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ส่ วนที่ 1 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์
1.ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริ ษทั

:

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

- ธุรกิจสํานักพิมพ์โดยผลิตและจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุค๊ ส์
และสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชน
- ธุรกิจบริ การ เป็ นตัวแทนจําหน่ายและให้บริ การต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งพิมพ์
ต่างประเทศ
- ธุรกิจบนสื่ อใหม่ (ดิจิทลั ) เป็ นการให้บริ การเนื้อหาต่างๆ และการ์ตูนบนเว็บไซต์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และผ่านอุปกรณ์ดิจิทลั อื่น ๆ
- ธุรกิจการผลิตรายการการ์ตูนและรายการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเพื่อแพร่ ภาพผ่าน
สื่ อโทรทัศน์
- ธุรกิจการบริ หารตัวการ์ตูน (Character Management)
- ธุรกิจการขายสิ นค้าหรื อบริ การผ่านทางอินเตอร์เน็ต

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) 2338-3983
(66) 2338-3292
www.nine.co.th

ทุนจดทะเบียน

:

85,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ จํานวน 85,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท

ทุนชําระแล้ว

:

ณ 31 ธันวาคม 2554 ทุนชําระแล้วของบริ ษทั เท่ากับ 85,000,000 บาท
ประกอบด้วยหุน้ 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. บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ที่ต้ งั

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
ผูส้ อบบัญชี

:
:
:

ที่ต้ งั
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:

ที่ปรึ กษาทางการเงิน
ที่ต้ งั

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

ที่ปรึ กษากฎหมาย
ที่ต้ งั

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
ที่ปรึ กษากฎหมาย
ที่ต้ งั
โทรศัพท์
โทรสาร
ที่ปรึ กษากฎหมาย
ที่ต้ งั
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 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 มั ฤทธิ์เลิศ
ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถ.สาทรใต้ กรุ งเทพฯ 10120
(66) 2677-2000
(66) 2677-2222

