ ทธิ์
4) สร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดที่โดดเด่น และแตกต่างเพื่อให้ผบู้ ริ โภครู้จกั และเกิดการจดจําคาร์ แรคเตอร์ การ์ ตูน
ให้มากขึ้น
5) หาคู่คา้ ที่มีศกั ยภาพ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์คาร์ แรคเตอร์ การ์ ตูนผ่านการทํารายการส่ งเสริ มการขาย และกิจกรรม
ทางการตลาดอื่นๆ
6) จัดกิจกรรมและ School Tour เพื่อแนะนําและประชาสัมพันธ์คาร์ แรคเตอร์ การ์ ตูนกับผูบ้ ริ โภคโดยตรง ซึ่ งเป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริ โภคได้สัมผัสตัวการ์ตนู อย่างใกล้ชิด ทําให้เกิดการยอมรับจากผูบ้ ริ โภค
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4.5.5. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันในธุรกิจการบริหารลิขสิ ทธิ์
ธุ รกิจการบริ หารลิขสิ ทธิ์ เป็ นธุ รกิ จที่มีความน่ าสนใจ เนื่ องมาจากตัวเลขรวมในตลาดที่ มีมูลค่าสู ง และยังมี
อัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบนั มีคู่แข่งที่มีความได้เปรี ยบในการดําเนินธุรกิจเป็ นตัวแทนลิขสิ ทธิ์ จํานวนมาก
เพราะคาร์ แรคเตอร์ การ์ ตูนที่คู่แข่งได้รับสิ ทธิ ให้ดูแลเป็ นที่รู้จกั และได้รับความนิ ยมในระดับนานาชาติ โดยมีประเด็น
หลักของสถานการณ์ตลาดและการแข่งขัน ดังนี้ คือ
1) คาร์ แ รคเตอร์ ก าร์ ตู น ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มในประเทศไทยในปั จ จุ บัน ส่ ว นใหญ่ ม าจากค่ า ยยัก ษ์ใ หญ่ ป ระเทศ
สหรัฐอเมริ กา และประเทศญี่ปุ่น อาทิเช่น วอลต์ ดิสนีย,์ วอร์ เนอร์ บรอส, มาร์ เวล, ซานริ โอ้, โดราเอมอน, ดราก้อน
บอล, อุลตร้าแมน, อาราเล่, นารุ โตะ และอื่นๆ
2) คาร์ แรคเตอร์ การ์ ตูนดังกล่าวข้างต้นถื อเป็ นคาร์ แรคเตอร์ การ์ ตูนที่ มีความเป็ นอมตะ โด่งดังมาตั้งแต่อดี ตจนถึ ง
ปั จจุบนั บวกกับความแข็งแกร่ งของแผนการตลาดที่ชดั เจน, แม่นยํา และที่สาํ คัญคือมีความต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก
มีการออกอากาศแอนิเมชัน่ ทางโทรทัศน์ หรื อมีภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ เข้ามาฉายที่ประเทศไทยทุกปี รวมไปถึงการจัด
กิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ สิ่ งเหล่านี้ ยิ่งตอกยํ้าภาพความสําเร็ จของคาร์ แรคเตอร์ การ์ ตูนนั้นๆ ในสายตาของผูบ้ ริ โภคได้เป็ น
อย่างดี
3) ในเชิงของสิ นค้าลิขสิ ทธิ์ คาร์ แรคเตอร์ การ์ ตูนชื่อดัง สาเหตุที่ยงั คงได้รับความนิยมจากผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่อง เพราะ
ค่ายการ์ ตูนยักษ์ใหญ่ต่างๆ ได้มีการพัฒนากราฟิ กอาร์ ตเวิร์กของตัวการ์ ตูนเหล่านั้นให้มีความทันสมัย หลากหลาย
ตอบโจทย์ได้ทุกกลุ่มเป้ าหมายตั้งแต่แรกเกิด จนถึงวัยทํางาน ซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญที่ทาํ ให้ผปู้ ระกอบการต่างๆ เล็งเห็น
โอกาสในการทําธุ รกิจจากการซื้ อสิ ทธิ เพื่อผลิตเป็ นสิ นค้า และทํารายการส่ งเสริ มการขายต่างๆ มากมายดังที่ได้เห็น
ในตลาด
4) เนื่ องจากมูลค่ารวมของตลาดลิขสิ ทธิ์ ในประเทศไทยมีมูลค่าสู งถึงหมื่นล้านบาท ทําให้มีผสู้ นใจที่จะเข้ามาแบ่งเม็ด
เงินที่ ได้จากค่าลิขสิ ทธิ์ เป็ นจํานวนมาก ไม่เว้นแม้กระทัง่ คาร์ แรคเตอร์ การ์ ตูนที่ ผลิตโดยบริ ษทั คนไทย อาทิ ก้าน
กล้วย, ปังปอนด์, เชลล์ดอน, เบิร์ดแลนด์, บลัดดี้ บันนี และอื่นๆ อีกมากมาย
5) นอกจากนั้น ในปี ที่ผา่ นมา ยังมีคาร์ แรคเตอร์ การ์ ตูนหน้าใหม่ที่โด่งดังมาจากเกมส์แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือ
อาทิ Angry Birds, Plants VS Zombies ฯลฯ ที่ขยายฐานลูกค้าจากผูท้ ี่ใช้โทรศัพท์มือถือไปสู่ กลุ่มผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป ด้วย
การนําคาร์ แรคเตอร์ การ์ ตูนดังกล่าวไปผลิ ตเป็ นสิ นค้า โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ เป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักของสิ นค้า
ลิขสิ ทธิ์ ซึ่ งถือเป็ นการเข้ามาสู่ธุรกิจลิขสิ ทธิ์ในรู ปแบบใหม่ท่ีมีความน่าสนใจ
โดยภาพรวมจะเห็ นได้ชัดเจนว่า ธุ รกิ จการบริ หารลิ ขสิ ทธิ์ ในประเทศไทยมี การแข่งขันที่ สูงมาก แต่ก็ยงั มี
ช่องทางที่จะหารายได้จากธุ รกิจลิขสิ ทธิ์ หากเรามีคาร์ แรคเตอร์ การ์ ตูนที่มีศกั ยภาพ บวกกับการทําการตลาดที่ชดั เจน
แม่นยํา รวมถึงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คาร์ แรคเตอร์ การ์ ตูนอย่างต่อเนื่ อง และสมํ่าเสมอ เพื่อได้รับการยอมรับ และ
สร้างความมัน่ ใจในตัวการ์ตนู จากกลุ่มลูกค้าที่เป็ นผูผ้ ลิต, เจ้าของผลิตภัณฑ์ ร้านค้า และองค์กรต่างๆ ซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญ
ที่ช่วยสนับสนุนส่ งเสริ มให้คาร์แรคเตอร์การ์ ตนู เป็ นที่รู้จกั และนิยมมากขึ้นในหมู่ผบู้ ริ โภค
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5.

ทรัพย์สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ

5.1

อุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 และ 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
หน่วย: ล้านบาท
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ภาระผูกพัน
ลักษณะ
ประเภททรัพย์สิน
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
กรรมสิ ทธิ์ 31 ธ.ค.
2553
2554
2555
2553
2554
2555
ส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์ เจ้าของ
1.72
1.19
0.43
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ที่เช่า
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง
เจ้าของ
3.08
3.12
6.20
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
เจ้าของ
0.33
0.23
0.06
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
รวม
5.13
4.54
6.69
5.2

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ คือ ค่าลิขสิ ทธิ์ ในการผลิตและจัดจําหน่ายสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ประเภทต่างๆ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่วย: ล้านบาท
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ประเภททรัพย์สิน
31 ธ.ค. 2553
31 ธ.ค. 2554
31 ธ.ค. 2555
ค่าลิขสิ ทธิ์
27.19
37.40
43.02
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
0.04
1.58
0.39
รวม
27.23
38.98
43.40

กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายการตัดจําหน่ ายค่าลิขสิ ทธิ์ โดยพิจารณาจากจํานวนที่สูงกว่าระหว่างวิธีเส้นตรงภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ซึ่ งเป็ นค่าเฉลี่ยอายุสัญญาลิขสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ และการคํานวณตามจํานวนเล่มของสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่
จํา หน่ า ยได้ภ ายใต้สั ญ ญาลิ ข สิ ท ธิ์ นั้น ๆ โดยเริ่ ม ตัด จํา หน่ ายเมื่ อ ผลิ ต สิ่ งพิ ม พ์เ รี ย บร้ อ ยแล้ว ในส่ ว นของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ กลุ่มบริ ษทั ฯ ตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงเป็ นระยะเวลา 5 ปี
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังเป็ นเจ้าของหัวนิตยสารการ์ ตูน “Boom” “Jiro” และ “Disney & Me” ซึ่ งได้มีการจด
ทะเบียนกับสํานักหอสมุดแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมเรี ยบร้อยแล้ว
หมายเหตุ : บริ ษทั ฯ ยกเลิกการพิมพ์นิตยสาร Jiro ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555
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5.3

สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสํานักงานและคลังสิ นค้าเพื่อใช้ในการดําเนิ นงาน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
 สัญญาเช่าสําหรับเป็ นสํานักงาน ที่ อาคารที ซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 29 เลขที่ 1858/123-124 ถนนบางนาตราด กรุ งเทพฯ รวมพื้นที่ประมาณ 735.93 ตารางเมตร ระยะเวลาการเช่า 2 ปี 10 เดือน และสามารถต่ออายุ
สัญญาได้
 สัญญาเช่าสําหรับเป็ นคลังสิ นค้า อาคารเลขที่ 42/8 ถนนบางนา-ตราด กม. 4 หมู่ 10 แขวงบางนา เขตบางนา
กรุ งเทพฯ จากบริ ษทั โชติชยั วรกุล จํากัด ซึ่ งมีพ้ืนที่ประมาณ 1,800 ตารางเมตร เป็ นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และสามารถต่ออายุสัญญาได้
 สัญญาเช่าสําหรับเป็ นคลังสิ นค้า อาคารเลขที่ 69/10-11 หมู่ที่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี นคริ นทร์ ตําบล
บางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จากบริ ษทั สานณรงค์ จํากัด ซึ่ งมีพ้ืนที่ประมาณ 1,360 ตาราง
เมตร เป็ นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 10 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2557 และสามารถต่ออายุสัญญาเช่า
ได้

5.4

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 และ 2555 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการที่
ควบคุมร่ วมกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่วย: ล้านบาท
ชื่อ

บริ ษทั เนชัน่
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ คิดส์ จํากัด
บริ ษทั เอ็นคูปอง จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด

ความ
สั มพันธ์

ทุนชําระแล้ ว
31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2553
2554
2555

สั ดส่ วนเงินลงทุน (ร้ อยละ)
31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2553
2554
2555

มูลค่ าเงินลงทุนวิธีราคาทุน
31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2553
2554
2555

บริ ษทั ย่อย

41.25

41.25

41.25

99.99

99.99

99.99

25.36

25.36

25.36

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่ควบคุม
ร่ วมกัน

1.00

1.00

0.25
-

99.98

99.98

99.99
-

1.00

1.00

0.25
-

50.00

50.00

50.00

49.99

49.99

49.99

25.05

25.05

25.05

51.41

51.41

50.66

รวม

ทั้งนี้ บริ ษทั ฯมีนโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิจการร่ วมค้าในอนาคต โดยพิจารณาจากปั จจัย
หลักๆ เช่น
1) มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้
2) ผลตอบแทนจากการลงทุน
3) สถานะทางการเงินของบริ ษทั ที่จะลงทุน
4) ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง
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อย่างไรก็ตาม โครงการลงทุนของบริ ษทั ฯ ต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อ
ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ตามขอบเขตอํานาจการอนุ มตั ิที่บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดไว้ และตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการ
กลต. และ/หรื อ ตลาดหลักทรั พย์ฯ ที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะส่ งตัวแทนของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถื อหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ เข้าร่ วมบริ หารงานและดูแลการดําเนิ นธุ รกิจ ตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้มอบหมาย โดยบุคคลนั้น
จะต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้งในทางธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อกิจการร่ วมค้านั้นๆ
5.5

นโยบายในการบริ หารลูกหนี้การค้า
ในการจัดจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ โดยปกติกลุ่มบริ ษทั ฯ มีการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยเฉลี่ยเป็ นระยะเวลา 7 วัน ถึง
90 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 และ 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มียอดลูกหนี้ การค้าสุ ทธิ จากค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
และค่าเผื่อสิ นค้ารับคืนจํานวน 91.08 ล้านบาท และ 103.10 ล้านบาท และ 120.37 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมีค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญ จํานวน 5.07 ล้านบาท และ 4.32 ล้านบาท และ 3.12 ล้านบาท ตามลําดับ และมีหนี้ สูญและค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญในปี ดังกล่าว จํานวน 0.91 ล้านบาท และ 0.59 ล้านบาท และ 1.28 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งในการพิจารณาตั้ง
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการประเมินเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 1 ของยอดขายในแต่ละเดือน ประกอบ
กับการพิจารณาประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้ ในอนาคตของลูกค้า นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั
ฯ มี การตั้งค่าเผื่อ สิ นค้ารั บ คื นในการขายพ็อคเก็ตบุ๊ค ส์ สื่ อ สิ่ งพิม พ์สําหรั บเยาวชน และหนังสื อพิม พ์และนิ ตยสาร
ต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 และ 2555 มีจาํ นวน 10.49 ล้านบาท และ 10.17 ล้านบาท และ 9.56
ล้านบาท ตามลําดับ นโยบายของกลุ่มบริ ษทั ฯ คือ จะตั้งค่าเผื่อสิ นค้ารับคืนโดยใช้สัดส่ วนร้อยละของสิ นค้ารับคืนต่อ
สิ นค้าที่ขายโดยเฉลี่ย 12 เดือนย้อนหลัง โดยลูกหนี้ การค้าส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นลูกหนี้ การค้าประเภทตัวแทน
ขาย หรื อร้านหนังสื อขนาดใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมานาน และมีการค้าขายอย่างสมํ่าเสมอ และกรณี ที่เป็ นลูกค้าใหม่
บริ ษทั ฯ ต้องให้ตวั แทนจําหน่ายดังกล่าววางเงินประกันค่าสิ นค้าตามนโยบายบริ ษทั ฯ
5.6

นโยบายในการบริ หารสิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือของกลุ่มบริ ษทั ฯ คือ สื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 และ 2555 กลุ่ม
บริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือสุ ทธิจากค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัย จํานวน 68.79 ล้านบาท และ 94.30 ล้านบาท และ 119.08 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยมีค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย จํานวน 67.20 ล้านบาท และ 60.12 ล้านบาท และ 48.70 ล้านบาท ตามลําดับ หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 49.42 และร้อยละ 38.93 และร้อยละ 29.02 ของสิ นค้าคงเหลือ ตามลําดับ ซึ่ งในการพิจารณาตั้งค่าเผื่อ
สิ นค้าล้าสมัย กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการประเมินเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 1
ปี ขึ้นไปและผลิตครบชุดแล้ว และสัดส่ วนร้อยละ 100 ของสิ นค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 3 ปี ขึ้นไปแต่ยงั ผลิตไม่ครบชุด
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯจะพิจารณาการตั้งค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยตามสิ นค้าที่ คาดว่าจะขายได้จากการดําเนิ นธุ รกิ จ
ตามปกติ
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6. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มี -
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8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการ ณ ธันวาคม 2555
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
สํานักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้อํานวยการ
(นายศิวะพร ชมสุวรรณ)

ฝ่ ายบรรณาธิการ
พ็อกเก็ตบุ๊คส์และหนังสือ
สําหรับเยาวชน

ฝ่ ายสื่อสาร
การตลาด

ฝ่ ายการขาย
และการตลาด

ฝ่ ายธุรกิจ
ดิจิตอล

ฝ่ ายธุรกิจ
โทรทัศน์
ดาวเทียม

ฝ่ ายธุรกิจ
การบริหาร
ลิขสิทธิ์

ฝ่ ายขาย
โฆษณา

ฝ่ าย
คลังสินค้ า

บัญชี

ฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

การเงิน

ธุรการ
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8.1 โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัทฯ
โครงสร้ า งการจัด การของบริ ษัท ฯ ประกอบด้ว ยคณะกรรมการบริ ษัท ฯ และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ได้แ ก่
คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่ละคณะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ซึ่ ง
เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางด้านการเงิน การบัญชี การบริ หารจัดการ และอื่นๆที่เป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั ทั้งหมด 9 ท่าน และสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่มีกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3
ของคณะกรรมการทั้งหมด ดังนี้
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
วันทีด่ าํ รงตําแหน่ ง /1
1 นายสุ ทธิชยั
แซ่หยุน่
ประธานกรรมการ
17 เม.ย. 55
2 นางเกษรี
กาญจนะวณิ ชย์
กรรมการ
24 เม.ย. 55/1
3 นายเสริ มสิ น
สมะลาภา
กรรมการ
9 พ.ย. 54
4 นายศิวะพร
ชมสุ วรรณ
กรรมการ
24 เม.ย. 55/1
5 นางสาวมัธยา
โอสถานนท์
กรรมการ
14 ก.พ. 54
6 นายพนา
จันทรวิโรจน์
กรรมการ
7 เม.ย. 54
7 นายสมศักดิ์
เชียร์ จิระนคร
กรรมการอิสระ
24 เม.ย. 55/1
8 นายกรี ธา
มติธนวิรุฬห์
กรรมการอิสระ
23 เม.ย. 53
9 นายสุ ธีร์
จินตนานฤมิตร
กรรมการอิสระ
24 เม.ย. 55/1
หมายเหตุ :1. /1 วันที่ดาํ รงตําแหน่งของกรรมการทั้งคณะตามวาระที่กาํ หนดตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ และที่ประชุมสามัญประจําปี
2555 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 มีมติให้ดาํ รงตําแหน่งต่ออีกวาระ ได้แก่ นางเกษรี กาญจนะวณิ ชย์, นายสมศักดิ์
เชียร์ จิระนคร และนายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร และมีมติแต่งตั้งกรรมการเพิม่ 1 ท่าน ได้แก่ นายศิวะพร ชมสุ ววรณ
กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามแทนบริษัท
นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่ นายเสริ มสิ น สมะลาภา นายศิวะพร ชมสุ วรรณ นางสาวมัธยา โอสถานนท์ กรรมการสองในสี่ คนนี้ลง
ลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษทั
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัทฯ
1. กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
2. ทําหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กล
ยุท ธ์ เป้ าหมายทางการเงิ น ความเสี่ ย ง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกํากับ ควบคุ ม ดู แ ล (Monitoring and
Supervision) ให้ฝ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่กิจการและความมัง่ คัง่ สู งสุ ดให้แก่ผถู้ ือหุ ้น (Maximize Economic Value and
Shareholders’ Wealth)
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3. จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิ จการ ของบริ ษทั ฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้ความเห็ นชอบนโยบายดังกล่าว พร้ อม
ทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
4. ส่ งเสริ มให้จดั ทําจริ ยธรรมธุรกิจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐาน
ด้านจริ ยธรรม ที่บริ ษทั ฯ ใช้ในการดําเนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมดังกล่าวอย่างจริ งจัง
5. พิจารณาเรื่ องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ พิจารณาการทํารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์
โดยมีแนวทางที่ชดั เจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ น้ โดยรวมเป็ นสําคัญ สําหรับผูม้ ีส่วนได้เสี ย
จะไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ พร้อมทั้งกํากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนิ นการและ
การเปิ ดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่ งใส
6. จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดําเนิ นงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและนโยบาย
และจัดให้มีบุคคลหรื อหน่วยงานที่เป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุม
ดังกล่าว และมีการทบทวนระบบต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ
7. กําหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็ นผู้
ปฏิบตั ิตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็ นประจํา จัดให้มีการทบทวนระบบหรื อประเมินประสิ ทธิ ภาพ
ของการจัดการความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ และในทุก ๆระยะเวลาที่ พบว่าระดับความเสี่ ยงมีการเปลี่ยนแปลงภายใน
ทิศทางที่กาํ หนด ตลอดจนให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติต่าง ๆ
8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรื อบุคคลใด เพื่อทําหน้าที่ช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ ในเรื่ องที่
เป็ นสาระสํ า คัญ ภายใต้ก ารควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ รวมทั้ง ประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านและกํา หนด
ค่าตอบแทนของคณะอนุ กรรมการหรื อบุคคลดังกล่าว หรื อมอบอํานาจเพื่อให้คณะอนุ กรรมการหรื อบุคคลดังกล่าวมี
อํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขอํานาจนั้น ๆ ได้
ทั้ง นี้ การมอบอํา นาจแก่ ค ณะอนุ ก รรมการหรื อบุ ค คลใดดัง กล่ า วข้า งต้น จะไม่ ร วมถึ ง การมอบอํา นาจที่ ท ํา ให้
คณะอนุ กรรมการหรื อบุคคลดังกล่าว หรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากคณะอนุ กรรมการหรื อบุคคลดังกล่าว สามารถอนุ มตั ิ
รายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่
จะทําขึ้นกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย รวมทั้งกําหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในการทํารายการที่
เกี่ ยวโยงกัน และการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ที่สําคัญของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาดหลักทรั พย์ฯ ในกรณี ที่การดําเนิ นการเรื่ องใดที่กรรมการท่านใดหรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศสํานักงาน กลต. และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ) มีส่วนได้เสี ยหรื อมีความ
ขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ กรรมการและบุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง นั้น ไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งหรื อ อํา นาจอนุ ม ัติ ก าร
ดําเนินการในเรื่ องดังกล่าว
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณามอบอํานาจให้แก่คณะอนุกรรมการหรื อบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นในการ
ทําธุ รกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานและการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยได้มีการกําหนดขอบเขตและวงเงิน
ในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ไม่มีการมอบอํานาจในลักษณะไม่จาํ กัดวงเงินแต่อย่างใด
9. จัดทํารายงานคณะกรรมการประจําปี และรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมา เพื่อนําเสนอต่อผูถ้ ือหุ น้
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นกรรมการที่ เป็ นอิ สระทั้งหมด เพื่อมี ความเป็ นอิ สระในการทํางานอย่างเต็มที่ และ
รายงานโดยตรงต่อ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยมี ข อบเขตอํานาจหน้าที่ และความรั บ ผิดชอบได้กาํ หนดให้เป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์มาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด และได้ตราเป็ นกฎบัตรไว้อย่างชัดเจน ประกอบด้วยจํานวน 3 ท่าน ดังนี้
ลําดับ
1
2
3

นายสมศักดิ์
นายกรี ธา
นายสุ ธีร์

รายชื่อ
เชียร์ จิระนคร
มติธนวิรุฬห์
จินตนานฤมิตร

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร และนาย กรี ธา มติธนวิรุฬห์ มีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษทั ฯ

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจําปี ) ที่ถกู ต้องและเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอและมี
ประสิ ทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการประเมินความเสี่ ยง การบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ
4. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5. พิ จ ารณาคัด เลื อ กเพื่ อ เสนอแต่ ง ตั้ง บุ ค คลซึ่ งมี ค วามเป็ นอิ ส ระและกํา หนดค่ า ตอบแทนผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษัท ฯ
ประสานงานกับผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดําเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปั ญหาที่
พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผสู ้ อบบัญชีเห็นว่าเป็ นสาระสําคัญ รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่
มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้
เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลในการเข้าทํารายงานดังกล่าวอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
7. จัดทํารายงานผลการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
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ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ความเห็นชอบหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
8. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯโดยตรง
และคณะกรรมการของบริ ษทั ฯยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอดส่ องดูแล ฝ่ ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดเตรี ยมงบการเงิ นของ
บริ ษทั ฯ และผูส้ อบบัญชีภายนอกมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั
ฯ รับทราบร่ วมกันว่าฝ่ ายจัดการ ผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลาตลอดจนข้อมูลความรู้
เรื่ อ งบัญ ชี การตรวจสอบ ระบบควบคุ ม ภายในและกระบวนการจัด ทํา รายงานทางการเงิ น ของบริ ษ ัท ฯ มากกว่ า
คณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนั้นบทบาทการสอดส่ องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ให้ประกันเป็ นพิเศษในงบ
การเงินและข้อมูลการเงินที่บริ ษทั ฯ นําเสนอให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และบุคคลอื่นๆ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี อาํ นาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง นิ ยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และ
คุณสมบัติ ขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อ บทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม มีความเป็ นอิสระ
จากผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ไม่มีความสัมพันธ์อนั อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เท่ากับข้อกําหนดขั้นตํ่าของสํานักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยกรรมการ
อิสระของบริ ษทั ฯ มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่
เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึ กษาด้านอื่นใดที่ได้รับผลตอบแทนประจํา หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการหรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุ รกิจ ส่ วนได้เสี ยทางการเงินหรื อผลประโยชน์อื่นๆ ใน
การบริ หารจัดการ ทั้งในทางตรงหรื อทางอ้อมกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรื อไม่เป็ นหรื อเคย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผู้
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ถือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทาํ การเป็ นตัวแทนอย่างเปิ ดเผยหรื ออย่างไม่เปิ ดเผยของกรรมการบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ใดซึ่ งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่คนใดหรื อกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ ใดของบริ ษทั ฯ
6. กรรมการอิสระจะต้องทําหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิ พลจากกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรื อญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การของนิติบุคคลที่เป็ น
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย ที่
ปรึ กษาทางการเงิน หรื อผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จาก บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผใู้ ห้บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิ ติ
บุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ น้ ส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา
หรื อถื อหุ ้นเกิ นร้ อยละหนึ่ งของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องเป็ นผูท้ ี่ผา่ นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5

นายสุ ทธิชยั
นายเสริ มสิ น
นายศิวะพร
นางสาวมัธยา
นายพนา

รายชื่อ
แซ่หยุน่
สมะลาภา
ชมสุ วรรณ
โอสถานนท์
จันทรวิโรจน์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

หมายเหตุ : นางเกษรี กาญจนะวณิ ชย์ ลาออกจากการเป็ นรองประธานกรรมการบริ หาร มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555
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ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารมี อาํ นาจ หน้าที่ และความรั บผิดชอบในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ ยวกับการดําเนิ นงาน
ตามปกติธุระและงานบริ หารของบริ ษทั ฯ กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริ หารงาน และอํานาจการ
บริ ห ารต่ าง ๆ ของบริ ษ ทั ฯ หลักเกณฑ์ในการดําเนิ นธุ ร กิ จ ให้ส อดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิ จ และแนวนโยบายที่ ได้รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ พิจารณาและอนุ มตั ิและ/หรื อให้
ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด
โดยสรุ ปอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาํ คัญได้ดงั นี้
1. ควบคุมดูแลกิ จการ และกําหนดนโยบาย ทิ ศทางและกลยุทธ์ทางธุ รกิ จให้ดาํ เนิ นการตามนโยบายและเป้ าหมายของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมทั้งนําเสนอนโยบาย แผนธุ รกิ จงบประมาณ ทิ ศทางในการดําเนิ นธุ รกิ จและแผนงานให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อนุมตั ิ
2. พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอาํ นาจกําหนดการบริ หารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของบริ ษทั ฯ รวมถึงการคัดเลือก การ
ฝึ กอบรม การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกําหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร และการ
เลิกจ้างพนักงานของบริ ษทั ฯ โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผูอ้ าํ นวยการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจแทนบริ ษทั ฯ ใน
การลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
3. พิจารณาอนุมตั ิการดําเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ เช่น การจัดซื้ อสิ นค้า การจัดซื้ อลิขสิ ทธิ์ การลงทุน
ในสิ นทรัพย์ การทําธุ รกรรมทางการเงินกับธนาคาร/ สถาบันการเงิน ในเรื่ องการเปิ ดบัญชี การให้กยู้ ืมเงิน การกูย้ ืมเงิน
การจัดหาวงเงินสิ นเชื่อ จํานํา จํานอง คํ้าประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้ อขายและจดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินใดๆ เพื่อการ
ดําเนินงานตามปกติธุรกิจ ตามระเบียบอํานาจอนุมตั ิและสั่งการที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ อนุมตั ิแล้ว
4. กํา หนดแผนธุ ร กิ จ งบประมาณ และหลัก ในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ส อดคล้อ งกับ เป้ าหมายที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และให้มีอาํ นาจควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ
และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้อนุมตั ิแล้วซึ่ งอยูภ่ ายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ
5. มี อาํ นาจดําเนิ นการตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั ที่ เกี่ ยวกับการดําเนิ นงานตามธุ รกิ จ ซึ่ งอยู่ภายใต้กฎหมาย
เงื่อนไข กฎ ระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริ หาร อาจมีความขัดแย้งหรื อมีส่วนได้เสี ย
หรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อย ซึ่ งจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ที่มีกรรมการอิสระเข้าประชุมด้วยเท่านั้น ส่ วนรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์
ที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และกลต. กําหนด
6. พิจารณาผลกําไรขาดทุนของบริ ษทั ฯ และการเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล หรื อเงินปั นผลประจําปี เพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
7. พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ การได้รับมอบหมายอํานาจดังกล่าวข้างต้น
ต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจ หรื อมอบอํานาจช่วงที่ทาํ ให้คณะกรรมการบริ หาร หรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากคณะ
กรรมการบริ หาร สามารถอนุ มตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใด ตามที่ทาง กลต. กําหนด กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิรายการที่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิไว้
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อย่างไรก็ดี การอนุมตั ิรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวจะต้องดําเนิ นการตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. เรื่ องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน
ทั้งนี้ กรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ อาจได้รับการแต่งตั้ง หรื อถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการ หรื อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผูบ้ ริ ห าร/1 ตามนิ ยามของคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารจํานวน 9 ท่าน ดังนี้
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1
นายศิวะพร
ชมสุ วรรณ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
2
นางสาวไพริ นทร์
นิธิพานิช
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส - ฝ่ ายขายโฆษณาและกิจกรรมพิเศษ
3
นางวงศ์สิริ
มิยาจิ
บรรณาธิการบริ หาร
4
นางสาวธนิกา
เจียรนัยไพศาล
ผูอ้ าํ นวยการ – สื่ อต่างประเทศ
5
นายแสงชัย
ลีลานวลิขิต
ผูอ้ าํ นวยการ – ฝ่ ายขายโฆษณา
6
นายนพปฎล
ปิ ติวงษ์
ผูอ้ าํ นวยการ – ฝ่ ายการตลาด
7
นายสมศักดิ์
ใจขํา
ผูอ้ าํ นวยการ – ฝ่ ายสื่ อสารการตลาด
8
นางสาวฐิตกานต์
ธนาโอฬาร
ผูอ้ าํ นวยการ – พัฒนาธุรกิจ
9
นางสาวบุญพา
แซ่เบ้
ผูจ้ ดั การอาวุโส - ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
หมายเหตุ:- ดร. ปั ญญลักษณ์ อุดมเลิศประเสริ ฐ ได้ลาออกจากบริ ษทั เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2555

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องกรรมการผู้อาํ นวยการ
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรื อบริ หารงานประจําวันของบริ ษทั ฯ
2. ดําเนิ นการหรื อบริ หารงานให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมาย แผนการดําเนิ นงานและงบประมาณที่ ได้รับอนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการและ/หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ
3. เป็ นผูร้ ับมอบอํานาจของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้อกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ ทุก
ประการ
4. มีอาํ นาจแต่งตั้งและบริ หารงานคณะทํางานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิ ทธิ ภาพการจัดการที่ดี และโปร่ งใส และให้
มีอาํ นาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจช่วง
และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้อยูภ่ ายใต้ขอบเขตแห่ งการมอบอํานาจตามหนังสื อมอบอํานาจ และ/หรื อให้เป็ นไป
ตามระเบียบอํานาจอนุมตั ิและสั่งการที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ อนุมตั ิแล้ว
5. กําหนดภารกิ จ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษทั ฯ รวมถึงการสั่งการและกํากับดูแลการดําเนิ นงานโดยรวม
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการบริ หารงาน
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6. ติดตามและประเมินผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อย่างสมํ่าเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการดําเนิ นงาน การบริ หาร
จัดการ ความคืบหน้าในการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
7. มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ แต่ละรายการ ที่กาํ หนดไว้ในระเบียบ
อํานาจอนุมตั ิและสัง่ การที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯอนุมตั ิแล้ว
8. พิจารณาอนุ มตั ิ การเข้าทําสัญญาเกี่ยวกับการดําเนิ นธุ รกิ จปกติของบริ ษทั ฯ โดยแต่ละรายการที่ กาํ หนดไว้ในระเบียบ
อํานาจอนุมตั ิและสั่งการที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯอนุมตั ิแล้ว
9. มีอาํ นาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่ าย/แผนก หรื อการพ้นจาก
การเป็ นพนักงาน กําหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานของบริ ษทั ฯ ตามกรอบ
นโยบายที่คณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนด
10. มีอาํ นาจ ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การทํางานภายในองค์กร
11. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อคณะกรรมการบริ หารเป็ นคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูอ้ าํ นวยการนั้น จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อํานาจหรื อมอบอํานาจช่วงที่ทาํ ให้กรรมการผูอ้ าํ นวยการ หรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากกรรมการผูอ้ าํ นวยการ สามารถอนุ มตั ิ
รายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิ ยามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด) มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย เว้นแต่เป็ นการอนุ มตั ิรายการที่ เป็ นไปตามปกติ ธุรกิ จที่ มีการกําหนด
ขอบเขตชัดเจน
กรรมการผูอ้ าํ นวยการของบริ ษทั ฯ อาจได้รับการแต่งตั้งหรื อถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการ หรื อที่ประชุมผู้
ถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
อํานาจอนุมตั วิ งเงิน
ประเภทธุรกรรม
การกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน
การจัดซื้อลิขสิ ทธิ์
การลงทุน และทําสัญญาร่ วมงาน หรื อร่ วมทุน
การอนุมตั ิดา้ นการเงินและบริ หารงานตามงบประมาณ

อํานาจอนุมตั ิ
คณะกรรมการบริหาร
ไม่เกิน 30.00 ล้านบาท
ไม่เกิน 10.00 ล้านบาท
ไม่เกิน 10.00 ล้านบาท

กรรมการผู้อาํ นวยการ
ไม่เกิน 10.00 ล้านบาท
ไม่เกิน 5.00 ล้านบาท

เลขานุการบริษัท :
เลขานุการบริ ษทั คือ ผูท้ ี่คณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อทําหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ และช่วยให้
คณะกรรมการและบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. ให้คาํ แนะนําเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกําหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
และติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและสมํ่าเสมอ
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2. ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่ วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
3.1 ทะเบียนกรรมการ
3.2 หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
3.3 หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้
3.4 รายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
3.5 รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
8.2 การสรรหากรรมการ
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการและกรรมการ
อิสระ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะทําหน้าที่สรรหาและคัดเลือกกรรมการเพื่อนําเสนอรายชื่อต่อผูถ้ ือหุ น้ โดยพิจารณาจาก
ปั จจัยต่างๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จ และต้องเป็ นผูท้ ี่ มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ กลต. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ใน
การเลือกตั้งกรรมการของบริ ษทั ฯ จะกระทําโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ น้ ที่ตนถือ
(ข) ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่เลื อกตั้งบุ คคลคนเดี ยวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจํานวนหนึ่ งในสามของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทั้งหมด
ต้องออกจากตําแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานสุ ดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่งก่อน อย่างไรก็ดี กรรมการที่ออกจาก
ตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกก็ได้
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยรายเดียว หรื อหลายรายรวมกัน ซึ่ งถือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เป็ นเวลา
ต่อเนื่อง และต้องถือหุน้ ในวันที่เสนอชื่อกรรมการ พร้อมเอกสารรับรองการถือครองหลักทรัพย์จากบริ ษทั ฯ เสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านประธานกรรมการ ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
การแต่ งตั้งกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะทําหน้าที่เป็ นคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดํารงตําแหน่งคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ โดยได้พิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อพิจารณาจากกลุ่มผู้
ถือหุ น้ รายใหญ่ อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบร่ วมอยูด่ ว้ ย นอกจากนี้ การแต่งตั้งกรรมการจะต้องผ่านมติที่
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ประชุมผูถ้ ือหุ ้นตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งกรรมการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(ข) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูเ่ ลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
(ค) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจํานวนหนึ่ งในสามของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทั้งหมด
ต้องออกจากตําแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่งก่อน อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออก
จากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกก็ได้
8.3 การกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
หลักเกณฑ์และรู ปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ฯได้พิจารณาความเหมาะสมและความ
รั บ ผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ สภาพแวดล้อ ม สภาวะเศรษฐกิ จ และสอดคล้อ ง
เปรี ยบเทียบได้กบั บริ ษทั ในธุ รกิ จอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ทาํ หน้าที่ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระที่ทาํ หน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร เป็ น
รายปี โดยไม่มีค่าตอบแทนในรู ปแบบอื่น สําหรับปี 2555 ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร อนึ่ ง
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้ผา่ นการอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจําทุกปี
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูป้ ระเมินผลงานของกรรมการผูอ้ าํ นวยการเป็ นประจําทุกปี เพื่อนําไปใช้ในการพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูอ้ าํ นวยการ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการผูอ้ าํ นวยการ ตามเกณฑ์ที่
เป็ นรู ปธรรม ซึ่ งรวมถึงผลการปฏิบตั ิงานทางการเงิน ผลการปฏิบตั ิงานตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาวและการพัฒนา
ผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด ระดับค่าตอบแทนเป็ นเงินเดือน
สวัสดิการ และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว บริ ษทั ฯ จะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลงานของบริ ษทั ฯ และผลการปฏิบตั ิงาน
ของผูบ้ ริ หารแต่ละคน
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ทุ ก ครั้ งที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกรรมการ และผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ฝ่ ายจัด การจะจัด ให้มี เ อกสารและข้อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ต่อการปฏิ บตั ิงาน การแนะนําลักษณะธุ รกิ จ และแนวทางการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯให้แก่กรรมการ และ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งใหม่
- คณะกรรมการจะส่ งเสริ ม และอํานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรม และการให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร เลขานุ การบริ ษทั ในระบบการกํากับดูแลกิจการ และการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ เพื่อให้มีการ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
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- คณะกรรมการจะส่ งเสริ มให้มีการจัดทําแผนการพัฒนาผูบ้ ริ หารและแผนการสื บทอดงาน และให้กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการรายงานต่อคณะกรรมการเป็ นประจํา
8.3.1 ค่ าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย สํ าหรับปี 2555
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯที่เป็ นตัวเงิน
บริ ษ ัท ฯ มี น โยบายจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการเป็ นรายไตรมาส โดยไม่ มี น โยบายจ่ า ยค่ า ตอบแทนในรู ป อื่ น
กรรมการบริ ษ ัท ฯมี จ าํ นวนทั้ง สิ้ น 9 ท่ า น แบ่ งเป็ นกรรมการที่ มี ฐ านะเป็ นพนัก งานบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ในเครื อ 1 ท่ า น
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร 5 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยในปี 2555 บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กบั ประธาน
กรรมการบริ ษทั ในอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารได้รับค่าตอบแทนในอัตรา
เดียวกับกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร และกําหนดการจ่ายเป็ นรายไตรมาส โดยแยกการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ น
รายบุคคลดังนี้
2555
2554
กรรมการ
(หน่ วย : บาท)
ค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุ ม
ค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุ ม
1. นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
400,000
400,000
2. นางเกษรี กาญจนะวณิ ชย์
200,000
200,000
3. นายเสริ มสิ น สมะลาภา
200,000
200,000
4. นายศิวะพร ชมสุ วรรณ
200,000
200,000
5. นางสาวมัธยา โอสถานนท์
200,000
200,000
6. นายพนา จันทรวิโรจน์
200,000
200,000
7. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
400,000
400,000
8. นายกรี ธา มติธนวิรุฬห์
300,000
300,000
9. นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
300,000
300,000
รวม
2,400,000
2,400,000
(ข) ค่าตอบแทนอื่น ๆ
- ไม่มี 8.3.2 ค่ าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสู งของบริษัทฯ สํ าหรับ ปี 2555
(ก) ค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน โบนัสและค่าพาหนะแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ฯ
กรรมการในฐานะพนักงานบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู งจํานวนรวม 12 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือนโบนัส
และค่าพาหนะ ในปี 2555 เป็ นจํานวน 18,591,321 ล้านบาท
(ข) ค่าตอบแทนอื่น ๆ
บริ ษทั ฯให้เงิ นสมทบกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พของกรรมการที่ อยู่ในฐานะเป็ นพนักงานของบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงรวม 12 ท่าน ในปี 2555 รวม 0.87 ล้านบาท
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8.4 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายและวิธีการในการดูแลกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษทั ฯ ในการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯไปใช้
ดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ จะรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในกลุ่ม
บริ ษทั ฯ เป็ นความลับ เว้นแต่การเปิ ดเผยข้อมูลนั้นเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริ ษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ โดยมีเป้ าหมายเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น ไม่วา่ ทางตรง หรื อทางอ้อม โดยไม่คาํ นึงว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวหรื อไม่
3. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ จะไม่ขาย ซื้ อ โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
โดยข้อมูลที่เป็ นความลับ และ/หรื อข้อมูล ภายในของกลุ่มบริ ษทั ฯ และ/หรื อการเข้าทํารายการใดๆ โดยข้อมูลที่เป็ น
ความลับ และ/หรื อ ข้อมูลภายในกลุ่มบริ ษทั ฯ ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อกลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่วา่ ทางตรง หรื อ
ทางอ้อม ข้อกําหนดนี้ ยงั ครอบคลุมไปถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ และ
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ
4. ภายหลัง เข้า จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร ผูจ้ ัด การ ผูท้ ี่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การ
ดําเนินงาน ผูส้ อบบัญชี เจ้าหน้าที่ หรื อพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯที่ซ้ื อหรื อขาย เสนอซื้ อ หรื อ เสนอขาย หรื อเชื้อเชิญให้
บุคคลอื่นซื้ อ ขาย หรื อ เสนอซื้ อ หรื อ เสนอขายหุน้ ของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่เป็ นการหาประโยชน์จากบุคคลอื่น โดยการ
ใช้ขอ้ มูลภายในของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข้อมูลที่ได้มาจากการใช้ตาํ แหน่งหน้าที่ในการ
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในราคาหุ ้นของบริ ษทั ฯ ไม่ว่าการกระทําดังกล่าว จะทําไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลนั้นเอง
หรื อบุคคลอื่นก็ตาม หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะทําให้บุคคลผูน้ ้ นั ได้รับการพิจารณาจากบุคคลผูซ้ ่ ึ งเกี่ยวข้องกับ
การกระทําดังกล่าว บุคคลผูน้ ้ ันมี ความผิดตามกฎหมาย ที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้ขอ้ มูลภายในอันเนื่ องมาจากการละเมิ ด
ดังกล่าว
ทั้งนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่ งอยูใ่ นหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ จะไม่ทาํ การซื้ อขายหลักทรั พย์ของบริ ษทั ฯ ในช่ วงระยะ เวลา 1 เดื อนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงิ นต่ อ
สาธารณชน
8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีพนักงานรวมทั้งหมด 169 คน โดยมีผลตอบแทนของพนักงานของบริ ษทั ฯ
ในปี 2555 ซึ่ งแบ่งเป็ นเงินเดือนและโบนัส เท่ากับ 48.72 ล้านบาท ในส่ วนของเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริ ษทั
เท่ากับ 2.29 ล้านบาท
บริ ษทั ฯไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานที่สาํ คัญในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. การจ้างงานและบรรจุพนักงาน บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ้างงานและบรรจุพนักงานตามความจําเป็ นและความเหมาะสม
ของงาน โดยพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างและบรรจุตอ้ งมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่งงาน
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และมี คุณสมบัติตามระเบี ยบ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กรณี ที่ตาํ แหน่ งงานว่าง บริ ษทั ฯจะให้โอกาส และพิจารณาคัดเลือก
พนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอยูใ่ ห้ดาํ รงตําแหน่งที่วา่ งนั้นเสี ยก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริ ษทั ฯ ได้แล้ว
จึงจะดําเนินการกระบวนการสรรหาและว่าจ้างบรรจุบุคคลภายนอก
2. โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่ วนงาน บริ ษทั ฯกําหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการแบ่ง
ส่ วนงานของบริ ษทั ฯ โดยมีขอบข่ายความรับผิดชอบของส่ วนงาน และตําแหน่งงานอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับประเภท
หรื อลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และมีการทบทวนเป็ นระยะเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์
3. การบริ หารค่าตอบแทน