บริ ษทั เจดี พาร์ทเนอร์ จํากัด
170/30 ชั้น 11 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 สุ ขมุ วิท 16 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
(66) 2661-8803-5
(66) 2661-8813
บริ ษทั สํานักงานกฎหมายและภาษี เอส.เอ.ที แอสโซซิเอท จํากัด
702 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแชงกรี -ลา)
เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริ ญกรุ ง เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
(66) 2630-7637-8
(66) 2630-7639
บริ ษทั เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิ ช จํากัด
2 อาคารสี ลมเซ็นเตอร์ ชั้น 20 ถ.สี ลม แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
(66) 2632-6697
(66) 2238-2574
บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด
900 ต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
(66) 2689-4900
(66) 2689-4910
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2.ปัจจัยความเสี่ ยง
2.1 ความเสี่ ยงจากปัจจัยภายนอก
2.1.1 ความเสี่ ยงจากการแข่ งขันและจํานวนคู่แข่ งที่เพิม่ มากขึน้
การแข่งขันในธุรกิจหนังสื อมีแนวโน้มรุ นแรงขึ้น มีการผลิตหนังสื อเข้าสู่ ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง นับแต่ปี 2552
เป็ นต้นมา และในปี 2554 คาดการณ์ว่าจะมีจาํ นวนหนังสื อออกใหม่ประมาณ 29,000 เล่ม หรื อเพิ่มขึ้น 2.3% (แหล่งข้อมูล :
ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย http://www.brandage.com) นอกจากนี้ การศึกษาของสมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ าํ หน่ายหนังสื อแห่งประเทศไทย
พบว่านับแต่ ปี 2553 เป็ นต้นมา สัดส่ วนการครอบครองตลาดสู งสุ ดเป็ นของกลุ่มผูน้ าํ ตลาด (Market Leader) ซึ่ ง NINE ก็อยูใ่ น
กลุ่ ม นี้ รองลงมาเป็ นกลุ่ ม สํานักพิม พ์ขนาดใหญ่ แต่ เ ป็ นสัดส่ ว นการครอบครองตลาดที่ มี การปรั บ ตัวลดลง ในขณะที่ กลุ่ ม
สํานัก พิมพ์ขนาดเล็ก เป็ นกลุ่ ม สํานักพิม พ์ที่มีสัดส่ ว นการครอบครองตลาดน้อยที่ สุดและมี ก ารปรั บลดลงมาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
(แหล่งข้อมูล : สมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ าํ หน่ ายหนังสื อแห่ งประเทศไทย) สรุ ปได้ว่าความสามารถในการแข่งขันที่ สูงใน
อุตสาหกรรมสํานักพิมพ์ เป็ นของผูป้ ระกอบการในกลุ่มผูน้ าํ ตลาดและกลุ่มสํานักพิมพ์ขนาดใหญ่เป็ นสําคัญ และมีแนวโน้มเพิ่ม
สู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องอันอาจจะส่ งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการที่มีขนาดเล็กในการแข่งขันเพื่อแบ่งส่ วนแบ่งทางการตลาด หรื อ
แม้แต่การรักษาฐานการตลาดเดิมของตนก็กระทําได้ดว้ ยความยากลําบาก ดังเห็นได้จากอัตราการหดตัวของรายได้อย่างรุ นแรง
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา (ปี 2549-2552) โดยมีสาเหตุหลักมาจากทั้งสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศและอํานาจการแข่งขันของ
กลุ่มสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก อาทิ ข้อจํากัดเรื่ องเงินทุนและช่องทางการจัดจําหน่าย จึงอาจกล่าวได้ว่าความเสี่ ยงของผูป้ ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมเป็ นของสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก แม้วา่ จํานวนคู่แข่งจะมีสัดส่ วนลดลงก็ตาม (แหล่งข้อมูล : สมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และผู้
จําหน่ายหนังสื อแห่งประเทศไทย)
สําหรับธุรกิจการจัดหาลิขสิ ทธิ์ ตัวการ์ ตูน ในช่วงที่ผ่านมา ผูป้ ระกอบการในธุรกิจลิขสิ ทธิ์ มีจาํ นวนสู งขึ้น ไม่ว่าจะเป็ น
คู่แข่งหลักที่ถือลิขสิ ทธิ์ ชื่อดังจากต่างประเทศ และคู่แข่งรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทั้งที่เป็ นบริ ษทั ในประเทศที่มีการพัฒนา