3.1 เงินเดือนและค่าจ้าง บริ ษทั ฯ บริ หารเงินเดือนและค่าจ้างให้เป็ นไปอย่างยุติธรรม โดยคํานึ งถึงปั จจัยต่างๆ ได้แก่
คุ ณวุฒิ ประสบการณ์ ระดับ ตําแหน่ ง หน้าที่ ความรั บ ผิดชอบ เที ยบเคี ยงกับอัตราเงิ นเดื อนของบริ ษทั อื่ นๆที่ มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกับบริ ษทั ฯ อัตราค่าจ้างแรงงานของตลาดในประเทศ และสถานการณ์ความจําเป็ นของบริ ษทั ฯ
3.2 ค่าตอบแทนอื่น บริ ษทั ฯจะให้เงินตอบแทนพิเศษสําหรับการปฏิบตั ิงานที่นอกเหนื อจากการทํางานปกติ เช่นค่า
ล่วงเวลา ค่าทํางานวันหยุด เงินช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานตามกะ เงินช่วยเหลือปฏิบตั ิงานเข้าเวร เข้าเวรกรณี ฉุกเฉิ น ตามความ
เหมาะสมกับกรณี รวมทั้งเงินช่วยเหลือเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานนอกเขตงานประจําทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในรู ปเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง และค่าที่พกั
4. สวัสดิการ บริ ษทั ฯมีนโยบายที่จะดูแลให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อที่ จะปฏิ บตั ิงานให้บริ ษทั ฯได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานโดยจัดให้มีสวัสดิการรักษาพยาบาลสําหรับพนักงาน
และครอบครั ว พนัก งานบางส่ ว น รวมทั้ง สวัส ดิ ก ารอื่ น ๆ ทั้ง นี้ สวัส ดิ ก ารที่ พ นัก งานได้รั บ บริ ษ ัท ฯจะเที ย บเคี ย งกับ
อุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน หรื อใกล้เคียงกัน หรื อตามที่กฎหมายกําหนด
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่ งเป็ นลักษณะแนว
ทางการปฏิบตั ิของเครื อเนชัน่ ทั้งกลุ่ม เช่น กรรมการกองทุนสวัสดิการและเงินกูซ้ ่ ึ งแบ่งตามหน่ วยงาน การจัดตั้งสหกรณ์
ออมทรัพย์ เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด การจัดตั้งชมรมกีฬา และสันทนาการด้านต่างๆ การมีคณะกรรมการลูกจ้าง ซึ่ งจะเป็ น
ตัวแทนของพนักงานเข้ามาช่วยกลัน่ กรองความต้องการและข้อแนะนําของพนักงาน ในเรื่ องการจัดสวัสดิการ และสถาน
ประกอบการ และนํา เข้าหารื อในที่ ประชุ ม กับ ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัทฯเป็ นประจํา
รวมถึ งการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
สื่ อสารมวลชนไทย ตาม พรบ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 เพื่อคุม้ ครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน
5. สภาพแวดล้อมในการทํางาน บริ ษทั ฯมีนโยบายให้พนักงานทํางานในบริ ษทั ฯอย่างมีความสุ ข ปลอดภัย ดังนั้นจึง
ได้จดั สถานที่ทาํ งาน อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ เครื่ องแบบในการปฏิบตั ิงาน ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน อีกทั้งจัดหาสิ่ ง
อํานวยความสะดวกต่างๆให้แก่พนักงาน เช่น ที่จอดรถ ห้องพยาบาล
6. การพัฒนาพนักงาน บริ ษทั ฯมีนโยบายส่ งเสริ มพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติเกี่ยวกับงาน เป็ นไป
ตามความสามารถที่ตาํ แหน่งงานนั้นๆต้องการ โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่ ส่ งเสริ มให้พนักงานเพิ่มพูน
ความรู้ให้ตวั เองโดยผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ต่างๆ การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรที่มีความรู ้ความสามารถจากภายนอก
องค์กร การฝึ กอบรมจากผูม้ ีประสบการณ์ในองค์กร การสอนงานโดยหัวหน้างาน (Coaching) การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิงาน
จริ ง (On the Job Training) การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน และ
การเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างผูบ้ ริ หารและพนักงานตามแนวทาง Learning Organization
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นอกจากนี้ บ ริ ษ ทั ฯได้พ ยายามปรั บ กระบวนการทํางานของแต่ล ะส่ วนงาน เพื่อ ให้ก ารทํางานมี ค วามคล่ อ งตัว มี
ประสิ ทธิ ภาพ และจัดสรรพนักงานให้มีโอกาสปฏิบตั ิงานในส่ วนงานที่พนักงานมีความรู้ ความชํานาญในงานนั้น ๆ เป็ น
อย่างดี สอดคล้องกับแผนการสื บทอดงานในทุกส่ วนงาน
รายงานการปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) เชื่อมัน่ เป็ นอย่างยิง่ ว่าระบบและ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี จะทําให้บริ ษทั ฯ มีระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความ
เชื่อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ยกระดับการดําเนิ นงานอย่างยัง่ ยืน และ
เป็ นหัวใจสําคัญที่นาํ ไปสู่ความสําเร็ จและบรรลุเป้ าหมายที่สาํ คัญที่สุดของบริ ษทั ฯ ได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุ ดให้แก่ผถู้ ือหุน้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ที่สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
code of best practices ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กําหนดและดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อปฏิบตั ิที่
ระบุไว้อย่างเคร่ งครั ด และจะติดตามปรั บปรุ งให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ สอดคล้องกับประโยชน์ และความ
คาดหวังของผูถ้ ือหุน้ อยูต่ ลอดเวลา และให้เป็ นที่เชื่อมัน่ ของผูถ้ ือหุน้ ว่าผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ได้รับการดูแลอย่างดี
นโยบายการกํากับ ดูแ ลกิ จ การของบริ ษ ัท ฯ ที่ ใช้ปั จ จุ บ ัน เป็ นนโยบายฉบับ ที่ 2 โดยได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการและประกาศใช้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และกําหนดให้มีการทบทวนเนื้ อหาเป็ นประจําทุกปี
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีสําหรั บบริ ษทั จดทะเบี ยนปี 2549 ของตลาดหลักทรั พย์ฯ ในปี 2553
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาทบทวนนโยบายฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 โดยประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบ
และถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด
การสื่ อสารนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตระหนักดี ว่า การดําเนิ นการเรื่ องการกํากับดูแลกิ จการนั้น เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ปั จจัยหลักที่เป็ นตัวขับเคลื่อนการดําเนินงานคือพนักงานทุกคนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในกลุ่ม จึงได้
ประกาศแจ้งพนักงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์สื่อสารภายในองค์กร รวมถึงฝ่ ายบริ หารได้ติดตามกํากับให้มี
การดําเนิ นงานตามนโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม บริ ษทั ฯ ได้
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีดงั กล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ประชาชนทัว่ ไปและผูล้ งทุน
รับทราบด้วย และหากผูถ้ ือหุ น้ ประสงค์จะขอรับนโยบายดังกล่าวเป็ นเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริ ษทั โดย
ใช้แบบฟอร์ มขอรับเอกสารที่ส่งพร้อมรายงานประจําปี ทั้งนี้ เพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริ ษทั ฯ
การติดตามการปฏิบัตติ ามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ในปี 2554 เป็ นปี แรกที่บริ ษทั ฯเริ่ มเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การ
กํากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด สําหรับผลการประเมินการจัดการประชุมสามัญประจําปี 2555 อยูใ่ น
ระดับดีเยีย่ ม และผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทยของบริ ษทั ฯ อยูใ่ นระดับ
ดีมาก (4 ดาว)
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การปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2555 ของบริ ษทั ฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่
1) สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้
2) การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
3) บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
4) การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ ผูถ้ ือหุ น้ มีสิทธิในความเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริ ษทั ฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทาํ
หน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ โดยกําหนดไว้ในนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการ บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญและเคารพสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
บริ ษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ฯ อย่าง
เพียงพอและทันเวลา ได้ให้การดูแลผูถ้ ือหุ ้นมากกว่าสิ ทธิ ที่กฎหมายกําหนด จึงจัดให้มีหน่วยงานผูล้ งทุนสัมพันธ์ (Investor
Relation) ทําหน้าที่รับผิดชอบดูแล ให้ขอ้ มูล ตอบคําถามต่างๆ และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆของบริ ษทั ฯ
ไว้ที่เว็บไซต์ www.nine.co.th เพื่อให้ขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ ต่อผูถ้ ือหุ ้นและนักลงทุนทัว่ ไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่ ง
ได้แ ก่ ข้อ มู ล สํา คัญ ล่ า สุ ด จดหมายแจ้ง ข่ า วสารถึ ง ผูล้ งทุ น นัด พบปะนัก ลงทุ น เป็ นประจํา อย่า งน้อ ยปี ละ 2 ครั้ งตาม
กําหนดการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดเตรี ยม รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ ได้แสดงความคิดเห็น ขอคําอธิ บาย หรื อตั้งคําถามใด
ๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน
การประชุมผู้ถือหุ้น
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการจัดประชุมสามัญประจําปี เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ทราบผล
การดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ และร่ ว มตัด สิ น ใจในเรื่ อ งสํา คัญ ของบริ ษ ัท ฯ รวมทั้ง ตรวจสอบการดํา เนิ น งานของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และฝ่ ายจัดการ บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและเป็ นไปตาม
แนวทางในคู่มือ AGM Checklist ซึ่ งจัดทําขึ้นโดยสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย สมาคมบริ ษทั จดทะเบียน และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2555 บริ ษทั ฯ จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2555 ในวันที่ 24 เมษายน 2555 ชั้น 27 อาคารทีซีไอเอฟ
เวลา 14.00 น. เริ่ มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยมีกรรมการเข้าร่ วมประชุม 8 ท่าน มีผถู้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้า
ร่ วมประชุมเป็ นจํานวน 41 ราย รวมจํานวนหุ ้น 68,303,673 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 80.36 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด
จํานวน 85,000,000 หุน้ ซึ่ งการดําเนินการประชุมเป็ นไปตามแนวทางการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ที่ดีและตามที่กฎหมายกําหนดดังนี้
ก่อนวันประชุ มสามัญ
บริ ษทั ฯได้นาํ ข้อมูลหนังสื อเชิ ญประชุมฯ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯก่อน ล่วงหน้า
30 วัน และบริ ษทั ฯ ยังมอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบียนหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อเท็จจริ งและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการใน
แต่ละวาระ รายงานการประชุมครั้งก่อน รายงานประจําปี เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ คําชี้ แจงวิธีการต่างๆ
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ข้อมูลกรรมการอิสระ ขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุม ข้อบังคับบริ ษทั เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ ้น แผนที่สถานที่จดั
ประชุม ซองธุ รกิจตอบรับ และหนังสื อมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด โดยจัดส่ งให้แก่ผถู้ ือหุ ้นก่อนวันประชุม
ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน และได้ประกาศลงในหนังสื อพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้
ถือหุน้ ล่วงหน้า ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
และส่ งคําถามเป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 โดยผ่านเว็บไซต์
www.set.or.th หรื อ www.nine.co.th ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุ น้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และไม่มีผถู้ ือหุ น้
เสนอวาระเพิ่มเติม
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้รายงานผลการใช้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารั บการพิจารณาเลือกตั้งเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั ฯ และสิ ทธิ การเสนอวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ในวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2555
สําหรั บการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2555 บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นจัดส่ งคําถามล่วงหน้าผ่านทาง
เว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ฯ หรื อ ทางโทรสาร 02-338-3938 ตั้ง แต่ ว นั ที่ 7 มี น าคม 2555 ถึ ง วัน ที่ 21 มี น าคม 2555 เพื่ อ ให้
คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารได้รวบรวมข้อมูลเพื่อชี้ แจงต่อผูถ้ ือหุ ้นในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุ ้น
เสนอคําถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด
วันประชุ มผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ กําหนดวันเวลาการประชุม และสถานที่ที่สะดวกในการเดินทางเข้าร่ วมประชุม พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่มา
อํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุ น้ ตั้งแต่การลงทะเบียน ตลอดจนการเข้าร่ วมประชุม โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็ จ รวมถึงการจัดของที่ระลึกให้แก่ผู้
ถือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุม รวมทั้งได้เชิญผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และที่ปรึ กษากฎหมายจาก
บริ ษทั เภา แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ ลอว์ ออฟฟิ ช จํากัด เข้าร่ วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรี ยมตอบข้อซักถามของผูถ้ ือ
หุน้ และในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้งประธานกรรมการบริ ษทั ฯ ทําหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม
ก่อนเริ่ มการประชุม บริ ษทั ฯ จะชี้ แจงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บตั ร
ลงคะแนน ให้ที่ประชุ มรั บทราบ และประธานฯได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็ นอย่างเปิ ดเผย
กว้างขวาง พร้อมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการบริ หารบางท่าน ได้ตอบคําถามของผูถ้ ือหุ ้นทุกคําถาม และได้
บันทึกสาระสําคัญของคําถาม คําตอบ และข้อสรุ ปเรื่ องนั้นๆในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
บริ ษทั ฯได้ใช้ระบบสารสนเทศแบบบาร์ โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม และในการนับคะแนนเสี ยง
ในการประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
และได้บนั ทึกวิธีลงคะแนน วิธีนับคะแนน มติที่ประชุม โดยแยกเป็ นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง ใน
รายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ สาํ หรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะดําเนินการลงมติเป็ นรายคน ส่ วนในการลงมติ
ในแต่ละวาระจะใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง เพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง พร้อมทั้งได้บนั ทึกรายงานการประชุมและ
บันทึกการออกเสี ยงในแต่ละวาระอย่างละเอียด
บริ ษทั ฯได้นาํ เสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิเป็ นประจําทุกปี โดยนําเสนอข้อมูลการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคลเปรี ยบเที ยบกับปี ก่อน รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนเกี่ ยวกับการกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบและพิจารณา
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สําหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั ฯเสนอให้มอบอํานาจให้กรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ
นายกรี ธา มติธนวิรุฬห์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่ องที่ตอ้ งพิจารณา เป็ นผูร้ ับมอบ
อํานาจเข้าประชุมและลงคะแนนเสี ยงแทน โดยบริ ษทั ฯ ได้แนบหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่ งเป็ นแบบที่ผถู้ ือหุ น้ สามารถ
กําหนดทิศทางการลงคะแนนเสี ยงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมหนังสื อนัดเชิญประชุม
หลังวันประชุมสามัญ
บริ ษทั ฯ จัดส่ งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งข้อซักถามอย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายในเวลา 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่ รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ จากการดําเนินการดังกล่าว เป็ นผลให้บริ ษทั
ฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี (Annual General Meeting : AGM) โดยสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุน
ไทย สมาคมบริ ษทั จดทะเบียน และสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่ งช่วงคะแนนอยูใ่ นระดับ “ดีเยีย่ ม”
2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการกํากับดูแลกิจการเป็ นประจําเพื่อให้สามารถสร้างความมัน่ ใจ
ว่า การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกราย ซึ่ งรวมถึงผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยและผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติมีความเท่าเทียมกันและยุติธรรม และให้
กระบวนการดูแลผูถ้ ือหุ ้นไม่มีความยุง่ ยากหรื อมีตน้ ทุนสู งโดยไม่จาํ เป็ น ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ที่จะเข้าร่ วมในการตัดสิ นใจและ
ได้รับทราบถึงผลของการตัดสิ นใจของบริ ษทั ฯ สําหรับเหตุการณ์ที่สําคัญตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายหรื อข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ
 ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะรักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นทุกราย ไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมหรื อ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้า และไม่ได้แจกเอกสารที่มีขอ้ มูลสําคัญเพิ่มเติมในที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างกระทันหัน เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
 ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสี ยงตามจํานวนหุน้ ที่ถืออยู่ โดยหุน้ แต่ละหุน้ มีสิทธิ ออกเสี ยงหนึ่ งเสี ยง และไม่
มีหุน้ ใดมีสิทธิ พิเศษ
 เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นตั้งแต่ 1 หุ ้นขึ้นไป สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2555 รวมทั้งเสนอ
ชื่ อผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็ นกรรมการระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 – 31 มกราคม 2555 โดยประกาศให้
ทราบโดยผ่า นช่ อ งทางของ ตลท. และบนเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ฯ โดยมี ข้ ัน ตอนและวิ ธี ป ฏิ บ ัติ ที่ ชัด เจน โปร่ ง ใส
สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิเพิ่มเติมเรื่ องการให้สิทธิ แก่ผถู้ ือหุ ้นส่ วนน้อย อย่างไรก็ตามในปี 2555 ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ
 เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงโดยการมอบฉันทะให้กบั
กรรมการอิสระ ซึ่ งไม่มีประเด็นเรื่ องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
เป็ นทางเลือกให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสี ยงได้ และอํานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุ ้นสามารถ
ดาวน์โหลดหนังสื อมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้
 ไม่มีการทํารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ร่ วม หรื อ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
เป็ นสาระสําคัญ
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การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ กําหนดนโยบายการป้ องกันไม่ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ตาํ แหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองในทาง
ที่มิชอบ ซึ่ งเป็ นการเอาเปรี ยบผูถ้ ือหุน้ รายอื่น หรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม ดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก
หรื อบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
2. ห้ามซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนประกาศงบการเงิน
การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนได้ เสี ย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนดแนวปฏิบตั ิให้กรรมการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และผูบ้ ริ หาร เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนได้เสี ยของ
ตนและผูท้ ี่ มีความเกี่ ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 เพื่อความ
โปร่ ง ใสและป้ องกัน ปั ญ หาการขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ โดยกํา หนดให้ ก รรมการและผูบ้ ริ ห ารจะต้อ งรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้ อ
ขาย โอน หรื อ รับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่มีการซื้ อขายหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. อีกทั้งกําหนดให้คณะกรรมการ
และผูบ้ ริ หารรายงานข้อมูลแบบรายงานการมี ส่วนได้เสี ย ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุ ค คลที่ เกี่ ยวข้อง ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2552 ดังนี้
1. กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร จะต้องจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็ นประจําทุกปี
และเลขานุ การบริ ษทั ฯ เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนได้เสี ยของ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้อง และดูแลให้ขอ้ มูลนั้น
เป็ นปั จจุบนั เสมอ พร้อมสําหรับการเปิ ดเผยต่อคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุ รกรรมระหว่างบริ ษทั ฯ กับ
กรรมการ และหรื อ ผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้เสี ยหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง
2. ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงทันที และส่ งรายงานภายใน 7 วันนับแต่มีการเปลี่ยนแปลง
3. ให้เลขานุการบริ ษทั จัดส่ งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสี ยให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7
วันทําการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ ได้รับรายงานนั้น
การรายงานการถือครองหลักทรัพย์
สําหรับการรายงานการซื้ อขายหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ ได้มีหนังสื อแจ้งให้ทราบ
ถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจัดส่ งรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ทุกครั้งที่มีการซื้ อ ขาย โอน หรื อรับหลักทรัพย์
ในปี 2555 บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้คณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเป็ นประจําทุกปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยกรรมการได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
ทั้งนี้ในระหว่างปี 2555 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์โดยเปรี ยบเทียบ การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างวันที่ 31
ธันวาคม 2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้
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ลําดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-นามสกุล
นายสุ ทธิชยั
นางเกษรี
นางวงศ์สิริ
นางสาวไพริ นทร์
นายแสงชัย

แซ่หยุน่
กาญจนะวณิ ชย์
มิยาจิ
นิธิพานิช
ลีลานวลิขิต

31 ธ.ค.
2555
768,424
1,214
10,000
10,000
1,000

จํานวนหุน้ (หุ น้ )
31 ธ.ค.
จํานวนหุ น้ เพิ่ม(ลด)
2554
ระหว่างปี (หุน้ )
768,424
1,214
10,000
10,000
1,000
-

หมายเหตุ

การเข้ าทํารายการระหว่ างกันของบริษัทฯ
บริ ษ ทั ฯ มี น โยบายการทํา รายการระหว่า งกันของบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อ ยกับ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกําหนดการปฏิบตั ิในการทํารายการให้
เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติซ่ ึ งเกิดกับบุคคลภายนอก ในกรณี ที่ไม่สามารถเปรี ยบเทียบราคากับบุคคลภายนอก
ได้ ทั้ง 2 ฝ่ ายจะร่ วมกันพิจารณาเพื่อกําหนดอัตราค่าสิ นค้าและบริ การที่เหมาะสมต่อไป โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ น
ผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นในการเข้าทํารายการและความเหมาะสมทางด้านราคา
ในปี 2555 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีการทํารายการระหว่างกันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีเงื่อนไขตามราคา
ตลาด และสํา หรั บ รายการระหว่า งกัน อื่ น ๆ ได้ผ่า นการพิ จ ารณาความเหมาะสมและมู ล ค่ า ของการทํา รายการจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3. บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย
นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยทุกกลุ่ม นอกจากเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุ รกิ จโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่ เรื่ องที่ คณะกรรมการเห็นว่าเป็ น
หน้าที่ที่ควรทําต่อสังคมส่ วนรวมด้วย
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจะได้รับการดูแลจากบริ ษทั ฯ ตามสิ ทธิ ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณา
ให้มีกระบวนการส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือ ระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ในการสร้างความมัง่ คัง่ ความมัน่ คง
ทางการเงินและความยัง่ ยืนของกิจการ
ในระบบการกํากับดูแลกิจการ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่สาํ คัญมีหลายกลุ่มประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผูถ้ ือหุ น้ ผูล้ งทุน คู่
ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม ภาครัฐ ชุมชุนที่บริ ษทั ฯ ตั้งอยู่ และผูส้ อบบัญชีอิสระ เป็ นต้น คณะกรรมการมีนโยบายให้
มีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยแต่ละกลุ่ม โดยคํานึงถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่มีกบั
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการเสริ มสร้างผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ เพื่อสร้างความมัน่ คง
อย่า งยัง่ ยืน ให้กับ กิ จ การ และเปิ ดเผยข้อ มู ล สํา คัญ ที่ เ กี่ ย วข้อ งให้ผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ได้รั บ ทราบข้อ มู ล อย่า งเพี ย งพอ
คณะกรรมการจึ งกําหนดเป็ นจริ ยธรรมขององค์กรในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิ กายน 2551 และได้พิจารณาทบทวน
ล่าสุ ดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 (สามารถค้นหารายละเอียดคู่มือจริ ยธรรมของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของ
บริ ษทั ฯ ได้ที่ www.nine.co.th)
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1. จริยธรรมว่ าด้ วยความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่ จะรั บผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นโดยคํานึ งถึงการเจริ ญเติบโตของ
องค์กรอย่างยัง่ ยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะดําเนินการอย่างโปร่ งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้
บริ ษทั ฯ มีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็ นช่องทางในการติดต่อซักถาม ชี้แจงและให้ขอ้ มูลแก่ผถู้ ือหุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิ (ตามงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั ฯ) ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กบั ความจําเป็ นและความเหมาะสม
ภายใต้เงื่อนไขการดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี 2555 และกําไรสะสม ในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท เป็ น
จํานวนเงิน 12.75 ล้านบาท โดยมีกาํ หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
2. จริยธรรมว่ าด้ วยความรับผิดชอบต่ อคณะกรรมการบริษัทฯ และพนักงาน
 คณะกรรมการบริ ษท
ั ฯได้รับรู้ถึงสิ ทธิ และมีการดูแลสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่มของบริ ษทั ฯ อย่างเท่าเทียมและ
เป็ นธรรม
 พนักงาน
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ ทรัพยากรมนุษย์เป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าที่สุด และเป็ นปั จจัยสําคัญที่นาํ องค์กรไปสู่ ความสําเร็ จ จึง
มุ่ ง มั่น ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพของพนัก งาน เสริ ม สร้ า งวัฒ นธรรม ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพทั้ง ด้านร่ า งกายและจิ ต ใจ และสร้ า ง
บรรยากาศการทํางานที่ดี ส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้พนักงาน สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งกรรมการ
ลูกจ้างเพื่อเป็ นตัวแทนของพนักงานให้มีส่วนร่ วมในการบริ หาร จัดการสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งเปิ ด
โอกาสและอํานวยความสะดวกให้ พนักงานสามารถจัดตั้ง “สหภาพแรงงานสื่ อสารมวลชนไทย” ตามพรบ. แรงงานสัมพันธ์
2518 ได้ ทั้งนี้เพื่อคุม้ ครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน ส่ งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและ
ระหว่างลูกจ้างด้วยกัน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้แก่ กิจกรรมที่ผบู ้ ริ หารและพนักงานทําบุญใส่ บาตรร่ วมกันเดือน
ละครั้ง กิจกรรมบรรยายธรรม กิจกรรมชมรมต่าง ๆ เช่น ค่ายอาสา
ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงานนั้น บริ ษทั ฯได้จดั ส่ งพนักงานไปฝึ กอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่
อย่างต่อเนื่อง เช่น จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการทํางานด้านการผลิตใหม่ๆ เพื่อนํามาปรับกระบวนการผลิต
ทั้งส่ วนงานด้านธุ รกิจสิ่ งพิมพ์ ธุ รกิจด้านวิทยุโทรทัศน์ อบรมพัฒนาศักยภาพของนักข่าวสายต่างๆในการใช้งานอุปกรณ์
สื่ อสารที่ ทนั สมัยมาใช้ประกอบในการทํางาน การให้ความรู้ เกี่ ยวกับการใช้งานและการพัฒนาสื่ อที่ เกี่ ยวข้องกับ Social
Media และ New Media ทุกประเภท รวมถึงการกลับมามุ่งเน้นคุณภาพพื้นฐานในการทํางานในฐานะสื่ อสารมวลชนที่ดี
บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแสการทุจริ ต
ถึงฝ่ ายบริ หารได้หลายช่องทาง ได้แก่ ผ่านตัวแทนของพนักงานที่ ได้รับการคัดเลือกเป็ นกรรมการลูกจ้างตามที่กฎหมาย
กําหนด ซึ่ งประชุมร่ วมกับฝ่ ายบริ หารเป็ นประจําทุกเดือน แสดงความคิดเห็น หรื อตั้งคําถามผ่าน intranet ภายในองค์กร หรื อ
เสนอความเห็นโดยตรงถึงผูบ้ ริ หารผ่าน e-mail ซึ่ งพนักงานสามารถทราบได้จาก intranet ของบริ ษทั ฯ
การบริหารค่ าตอบแทนและผลประโยชน์ ต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรม โปร่ งใส และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพของบุคคลากรใน
องค์กร ตลอดจนนโยบายการสื บทอดตําแหน่งงาน บริ ษทั ฯ จึงได้วา่ จ้างที่ปรึ กษาด้านทรัพยากรมนุษย์ เข้ามาศึกษาและเริ่ มนํา
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หลักการเรื่ องการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงานมาใช้ในการวัดผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน อีกทั้งตามมาตรฐาน
การบัญชีใหม่ (IFRS) เรื่ องค่าตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ ที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี 2554 บริ ษทั ฯ จึงได้จดั หาผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทางสถิติในการคํานวณผลตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ และได้บนั ทึกรับรู้รายการดังกล่าวในงบการเงินประจําปี 2554
แล้ว เพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงาน เมื่อต้องออกจากงานหรื อเกษียณอายุจากการทํางาน บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้
มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้กบั พนักงาน ซึ่ งเงินในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะมาจากเงินที่พนักงานจ่ายสะสม เงินของบริ ษทั ฯ
ที่จ่ายสมทบ และผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินดังกล่าว
การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุ รกิจว่าจะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพต่อปั จเจกชน
และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ และพนักงานจะต้องไม่กระทําการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อคุกคามไม่วา่ จะทางวาจา หรื อการ
กระทําต่อผูอ้ ื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่ างกายและจิตใจ
ในปี ที่ผา่ นมา ไม่มีขอ้ พิพาทฟ้ องร้องระหว่างบริ ษทั ฯ และพนักงาน และได้รับความร่ วมมือจากสหภาพแรงงานใน
การช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร
3. จริยธรรมว่ าด้ วยความสั มพันธ์ กบั ลูกค้ า คู่ค้า คู่แข่ งทางการค้ า และเจ้ าหนีท้ างการค้ า
บริ ษทั ฯ คํานึ งถึงความเสมอภาค และความซื่ อสัตย์ในการดําเนิ นธุ รกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่คา้ โดยพึง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกติกาต่างๆอย่างเคร่ งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดําเนิ นธุ รกิจ ในส่ วนของธุ รกิจที่เป็ นการ
แข่งขัน บริ ษทั ฯจะยึดถือกติ กาของการแข่งขันที่ ดี และจะยึดถือแนวทางการปฏิ บตั ิที่ดีและเป็ นธรรม รวมทั้งการสร้ าง
พันธมิตรทางการค้า
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาทใด ๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับคู่คา้ คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงิน
4. จริยธรรมว่ าด้ วยความรับผิดชอบต่ อประชาชน สั งคม และสิ่ งแวดล้อม
บริ ษ ัท ฯ มี ค วามห่ วงใยถึ งคุ ณภาพชี วิต และการบริ โ ภคข่า วสารของคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้
ความสําคัญอย่างยิง่ ในการเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่ วนรวม และใส่ ใจต่อสิ่ งแวดล้อมในฐานะ
ที่เป็ นผูป้ ระกอบการรายหนึ่งในประเทศไทย รวมทั้งเป็ นสื่ อกลางในการสร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คนใน
สังคม บริ ษทั ฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคม (รายละเอียดตามข้อมูลในรายงานประจําปี (56-2) หัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคม)
นอกจากนี้ ใน ปี 2555 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่มสามารถร้องเรี ยนเรื่ องต่างๆ ถึงประธาน
กรรมการ หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ กรรมการอิสระ ได้ทาง website : www.nine.co.th หรื อส่ งไปรษณี ยม์ ายังที่อยู่
บริ ษทั ฯ ได้แก่ บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1858/123-124 ชั้น 29 ถนนบางนา –
ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรับเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการและดําเนิ นการส่ งให้คณะกรรมการชุดย่อย
หรื อกรรมการที่เกี่ยวข้องและจะสรุ ปข้อเสนอแนะและประเด็นต่าง ๆ ทั้งหมดเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการทราบและพิจารณา
ต่อไป
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4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการได้ดูแลให้บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่
ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและเชื่อถือได้
บริ ษทั ฯ กําหนดไว้ในนโยบายการกํากับ ดูแลกิ จการ ทุ กครั้ งที่ มี การเปลี่ ยนแปลงการถื อครองหลักทรั พย์ ให้
กรรมการ และผูบ้ ริ ห ารต้อ งรายงานการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ต่ อ สํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ฯ และสําเนาให้เลขานุการบริ ษทั เก็บรักษา เลขานุการบริ ษทั จะดําเนินการให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานข้อมูล
ปัจจุบนั ของตนอย่างน้อยปี ละครั้ง ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อรวบรวมส่ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ รายงานต่อ
คณะกรรมการอย่างน้อยปี ละครั้ง
บริ ษทั ฯ เล็งเห็ นความสําคัญของการรั กษาข้อมูลที่เป็ นความลับและหรื อข้อมูลภายในกลุ่มบริ ษทั ฯ จึ งได้ออก
นโยบาย “การใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ” กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ต้อง
รักษาข้อมูลภายในกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นความลับ เว้นแต่การเปิ ดเผยข้อมูลนั้นเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ในการดําเนิ นธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ ห้าม ขาย ซื้ อ โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยข้อมูลที่เป็ นความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของกลุ่ม
บริ ษ ทั ฯ และ/หรื อการเข้าทํารายการใดๆ โดยข้อ มูลที่ เป็ นความลับ และ/หรื อ ข้อ มูลภายในกลุ่มบริ ษ ทั ฯ ในทางที่ อาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อกลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่วา่ ทางตรง หรื อทางอ้อม
ในรายงานประจําปี 2555 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร
2. รายชื่อกรรมการ พร้อมประวัติการทํางาน การศึกษา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ
ผูบ้ ริ หาร การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียน การถือหุน้ ในบริ ษทั
3. โครงสร้างผูถ้ ือหุน้
4. ปั จจัยความเสี่ ยง
5. รายงานการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
6. นโยบายการกํากับดูแลกิจการและการปฏิบตั ิตามนโยบาย
7. ค่าตอบแทนกรรมการและ จํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่ วมประชุมกรรมการ
8. การทําหน้าที่ในปี ที่ผา่ นมาของคณะกรรมการและประวัติการอบรมของกรรมการ
9. การทําหน้าที่ในปี ที่ผา่ นมาของคณะกรรมการตรวจสอบ
10. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
11. ค่าตอบแทนการทําหน้าที่กรรมการ และการทําหน้าที่อื่นให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
12. รายงานการดําเนินงานประจําปี ของคณะกรรมการตรวจสอบ
13. รายการความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินที่มีเนื้อหาตามที่กาํ หนด
ซึ่ งมีประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลงนามรับรอง
14. คําอธิ บายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผูบ้ ริ หาร
15. รายงานทางการเงินที่มีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นจริ งตามมาตรฐานบัญชี
16. งบการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
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บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ในเว็บไซต์ www.nine.co.th
1. บทบาทอํานาจหน้าที่ของกรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. จรรยาบรรณทางธุรกิจ
4. นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ
5. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
6. งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี
7. รายงานประจําปี
8. นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล
9. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10.นโยบายการควบคุมภายใน
ส่ วนนักลงทุนสั มพันธ์
ส่ วนนักลงทุนสัมพันธ์ทาํ หน้าที่ติดต่อสื่ อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผูถ้ ือหุ น้ รวมทั้งนักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมและ
เป็ นธรรม ตอบคําถามเกี่ยวกับบริ ษทั ฯ และการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ แก่นกั ลงทุนตามที่ส่งคําถามผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ หรื อโทรศัพท์ หรื อช่องทางอื่น ๆ บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการเผยแพร่ ขอ้ มูลที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ โดยการพบปะ
นักลงทุนในงาน Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดขึ้นเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง ในปี 2555 บริ ษทั ฯ เข้า
กิจกรรมร่ วมพบปะนักลงทุนจํานวน 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555, วันที่ 7 มิถุนายน 2555, วันที่ 3 กันยายน 2555 และ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของ ตลท. และ กลต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่ งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน เลขานุการบริ ษทั มีหน้าที่ในการช่วยเหลือประธานกรรมการ
ในการกํากับดูแลให้การดําเนินงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริ ษทั ฯ ทุกท่าน เป็ นไปตาม
กรอบของบทบาทหน้าที่ ตามที่ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องกําหนดไว้ ตลอดจนมี หน้าที่ ในการจัดเตรี ยม
เอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสิ นใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุม
อย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่ องต่างๆที่นาํ เสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่ อสัตย์
สุ จริ ตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชนที่ประกอบธุ รกิจนั้นพึงกระทําในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้งมี
หน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการ
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น รายงานการมี ส่วนได้เสี ย และรายงานการถือครองหลักทรั พย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ซึ่ งเลขานุ การ
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วน
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี บทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิ จการเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการมี ความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการได้กาํ หนดบทบาทหน้าที่ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ หาร และกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ น้
โดยรวม รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและกํากับดูแลให้การดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามกฎหมายและอยู่
บนจริ ยธรรมทางธุรกิจที่คณะกรรมการกําหนด
การถ่ วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหาร
ในปี 2555 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 คน เป็ นกรรมการอิสระ
จํานวน 3 คน กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจํานวน 1 คน และกรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริ หารจํานวน 5 คน
บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทําให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน
กรรมการอิ ส ระจํา นวน 3 คนนี้ มี คุ ณ สมบัติค รบถ้วนตามนิ ย ามกรรมการอิ ส ระของบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งได้ผ่า นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว และเป็ นไปตามข้อกําหนดในปี 2551 ของสํานักงาน กลต. กรรมการอิสระจํานวน 1ใน 3
คน ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 2 คน
การดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทุกปี บริ ษทั ฯ สามารถแต่งตั้ง
กรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ งต่อไปอีกวาระหนึ่ งได้ โดยบริ ษทั ฯ มิได้มีขอ้ กําหนดเรื่ อง
จํานวนวาระที่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการไว้ตามข้อกําหนดของสํานักงาน กลต. และมีนโยบายให้
กรรมการผูอ้ าํ นวยการของบริ ษทั ฯ ดํารงตําแหน่งในบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริ ษทั กรรมการ
ของบริ ษทั ฯ จะไม่เป็ นกรรมการในบริ ษทั ที่เป็ นคู่แข่งหรื อมีผลประโยชน์ขดั แย้งทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ และเปิ ดเผยรายชื่ อ
ประเภทธุ รกิ จ และตําแหน่ งที่ กรรมการของบริ ษทั ฯไปดํารงตําแหน่ งไว้ในทะเบี ยนประวัติกรรมการในปี 2555 ไม่มี
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ท่านใดดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนเกิน 5 บริ ษทั
บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายให้ผบู้ ริ หารระดับสู งไปดํารงตําแหน่งในบริ ษทั อื่นยกเว้นบริ ษทั ย่อย และ บริ ษทั ร่ วม และให้
รายงานการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่นของผูบ้ ริ หารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน 56-1
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งนางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ เป็ นเลขานุ การบริ ษทั เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2555 โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบตามที่กาํ หนดใน พ.ร.บ. กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และทําหน้าที่สรุ ปสาระสําคัญเกี่ยวกับแนว
ปฏิบตั ิ และข้อบังคับที่ปรับปรุ งใหม่ ของสํานักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงสรุ ปสาระสําคัญของกฎหมายที่เพิ่ง
ตราขึ้ นใหม่ ที่ คณะกรรมการต้องทราบในการทําหน้าที่ กรรมการของบริ ษทั ฯ ให้คณะกรรมการรั บทราบ เป็ นผูจ้ ัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และผูเ้ กี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ ายบริ หารให้มีการ
ปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุ มตั ิให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ได้แก่
แผนธุ รกิจ งบประมาณการดําเนิ นงาน เป้ าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ทางธุ รกิจ ที่กรรมการผูอ้ าํ นวยการเป็ นผูน้ าํ เสนอ
รวมทั้งติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กาํ หนดไว้อย่างสมํ่าเสมอ
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คณะกรรมการชุ ดย่อย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อยเพื่อช่วยกลัน่ กรองรายละเอี ยดโดยกําหนดคุณสมบัติและ
ขอบเขตความรั บผิดชอบไว้ในระเบี ยบของแต่ละคณะ สมาชิ กของคณะกรรมการชุ ดย่อยเป็ นกรรมการอิ สระ ประธาน
กรรมการไม่ดาํ รงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย และกําหนดให้กรรมการอิสระเป็ นประธานคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่ อ ให้ ไ ด้ค ณะกรรมการที่ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ภ าวะผู้นํา วิ สั ย ทัศ น์ ที่ มี คุ ณ สมบัติ ห ลากหลาย ทั้ง ในด้า นทัก ษะ
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบตั ิหน้าที่ มีความ
เข้าใจในวัฒนธรรม และจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี คณะกรรมการจึงไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดย่อยขึ้นมาทําหน้าที่คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้งคณะจะร่ วมกัน
เสนอชื่อ และพิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสมของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง และมอบให้ประธานกรรมการเป็ นผูเ้ สนอ
รายชื่อบุคคลที่สมควรเป็ นกรรมการต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ดังนั้นจึงมัน่ ใจได้ในความโปร่ งใส ปราศจากการครอบงําของฝ่ าย
บริ หาร
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียวคือคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอยูใ่ นนโยบายการกํากับดูแลกิจการเรื่ องโครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ฯ ได้เห็ นความสําคัญในเรื่ องนี้ จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ ห้ามกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจที่แข่งขันกับบริ ษทั ฯ หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ หากมีความจําเป็ นต้องทํารายการดังกล่าว คณะกรรมการจะดูแลให้การ
ทํารายการนั้นมีความโปร่ งใส เที่ยงธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือนกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก
ทั้งนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสี ย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ รวมทั้งจัดให้มี
การปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่ งครัด สําหรับรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และ
บริ ษัท ร่ วม ในปี 2555 ได้เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท ฯ รั บ ทราบแล้ว
เมื่ อเดื อนกุมภาพันธ์ 2556 และบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยรายละเอียดของรายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจําเป็ น ไว้ในรายงาน
ประจําปี และแบบ 56-1 แล้ว
การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะกําหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและมีการประชุม
พิเศษเพิ่มตามความจําเป็ นโดยมีการกําหนดวาระการประชุมชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระการติดตามผลการดําเนิ นงานเป็ น
ประจํา ซึ่ งเลขานุ การบริ ษทั จะจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมตามวาระที่ ผ่านการพิจารณาร่ วมกันของประธานกรรมการและ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็ น
เวลา 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม หากกรรมการท่านใดต้องการเสนอเรื่ องเข้า
เป็ นวาระการประชุมหรื อประสงค์ให้ฝ่ายบริ หารรายงานความคืบหน้าเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งเป็ นการเฉพาะ ก็สามารถแจ้งความ
ประสงค์ได้ที่ประธานกรรมการ หรื อเลขานุการบริ ษทั
โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 2-3 ชัว่ โมง ประธานกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการทุกท่าน
สามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อป้ องกันข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั
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ฯ รั่วไหลโดยไม่มีเจตนา จึงให้ฝ่ายบริ หารรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในการประชุม เดือนใดที่ไม่มีการประชุมก็
ไม่ตอ้ งรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริ หารได้มีการพบปะหรื อติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั ญหาต่างๆในการบริ หารโดยไม่มีฝ่ายบริ หารร่ วมด้วยกันเป็ นประจํา หากมีประเด็นที่เป็ นข้อสังเกตห่วงใย ก็จะแจ้งข้อกังวล
หรื อข้อห่วงใยนั้นต่อฝ่ ายบริ หารเพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จํานวน 8 ครั้ง และบริ ษทั ฯ ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญอย่างครบถ้วน จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ นการรับรองจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พร้อมให้กรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องตรวจสอบได้
การเข้ าร่ วมประชุ มของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ ละคนในปี 2555 และ ปี 2554 สรุปได้ ดงั นี้
จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุม/จํานวนครั้งทั้งหมด
ปี 2555
ปี 2554
1. นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
ประธานกรรมการ
5/8
2. นางเกษรี กาญจนะวนิชย์
กรรมการ
8/8
4/4
3. นายศิวะพร ชมสุ วรรณ
กรรมการ
4/8
4. นายเสริ มสิ น สมะลาภา
กรรมการ
6/8
5. นางสาวมัธยา โอสถานนท์
กรรมการ
7/8
4/4
6. นายพนา จันทร์วโิ รจน์
กรรมการ
7/8
4/4
7. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
กรรมการอิสระ
7/8
4/4
8. นายกรี ธา มติธนวิรุฬห์
กรรมการอิสระ
8/8
4/4
9. นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
กรรมการอิสระ
8/8
4/4
หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2555 มีมติแต่งตั้ง นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่ เป็ นประธานกรรมการแทน นายธนะชัย
สันติชยั กูล และมีมติแต่งตั้ง นายศิวะพร ชมสุ วรรณ เป็ นกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ในปี 2554 และ ปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้ น 4 ครั้ง และ 4 ครั้ง ตามลําดับ โดยกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่ วมประชุมดังรายละเอียดต่อไปนี้
กรรมการ

กรรมการ
1. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
2. นายกรี ธา มติธนวิรุฬห์
3. นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร

ตําแหน่ ง

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุม/จํานวนครั้งทั้งหมด
ปี 2555
ปี 2554
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองทั้งคณะเป็ นประจําทุกปี สําหรับปี 2555
ได้ทาํ การประเมินผลในช่วงเดือนธันวาคม โดยใช้แบบการประเมินแบบใหม่ตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อม
รับทราบผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อ
เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมสู งเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ตอ้ งการ และได้ขออนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
แล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น
สําหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการดําเนิ นงานของกรรมการผูอ้ าํ นวยการและผูบ้ ริ หารระดับสู งเป็ นไปตาม
หลักการและนโยบายที่ คณะกรรมการกําหนด ซึ่ งเชื่ อมโยงกับ การดําเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ และผลการดําเนิ น งานของ
ผูบ้ ริ หารแต่ละคน คณะกรรมการเป็ นผูป้ ระเมิ นผลการดําเนิ นงานของกรรมการผูอ้ าํ นวยการ และมอบหมายให้ประธาน
กรรมการแจ้ง หลัก เกณฑ์แ ละผลการประเมิ น ต่ อ กรรมการผูอ้ าํ นวยการ คณะกรรมการบริ ห ารให้ค วามเห็ น ชอบการ
ประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานของผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ตามที่ ก รรมการผูอ้ าํ นวยการเสนอคณะกรรมการได้ม อบหมายให้
คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่กรรมการผูอ้ าํ นวยการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
จํานวนค่ าตอบแทนในปี 2555 และ 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้ จ่ายให้ แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้
กรรมการ / ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ:
- นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
กรรมการที่ไม่ ใช่ ผู้บริหาร:
- นายเสริ มสิ น สมะลาภา
- นางเกษรี กาญจนะวณิชย์
- นางสาวมัธยา โอสถานนท์
- นายพนา จันทรวิโรจน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ:
- นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
กรรมการตรวจสอบ
- นายกรี ธา มติธนวิรุฬห์
- นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
-นางสาวศันธยา กิตติโกวิท
กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร :
- นายศิวะพร ชมสุ วรรณ
รวม

ค่ าตอบแทนปี 2556 (ปี ที่เสนอ)
ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม อื่นๆ
รวม

ค่าตอบแทน

ค่ าตอบแทนปี 2555
เบี้ยประชุม อื่นๆ

รวม

400,000.-

-

-

400,000.-

400,000.-

-

-

400,000.-

200,000.200,000.200,000.200,000.-

-

-

200,000.200,000.200,000.200,000.-

200,000.200,000.200,000.200,000.-

-

-

200,000.200,000.200,000.200,000.-

400,000.-

-

-

400,000.-

400,000.-

-

-

400,000.-

300,000.300,000.-

-

-

300,000.300,000.-

300,000.300,000.-

-

-

300,000.300,000.-

200,000.2,400,000.-

-

-

200,000.2,400,000.-

200,000.2,400,000.-

-

-

200,000.2,400,000.-

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศน์เบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการดําเนิ นธุ รกิจ
ประวัติและความเป็ นมาของบริ ษทั ฯ ที่ต้ งั สํานักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับคําชี้แจงจากกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
และเลขานุ การบริ ษทั เกี่ ยวกับโครงสร้ างองค์กร นโยบายการกํากับดูแลกิ จการ ระบบการควบคุมภายในพร้ อมเอกสาร
ประกอบ
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คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง ได้ให้ความสําคัญต่อการเข้าอบรมสัมมนาหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ (รายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน)
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้ความรู ้เพิ่มเติมในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสูง และหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการฝึ กอบรมและสัมมนากับสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย และหน่วยงานอื่นๆ เช่น สัมมนาเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ และพระราชบัญญัติกาํ กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เป็ นต้น
แผนการสื บทอดงาน
คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจากพนักงานผูป้ ฏิบตั ิงาน ความเจริ ญเติบโตที่
ยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ ขึ้นอยูก่ บั การสร้างบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อส่ งต่อภารกิจ บริ ษทั ฯ ได้รับผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้ามาช่วย
เสริ มที ม และแบ่ งความรั บ ผิดชอบในแต่ละส่ วนงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็ นการกระจายการบริ หารงานขององค์กรให้มี
ประสิ ทธิ ภาพให้กบั ผูบ้ ริ หารระดับรอง ซึ่ งเป็ นแผนรองรับการสื บทอดงานของบริ ษทั ฯ
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7. โครงสร้ างเงินทุน
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(1) หุน้ สามัญ
บริ ษทั ฯมี ทุนจดทะเบี ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 85,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน
85,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทุนที่เรี ยกชําระแล้ว จํานวน 85,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน
85,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
(2) บริ ษทั ฯไม่มีหุน้ ประเภทอื่น
(3) บริ ษทั ฯไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุน้ สามัญ เช่น หุน้ กู้ ตัว๋ เงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพหรื อตราสารหนี้
(4) บริ ษทั ฯไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างกันกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหลักทรัพย์และ
การบริ หารงานของบริ ษทั ฯ
7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ 10 รายแรก และสัดส่ วนการถือหุ น้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน 28 ธันวาคม 2555
ลําดับ
กลุ่มผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้นทีถ่ ือ
ร้ อยละ
1. บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
66,694,076
78.464
2. นางศิริวรรณ จึงธีรพานิช
1,200,000
1.412
3. นายทวีภคั รัชต์ วทัญญูศิริปัญญา
1,048,600
1.234
4. นายสุ ทธิชยั แซ่ หยุน่
768,424
0.904
5. นางวรภา บุญยงรัตนากูล
750,000
0.882
6. นายแชน พูนดี
627,900
0.739
7. นายวิพธุ มันตาดิลก
580,000
0.682
8. นายอิสระพงษ์ แสนทําพล
555,500
0.654
9. นางดวงใจ ไตรบัญญัติกลุ
450,000
0.529
10. นายสราวุธ พืชน์ไพบูลย์
450,000
0.529
อื่นๆ
11,875,500
13.971
รวม
85,000,000
100
ที่มา : บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
หมายเหตุ
 กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ ที่จดั อยูใ่ นกลุ่มเดียวกันและออกเสี ยงไปในทางเดียวกันได้แก่ บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย
กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีนายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่ ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั อีก 1 ราย นัง่ ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานกรรมการและกรรมการบริ หาร
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 ประเภทผูถ้ ือหุ น้ - การกระจายหุ น้ ตามสัญชาติ

ผู้ถือหุ้นแบ่ งตามสั ญชาติ
จํานวนราย
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติไทย
805
84,959,173
99.95
ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติต่างด้าว
8
40,827
0.05
รวมทั้งสิ้น
813
85,000,000
100.00
* ข้อบังคับบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) กําหนดว่า “ห้ามมิให้บุคคลที่
ไม่มีสัญชาติไทยถือหุน้ อยูใ่ นบริ ษทั ฯ เกินกว่าร้อยละ 35 ของหุน้ ทั้งหมด”
 กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิ พลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการอย่างมีนยั สําคัญ

- ไม่มี –
 ชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่เปิ ดเผยมิได้แสดงสถานะที่แท้จริ ง

- ไม่มี –
7.3 นโยบายจ่ ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ในกรณี ปกติที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีความจําเป็ นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรื อขยายกิจการและมีกระแสเงินสด
เพียงพอ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลสําหรับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิ
ของแต่ละบริ ษทั (ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ที่
จําเป็ นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้ นอยู่กบั ความจําเป็ นและความ
เหมาะสมภายใต้เ งื่ อ นไขที่ ก ารดํา เนิ น การดัง กล่ า วจะต้อ งก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ผู้ถื อ หุ ้ น ทั้ง นี้ มติ ข อง
คณะกรรมการบริ ษทั ที่อนุ มตั ิ ให้จ่ายเงิ นปั นผลจะต้องถูกนําเสนอเพื่อขออนุ มตั ิจากที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เว้นแต่เป็ นการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2553 -2554 เป็ นดังนี้
กําไรสุ ทธิ
ร้ อยละการ
ประจําปี
(ล้านบาท) จ่ ายเงินปันผล
2553
18.69
68.22
2554
20.06
64.00

เงินปันผลจ่ าย
(ล้านบาท)
12.75
12.75

จํานวนหุ้น
(ล้านหุ้น)
85.00
85.00

เงินปันผลต่ อ
หุ้น (บาท)
0.15
0.15

50

บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

9. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนฯ ในการ
กํากับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ ที่จดั ทําขึ้นมีขอ้ มูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ โปร่ งใส เปิ ดเผย
อย่างเพียงพอ ที่จะดํารงรักษาไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ป้ องกันการทุจริ ตและการดําเนินการที่ผิดปกติ รายการที่เกี่ยว
โยงกันซึ่ งอาจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซ่ ึ งเป็ นรายการทางการค้าอันเป็ นธุ รกิ จปกติ ทวั่ ไป รวมทั้งได้ถือ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีการ
พิ จ ารณาถึ ง ความสมเหตุ ส มผล ประโยชน์ สู ง สุ ด การปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ความรอบคอบ
ระมัดระวังในการจัดทํางบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
ดังนั้นเพื่อให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเกิดความเชื่อมัน่ ต่อรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึง
ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิ สระผูซ้ ่ ึ งมี คุ ณสมบัติ ครบถ้วนตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทําหน้าที่ สอบทานให้บริ ษทั ฯ มี การ
รายงานทางการเงิน และการดําเนิ นงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่ งใสถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้มีความเพียงพอของระบบบริ หารความ
เสี่ ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกํากับดูแลของบริ ษทั ฯ ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล ตลอดจนมี
ความครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่ วมกัน 4 ครั้ง เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ร่วมประชุมพร้อมกันทุกครั้ง นอกจากนี้ ยงั มีวาระการประชุม
ร่ วมกับผูส้ อบบัญชี วาระการประชุมร่ วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่ งได้รายงานผลการตรวจสอบและเสนอ
ขอความเห็ นชอบเรื่ องกฎบัตรของหน่ วยงานตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบประจําปี รวมถึ งได้ประชุ มกับ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯในวาระที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
งบการเงินประจําปี 2555 ของบริ ษทั มีความเหมาะสมและไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็ นสาระสําคัญต่องบ
การเงิน ระบบควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิ ทธิ ภาพ รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็ นรายการที่
เป็ นธุ รกิจตามปกติทวั่ ไป สมเหตุสมผล และไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิอยูใ่ นกรอบของกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และผูส้ อบบัญชีประจําปี
2555 ของบริ ษทั ฯ เป็ นบุคคลที่เหมาะสมเพราะมีความเป็ นอิสระและมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีมาเป็ นเวลายาวนาน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง เกี่ยวกับการสอบทาน
งบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั้งผลการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายในที่มีพนักงานตรวจสอบที่มี
ประสบการณ์จาํ นวน 2 ท่าน ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ โดยรวมอยูใ่ น
ระดับที่น่าพึงพอใจ สามารถให้ความมัน่ ใจอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษทั
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีการดูแลป้ องกันทรัพย์สินมิให้ผบู้ ริ หารและพนักงานนําไปใช้โดยมิชอบ การปฏิบตั ิงาน
เป็ นไปตามขั้น ตอนที่ กาํ หนด มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ รั ดกุม เพี ย งพอและเหมาะสม ทั้ง ในส่ ว นขององค์ก รและ
สภาพแวดล้อม การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล
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รวมถึงระบบการติดตามการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สามารถแก้ไขปั ญหาได้
อย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีกระบวนการในการทบทวนและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ เพื่อให้การควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ทันสมัยต่อเหตุการณ์และ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ไม่เกิดข้อบกพร่ อง ซึ่ งจะนํามาซึ่ งความรั่วไหลและขาดประสิ ทธิภาพ
จากการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผูส้ อบบัญชีมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ
ซึ่ งได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรั บทราบแล้ว เมื่ อ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่ งข้อสังเกตดังกล่าวไม่เป็ น
สาระสําคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด และบริ ษทั ฯ รับดําเนินการแก้ไขแล้ว ดังนี้
1) จัดทําเอกสารการคํานวณค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ เพื่อประกอบการอนุมตั ิอย่างเป็ นทางการ
2) คัดแยกสิ นค้าเก่าที่ชาํ รุ ดแล้วเป็ นรายรหัสสิ นค้า เพื่อให้สามารถตรวจนับความครบถ้วนได้
นอกจากนี้ มีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งบริ ษทั ฯ รับดําเนินการ ดังนี้
1) ปรั บ ปรุ งนโยบายและขั้นตอนการปฏิ บ ัติงานทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ให้มี เนื้ อ หาครบถ้วนและ
ทบทวนให้เหมาะสมอยูเ่ สมอ
2) การควบคุมให้มีรหัสผูใ้ ช้งานแยกเป็ นรายคน และกําหนดสิ ทธิเข้าใช้ระบบงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ส่ วนหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในระหว่างปี 2555 มีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในบางประการ
ซึ่ งบริ ษทั ฯได้มีแนวทางในการดําเนิ นการเพื่อควบคุมและเร่ งรัดการปฏิบตั ิงานในเรื่ องดังกล่าวกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้ว สรุ ปดังนี้ ควรกําหนดวิธีป้องกันหนังสื อเก่าที่บริ ษทั ฯ ขายลดไปแล้ว จะกลับคืนเข้าคลัง และเน้นยํ้าผูป้ ฏิบตั ิงาน
คลังสิ นค้าให้ระมัดระวังในการบันทึกยอดรับ - จ่ายสิ นค้า ให้ถกู ต้องและครบถ้วน เพื่อให้รายงานสิ นค้าคงเหลือแสดงยอด
ที่ถูกต้องตามจริ ง นอกจากนี้ ควรกําชับผูเ้ กี่ยวข้องให้ปฏิบตั ิตามระเบียบในเรื่ องของการขายสิ นค้าผ่านช่องทางงานสัปดาห์
หนังสื อ และงานบูธ หรื ออีเว้นท์ ตลอดจนสรุ ปผลการดําเนินงานภายในกําหนดเวลา เพื่อเป็ นข้อมูลในการวางแผนการ
จัดงานครั้งต่อไป

81

บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

10.