ตัวการ์ ตูนของตนเองขึ้นมาเพื่อบริ หารสิ ทธิ์ดว้ ยตนเอง และบริ ษทั ต่างชาติที่ซ้ื อลิขสิ ทธิ์ตวั การ์ ตูนจากต่างประเทศมาบริ หารสิ ทธิ์
ครอบคลุมทั้งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ รวมถึงประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ เชื่อมัน่ ว่า สื่ อของกลุ่มบริ ษทั ในเครื อ
ของเรา จะช่วยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ตวั การ์ตูนที่บริ ษทั ฯ ดูแลอยูใ่ ห้เป็ นที่รู้จกั และได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ โภค และผูผ้ ลิต
รายต่างๆ ในประเทศได้เป็ นอย่างดี
2.1.2 ความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีและคู่แข่ งที่ให้ บริการเนือ้ หาสาระรู ปแบบเดียวกัน
ในปี ที่ผ่านๆมามีการเปลี่ยนแปลงในทางเทคโนโลยีต่อโลกสิ่ งพิมพ์และธุรกิจด้านการบริ โภคเนื้ อหา (Content) อย่าง
มากมาย มีเครื่ องมือต่างๆ ที่จะทําให้การบริ โภคเนื้อหา (Content) สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้หลากหลายมากยิง่ ขึ้น โดยปี ที่ผา่ นมา
นี้รูปแบบการให้บริ การเนื้อหาของอุตสาหกรรมมีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น ผูใ้ ห้บริ การเริ่ มรู้แนวทางและปรับตัวในการให้บริ การ
กันได้รวดเร็ วและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็ วขึ้น ข้อดีประการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นคือ
ทําให้เข้าถึงลูกค้าในวงกว้างมากขึ้นคือทั้งภายในและภายนอกประเทศผ่านแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ
เช่นเดียวกันกับทางกลุ่ม ในปี ที่ผ่านมานั้นได้มีการนําเสนอบริ การในรู ปแบบและช่องทางต่างๆมากมายเพื่อให้สามารถ
เข้าถึงผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ได้ โดยคู่แข่งก็ได้ดาํ เนิ นการเช่ นเดี ยวกัน ดังนั้นทางกลุ่มจึงต้องมี การวางแผนงานในการแข่งขันการ
ให้บ ริ ก ารให้เ ป็ นที่ ต้อ งการของกลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภค ทั้ง ภายในและต่ า งประเทศได้ม ากขึ้ น เช่ น การนํา เสนอเนื้ อ หาในรู ป แบบ
ภาษาต่างประเทศ จากที่เคยนําเสนอเป็ นการแปลจากภาษาต่างประเทศมาเป็ นภาษาไทย เพื่อให้ลูกค้าต่างชาติได้เข้าถึงบริ การของ
ทางกลุ่ม
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2.1.3 ความเสี่ ยงจากการแข่ งขันทีส่ ู งขึน้ และประเภทช่ องรายการที่หลากหลาย
ในปั จจุบนั แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียมและการแข่งขันเป็ นไปอย่างเข้มข้นทั้งในด้านของปริ มาณ
ช่องและประเภทของรายการ ณ ขณะนี้มีจาํ นวนโทรทัศน์ดาวเทียม และเคเบิ้ลทีวี รวมกันประมาณ 200 กว่าช่อง โดยแบ่งออกได้
เป็ นประเภทและจํานวนช่องได้ตามนี้ (ข้อมูลจาก Satellite Channel List - Satellite Guide เดือนมกราคม 2012)
โทรทัศน์กระแสหลัก
6 ช่อง
ช่องรายการสารคดี
3 ช่อง
ช่องรายการการ์ตนู รายการเด็ก
6 ช่อง
ช่องรายการเพือ่ การศึกษา
18 ช่อง
ช่องรายการกีฬาและยานยนต์
12 ช่อง
ช่องรายการทางศาสนา
12 ช่อง
ช่องรายการภาพยนตร์
12 ช่อง
ช่องรายการดนตรี
23 ช่อง
ช่องรายการละคร/ซีรี่ส์ต่างประเทศ
7 ช่อง
ช่องรายการแนะนําสิ นค้า
9 ช่อง
ช่องรายการสาระบันเทิง
23 ช่อง
ช่องรายการวาไรตี้บนั เทิง
75 ช่อง
ช่องดาวน์โหลดเกม/คลิป
4 ช่อง
หากมองในแง่ของการทําช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่สามารถต่อยอดธุรกิจและมีคู่แข่งขันน้อย ทางกลุ่มบริ ษทั ฯ จึงลงทุน
ทําช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่จบั กลุ่มที่ชดั เจนและสร้างความแตกต่างจากช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่มีอยูใ่ นตลาด นัน่ คือ โทรทัศน์
ดาวเทียมที่สื่อกับกลุ่มเด็กอายุ 4 -12 ปี โดยเป็ นช่องรายการเด็กอย่างแท้จริ ง โดยเนื้อหาของรายการที่สามารถสื่ อถึงเด็กโดยจะมี
การ์ ตูนและรายการเด็กในรู ปแบบอื่นๆ เช่น รายการเล่นนิ ทานด้วยหุ่ น การแสดงโชว์ของเด็กในห้องส่ ง เกมโชว์ พูดคุย เพลง