รายการระหว่ างกัน

10.1

มาตรการและขั้นตอนในการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน

บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดมาตรการควบคุมการทํารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน กับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศ
ของคณะกรรมการ กลต. โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นในการเข้าทํารายการและความ
เหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติในตลาด และมี
การเปรี ยบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณี ที่ไม่สามารถเปรี ยบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ ายจะร่ วมกัน
พิจารณา เพื่อกําหนดอัตราค่าสิ นค้าและบริ การที่เหมาะสมต่อไป ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ จะจัดเตรี ยมข้อมูลการทํารายการ
ระหว่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดของรายการ มูลค่า และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าจากช่วงที่ผา่ นมา รวมทั้งเอกสารที่แสดงราคาตลาด
ให้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการเหล่ านั้น ในกรณี ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีผเู้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อ ผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั และ/
หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ ผูถ้ ือหุ ้น ตามแต่กรณี ซึ่ งผูท้ ี่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้ส่วนเสี ย
ในการทํารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงในการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันดังกล่าว
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการเปิ ดเผยข้อมูลในการทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และการได้มาหรื อจําหน่ ายไปของ
สิ นทรัพย์ที่สําคัญของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนถึ ง
มาตรฐานการบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
10.2

นโยบายหรื อแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคตของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน อาจมีการเข้าทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็ นรายการธุ รกิจปกติและรายการสนับสนุ นธุ รกิจปกติซ่ ึ งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ ไปกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มบริ ษทั ในเครื อบริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เช่น การ
จ้างพิมพ์ การจ้างส่ งสิ นค้า การซื้อกระดาษ การซื้อโฆษณาในสื่ อต่างๆ และการเรี ยกเก็บค่าบริ การระหว่างกัน เป็ นต้น บริ ษทั ฯ ได้
กําหนดนโยบายในการทํารายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็ นไปตามลักษณะการดําเนิ นการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่ ง
สามารถเปรี ยบเทียบได้กบั ราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณี ที่ไม่สามารถเปรี ยบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ าย
จะร่ วมกันพิจารณา เพื่อกําหนดอัตราค่าสิ นค้าและบริ การที่เหมาะสมต่อไป ซึ่ งเป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
ไว้แล้วตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบตั ิตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด
พร้อมทั้งกําหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชดั เจน เป็ นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการเข้าทํารายการใหม่ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงของราคา และเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม สํานักตรวจสอบ
ภายในของบริ ษทั ฯ เอง ซึ่งแยกอย่างชัดเจนจากสํานักตรวจสอบภายในของบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ จะทําหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและ
จัดทํารายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของ
การทํารายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาส ในกรณี รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ ึ งไม่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ ไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริ ษทั ฯ จะดําเนินการตามมาตรการตามขั้นตอนในการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันที่
ระบุไว้ขา้ งต้น ก่อนการทํารายการ
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บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

10.3

สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของกลุ่มบริ ษทั ฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2554 และปี
2555 แล้ว มีความเห็นสรุ ปได้วา่ สมเหตุสมผลและจําเป็ นต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ เงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่าง
กันที่เกิดขึ้นถูกกําหนดให้เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติ และคํานึงถึงราคาตลาดหรื อต้นทุนบวกกําไรที่เหมาะสม (Cost
Plus) ในส่ วนมาตรการและขั้นตอนในการอนุมตั ิรายการระหว่างกัน นโยบายการทํารายการระหว่างกัน และมาตรการการควบคุม
รายการระหว่างกันของกลุ่มบริ ษทั ฯ ก็มีความเพียงพอและเหมาะสมแล้วในสภาพปั จจุบนั
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รายการระหว่างกันที่มีสาระสําคัญ (ตามงบการเงินรวม) ของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในปี 2554 และปี 2555 (หน่วย : ล้ านบาท)
บริษัทหรือบุคคล/
ประกอบธุรกิจ
บริ ษัท เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน) (NMG)/
ดําเนินธุรกิจด้ านข่าว ซึง่
รวมถึงผลิตและจําหน่าย
หนังสือพิมพ์และสิง่ พิมพ์
ประเภทต่างๆ

ลักษณะความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

ลักษณะรายการ

เป็ นบริ ษัทใหญ่ถือหุ้นในบริ ษัทร้ อย
ละ 78.46 และมีกรรมการร่ วมกัน

รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
ลูกหนี ้การค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ในกลุ่ม ขายหนัง สื อ ให้
NMG เพื่อไปใช้ ในกิจการ จํานวน 4.79
ล้ านบาท และ 4.30 ล้ านบาท ในปี 2554
และปี 2555 ตามลําดับ
- บ ริ ษั ท ฯ จํ า ห น่ า ย สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ จ า ก
ต่างประเทศให้ NMG เพื่อนําไปจัดจําหน่าย
ต่อ จํานวน 3.82 ล้ านบาท และ 2.84 ล้ าน
บาท ในปี 2554 และปี 2555 ตามลํ า ดับ
และบริ ษัทในกลุ่มมีการเรี ยกเก็บค่าบริ การ
โฆษณาจํ านวน 3.97 ล้ านบาทและ 2.65
ล้ า น บ า ท ใ น ปี 2 5 5 4 แ ล ะ ปี 2 5 5 5
ตามลําดับ
ลูกหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษั ท ฯ เรี ย กเก็ บเงิ น ที่ NMG รั บ เงิ น แทน
ก่อน เช่น งานออกบูธร่ วมกัน ค่าใช้ จ่ายที่
จ่ายแทนกัน จํานวน 6.26 ล้ านบาทและ
2.54 ล้ า นบาท ในปี 2554 และปี 2555
ตามลําดับ
- บริ ษั ท ฯ เรี ย กเก็ บ ค่า บริ ห ารสิ น ค้ า คงคลัง
จาก NMG จํานวน 0.44 ล้ านบาท ในปี
2554

มูลค่ ารายการ /
ยอดคงเหลือ
ปี 2555 ปี 2554
9.79
12.58
2.58
4.92

1.02

2.09

คําอธิบาย
- บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ NMG เพื่อใช้ เป็ นของสมนาคุณใน
การส่งเสริ มการขายสมาชิกหนังสือพิมพ์ในเครื อ และสําหรับเป็ นของขวัญแก่
ลูกค้ าในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ
- บริ ษัทฯ จําหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศให้ NMG เพื่อนําไปจัดจําหน่าย
ต่อผ่านช่องทางเอเย่นต์และแผงหนังสือทัว่ ประเทศ เนื่องจาก NMG มีความ
ชํานาญในการจัดจําหน่ายผ่านช่องทางนี ้ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทาง
การค้ าปกติ

- บริ ษัทฯ ขายสื่อสิ่งพิมพ์ต่างประเทศในจํานวนมาก (Bulk) ให้ แก่ลกู ค้ าขนาด
ใหญ่ร่วมกับสื่อสิ่งพิมพ์ของ NMG โดยให้ ลกู ค้ าทําสัญญาซื ้อสิ่งพิมพ์ทงหมด
ั้
กับ NMG ซึ่งบริ ษัทฯ เรี ยกเก็บเงินที่ NMG รับแทนก่อนโดยใช้ ราคาที่เรี ยก
เก็ บ จากลูก ค้ า อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ ได้ ดํ า เนิ น การเปลี่ ย นแปลงมาทํ า
สัญญาขายสิ่งพิมพ์ในนามบริ ษัทฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 และออกบิลใน
นามบริ ษัทฯ ในเดือนเมษายน 2553
- บริ ษัทฯ ออกบูธงานขายสินค้ าขนาดใหญ่ ร่วมกัน เช่น งานสัปดาห์ หนังสือ
และใช้ ระบบเก็บเงินร่ วมกัน โดยใช้ ราคาที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ า
บริ ษัทฯ ทําการบริ หารสินค้ าคงคลังหนังสือBizBook (ก่อนโอนย้ ายส่วนงาน)
และเรี ยกเก็บค่าบริ การในอัตราต้ นทุน แต่หลังจากที่ บริ ษัทฯ รั บโอนธุรกิ จ
หนังสือ Bizbook มาแล้ ว รายการนี ้จะลดลงตามสินค้ าคงคลังเดิมของ NMG
ที่เหลืออยู่
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บริษัทหรือบุคคล/
ประกอบธุรกิจ
บริ ษัท เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน) (NMG)

บริ ษัท เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด (NED)
/ ดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์

ลักษณะความสัมพันธ์ กับ
บริษัทฯ
เป็ นบริ ษัทใหญ่ถือหุ้นในบริ ษัท
ร้ อยละ 78.46 และมีกรรมการ
ร่วมกัน

เป็ นบริ ษัทย่อย บริ ษัทฯ ถือหุ้น
ร้ อยละ 99.99 และมีกรรมการ
ร่ วมกัน

ลักษณะรายการ
ต้ นทุนการผลิต
เจ้ าหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษัทฯ ซื ้อกระดาษม้ วนจาก NMG เพื่อใช้ ในการ
ผลิตสิ่งพิมพ์

มูลค่ ารายการ /
ยอดคงเหลือ
ปี 2555 ปี 2554
16.83
16.97
17.00
10.00

คําอธิบาย
- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มซื ้อกระดาษม้ วนจาก NMG ที่มีความชํานาญในการ
จัด ซื อ้ กระดาษจํ า นวนมาก ซึ่ ง นํ า เข้ า จากต่ า งประเทศเพื่ อ ใช้ ใ นการผลิ ต
หนังสือพิมพ์ นิตยสารการ์ ตนู และหนังสือการ์ ตนู ในราคาตลาดและมีเงื่อนไข
ทางการค้ าปกติ

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
เจ้ าหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้ จ่ายส่วนกลาง
จากการใช้ บริ การแผนกต่างๆ ของ NMG จํานวน
7.09 ล้ านบาท และ 7.03 ล้ านบาท ในปี 2554 และ
ปี 2555 ตามลําดับ
- ค่ า ธรรมเนี ย มในการคํ า้ ประกั น เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี
ธนาคาร

7.03
5.97

7.09
3.98

รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
ลูกหนี ้การค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ NED เพื่อ
ไปใช้ ในกิจการ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ อื่น
ลูกหนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษั ท ฯ เรี ย กเก็ บ เงิ น จากรายการค่ าใช้ จ่ ายที่ อ อก
แทน เช่น ค่าเช่าสํานักงาน ค่าบริ การ เป็ นต้ น
เจ้ าหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษัทมีการสํารองจ่ายค่าใช้ จ่ายแทน เช่น ค่าใช้ จ่าย
เดินทางไปต่างประเทศ เป็ นต้ น

0.002
-

0.032
-

3.00
0.21
1.16
3.38

3.00
0.18
0.84
2.21

- บริ ษัทฯได้ ให้ NED กู้ยืมเงินโดยคิดอัตราใกล้ เคียงกับอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ของ
สถาบันการเงิน

0.038

0.083

- บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุ่มสํารองจ่ายค่าใช้ จ่ายแทนกัน เช่น ค่าใช้ จ่ายเดินทาง
ไปต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปนุ่

- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มซื ้อโฆษณาจากสื่อในเครื อของ NMG เพื่อใช้ ในการ
ประชาสัมพันธ์สินค้ าและงานของบริ ษัทฯ ในอัตราที่ตํ่ากว่าราคาตลาด ในกรณี
ที่มีพื ้นที่โฆษณาว่าง
- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้ จ่ายจากการใช้ บริ การแผนกต่างๆ ของ
NMG ซึ่งมีความชํานาญในงานนันๆ
้ เช่น แผนกจัดซื ้อ แผนกบุคคล แผนก IT
เป็ นต้ น ในราคาต้ นทุนบวกกําไรร้ อยละ 5 ซึง่ เป็ นอัตราที่เหมาะสม (Cost Plus)
- NMG ได้ คํ ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารให้ กบั บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่ม
โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม ซึง่ NMG อาจพิจารณายกเลิกในอนาคต และ
บริ ษัทฯ สามารถกู้ได้ โดยไม่ต้องมีการคํ ้าประกัน
- บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ NED เพื่อใช้ เป็ นของขวัญแก่ลกู ค้ าใน
เทศกาลต่างๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ

- บริ ษัทฯเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสํานักงาน ในอัตราเท่ากับที่
ถูกเรี ยกเก็บและค่าบริ การส่วนกลาง เช่น ค่าบริ หาร ในอัตราที่ตกลงกัน
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ลักษณะความสัมพันธ์ กับ
บริษัทฯ

บริ ษัท เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดู
เทนเมนท์ จํากัด (NEE)
/ ดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์

เป็ นกิจการที่ควบคุมร่วมกันกับ
เอ็กมอนท์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
โฮลดิ ้ง เอ/เอส บริ ษัทฯ ถือหุ้น
ร้ อยละ 49.99 และมีกรรมการ
ร่ วมกัน

ลักษณะรายการ
รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
ลูกหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- เป็ นรายการขายสินค้ าระหว่าง NEE และ NED
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ อื่น

มูลค่ ารายการ /
ยอดคงเหลือ
ปี 2555 ปี 2554
75.10
53.62
63.92
43.20

คําอธิบาย
- NED ขายหนังสือการ์ ตนู ให้ กับ NEE เพื่อจัดจําหน่ายในช่องทางต่างๆ โดย
เป็ นการขายขาด และ NINE ขายหนังสือให้ NEE เพื่อจัดจําหน่ายในช่องทาง
ต่างๆร่ วมกัน ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ
- NED เรี ยกเก็บค่าดอกเบี ้ยจาก NEE ที่อตั ราดอกเบี ้ยเงินเบิกเกินบัญชี (อัตรา
ร้ อยละ 6.75 ต่อปี ) สําหรั บยอดคงค้ างสินค้ าและบริ การซึ่งเกิ นกําหนดชําระ
มากกว่า 90 วัน นับจากวันที่เรี ยกเก็บค่าสินค้ า โดยจะมีการเรี ยกเก็บต่อไปใน
อนาคตถ้ ามีการเกินกําหนดชําระเงินอีก
- บริ ษัทฯเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสํานักงาน ในอัตราเท่ากับที่
ถูกเรี ยกเก็บและค่าบริ การส่วนกลาง เช่น ค่าบริ หาร ในอัตราที่ตกลงกัน

2.08
2.05

1.36
1.81

ลูกหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษั ท ฯ เรี ย กเก็ บ เงิ น จากรายการค่ าใช้ จ่ ายที่ อ อก
แทน เช่น ค่าเช่าสํานักงาน ค่าบริ การ เป็ นต้ น
ต้ นทุนขายสินค้ าและต้ นทุนการให้ บริ การ
เจ้ าหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
เจ้ าหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้ จ่ายส่วนกลาง
จากการใช้ บริ การแผนกต่างๆ ของ NEE

13.67

12.44

2.14
0.08
2.96
1.57

1.31
0.40
2.07
0.98

- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มมีการขายสินค้ าให้ กบั NEE เพื่อนําไปขายต่อให้ กบั
ลูกค้ า
- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้ จ่ายส่วนกลางจากการใช้ บริ การแผนก
ต่างๆ ของ NEE เช่น การจัดการการผลิต การบริ หารคลังสินค้ า ในราคาต้ นทุน

ลูกหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

0.005

-

- บริ ษัทฯเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสํานักงาน ในอัตราเท่ากับที่
ถูกเรี ยกเก็บและค่าบริ การส่วนกลาง เช่น ค่าบริ หาร ในอัตราที่ตกลงกัน

-

0.33
2.61

- บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุ่ม ขายสินค้ าและให้ บริ การโดยใช้ ราคาตลาดและมี
เงื่อนไขทางการค้ าปกติ
- บริ ษัทฯเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสํานักงาน ในอัตราเท่าที่ถูก
เรี ยกเก็บและค่าบริ การส่วนกลาง เช่น ค่าบริ หาร ในอัตราที่ตกลงกัน

บริ ษัท เนชัน่ คิดส์ จํากัด/
ดําเนินผลิตรายการโทรทัศน์
และให้ บริ การโฆษณาผ่านสื่อ
โทรทัศน์

เป็ นบริ ษัทย่อย บริ ษัทถือหุ้น
ร้ อยละ 99.99 และมีกรรมการ
ร่วมกัน

บริ ษัท เอ็นคูปอง จํากัด
(Ncupon)/ดําเนินธุรกิจ
จําหน่ายสินค้ าและบริ การทาง
อินเตอร์ เน็ต

เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท โดย รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.98 และ ลูกหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
มีกรรมการร่ วมกัน (เลิกกิจการ ลูกหนี ้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
และเสร็ จสิ ้นการชําระบัญชี
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555)
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ลักษณะความสัมพันธ์ กับ
บริษัทฯ

บริ ษัท เนชัน่ บรอดแคสติ ้ง
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
(NBC)/ เป็ นผู้ดําเนินธุรกิจ
สถานีโทรทัศน์ และผลิต
รายการโทรทัศน์

เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทใหญ่
โดย บริ ษัทใหญ่ถือหุ้นร้ อยละ
61.10 ในปี 2555 และร้ อยละ
61.99 ในปี 2554 และมี
กรรมการร่วมกัน

บริ ษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศ
ไทย) จํากัด (WPS)/ ดําเนิน
ธุรกิจรับจ้ างพิมพ์สงิ่ พิมพ์

เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทใหญ่
โดยบริ ษัทใหญ่ ถือหุ้นร้ อยละ
84.50 และมีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด
เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทใหญ่
โดย บริ ษัทใหญ่ถือหุ้นร้ อยละ
(NML)
/ ธุรกิจให้ บริ การรับจัดส่งสินค้ า 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน

ลักษณะรายการ
รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
ลูกหนี ้การค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษัทฯ ขายหนังสือให้ NBC เพื่อไปใช้ ในกิจการ
ลูกหนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษั ท ฯ เรี ย กเก็ บ เงิ น จากรายการค่ าใช้ จ่ ายที่ อ อก
แทนไปก่อน
ต้ นทุนขายสินค้ าและต้ นทุนการให้ บริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
เจ้ าหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุ่ม ซือ้ สินค้ าหรื อบริ การจาก
NBC
รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
ลูกหนี ้การค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ต้ นทุนขายสินค้ าและต้ นทุนการให้ บริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
เจ้ าหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
- บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ในกลุ่ม จ้ าง WPS
พิ ม พ์
หนังสือพิมพ์ นิตยสารและหนังสือการ์ ตนู
รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
ลูกหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ต้ นทุนขายสินค้ าและต้ นทุนการให้ บริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
เจ้ าหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
- บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุม่ จ้ าง NML ส่งสินค้ าให้ ลกู ค้ า
ทุกประเภท

มูลค่ ารายการ /
ยอดคงเหลือ
ปี 2555 ปี 2554
0.29
1.33
0.13
0.21

คําอธิบาย
- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ NBC เพื่อใช้ เป็ นของขวัญแก่ลกู ค้ า
ในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ

0.04

0.12

- บริ ษัทฯ ออกบูธงานขายสินค้ าขนาดใหญ่ร่วมกัน เช่น งานสัปดาห์หนังสือ และ
ใช้ ระบบเก็บเงินร่ วมกัน โดยใช้ ราคาที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ า

0.56
1.55
1.91
1.45

1.15
0.001
0.88
0.41

- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มซื ้อสินค้ าหรื อบริ การจากNBC ในราคาต้ นทุนและมี
เงื่อนไขทางการค้ าปกติ เช่น ค่าโฆษณาทางทีวี

0.05
0.003
104.46
0.16
78.05
1.61

0.003
56.42
0.06
37.02
4.27

- บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุม่ ขายหนังสือให้ WPS เพื่อใช้ เป็ นของขวัญแก่ลกู ค้ าใน
เทศกาลต่างๆในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ
- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มจ้ าง WPS ที่มีความชํานาญ พิมพ์ หนังสือพิมพ์
นิตยสารการ์ ตนู และหนังสือการ์ ตนู ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้ า
ปกติ

0.36
10.23
3.75
4.68
0.06

0.001
10.56
3.36
3.97
-

- บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุม่ ขายหนังสือให้ NML เพื่อใช้ เป็ นของขวัญแก่ลกู ค้ าใน
เทศกาลต่างๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ
- บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุ่มจ้ าง NML ที่มีความชํานาญ ส่งสินค้ าให้ ลกู ค้ าทุก
ประเภท เช่น ลูกค้ าสมาชิกหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ลูกค้ าเอเย่นต์ และแผง
หนังสือในราคาตลาด และมีเงื่อนไขการบริ การปกติ
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ลักษณะความสัมพันธ์ กับ
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ลักษณะรายการ

มหาวิทยาลัยเนชัน่ /ดําเนิน
ธุรกิจสอนหนังสือ

เป็ นมหาวิทยาลัยที่บริ ษัท เนชัน่ รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
ยู จํากัด รับโอนใบอนุญาต
ลูกหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

บริ ษัท โยมิอรู ิ -เนชัน่ อินฟอร์ ม
เมชัน่ เซอร์ วิส จํากัด (YNIS)
/ ดําเนินธุรกิจเป็ นตัวแทนขาย
โฆษณาในหนังสือพิมพ์

เป็ นบริ ษัทร่วมของบริ ษัทใหญ่
โดยบริ ษัทใหญ่ ถือหุ้นร้ อยละ
45.00 และมีกรรมการร่วมกัน

บริ ษัท เนชัน่ พริ น้ ติ ้ง เซอร์ วิส
จํากัด (NPS) (เดิมชื่อ
บริ ษัท เกียวโด เนชัน่ พริ น้ ติ ้ง
เซอร์ วิส จํากัด (KNP))
/ ดําเนินธุรกิจรับจ้ างพิมพ์
สิ่งพิมพ์

เป็ นบริ ษัทที่ถือหุ้นโดย WPS
ร้ อยละ 99.99 และมีกรรมการ
ร่วมกัน (เลิกกิจการและเสร็จ
สิ ้นการชําระบัญชีเมื่อวันที่ 18
ตุลาคม 2555)

มูลค่ ารายการ /
ยอดคงเหลือ
ปี 2555 ปี 2554
0.05
0.14
-

รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ

3.37

3.92

ลูกหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษั ท ฯ รั บ จ้ า งขายโฆษณาและโฆษณาแทรกใน
หนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun

0.27

0.28

รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ

-

0.003

ต้ นทุนขายสินค้ าและต้ นทุนการให้ บริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
เจ้ าหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
- บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ในกลุ่ ม ซื อ้ กระดาษจาก
KNP/NPS จํานวน 16.22 ล้ านบาท ใน ปี 2554

-

33.71
0.017
-

คําอธิบาย
- บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุ่มขายสินค้ าและให้ บริ การในราคาตลาดและมีเงื่อนไข
ทางการค้ าปกติ

- บริ ษัทฯ รับจ้ างขายโฆษณาและโฆษณาแทรกในหนังสือพิมพ์ The Yomiuri
Shimbun โดยได้ รับค่านายหน้ าตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา ซึ่งเป็ นราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ
- บริ ษัทฯเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสํานักงาน ในอัตราเท่ากับที่
ถูกเรี ยกเก็บและค่าบริ การส่วนกลาง เช่น ค่าบริ หาร ในอัตราที่ตกลงกัน
- บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ในกลุ่ม ซื อ้ กระดาษจาก NPS/KNP ซึ่ง นํ า เข้ า จาก
ต่างประเทศ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ
- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มจ้ าง NPS/KNP ที่มีความชํานาญ พิมพ์ หนังสือ
การ์ ตนู และหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ

- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มจ้ าง NPS/KNP พิม พ์
หนังสือการ์ ตนู และพ็อคเก็ตบุ๊คส์ จํานวน 17.49ล้ าน
บาท ในปี 2554
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บริษัทหรือบุคคล/
ประกอบธุรกิจ
บริ ษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย
จํากัด (KTM)/ ดําเนินธุรกิจ
ด้ านข่าว ซึง่ รวมถึงผลิตและ
จําหน่ายหนังสือพิมพ์และ

ลักษณะความสัมพันธ์ กับ
บริษัทฯ
เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทใหญ่
โดยบริ ษัทใหญ่ถือหุ้นร้ อยละ
99.99 และมีกรรมการร่ วมกัน

สิ่งพิมพ์ /ธุรกิจด้ านการศึกษา

บริ ษัท เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค
จํากัด (NNN)
/ดําเนินธุรกิจด้ านข่าว ซึง่
รวมถึงผลิตและจําหน่าย
หนังสือพิมพ์และสิง่ พิมพ์

เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทใหญ่
โดยบริ ษัทใหญ่ถือหุ้นร้ อยละ
99.99 และมีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษัท ดิจิตอล มีเดีย
จํากัด)
/ ดําเนินธุรกิจด้ านข่าว ซึง่
รวมถึงผลิตและจําหน่าย
หนังสือพิมพ์และสิง่ พิมพ์

เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทใหญ่
โดยบริ ษัทใหญ่ถือหุ้นร้ อยละ
99.99 และมีกรรมการร่ วมกัน

ลักษณะรายการ
รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
ลูกหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทฯ เรี ยกเก็บเงินจากรายการค่าใช้ จ่าย เช่นค่าเช่า
คลังสินค้ า ค่าบริ การ เป็ นต้ น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
เจ้ าหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
ลูกหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทฯ เรี ยกเก็บเงินจากรายการค่าใช้ จ่าย เช่นค่าเช่า
คลังสินค้ า ค่าบริ การ เป็ นต้ น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
เจ้ าหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุม่ จ่ายค่าใช้ จ่ายออกแทนจาก
NNN
รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ลูกหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

มูลค่ ารายการ /
ยอดคงเหลือ
ปี 2555 ปี 2554
0.12
0.58
0.13
1.11
0.41
0.59
1.11
0.38

0.98
-

0.073
0.05
0.13

0.051
0.007
0.003

0.150
0.010
0.022

0.028
0.25

0.26
0.94
0.03
0.16

0.31
0.02
0.33
0.41

คําอธิบาย
- บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ในกลุ่ม ขายหนัง สื อ ให้ เพื่ อ ใช้ เ ป็ นของขวัญ แก่ ลูก ค้ า ใน
เทศกาลต่างๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ
- บริ ษัทฯเรี ยกเก็ บค่าใช้ จ่าย เช่น ค่าเช่าคลังสินค้ า และค่าบริ ก าร ในอัตราที่
ตกลงกันและมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ

- บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุม่ ขายหนังสือให้ NNN เพื่อใช้ เป็ นของขวัญแก่ลกู ค้ าใน
เทศกาลต่างๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ
- บริ ษัทฯเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย เช่น ค่าเช่าคลังสินค้ า และค่าบริ ก าร ในอัตราที่
ตกลงกันและมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ
- บริ ษัทฯ จัดจําหน่ายหนังสือให้ NNN เช่น Drive Thailand ขับรถเที่ยวทัว่ ไทย
โดยผ่ า นช่ อ งทางเอเย่ น ต์ แ ละร้ านหนัง สื อ ทั่วประเทศ ในราคาตลาดและมี
เงื่อนไขทางการค้ าปกติ

- บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ในกลุ่ม ขายหนัง สื อ ให้ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ นของขวัญ แก่ ลูก ค้ า ใน
เทศกาลต่างๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ
- บริ ษัทฯเรี ยกเก็ บค่าใช้ จ่าย เช่น ค่าเช่าคลังสินค้ า และค่าบริ ก าร ในอัตราที่
ตกลงกันและมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ
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11.

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

11.1 งบการเงิน
11.1.1 ชื่อผูส้ อบบัญชี
- ปี 2553 : นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3183 - บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
- ปี 2554 : นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3183 - บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
- ปี 2555 : นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3183 - บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
11.1.2 สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี ได้แสดงความเห็นในรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้
- ปี 2553 : แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข
- ปี 2554 : แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข
- ปี 2555 : แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข
11.1.3 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี


ค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน จ่ายค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ดังนี้
- ปี 2553 : ค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน จํานวนเงินรวม 1.73 ล้านบาท
- ปี 2554 : ค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน จํานวนเงินรวม 1.94 ล้านบาท
- ปี 2555 : ค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน จํานวนเงินรวม 1.95 ล้านบาท



ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี –

สํานักงานสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ / บริ ษทั ย่อย / กิจการที่ควบคุม
ร่ วมกัน / ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
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11.1.4 ตารางสรุ ปงบการเงิน
งบการเงินดังต่อไปนี้ เป็ นงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555
หน่ วย : ล้ านบาท
สิ นทรัพย์

2553

2554

2555

สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

51.66

29.45

6.80

ลูกหนี้การค้า

91.08

103.10

120.37

รายได้คา้ งรับ

11.21

9.75

8.22

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

12.76

16.16

15.50

สิ นค้าคงเหลือ

68.80

94.30

119.08

9.38

9.28

28.09

244.89

262.04

298.06

5.13

4.54

6.69

27.23

38.98

43.40

เงินฝากที่มีขอ้ จํากัดในการใช้

3.77

2.50

2.54

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

0.63

0.71

2.55

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

36.76

46.73

55.18

281.65

308.77

353.24

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

รวมสิ นทรัพย์

91

บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555
หน่ วย : ล้ านบาท
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2553

2554

2555

หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

4.73

3.10

11.13

76.18

86.14

130.67

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

6.44

5.75

9.76

ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

7.28

5.02

4.61

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

5.97

5.64

1.31

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

36.96

40.51

25.31

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

137.56

146.16

182.79

เจ้าหนี้การค้า

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

4.61

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

-

6.02

2.57

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

-

-

0.44

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

-

10.63

3.01

137.56

156.79

185.80

ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ว

85.00

85.00

85.00

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

18.35

18.35

18.35

8.50

8.50

8.50

32.24

40.13

55.59

144.09

151.98

167.44

-

-

-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

144.09

151.98

167.44

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

281.65

308.77

353.24

รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

กําไรสะสมที่จดั สรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555
หน่ วย : ล้ านบาท
2553

2554

2555

รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การ

283.87

288.58

339.55

รายได้อื่น

5.87

8.11

15.30

รวมรายได้

289.74

296.69

354.85

194.99

200.97

235.57

63.86

69.31

85.94

258.85

270.28

321.51

30.89

26.41

33.34

ต้นทุนทางการเงิน

1.24

1.68

2.08

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

8.93

7.25

3.05

20.72

17.48

28.21

0.29

0.21

0.33

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายสิ นค้าและต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

กําไรสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555
หน่ วย : ล้ านบาท
2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรั บปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ดอกเบี้ยรับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายภาษีเงินได้
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

2554

2555

20.72

17.48

28.21

22.28
(1.28)
1.24
0.91
1.98
0.24
8.93
55.02

22.90
(2.41)
0.68
1.68
0.60
(7.08)
7.25
41.10

30.51
(2.47)
2.45
2.09
1.28
(11.43)
0.22
0.92
3.05
54.83

(0.12)
(0.99)
(2.72)
(17.11)
(4.34)
(3.77)
(0.30)
4.73
1.89
0.17
(17.35)
15.11

(12.61)
1.47
(3.41)
(18.44)
0.11
1.27
(0.07)
9.95
(0.69)
3.55
(7.58)
14.65

(18.55)
1.53
1.26
(13.35)
(18.82)
(0.04)
(1.84)
44.53
4.02
(15.21)
(7.38)
0.44
(6.48)
24.94
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555
หน่ วย : ล้ านบาท
2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินลงทุนชัว่ คราว
ซื้ออุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขายอุปกรณ์

2554

2555

1.28
5.00
(3.53)
(29.41)
-

2.41
(1.14)
(32.92)
-

2.47
(4.78)
(33.96)
0.52

(26.66)

(31.65)

(35.75)

(1.24)
(23.20)
4.55
12.50
(5.09)
36.00
(2.65)

(1.68)
(4.25)
(1.63)
12.50
(10.15)
-

(2.09)
(12.75)
8.03
(5.03)
-

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเที ยบเท่ าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

20.87
(9.32)
42.34

(5.21)
(22.21)
51.66

(11.84)
(22.65)
29.45

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

51.66

29.45

6.80

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
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11.1.5 ตารางสรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ
รายการ

2553

2554

2555

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง

(เท่า)

1.78

1.79

1.63

อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

(เท่า)

1.04

0.91

0.70

อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

(เท่า)

0.11

0.10

0.15

อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

(เท่า)

2.65

2.57

2.71

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

(วัน)

136

140

133

อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ

(เท่า)

3.18

2.46

2.21

ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย

(วัน)

113

146

163

อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

(เท่า)

2.64

2.48

2.17

ระยะเวลาชําระหนี้

(วัน)

136

145

166

Cash Cycle
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profit)

(วัน)

113

141

130

อัตรากําไรขั้นต้น

(%)

31.31

30.36

30.62

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

(%)

8.81

6.34

5.32

อัตราส่ วนเงินสดต่อการทํากําไร

(%)

60.39

80.08

138.17

อัตรากําไรสุ ทธิ

(%)

7.15

5.89

7.95

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

(%)

16.11

11.81

17.66

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์

(%)

7.94

5.92

8.52

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร

(%)

531.87

393.24

535.94

อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์

(เท่า)

1.11

1.01

1.07

อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้

(เท่า)

0.95

1.03

1.11

อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย

(เท่า)

20.39

14.04

14.39

อัตราส่ วนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน

(เท่า)

0.27

0.30

0.44

อัตราการจ่ายเงินปั นผล

(%)

111.97

24.32

45.20

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายการเงิน
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11.2

คําอธิบาย และการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

11.2.1 สรุ ปภาพรวมผลการดําเนินงานที่ผา่ นมา
การประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท คือ การผลิตและจําหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์ การผลิต
และจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนรวมทั้งธุรกิจจําหน่ายสิ นค้าและบริ การทางอินเตอร์ เน็ต และการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์
ต่างประเทศ ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 21.13 ร้อยละ 50.82 และร้อยละ 23.74 ของรายได้รวมของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ในปี 2555 ตามลําดับ
ในปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรก่อนภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงินจํานวน 33.34 ล้านบาท หากรวมภาษีเงินได้และ
ต้นทุนทางการเงิน 5.13 ล้านบาท ผลประกอบการของปี 2555 จะแสดงเป็ นกําไรจํานวน 28.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.73 ล้านบาท
เมื่อเที ยบกับช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อนซึ่ งมีผลกําไรสุ ทธิ จาํ นวน 17.48 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้นร้ อยละ 61.38 โดยผลการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั มีสาระสําคัญ สรุ ปได้ดงั นี้
1. รายได้รวมจํานวน 354.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.16 ล้านบาท จากรายได้รวมในปี 2554 จํานวน 296.69 ล้านบาท คิดเป็ น
อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.60 สาเหตุหลักมาจาก
 รายได้จากการจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์เพิ่มขึ้นร้ อยละ 27 เนื่ องจาก จากรายได้จากการจําหน่ ายหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 รายได้จากการจําหน่ายหนังสื อสําหรับเยาวชนและสื่ อการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 53 และรายได้
จากการจําหน่ายหนังสื อการ์ตูนเพิ่มขึ้นร้อยละ 27
 รายได้จากการให้บริ การลดลงร้อยละ 1 เนื่ องจาก รายได้จากการให้บริ การการพิมพ์ลดลง ในขณะที่รายได้จาก
การโฆษณาเพิ่มขึ้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ของปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554 สาเหตุหลักมาจาก
 ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 สอดคล้องกับรายได้จากการจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ที่เพิ่มขึ้น
 ต้นทุนบริ การลดลงร้อยละ 3 เนื่องจากมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ
รายได้จากการให้บริ การที่ลดลง
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายทางการตลาดและบุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อให้
รองรับกับการขยายตัวทางธุรกิจ
สรุ ปผลการดําเนิ นงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ 28.21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อนซึ่งมีผลกําไร 17.48 ล้านบาท

97

บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

11.2.2 ผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในแต่ละสายธุรกิจ
ก. รายได้
การรับรู้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทหลักดังนี้
1. การขายฝาก : กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู้รายได้จากการขายฝากในการจําหน่ายหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ และสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชน
ผ่านผูจ้ ดั จําหน่ายหนังสื อรายใหญ่ที่มีร้านหนังสื อหลายสาขา โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ ยังไม่รับรู้รายได้เมื่อมีการโอนสิ นค้าจาก
คลังไปให้ผจู้ ดั จําหน่ายเหล่านั้น แต่จะรับรู้เป็ นรายได้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับใบสรุ ปยอดขายรายเดือนจากผูจ้ ดั จําหน่าย
2. การขายเชื่อ : กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู้รายได้จากการขายเชื่อในการจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สําหรับเยาวชน และหนังสื อพิมพ์ และ
นิตยสารต่างประเทศผ่านเอเย่นต์รายย่อย และกลุ่มค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู้รายได้เมื่อมี
การส่ งมอบสิ นค้าตามใบส่ งของ (DO) และมีการหักค่าเผื่อสิ นค้ารับคืน ซึ่ งคํานวณจากสัดส่ วนร้อยละของสิ นค้ารับคืน
ต่อสิ นค้าที่ขายโดยเฉลี่ย 12 เดือนย้อนหลัง
รายได้ของกลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ได้ดงั นี้
รายได้ จากกลุ่มธุรกิจ
1. ธุรกิจสํานักพิมพ์
1.1 การผลิตและจําหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์
1.2 การผลิตและจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชน
2. ธุรกิจตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศและ
บริ การที่เกี่ยวข้อง ก
3. ธุรกิจจําหน่ายสิ นค้าและบริ การทางอินเตอร์เน็ต
4. รายได้อื่น ข
รายได้ รวม

2553
ลบ.

ร้ อยละ

57.94
134.18

2554
ลบ. ร้ อยละ

2555
ลบ. ร้ อยละ

19.99 62.73
46.31 132.68

21.14
44.72

74.98
175.36

21.13
49.42

91.75

31.67

89.34

30.12

84.24

23.74

-

-

3.83

1.29

4.97

1.40

5.87
2.03
8.11
2.73
289.74 100.00 296.69 100.00

15.30
4.31
354.85 100.00

ก

หมายเหตุ: รวมรายได้จากค่าจ้างพิมพ์ ค่าจัดส่ ง และค่าบริ การจากการเป็ นตัวแทนขายโฆษณาในสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศ
ข
รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้ค่าบริ การส่ วนกลาง ค่าบริ การอื่นๆ รวมทั้งรายได้จากการขายเศษซาก ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ เป็ นต้น

1.

รายได้จากการผลิตและจําหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์
ในช่วงปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจํานวน 62.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.79 ล้านบาท จากรายได้
ในปี 2553 จํา นวน 57.94 ล้า นบาท คิ ด เป็ นอัต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 8.27 เนื่ อ งจาก บริ ษ ทั ฯ จํา หน่ า ยหนัง สื อ
พ็อคเก็ตบุ๊คส์ ที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับโหราศาสตร์ สุ ขภาพ และบุคคลที่สําคัญ เช่ น หนังสื อสตีฟ จ็อปส์ ที่วางตลาดใน
ปลายปี 2554 และได้รับความนิ ยมอย่างสู งในตลาด นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่องและมี
การรับจ้างผลิตหนังสื อเล่มเพิ่มขึ้น
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ในช่ ว งปี 2555 กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ มี ร ายได้จ ากธุ ร กิ จ ดัง กล่ า วจํา นวน 74.98 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 12.25 ล้า นบาท
จากรายได้ในปี 2554 จํานวน 62.73 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้ อยละ 19.53 เนื่ องจาก บริ ษทั ฯ จําหน่ าย
หนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโหราศาสตร์ สุ ขภาพ และบุคคลที่สาํ คัญ เช่น หนังสื อสตีฟ จ็อปส์ ซึ่ งได้รับ
ความนิยมอย่างสู งในตลาด และหนังสื ออื่นๆที่ได้รับความนิยมในปี 2555 ได้แก่ หนังสื อรู้ทนั มะเร็ ง ใครไม่ป่วยยก
มือขึ้น เจาะจุดแข็ง ถนอมตับ ยับยั้งสารพัดโรค ทางเลือกที่ 3 The 3rd Alternative กนกกด Like กนกตกข่าว และ
หมอเทวดาผูร้ ักษามะเร็ งรอด เป็ นต้น นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อ
กระตุน้ ยอดขาย ประกอบกับทางกลุ่มบริ ษทั ฯ มีการรับจ้างผลิตหนังสื อเล่มมากขึ้น ทําให้รายได้ในปี 2555 เพิ่มสูงขึ้น
2. รายได้จากการผลิตและจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชน
ในช่วงปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจํานวน 132.68 ล้านบาท ลดลง 1.50 ล้านบาท จากรายได้
ในปี 2553 จํานวน 134.18 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 1.12 เนื่องจาก ยอดขายหนังสื อการ์ ตูนจากประเทศ
ญี่ปุ่นลดลงจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ทําให้บริ ษทั ฯไม่สามารถกระจายยอดส่ งหนังสื อได้ ส่ งผลให้เอเย่นต์และ
ร้านหนังสื อสัง่ หนังสื อจํานวนลดลง ในขณะที่หนังสื อสําหรับเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนประมาณ 3%
ในช่ ว งปี 2555 กลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ มี ร ายได้จ ากธุ ร กิ จ ดัง กล่ า วจํา นวน 175.36 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 42.68 ล้า นบาท
จากรายได้ในปี 2554 จํานวน 132.68 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.17 เนื่องจาก ยอดขายหนังสื อการ์ ตูน
จากประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นได้แก่ หนังสื อนารุ โตะ นิ นจาคาถา โอ้โฮเฮย, เทพมรณะ Bleach, Blue Exorcist, Slam
Dunk, ชินจังเป็ นต้น ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการออกหนังสื อใหม่สําหรับเยาวชนเพื่อจัดจําหน่ ายมากขึ้น เช่น
หนังสื อกิจกรรมเสริ มทักษะ Disney, SpongeBob, Thomas & Friends, Scooby Doo, หนังสื อการ์ ตูนแกะน้อยสุ ดกวน
กับหมาป่ าจอมป่ วน, เบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์, เชลลิดอน เป็ นต้น และเพิ่มการจัดจําหน่ายผ่านช่องทาง modern trade
เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น, ร้านนายอินทร์ รวมทั้งมีการจัดทําการขายโครงการ CSR และจัดกิจกรรมออกบูธตามสถานที่
ต่างๆ เพื่อกระตุน้ ยอดขายมากกว่าปี ก่อน นอกจากนี้ ในเดือนตุลาคม 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีการเปิ ดตัวธุรกิจโทรทัศน์
ดาวเทียมสําหรับเยาวชน ในนาม “KidZone” ทําให้ในปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้เพิม่ สูงขึ้น
3. รายได้จากธุรกิจบริ การเป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์จากต่างประเทศและบริ การที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจํานวน 89.34 ล้านบาท ลดลง 2.41 ล้านบาท จากรายได้
ในปี 2553 จํานวน 91.75 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 2.63 เนื่ องจาก เหตุ การณ์ อุทกภัยครั้ งใหญ่และ
ชาวต่างประเทศที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าหลักและเป็ นสมาชิ กสิ่ งพิมพ์ของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน
ลดลง
ในช่วงปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจํานวน 84.24 ล้านบาท ลดลง 5.1 ล้านบาท จากรายได้ใน
ปี 2554 จํานวน 89.34 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 5.71 เนื่องจาก ชาวต่างประเทศที่เข้ามาทํางานในประเทศ
ไทยซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าหลักและเป็ นสมาชิกสิ่ งพิมพ์ของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนลดลง ส่ งผลทําให้รายได้ที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น
ยอดขายผ่าน bulk รายได้จากค่าพิมพ์และค่าขนส่ งลดลง
4. รายได้จากธุรกิจจําหน่ายสิ นค้าและบริ การทางอินเตอร์เน็ต
ในช่วงปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุ รกิจนี้ จาํ นวน 4.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.14 ล้านบาท จากรายได้ในปี
2554 จํานวน 3.83 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 29.76 เนื่ องจาก มีการเพิ่มขึ้นในส่ วนของรายได้ในส่ วนของ SMS
และสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิ กส์ ในระหว่างปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีการปิ ดตัวธุ รกิ จจําหน่ ายสิ นค้าและบริ การทาง
อินเตอร์เน็ตแล้ว
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5.

รายได้อื่นๆ
ในช่วงปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจํานวน 8.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.24 ล้านบาท จากรายได้
ในปี 2553 จํานวน 5.87 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้ อยละ 38.16 โดยมีสาเหตุหลักจากดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้น
จํานวน 1.13 ล้านบาท และค่าบริ การอื่นๆที่เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจํานวน 0.80 ล้านบาท
ในช่วงปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจํานวน 15.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.19 ล้านบาท จากรายได้
ในปี 2554 จํานวน 8.11 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้ อยละ 88.66 โดยมีสาเหตุมาจากค่าบริ การส่ วนกลางที่
เพิ่มขึ้นจํานวน 0.41 ล้านบาท และค่าบริ การอื่นๆ จํานวน 0.54 ล้านบาท นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขาย
เศษซากและรายได้อื่นๆ อีกจํานวน 6.18 ล้านบาท

ข. ต้ นทุนขายสิ นค้ าและต้ นทุนให้ บริการ
ประเภท
ต้นทุนค่าลิขสิ ทธิ์
ต้นทุนอื่นๆ
รวมต้นทุนขายสิ นค้าและให้บริ การ

2553
ลบ.

2554

ร้อยละ ก

ลบ.

2555

ร้อยละ ก

ลบ.

ร้อยละ ก

39.79

14.02

36.18

12.54

49.04

20.22

155.20
194.99

54.67
68.69

164.79
200.97

57.10
69.64

186.53
235.57

79.18
69.38

หมายเหตุ: ก สัดส่ วนร้อยละต่อรายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การ

ค่าลิขสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 14.02 ร้อยละ 12.54 และร้อยละ 20.22 ของรายได้จากการขาย
สิ นค้าและการให้บริ การในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 ตามลําดับ โดยในปี 2554 สัดส่ วนค่าลิขสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ลดลง
จากค่าลิขสิ ทธิ์ ของหนังสื อการ์ ตูนค่ายญี่ปุ่น และปี 2555 ค่าลิขสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่ งเกิดจากกลุ่ม
บริ ษทั ฯ ตัดจ่ายค่าลิขสิ ทธิ์สิ่งพิมพ์มากขึ้นจากการผลิตและจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชน
ต้นทุนอื่นๆ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 54.67 ร้อยละ 57.10 และร้อยละ 79.18 ของรายได้จากการขาย
สิ นค้าและการให้บริ การในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 ตามลําดับ โดยในปี 2554 มีสดั ส่ วนเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 2.43 ซึ่งเกิด
จากการออกนิ ตยสาร JIRO และมีการรับจ้างพิมพ์หนังสื อพิมพ์และนิตยสารเพิ่มขึ้นจากปี 2553 และในปี 2555 มีสัดส่ วน
เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้ อยละ 22.08 ซึ่ งเกิดจากมีการลงทุนในการทําธุ รกิจในส่ วนของโทรทัศน์จึงทําให้ตน้ ทุนเพิ่มขึ้น และมีการ
รับจ้างพิมพ์หนังสื อตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งต้นทุนค่าจัดทําต้นฉบับมากขึ้นตามปริ มาณหนังสื อที่ออกเพิ่มขึ้น

100

บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

ค. ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหารรวมค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ
ประเภท
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขาย
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2553
ลบ. ร้อยละ ค
24.06
8.48
23.75
8.37
12.26
4.32
5.04
1.78
65.11
22.95

2554
ลบ. ร้อยละ ค
27.79
9.63
23.34
8.09
15.28
5.29
4.58
1.59
70.99
24.60

2555
ลบ. ร้อยละ ค
24.42
7.19
26.42
7.78
32.87
9.68
4.31
1.27
88.02
25.93

หมายเหตุ: ก สัดส่ วนร้อยละต่อรายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การ

กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสดั ส่ วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารร้อยละ 8.48 ร้อยละ 9.63 และร้อยละ 7.19 ของรายได้จากการขายสิ นค้า
และการให้บริ การในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 ตามลําดับ โดยในปี 2554 สัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ้นร้อยละ
1.15 เนื่องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายจากการขยายธุรกิจ และในปี 2555 มีสดั ส่ วนที่ลดลงร้อยละ 2.44 เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั
ฯ มีนโยบายในการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ค่าตอบแทนพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 8.37 ร้อยละ 8.09 และร้อยละ 7.78 ของรายได้จากการ
ขายสิ นค้าและการให้บริ การในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 ตามลําดับ เมื่อเทียบตามร้อยละของรายได้ในปี 2554 และ 2555
สัดส่ วนค่าตอบแทนพนักงานลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 ค่าตอบแทนพนักงานเพิ่มขึ้น จํานวน 3.08 ล้านบาท
เนื่องจาก มีการเพิ่มขึ้นในส่ วนของพนักงานเพื่อรองรับกับการขยายตัวทางธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขายของกลุ่มบริ ษทั ฯ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 4.32 ร้อยละ 5.29 และร้อยละ 9.68 ของรายได้
จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 ตามลําดับ โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ
มีการจัดการส่ งเสริ มการขายกับร้านค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุน้ ยอดขาย และเพื่อรองรับกับการขยายตัวทางธุรกิจ
ค่า ใช้จ่า ยอื่ นๆของกลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ ประกอบด้วย ค่า ธรรมเนี ยมวิช าชี พ ต้นทุ นสิ นค้าบริ จ าค ดอกเบี้ ย จ่ า ย และอื่ น ๆ
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 1.78 ร้อยละ 1.59 และร้อยละ 1.27 ของรายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การในปี 2553 ปี 2554
และปี 2555 ตามลําดับ โดยค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มลดลง เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายให้มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ง. อัตรากําไรขั้นต้ นและอัตรากําไรสุ ทธิ
ในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั รากําไรขั้นต้นร้ อยละ 31.31 ร้ อยละ 30.36 และร้ อยละ 30.62
ตามลําดับ โดยในปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั รากําไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 0.95 เนื่องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการขยายตัวทางธุรกิจ
และในปี 2555 กลุ่ มบริ ษทั ฯ มี อตั รากําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้ อยละ 0.26 เนื่ องจาก กลุ่ มบริ ษทั ฯ มี การควบคุมต้นทุ น
ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั รากําไรสุ ทธิในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 ร้อยละ 7.15 ร้อยละ 5.89
และร้อยละ 7.95 ตามลําดับ โดยในปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั รากําไรสุ ทธิ ลดลงร้อยละ 1.26 เนื่องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการ
ขยายตัวทางธุรกิจ ทําให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายสู งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั รากําไรสุ ทธิ
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 2.06 เนื่องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการลดและควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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11.2.3

ฐานะทางการเงิน

ก. สิ นทรัพย์
ณ สิ้ นปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม 308.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.12 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.63 จากยอด
สิ นทรัพย์รวม ณ สิ้ นปี 2553 และ ณ สิ้ นปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม 353.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.47 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.40 จากยอดสิ นทรัพย์รวม ณ สิ้ นปี 2554 โดยสิ นทรัพย์หลักของกลุ่มบริ ษทั มี 4 ประเภท คือ ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ เงินสดและรายการเทียบเท่า และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่ งมีสัดส่ วนต่อสิ นทรัพย์รวม ณ สิ้ นปี 2555 เท่ากับ
ร้อยละ 34.08 ร้อยละ 33.71 ร้อยละ 1.93 และร้อยละ 12.29 ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์หลักดังกล่าวมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ลูกหนีก้ ารค้ า

กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน :
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
กิจการอืน่ ๆ :
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผือ่ สิ นค้ารับคืน
สุ ทธิ
รวมลูกหนีก้ ารค้ า

หน่วย: ล้านบาท
31 ธ.ค. 2555

31 ธ.ค. 2553

31 ธ.ค. 2554

20.94

14.75

21.52

18.15
4.79
0.10
43.98
(0.10)
43.88

29.33
4.71
0.09
48.88
(0.10)
48.78

39.38
6.00
0.50
67.40
(0.07)
67.33

52.13

52.45

55.06

4.53
2.26
3.75
62.67
(4.98)
(10.49)
47.20
91.08

6.30
1.45
8.51
68.71
(4.22)
(10.17)
54.32
103.10

9.04
0.76
0.79
65.65
(3.05)
(9.56)
53.04
120.37

ลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน และลูกหนี้การค้ากิจการอื่นๆ โดยมีการ
หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 1 ของยอดขายในแต่ละ
เดือน ประกอบกับการพิจารณาประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกค้า นอกจากนี้ กลุ่ม
บริ ษทั ฯ มีการหักค่าเผื่อสิ นค้ารับคืน ซึ่ งมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อสิ นค้ารับคืนโดยใช้สัดส่ วนร้อยละของสิ นค้ารับคืนต่อสิ นค้าที่
ขายโดยเฉลี่ย 12 เดือนย้อนหลัง โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ จะตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผือ่ ดังกล่าวทุกสิ้ นไตรมาส
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ณ สิ้ นปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีลูกหนี้การค้าจํานวน 103.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.02 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.20 จาก
ยอดลูกหนี้ การค้า ณ สิ้ นปี 2553 โดยในส่ วนของลูกหนี้ การค้ากิ จการที่เกี่ ยวข้องกันมี จาํ นวนที่เกิ นกําหนดชําระเพิ่มขึ้น ซึ่ งมี
สาเหตุจากการที่ NED ไม่ได้รับชําระค่าหนังสื อการ์ ตูนจาก NEE ตามกําหนดเวลา และในส่ วนของลูกหนี้การค้ากิจการอื่นๆ มี
จํานวนที่เกิ นกําหนดน้อยกว่า 6 เดื อนเพิ่มขึ้น เนื่ องจาก ตัวแทนจําหน่ ายหนังสื อพิมพ์ต่างประเทศรายหนึ่ งชําระหนี้ ล่าช้า แต่
ปั จจุบนั ได้ชาํ ระหนี้ ที่เกินกําหนดเรี ยบร้อยแล้ว นอกจากนี้ สภาพเศรษฐกิจที่ยงั คงชะลอตัวอยูท่ าํ ให้ลูกค้าเอเย่นต์มีสภาพคล่อง
ลดลงจึงชะลอการจ่ายชําระเงิน
ณ สิ้ นปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีลูกหนี้การค้าจํานวน 120.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.27 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.75 จาก
ยอดลูกหนี้ การค้า ณ สิ้ นปี 2554 โดยในส่ วนของลูกหนี้ การค้ากิ จการที่เกี่ ยวข้องกันมี จาํ นวนที่เกิ นกําหนดชําระเพิ่มขึ้น ซึ่ งมี
สาเหตุจากการที่ NED ไม่ได้รับชําระค่าหนังสื อการ์ ตูนจาก NEE ตามกําหนดเวลา เนื่องจาก ลูกหนี้การค้าของ NEE จ่ายชําระหนี้
ให้แก่ NEE ล่าช้า จึงส่ งผลกระทบให้ NEE จ่ายชําระหนี้แก่ NED ล่าช้าเช่นกัน ในส่ วนของลูกหนี้การค้ากิจการอื่นๆ มีจาํ นวนที่
เกินกําหนดน้อยกว่า 6 เดือนเพิ่มขึ้น สาเหตุจากการที่ลูกหนี้ การค้าบางรายของ NEE จ่ายชําระหนี้ ให้แก่ NEE ล่าช้า เนื่ องจาก
ปั ญหาเศรษฐกิ จที่ส่งผลกระทบมาจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายเครดิตก็พยายามเร่ งรัดติดตามหนี้ เพื่อให้
สามารถเรี ยกเก็บชําระหนี้ให้ได้เร็ วขึ้น
สิ นค้ าคงเหลือ
31 ธ.ค. 2553

31 ธ.ค. 2554

หน่วย: ล้านบาท
31 ธ.ค. 2555

สิ นค้าสําเร็ จรู ป

136.00

154.42

167.78

หัก ค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัย

(67.20)

(60.12)

(48.70)

68.80

94.30

119.08

สุ ทธิ

สิ นค้าคงเหลื อของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย วัตถุดิบ และสิ นค้าสําเร็ จรู ป ซึ่ งเป็ นสิ่ งพิมพ์โดยมีการหักค่าเผื่อสิ นค้า
ล้าสมัย ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า
1 ปี ขึ้นไปและผลิตครบชุ ดแล้ว และสัดส่ วนร้ อยละ 100 ของสิ นค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 3 ปี ขึ้นไปแต่ยงั ผลิตไม่ครบชุ ด
อย่างไรก็ตาม สิ นค้าคงเหลือที่มีการตั้งค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัยแล้ว กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังคงสามารถจําหน่ายสิ นค้าได้ตามปกติ
ณ สิ้ นปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือสุ ทธิ จาํ นวน 94.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.50 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้ อยละ
37.06 จากสิ้ นปี 2553 เนื่องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้จาํ หน่ายสิ นค้าล้าสมัยรวมทั้งบริ หารสิ นค้าคงคลัง ทําให้ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยลดลง
แต่มีการซื้อสิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจํานวน 18.42 ล้านบาท
ณ สิ้ นปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือสุ ทธิ จาํ นวน 119.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.78 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ
26.28 จากสิ้ นปี 2554 เนื่องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจํานวน 13.36 ล้านบาท จากการที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มี
หนังสื อที่ออกมาจําหน่ ายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีการบริ หารสิ นค้าคงคลังให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการ
จําหน่ ายสิ นค้าล้าสมัยในการจัดกิจกรรมโครงการ CSR และการจัดกิจกรรมออกบูธตามสถานที่ต่างๆ ส่ งผลให้ค่าเผื่อสิ นค้า
ล้าสมัยลดลง
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เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ณ สิ้ นปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 29.45 ล้านบาท ลดลง 22.21 ล้านบาท หรื อลดลง
ร้อยละ 42.99 จากสิ้ นปี 2553 เนื่ องจาก บริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นจํานวน 4.25 ล้านบาท ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
จํานวน 10.15 ล้านบาท และซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 32.92 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ มีเงินสดรับจากเงินกูร้ ะยะยาวเพิ่ม
จํานวน 12.50 ล้านบาท
ณ สิ้ นปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 6.80 ล้านบาท ลดลง 22.65 ล้านบาท หรื อลดลง
ร้อยละ 76.91 จากสิ้ นปี 2554 เนื่ องจาก บริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ จํานวน 12.75 ล้านบาท ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
และจ่ายดอกเบี้ยจํานวน 7.11 ล้านบาท รวมทั้งมีการซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 33.96 ล้านบาท และซื้ ออุปกรณ์จาํ นวน 4.78
ล้านบาท
สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ณ สิ้ นปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 38.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.75 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้ อยละ
43.15 จากสิ้ นปี 2553 เนื่องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการซื้ อลิขสิ ทธิ์สิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ในอนาคต และ
ณ สิ้ นปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี สินทรั พย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 43.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.42 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้ อยละ 11.34
จากสิ้ นปี 2554 เนื่องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการซื้อลิขสิ ทธิ์สิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับการผลิตหนังสื อในอนาคต
ข. แหล่ งที่มาของเงินทุน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้ นปี 2553 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม 144.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.87 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.26
จากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ สิ้ นปี 2552 เนื่ องจาก บริ ษทั มีการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 15.00 ล้านบาทและมีส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
จํานวน 18.35 ล้านบาท และ ณ สิ้ นปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม 151.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.89 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.48 จากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ สิ้ นปี 2553 เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีผลการดําเนิ นงานในปี 2554 เป็ นกําไรสุ ทธิ
จํานวน 17.48 ล้านบาท และ ณ สิ้ นปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม 167.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.46 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.17 จากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ สิ้ นปี 2554 เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีผลการดําเนิ นงานในปี 2555 เป็ นกําไรสุ ทธิ
จํานวน 28.21 ล้านบาท
หนีส้ ิ น
หนี้ สินหลักของกลุ่มบริ ษทั ณ สิ้ นปี 2554 และ 2555 คือ เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
เจ้าหนี้ การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้ สินหมุนเวียนอื่น ซึ่ งมีสัดส่ วนต่อสิ นทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 4.12 ร้อยละ 27.90 และ
ร้อยละ 13.12 ตามลําดับในปี 2554 และร้อยละ 4.46 ร้อยละ 36.99 และร้อยละ 7.17 ตามลําดับในปี 2555 โดยค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
และหนี้ สินหมุนเวียนอื่นส่ วนใหญ่ประกอบด้วยค่าลิขสิ ทธิ์ ค้างจ่ายของสิ่ งพิมพ์ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ บันทึกตามสัญญาที่ตกลงกันและ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
ณ สิ้ นปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนี้สินรวม 156.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.23 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.98 จากหนี้สิน
รวม ณ สิ้ นปี 2553 โดยมีสาเหตุหลักคือ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารรวมจํานวน 12.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
0.72 ล้านบาท จากปี 2553 เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการกูเ้ งินเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในการดําเนิ นธุรกิจ ค่าใช้จ่าย
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ค้างจ่ายและหนี้ สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 3.55 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้ อยละ 9.60 และ ณ สิ้ นปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี หนี้ สินรวม
185.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.01 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.51 จากหนี้ สินรวม ณ สิ้ นปี 2554 โดยมีสาเหตุหลักคือ เจ้าหนี้
การค้าจํานวน 130.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.53 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.69 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
ธนาคารรวมจํานวน 15.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.01 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.64 เนื่องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการใช้เงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคารมากขึ้นเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในการดําเนิ นธุรกิจ ส่ วนค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้ สินหมุนเวียนลดลง
15.20 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 37.53
ค. สภาพคล่ อง
ในปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.79 และอัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ 0.91 ซึ่งลดลงจาก
ปี 2553 จํานวน 0.01 เท่า และ 0.13 เท่า ตามลําดับ นอกจากนี้ วงจรเงินสดเท่ากับ 141 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จํานวน 28 วัน
เนื่องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยจํานวน 140 วัน เพิม่ ขึ้นจากปี 2553 จํานวน 4 วัน ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ยจํานวน
146 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จํานวน 33 วัน และมีระยะเวลาชําระหนี้ จาํ นวน 145 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จํานวน 9 วัน เนื่ องจาก
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับชําระหนี้ จากลูกหนี้การค้าล่าช้ากว่ากําหนด และในปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.63
และอัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ 0.70 ซึ่ งลดลงจากปี 2554 จํานวน 0.16 เท่า และ 0.21 เท่า ตามลําดับ เนื่ องจาก กลุ่ม
บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ การค้าเพิ่มขึ้นจากการที่ NED ไม่ได้รับชําระค่าหนังสื อการ์ ตูนจาก NEE ตามกําหนดเวลา และผลกระทบจาก
เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ทาํ ให้ลูกค้าเอเย่นต์หนังสื อการ์ ตูนมีสภาพคล่องลดลงจึงจ่ายชําระเงินล่าช้า อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ
มีวงจรเงินสดเท่ากับ 130 วัน ลดลง 11 วัน จาก 141 วันในปี 2554 เนื่องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยจํานวน 133 วัน
ลดลงจากปี 2554 จํานวน 7 วัน ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ยจํานวน 163 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จํานวน 17 วัน และมีระยะเวลาชําระ
หนี้จาํ นวน 166 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จํานวน 21 วัน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ในปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงานจํานวน 14.65 ล้านบาท ลดลงจํานวน 0.46 ล้านบาท
หรื อลดลงร้อยละ 3.04 จากปี 2553 เนื่องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิลดลงจากปี 2553 จํานวน 3.24 ล้านบาท และมีการกลับ
รายการขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัยจํานวน 7.08 ล้านบาท รวมทั้งลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจํานวน 12.61 ล้านบาท และสิ นค้าคงเหลือ
เพิ่มขึ้นจํานวน 18.44 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจํานวน 9.95 ล้านบาท และในปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิได้มา
จากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 24.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.29 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 จากปี 2554 เนื่องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ
มีกาํ ไรสุ ทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2554 จํานวน 10.73 ล้านบาท และมีการกลับรายการขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัยจํานวน 11.43 ล้านบาท
มากกว่าในปี 2554 จํานวน 4.35 ล้านบาท และค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 30.51 ล้านบาท มากกว่าในปี 2554
จํานวน 7.25 ล้านบาท รวมทั้งในปี 2555 กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้การค้า สิ นค้าคงเหลือ สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น และเจ้าหนี้
การค้าเพิ่มขึ้น ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
เงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ในปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 31.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จํานวน 4.98
ล้านบาท เนื่องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 32.92 ล้านบาท และซื้ ออุปกรณ์จาํ นวน 1.14 ล้านบาท รวมทั้งมี
การรับดอกเบี้ยที่เกิดจากดอกเบี้ยรับในกลุ่มบริ ษทั ฯ จํานวน 2.41 ล้านบาท และในปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปใน
กิจกรรมลงทุนจํานวน 35.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จํานวน 4.10 ล้านบาท เนื่องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
จํานวน 33.96 ล้านบาท และซื้ ออุปกรณ์จาํ นวน 4.78 ล้านบาท และขายอุปกรณ์จาํ นวน 0.52 ล้านบาท รวมทั้งมีการรับดอกเบี้ยที่
เกิดจากดอกเบี้ยรับในกลุ่มบริ ษทั ฯ จํานวน 2.47 ล้านบาท
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เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ในปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 5.21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับในช่วงปี 2553 ที่กลุ่ม
บริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 20.87 ล้านบาท เนื่องจาก ในปี 2553 บริ ษทั ฯ มีเงินสดรับสุ ทธิจากการ
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 36 ล้านบาท และในปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจํานวน 10.15 ล้านบาท
และมีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ จํานวน 4.25 ล้านบาท และในปี 2555 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
จํานวน 11.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จํานวน 6.63 ล้านบาท เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
จํานวน 12.75 ล้านบาท และมีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้นจํานวน 8.03 ล้านบาท และมีการชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจํานวน
5.02 ล้านบาท
11.3 ปัจจัยหลักและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่ อการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต
11.3.1 การขยายธุรกิจไปยังโครงการใหม่
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีโครงการที่จะใช้ประสบการณ์และความชํานาญของกลุ่มบริ ษทั ฯ รวมทั้งการหาเนื้ อหาใหม่ๆที่แตกต่าง
และโอกาสจากช่องว่างทางการตลาดในการออกสิ่ งพิมพ์ฉบับใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้าและเจาะกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายให้มากขึ้น
โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ คาดว่าการออกสิ นค้าใหม่จะส่ งผลดีต่อกลุ่มบริ ษทั ฯ ในการเพิ่มรายได้จากการขายสิ่ งพิมพ์และการขายโฆษณา
ในสิ่ งพิมพ์ดงั กล่าว นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการเพิ่มการผลิตและจําหน่ายหนังสื อการ์ ตูนจากฝี มือคนไทย รวมทั้งสร้างโอกาส
ในการหารายได้ต่อยอดในอนาคต อาทิเช่น รายได้จากการขายหนังสื อการ์ตูนรวมเล่ม และรายได้จากสื่ อใหม่ๆ เป็ นต้น
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีโครงการในการใช้ประโยชน์จากเนื้อหา (Content) ของกลุ่มบริ ษทั ฯ และการใช้ความสัมพันธ์
อันดี ระหว่างกลุ่มบริ ษทั ฯ กับเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ในต่างประเทศ มาใช้ประโยชน์เพื่อการสร้ างรายได้เพิ่มขึ้นจากสื่ อใหม่ และได้
กําหนดแนวทางในการต่อยอดไปยังสื่ อใหม่ใน 3 เรื่ อง คือ 1) การให้บริ การเว็บไซต์ทางอินเตอร์ เน็ต 2) การให้บริ การคอนเทนท์
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 3) การให้บริ การคอนเทนท์ผา่ นอุปกรณ์ดิจิตอลอื่นๆ ดังรายละเอียดในข้อที่ 6 โครงการในอนาคต
โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ คาดว่าการให้บริ การผ่านสื่ อใหม่น้ ี จะส่ งผลดีกบั บริ ษทั ฯ ในการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริ ษทั
ฯ จากการขายโฆษณาและสปอนเซอร์ รวมทั้งรายได้จากผูใ้ ช้บริ การ การตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าปั จจุบนั ของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ ที่มีความต้องการบริ โภคเนื้อหาผ่านช่องทางใหม่ การขยายกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของกลุ่มบริ ษทั ฯ และการเพิ่มช่องทางใหม่
ในการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relationship Management) เพื่อสนับสนุนธุรกิจสิ่ งพิมพ์และธุรกิจอื่นๆ ของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังมีโครงการผลิตรายการการ์ตูนและรายการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเพื่อแพร่ ภาพผ่านสื่ อโทรทัศน์
และการบริ หารลิขสิ ทธ์คาร์แรคเตอร์การ์ตูน (Character Management) เพื่อต่อยอดการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ให้ครบวงจร
และเพิ่มโอกาสในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ อีกด้วย
11.3.2 การเพิ่มขึ้นของราคากระดาษและการขาดแคลนกระดาษ
วัตถุดิบหลักที่สาํ คัญในการผลิตสิ่ งพิมพ์ คือ กระดาษ ซึ่ งคิดเป็ นต้นทุนประมาณร้อยละ 19.27 ของต้นทุนขายและบริ การ
ตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ ใน ปี 2553 และร้อยละ16.64 ในปี 2554 และร้อยละ21.19 ในปี 2555 โดยกระดาษที่ใช้ใน
การผลิตสิ่ งพิมพ์จดั เป็ นสิ นค้าประเภท Commodity ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาแปรผันตามความต้องการของการบริ โภค
และปริ มาณการผลิตของผูผ้ ลิต (Demand & Supply) ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงมีความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคากระดาษ ซึ่ งอาจ
ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและกําไรสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีความเสี่ ยงจากการขาดแคลน
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กระดาษ Newsprint ชนิดม้วนที่ใช้พิมพ์หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร และหนังสื อที่มียอดพิมพ์สูง ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่สาํ คัญที่กลุ่มบริ ษทั ฯ
ใช้ในการผลิตสิ่ งพิมพ์
ในการลดความเสี่ ยงจากการขาดแคลนกระดาษและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคากระดาษ Newsprint ชนิดม้วน กลุ่มบริ ษทั ฯ
จะสั่งซื้ อกระดาษจากบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ สําหรับการจัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์ในเครื อเนชัน่ โดยเครื อเนชัน่ มีประสบการณ์ในการ
จัดซื้ อกระดาษเป็ นระยะเวลานาน มีการจัดซื้ อกระดาษสํารองไว้ และเข้าใจในวงจรของราคากระดาษเป็ นอย่างดี รวมทั้งเครื อ
เนชัน่ ได้มีการบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทํา Forward Contract ไว้ตามปริ มาณกระดาษที่คาดว่าจะใช้ล่วงหน้า
ดังนั้น การจัดซื้อกระดาษจากเครื อเนชัน่ จึงช่วยลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคากระดาษ และการขาดแคลนกระดาษได้
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะสัง่ จองกระดาษก่อนการตั้งราคาขายของหนังสื อ เพื่อให้กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังสามารถรักษาสัดส่ วน
ของต้นทุนกระดาษต่อราคาหนังสื อไว้ได้ รวมทั้งบริ ษทั ฯสามารถปรั บราคาของหนังสื อหลายประเภทขึ้น ในกรณี ที่ตน้ ทุ น
กระดาษเพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสําคัญ
11.3.3 การล้าสมัยของสิ นค้าคงเหลือ
ปั จจุบนั สิ่ งพิมพ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ มีการขายผ่านตัวแทนจําหน่ ายเป็ นส่ วนใหญ่ โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ จะรับคืนสิ่ งพิมพ์ที่ไม่
สามารถจําหน่ายได้จากตัวแทนจําหน่าย ซึ่งอาจเป็ นผลให้มีสิ่งพิมพ์เป็ นสิ นค้าคงเหลือเป็ นจํานวนมากได้ สิ นค้าคงเหลือดังกล่าวมี
โอกาสเสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย และล้าสมัยเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ อย่างไรก็
ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีการตั้งค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ขึ้นไปและ
ผลิตครบชุดแล้ว และสัดส่ วนร้อยละ 100 ของสิ นค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 3 ปี ขึ้นไปแต่ยงั ผลิตไม่ครบชุด โดยมีการตั้งค่าเผื่อ
ดังกล่าวทุกเดือน นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีการบริ หารสิ นค้าคงคลังให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการจําหน่ ายสิ นค้า
ล้าสมัยในการจัดกิจกรรมโครงการ CSR และการจัดกิจกรรมออกบูธตามสถานที่ต่างๆ และสําหรับหนังสื อการ์ตูนที่มีเล่มต่อเนื่อง
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะดําเนินการนําเล่มที่ออกใหม่วางจําหน่ายควบคู่ไปกับเล่มที่ได้วางจําหน่ายในตลาดแล้ว ซึ่ งรวมถึงการนําหนังสื อ
การ์ตูนที่มีการออกจําหน่ายครบทุกเล่มแล้วมารวมชุดจัดจําหน่ายเพื่อกระตุน้ การขายด้วย
11.3.4 การแข่งขันและจํานวนคู่แข่งที่เพิม่ มากขึ้น
การแข่งขันในอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อระหว่างสํานักพิมพ์ขนาดใหญ่ปรับตัวเพิ่มสู งขึ้นในปั จจุบนั ซึ่ งอาจ
ส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ เชื่อว่าจะสามารถรักษาความเป็ นหนึ่ง
ในผูน้ าํ ของอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อในประเทศไทยได้ต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะการเป็ นหนึ่ งในสํานักพิมพ์ที่มี
ยอดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่นสู งที่สุดในประเทศไทย และมียอดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเด็กและเยาวชน
จากประเทศต่างๆ เช่ น จี น เกาหลี ไต้หวัน สหรั ฐอเมริ กา ในอันดับต้นๆของประเทศไทย จากจุ ดเด่ นของกลุ่ มบริ ษทั ฯ ที่ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั นักเขียนและสํานักพิมพ์ที่มีชื่อเสี ยง และที่ประสบความสําเร็ จในการผลิตและจัดจําหน่ ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภท
หนังสื อมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งทําให้กลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถคัดเลือกสิ่ งพิมพ์ที่มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมสู งมาผลิตและจัดจําหน่าย
ได้ตามเป้ าหมาย นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังมีการผลิตสิ่ งพิมพ์หลากหลายประเภทเพื่อครอบคลุมความต้องการของผูอ้ ่านทุกกลุ่ม
ซึ่งเป็ นการลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพาผูอ้ ่านกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
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12. ข้ อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
- ไม่มี -
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ส่ วนที่ 2
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี นั้น
“บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู้ ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้
บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
ในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ นสาระสําคัญทั้งของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษทั ได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษทั ได้
มอบหมายให้ นายศิ ว ะพร ชมสุ วรรณ เป็ นผูล้ งลายมื อชื่ อกํากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่ มี ลายมื อชื่ อของ
นายศิวะพร ชมสุ วรรณ กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตําแหน่ง

นายสุ ทธิชยั

แซ่หยุน่

ประธานกรรมการ

นางสาวมัธยา

โอสถานนท์

กรรมการบริ ษทั

ชมสุ วรรณ

กรรมการบริ ษทั

ลายมือชื่อ

ผูร้ ับมอบอํานาจ
นายศิวะพร

1
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เอกสารแนบ 1

นายสุ ทธิชัย แซ่ หยุ่น
ตําแหน่ ง ประธานกรรมการ
อายุ
67 ปี
การศึกษา
- ประกาศนียบัตรโรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชย์ กรุ งเทพมหานคร (ACC)
- โรงเรี ยนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นางเกษรี กาญจนะวณิชย์
ตําแหน่ ง กรรมการ
อายุ
55 ปี
การศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ , Duke University , USA

นายศิวะพร ชมสุ วรรณ
ตําแหน่ ง กรรมการและกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
อายุ
53 ปี
การศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ, Oklahoma City University, USA
- ปริ ญญาตรี คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 54

การอบรม
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็ นกรรมการ (DCP) รุ่ นที่ 71

การอบรม
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 64
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็ นกรรมการ (DCP) รุ่ นที่ 101

จํานวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
- นายสุทธิชยั แซ่หยุน่
768,424 หุ้น (0.91%)
- นางนันทวัน แซ่หยุน่
14,894 หุน้ (0.02%)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

จํานวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
1,214 หุ้น (0.00%)

จํานวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
- ไม่มี -

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประวัตกิ ารทํางาน
2514 - 2555

ประวัตกิ ารทํางาน
2539 - 2555

ประวัตกิ ารทํางาน
2552 - 2554

2554 – ปัจจุบนั
6 มี.ค. 2555 - ปัจจุบนั
17 เม.ย. 2555 - ปัจจุบนั

บรรณาธิการอํานวยการ
บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
ประธานกรรมการ
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ ปอเรชัน่
ประธานกรรมการและบรรณาธิการอํานวยการ
บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
ประธานกรรมการ
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์

2540 - 2555
2541 - 2555
2549 - ปัจจุบนั

กรรมการ
บจก. เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
กรรมการบริ หาร
บจก. เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์
กรรมการบริ หาร
บจก. เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
กรรมการ
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์

2552 - 2554
2554 - 2555
17 เม.ย. 55 - ปัจจุบนั
24 เม.ย. 55 - ปัจจุบนั

หมายเหตุ : ดํารงตําแหน่งแทนนายธนะชัย สันติชยั กูล

กรรมการตรวจสอบ
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ ปอเรชัน่
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. อมริ นทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
กรรมการ
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ ปอเรชัน่
กรรมการและกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
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เอกสารแนบ 1

นายสุ ทธิชัย แซ่ หยุ่น

นางเกษรี กาญจนะวณิชย์

นายศิวะพร ชมสุ วรรณ

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
6 มี.ค. 2555 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
2554 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ ปอเรชัน่

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
17 เม.ย. 55 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ ปอเรชัน่

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่ บริษัทจดทะเบียน
2537 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
2549 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. เอ็น เอ็ม แอล
2551 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค
2554 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร
บจก. เนชัน่ ยู
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. เนชัน่ คิดส์

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่ บริษัทจดทะเบียน
2539 - 2555
กรรมการ
บจก. เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
2540 - 2555
กรรมการ
บจก. เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์
2541 - 2555
กรรมการ
บจก. เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
2553 - 2555
กรรมการ
บจก. เอ็น คูปอง

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่ บริษัทจดทะเบียน
2551 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. มีโมชัน่
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์
2555
กรรมการ
บจก. เอ็น คูปอง
กรรมการ
2555 - ปัจจุบนั
บจก.โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์ มเมชัน่ เซอร์ วิส
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)
กรรมการ
2555 - ปัจจุบนั
บจก. เนชัน่ คิดส์

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในกิจการที่แข่ งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี -

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในกิจการที่แข่ งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี -

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในกิจการที่แข่ งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี -

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการ 17 เม.ย. 55
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
5/8
การประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ้น
1/1

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ้น

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ดํารงตําแหน่ งกรรมการ 24 เม.ย. 55
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
4/8
การประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ้น
1/1

8/8
1/1
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นายเสริมสิ น สมะลาภา
ตําแหน่ง กรรมการ
อายุ
45 ปี
การศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ วิทยาลัยบริ หารธุรกิจสโลน สถาบันเทคโนโลยี
แห่งแมสซาชูเซ็ทส์ (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กลยุทธ์สาํ หรับบริ ษทั สื่ อ หลักสูตรผูบ้ ริ หาร วิทยาลัยบริ หารธุรกิจฮาวาร์ ด
- มหาวิทยาลัยฮาวาร์ ด ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรม
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เอกสารแนบ 1

นางสาวมัธยา โอสถานนท์
ตําแหน่ ง กรรมการ
อายุ
44 ปี
การศึกษา
-ปริ ญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิ ชย์ศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายพนา จันทรวิโรจน์
ตําแหน่ ง กรรมการ
อายุ
54 ปี
การศึกษา
-ปริ ญญาโท : Tufts University, USA

การอบรม
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็ นกรรมการบริ ษทั (DCP) รุ่ นที่ 150

การอบรม
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็ นกรรมการบริ ษทั (DCP) รุ่ นที่ 71
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
- สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ องการบริ หารความเสี่ ยง

จํานวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
- ไม่มี -

จํานวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
- ไม่มี -

จํานวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
- ไม่มี -

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประวัตกิ ารทํางาน
2540 - 2554

ประวัตกิ ารทํางาน
2546 - 2548

ประวัตกิ ารทํางาน
2531 - 2535

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 24

2542 - 2545
2546 - 2548
2546 - 2554
2546 - 2554
2553 - ปัจจุบนั
2553 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั

อาจารย์ดา้ นอสังหาริ มทรัพย์และการเงิน คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. ไทย พอร์ ทลั
ประธานกรรมการ
บมจ. แปซิ ฟิค แอสเซ็ทส์ จํากัด
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ. แนเชอรัล พาร์ ค และบริ ษทั ย่อย
กรรมการ
บจก. เคมปิ น สยาม
นายกสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
กรรมการ
บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
กรรมการ
บจก. เนชัน่ ยู
กรรมการ
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ ปอเรชัน่
กรรมการ

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน
บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
2549 - 2555
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายการเงิน
บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
1 ก.ย. 2555 - ปัจจุบนั ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายการเงิน
บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
2554 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์

2536 - 2537
2537 - 2538
2538 - 2540
2540 - 2542
2543 - 2547
2548 - 2551
2551 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั

นักข่าวอาวุโส - หนังสื อพิมพ์เดอะเนชัน่
บจก. เนชัน่ พับลิชชิ่ง กรุ๊ ป
บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ
บมจ. เนชัน่ พับลิชชิ่ง กรุ๊ ป
บรรณาธิการบริ หาร
บมจ. เนชัน่ พับลิชชิ่ง กรุ๊ ป
บรรณาธิการ - หนังสื อพิมพ์เดอะเนชัน่
บมจ. เนชัน่ พับลิชชิ่ง กรุ๊ ป
ผูช้ ่วยบรรณาธิการอํานวยการ
บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
บรรณาธิการ - หนังสื อพิมพ์เดอะเนชัน่
บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
กรรมการอํานวยการ สายธุรกิจด้านข่าวภาษาอังกฤษ
บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ สายธุรกิจด้านข่าวภาษาอังกฤษ
บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค
กรรมการ
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์

ประวัตคิ ณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ณ เดือน มกราคม 2556

เอกสารแนบ 1

นายเสริมสิ น สมะลาภา

นางสาวมัธยา โอสถานนท์

นายพนา จันทรวิโรจน์

บมจ. เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2554 - ปัจจุบนั
กรรมการ บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ ปอเรชัน่
2553 - ปัจจุบนั
กรรมการ บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็ น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็ น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เม.ย. 2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่ บริษัทจดทะเบียน
2554 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. เนชัน่ ยู

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่ บริษัทจดทะเบียน
2549 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์
2551 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค
2554 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. เนชัน่ คิดส์
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. เอ็นเอ็นเอ็น เน็กซ์ ฟรอนเทียร์

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่ บริษัทจดทะเบียน
2551 - ปัจจุบนั
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก.โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์ มเมชัน่ เซอร์ วิส
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจก. เอ็นเอ็นเอ็น เน็กซ์ ฟรอนเทียร์

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในกิจการที่แข่ งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี -

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในกิจการที่แข่ งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี -

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในกิจการที่แข่ งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี -

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ้น

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ้น

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ้น
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ประวัตคิ ณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ณ เดือน มกราคม 2556

เอกสารแนบ 1

นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
ตําแหน่ ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ
69 ปี
การศึกษา
-ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ และการบริ หารอุตสาหกรรม University of Wisconsin, USA
-ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Wisconsin, USA
-ประกาศนียบัตรโรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชย์ กรุ งเทพมหานคร (ACC)

นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
ตําแหน่ ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
68 ปี
การศึกษา
-ปริ ญญาตรี สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายกรีธา มติธนวิรุฬห์
ตําแหน่ ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
64 ปี
การศึกษา
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ , Methodist University, North Carolina, USA

การอบรม
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็ นกรรมการ (DCP) รุ่ นที่ 101
-หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบ รุ่ นที่ 23

การอบรม
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็ นกรรมการ (DCP) รุ่ นที่ 108
-Financial Statement for Director รุ่ นที่ 3/2551

การอบรม
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็ นกรรมการ (DCP) รุ่ นที่ 101
-หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบ รุ่ นที่ 23

จํานวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
- ไม่มี -

จํานวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
- ไม่มี -

จํานวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
- ไม่มี -

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประวัตกิ ารทํางาน
2543 - ปัจจุบนั

ประวัตกิ ารทํางาน
2518 - ปัจจุบนั

ประวัตกิ ารทํางาน
2518 - ปัจจุบนั

2545 - ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. เร็ บบิท เอเชีย
ประธานกรรมการ
บจก. เอ็นเนอร์ ยี่ คอนโทรล
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. พี.อาร์ .เอส.เอส.
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์

2531 - ปัจจุบนั
2532 - ปัจจุบนั
2538 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั

หุ้นส่วนผูจ้ ดั การ
หจก. แพคดีไซน์
ประธานกรรมการ
บจก. ทอปคอน
ประธานกรรมการ
บจก. นฤมิตร
ประธานกรรมการ
บจก. แพคครี เอท
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. เอ็นเนอร์ ยี่ คอนโทรล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
กรรมการบริ ษทั
บจก. หาดใหญ่นคริ นทร์
กรรมการบริ ษทั
บจก. รวมกลุ่มพัฒนา

2551 - ปัจจุบนั
2552 - 2555

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
บจก. ยูนิเวอร์ แซลปูนซิ เมนต์ขาว
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
กรรมการอิสระ
บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม

ประวัตคิ ณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ณ เดือน มกราคม 2556

เอกสารแนบ 1

นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร

นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร

นายกรีธา มติธนวิรุฬห์

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2552 - 2555
กรรมการอิสระ
บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม

-ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่ บริษัทจดทะเบียน
2543 - ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. เร็ บบิท เอเชีย
2545 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บจก. เอ็นเนอร์ ยี่ คอนโทรล
2548 - ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. พี.อาร์ .เอส.เอส.

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่ บริษัทจดทะเบียน
2518 - ปัจจุบนั
หุ้นส่วนผูจ้ ดั การ
หจก. แพคดีไซน์
2531 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บจก. ทอปคอน
2532 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บจก. นฤมิตร
2538 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บจก. แพคครี เอท
2549 - ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. เอ็นเนอร์ ยี่ คอนโทรล
2554 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ ษทั
บจก. หาดใหญ่นคริ นทร์
2554 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ ษทั
บจก. รวมกลุ่มพัฒนา

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่ บริษัทจดทะเบียน
2518 - ปัจจุบนั
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
บจก. ยูนิเวอร์ แซลปูนซิ เมนต์ขาว

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในกิจการที่แข่ งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี -

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในกิจการที่แข่ งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี -

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในกิจการที่แข่ งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี -

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ้น

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ้น

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ้น

7/8
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คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ณ เดือน มกราคม 2556
นางสาวไพรินทร์ นิธิพานิช
ตําแหน่ ง ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส - ฝ่ ายขายโฆษณาและกิจกรรมพิเศษ
อายุ
51 ปี
การศึกษา
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณั ฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ดร.วงศ์ สิริ สั งขวาสี มิยาจิ
ตําแหน่ ง
บรรณาธิการบริ หาร
อายุ
49 ปี
การศึกษา
- ปริ ญญาเอก Graduate School of Science and Technology,
- Chiba University, Japan
- ปริ ญญาโท Industrial Chemistry, Faculty of Engineering,
- Chiba University, Japan
- ปริ ญญาตรี Industrial Chemistry, Faculty of Engineering,
- Chiba University, Japan
การอบรม
- ไม่มี

นางสาวธนิกา เจียรนัยไพศาล
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการ - สื่ อต่างประเทศ
อายุ
39 ปี
การศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (การบริ หาร) วิทยาลัยอัสสัมชัญ บริ หารธุรกิจ
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาลัยอัสสัมชัญ บริ หารธุรกิจ

นายแสงชัย ลีลานวลิขิต
ตําแหน่ ง ผูอ้ าํ นวยการ - ฝ่ ายขายโฆษณา
อายุ
45 ปี
การศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ปริ ญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
- ไม่มี

การอบรม
- ไม่มี

จํานวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
-10,000 หุ้น (0.00%)

จํานวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
-10,000 หุ้น (0.00%)

จํานวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
- ไม่มี -

จํานวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
-1,000 หุ้น (0.00%)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี

ประวัตกิ ารทํางาน
2535 - 2536

ประวัตกิ ารทํางาน
2545 - 2549

ประวัตกิ ารทํางาน
2549 - 2551

ประวัตกิ ารทํางาน
2547 - 2553

การอบรม
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
-หลักสูตร Strategy Management Program

2536 - 2546
2547 - 2555
2555 - ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายขายโฆษณา
บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายขายโฆษณา
บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายขายโฆษณา
บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายขายโฆษณา
ฝ่ ายขายโฆษณาและกิจกรรมพิเศษ
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ้น
1/1

2549 - 2555
2555 - ปัจจุบนั

กรรมการอํานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
บจก. เนชัน่ บุ๊คส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ที่ปรึ กษา
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
บรรณาธิการบริ หาร
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ้น
1/1

2551 - 2553
2554 - ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์
บจก.รี ดเดอร์ ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
บจก.รี ดเดอร์ ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
ผูอ้ าํ นวยการ - สื่ อต่างประเทศ
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ้น
-

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
ต.ค. 2553 - ปัจจุบนั ผูอ้ าํ นวยการ - ฝ่ ายขายโฆษณา
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ้น
-

คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ณ เดือน มกราคม 2556
นายนพปฎล ปิ ติวงษ์
ตําแหน่ ง ผูอ้ าํ นวยการ - ฝ่ ายการตลาดธุรกิจสื่ อโทรทัศน์
อายุ
46 ปี
การศึกษา
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาลัยอัสสัมชัญบริ หารธุรกิจ
- โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ศรี ราชา

นายสมศักดิ์ ใจขํา
ตําแหน่ ง ผูอ้ าํ นวยการ - ฝ่ ายสื่ อสารการตลาด
อายุ
42 ปี
การศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร
ตําแหน่ ง ผูอ้ าํ นวยการ - พัฒนาธุรกิจ
อายุ
49 ปี
การศึกษา
- ปริ ญญาโท คณะอักษรศาสตร์ สาขาการแปล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน(สาขานโยบายและ
การวางแผนการสื่ อสาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวบุญพา แซ่ เบ้
ตําแหน่ ง ผูจ้ ดั การอาวุโส - ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
อายุ
39 ปี
การศึกษา
-ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

การอบรม
- ไม่มี

การอบรม
- ไม่มี

การอบรม
- ไม่มี

การอบรม
- ไม่มี

จํานวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
- ไม่มี -

จํานวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
- ไม่มี -

จํานวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
- ไม่มี -

จํานวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
- ไม่มี -

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี

ประวัตกิ ารทํางาน
2539 - 2545

ประวัตกิ ารทํางาน
2538 - 2553

ประวัตกิ ารทํางาน
2537 - 2547

ประวัตกิ ารทํางาน
2551 - 2553

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
บจก. Extertain Group Management
2546 - 2548
ผูอ้ าํ นวยการ - ฝ่ ายการตลาด
บจก. Extra Bean
2549 - 2554
ผูอ้ าํ นวยการ - ฝ่ ายการตลาด
บจก. Live TV
ม.ค. 2555 - ปัจจุบนั ผูอ้ าํ นวยการ - ฝ่ ายการตลาดธุรกิจสื่ อโทรทัศน์
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ้น
-

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส
2553 - 2555
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นายการ - ฝ่ ายการตลาด
บจก. อมริ นทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
มี.ค. 2555 - ปัจจุบนั ผูอ้ าํ นวยการ - ฝ่ ายสื่ อสารการตลาด
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ้น
-

2547 - 2549
2549 - ปัจจุบนั

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสัง่ ซื้ อและการตลาดผลิตภัณฑ์
บจก. เอเซี ยบุ๊คส์
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสํานักพิมพ์
บจก. เอเซี ยบุ๊คส์
ผูอ้ าํ นวยการ - พัฒนาธุรกิจ
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ้น
-

2553 - ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ้น
1/1

บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
ข้ อมูลความสั มพันธ์ ระหว่ างกรรมการ ผู้บริหาร กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ ร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริษทั ฯ

บริษทั ย่ อย

รายชื่อ

กิจการที่
ควบคุม
ร่ วมกัน

บริษทั
ใหญ่

บริษทั
ที่เกีย่ ว
ข้ อง

บริษทั ย่อยในระดับเดียวกัน

NINE

NED

Ncoupon

NK

NEE

NMG

NBC

NI

WPS

NML

NNM

NNF

NNN

NU

YNIS

X,//

X, //

-

X

-

X, //

X, //

X

-

X

X

-

X, //

X

-

นายสุทธิชยั

แซ่หยุน่

นางเกษรี

กาญจนะวณิชย์

/

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายสมศักดิ์

เชียร์ จิระนคร

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายกรี ธา

มติธนวิรุฬห์

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายสุธีร์

จินตนานฤมิตร

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายเสริ มสิ น

สมะลาภา

/

-

-

-

-

/, //

/, //

-

-

-

-

-

-

/

-

นายพนา

จันทรวิโรจน์

/

-

-

-

/

/, //

-

-

-

-

-

/

/

-

/, //

นางสาวมัธยา

โอสถานนท์

/

-

-

/

/

-

-

-

-

-

-

/

/

-

-

นายศิวะพร

ชมสุวรรณ

/, //

/

/

/

/

-

/, //

/

/

-

-

-

-

-

/

นางวงศ์สิริ

มิยาจิ

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

น.ส.ไพริ นทร์

นิธิพานิช

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

น.ส.ฐิตกานต์

ธนาโอฬาร

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

น.ส.ธนิกา

เจียรนัยไพศาล

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายนพปฎล

ปิ ติวงษ์

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายสมศักดิ์

ใจขํา

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายแสงชัย

ลีลานวลิขิต

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

น.ส.บุญพา

แซ่เบ้

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ: 1. X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = กรรมการบริ หาร, V = ผูบ้ ริ หาร
รายชื่อบริษทั
บริษทั ย่ อย :
NED
Ncoupon
NEE
NK

บจก. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์
บจก. เอ็นคูปอง
บจก. เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
บจก. เนชั่น คิดส์

สั ดส่ วนการถือหุ้น
ณ 31 ธ.ค. 55
%
ถือหุ้นโดยตรง
99.99
ถือหุ้นโดยตรง
99.99
ถือหุ้นโดยตรง
49.99
ถือหุ้นโดยตรง
99.99

เอกสารแนบ 2 หน้ าที่ 1

บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

รายชื่อบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อยในระดับเดียวกัน และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
NMG : บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
NNM
NNF
NBC
: บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่
NI
: บจก. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล
NNN
NU
WPS
: บจก. ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)
NML : บจก. เอ็นเอ็มแอล
YNIS

:
:
:
:
:

บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย
บจก. เอ็นเอ็นเอ็น เน็กซ์ ฟรอนเทียร์
บจก. เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค
บจก. เนชัน่ ยู
บจก. โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วสิ

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่ อย
รายชื่อ
NED
Ncoupon
NEE
นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
X
นางสาวดวงกมล โชตะนา
/
นางเกษรี กาญจนะวณิชย์
/
นายศิวะพร ชมสุวรรณ
/
/
X
นางสาวมัธยา โอสถานนท์
/
/
นายพนา จันทรวิโรจน์
/
นายเฮนริ ก โฮซอลต์ นีลเซน
/
นายคาร์ล สคอฟบาค ปี เตอร์เซน
/
นายแฟรงค์ ดีเทอร์ นาว
/
หมายเหตุ 1. / = กรรมการ x = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริ หาร
2. บริ ษทั ย่อย :
NED = บจก. เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์
Ncoupon = บจก. เอ็นคูปอง
NK
= บจก. เนชัน่ คิดส์
3. กิจการควบคุมร่ วมกัน : NEE
= บจก. เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์

NK
X
/
/
-

เอกสารแนบ 2 หน้ าที่ 2

เอกสารแนบ 3
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจําปี 2555
เรี ยน

ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
และ นายกรี ธา มติธนวิรุฬห์ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่ วมกันรวม 4 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาประชุม 2 – 3 ชัว่ โมง เพื่อ
ปฏิบตั ิหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมดังกล่าวกรรมการทั้ง 3 ท่านได้
ร่ วมประชุมพร้อมกันครบทุกครั้ง มีวาระการประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้
 การจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2555 ร่ วมกับ
ผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้จดั ทําขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ นอกจากนี้ ได้
สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิในรายการระหว่างกันของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม รวมทั้งรายการที่
เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการตามเงื่อนไขทางธุ รกิจปกติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน กลต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
 การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโครงสร้างการบริ หารงานของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้เกิดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 2555 ตามปั จจัยความ
เสี่ ยงที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ และการปรับแผนงานการตรวจสอบให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ มีการติดตามการดําเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ ในประเด็นที่มีนยั สําคัญกับฝ่ าย
บริ หารอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งในปี 2555 ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ไม่มีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ที่เป็ น
สาระสําคัญ
 การปฏิบัติตามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่ วมกับเลขานุการบริ ษทั มี
ความเห็ นว่าบริ ษทั ฯได้ป ฏิ บ ัติอยู่ในกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างถูกต้อง

 ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ประจําปี 2555 นายวิเชี ยร ธรรม
ตระกูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 เป็ นบุคคลที่มีความเหมาะสมมีความเป็ นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการ
สอบบัญชีมาเป็ นเวลายาวนาน สําหรับการพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอให้แต่งตั้ง นายวินิจ ศิลามงคล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรื อนายวิเชียร ธรรมตระกูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3183 หรื อนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรื อนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2556
 รายการระหว่ างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับ บริ ษทั ในกลุ่ม ซึ่ ง
อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั โดยพิจารณาถึงความจําเป็ นในการเข้าทํารายการและความเหมาะสม
ทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดําเนิ นการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่ ง
สามารถเปรี ยบเทียบได้กบั ราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก (หากทําได้) และให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลในการทํารายการที่เกี่ยว
โยงกันตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกลต. และตลาดหลักทรั พย์ฯ ตลอดจนมาตรฐานการบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภา
วิชาชี พบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็ นรายการทางการค้าจริ งอันเป็ นธุ รกิจตามปกติทวั่ ไป และเป็ นรายการ
สนับสนุนการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ที่มีความโปร่ งใส ซึ่ งบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จากการปฏิ บตั ิงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่าบริ ษทั ให้
ความสําคัญกับการบริ หารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่ งใส สุ จริ ตและมีจริ ยธรรม ก่อให้เกิด
ความเชื่ อ มัน่ แก่ผูถ้ ื อหุ ้น ผูล้ งทุ น และผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องทุ กฝ่ าย มี ผลให้ระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั มี ประสิ ทธิ ภาพ
เพียงพอ ไม่มีขอ้ บกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ รายการที่เกี่ยวโยงกันที่ อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์น้ นั เป็ น
รายการจริ งทางการค้า อันเป็ นธุรกิจโดยปกติทวั่ ไปเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่พบรายการผิดปกติที่เป็ นสาระสําคัญ การ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้องเป็ นไปโดยถูกต้อง สําหรับงบการเงินสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ไม่มีเหตุการณ์แสดงถึงปั ญหาหรื อรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนยั สําคัญ ได้จดั ทําขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และได้เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

..............................................................
(นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