สอนภาษา สารคดี และ ข่าว ซึ่งเป็ นการลดความเสี่ ยงจากการทําโทรทัศน์ดาวเทียมในภาวะการแข่งขันที่รุนแรง
2.1.4 ความเสี่ ยงในเรื่องความไม่ ชัดเจนในการตีความ ควบคุมและกํากับดูแลธุรกิจ “ทีวดี าวเทียม”
ผูป้ ระกอบการทีวีดาวเทียมค่อนข้างสับสนกับความไม่ชดั เจนในการตีความ ควบคุมและกํากับดูแลธุรกิจทีวีดาวเทียม
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่ งส่ งผลกระทบด้านภาพรวมของธุรกิจที่ทาํ ให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม และส่ งผลกระทบต่อเนื่ องใน
แง่สงั คม เพราะไม่มีหน่วยงานเข้ามาควบคุมด้านเนื้อหาของรายการที่นาํ มาออกอากาศ
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะได้ทาํ
การสรุ ปผลประชาพิจารณ์ร่างแผนแม่บทฯเพื่อนําไปแก้ไข และอนุมตั ิแผนแม่บทโทรคมนาคมและวิทยุโทรทัศน์แล้วลงราชกิจ
จานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้เป็ นทางการ เพื่อเร่ งออกใบอนุญาติกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ประเภทเคเบิลทีวี ทีวดี าวเทียมให้ได้
ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 ทั้งนี้ความสับสนและความเสี่ ยงในเรื่ องนี้จะหมดไปเมื่อ กสทช. มีความชัดเจนมากขึ้น
2.2. ความเสี่ ยงจากการประกอบธุรกิจ
2.2.1 ความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ กรุ๊ ปฯในการดําเนินธุรกิจและความเป็ นอิสระในการบริ หารงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ
เนื่องจาก เนชัน่ กรุ๊ ปฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยมีการถือหุน้ ในสัดส่ วนประมาณร้อยละ 78.46 ของหุน้ ที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดหลังจากการเสนอขายหุ ้นของบริ ษทั ฯ แก่นกั ลงทุนทัว่ ไปในครั้งนี้ จนถึงปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการทํา
ธุ รกรรมรายการระหว่างกันหลายประเภท เช่ น การซื้ อกระดาษ การจ้างพิมพ์ การจ้างส่ งสื่ อสิ่ งพิมพ์ และการรั บบริ การต่างๆ
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เป็ นต้น กับบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ กรุ๊ ปฯ ดังรายละเอียดในหัวข้อ 11 รายการระหว่างกัน โดยในปี 2554 และ 2553 กลุ่มบริ ษทั ฯ
มีค่าใช้จ่ายที่เป็ นต้นทุนขายสิ นค้า ต้นทุนการให้บริ การ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจากธุรกรรมข้างต้นกับบริ ษทั ในเครื อ
เนชัน่ กรุ๊ ปฯ เป็ นจํานวนรวมทั้งสิ้ นประมาณ 137.01 ล้านบาทและ 127.61 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 50.38, 49.06
ตามลําดับของค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว และกลุ่มบริ ษทั ฯ ยังคงมีการทําธุ รกรรม
ดังกล่าวอีกในอนาคต เนื่ องจากบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ กรุ๊ ปฯ มีทีมงานที่มีความชํานาญ เครื อข่ายในการจัดจําหน่ายและเครื่ องจักร
อุปกรณ์ พร้อมที่จะให้บริ การในต้นทุนที่น่าจะตํ่ากว่าหากกลุ่มบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการเอง และมีกาํ ลังการผลิตและบริ การ
เพียงพอในการดําเนิ นการ ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ อาจมีความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ กรุ๊ ปฯ ในการสนับสนุ นการ
ดําเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่ งหากบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ กรุ๊ ปฯ ไม่สามารถสนับสนุ นการให้บริ การข้างต้นดังกล่าวได้ กลุ่ม
บริ ษทั ฯ อาจได้รับผลกระทบในการจัดพิมพ์ และการจัดส่ งสื่ อสิ่ งพิมพ์บา้ ง เนื่องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถสั่งซื้ อกระดาษและรับ
บริ การต่างๆ ผ่านผูจ้ ดั จําหน่ายและผูใ้ ห้บริ การรายอื่นที่มีจาํ นวนหลายรายในประเทศไทย ในเงื่อนไขทางการค้าปกติและมีราคา
ตามตลาดเช่นเดียวกับการดําเนิ นธุ รกรรมรายการระหว่างกันข้างต้น นอกจากนั้นมูลค่าของการทําธุ รกรรมรายการระหว่างกัน
ข้างต้นในปี 2554 และ 2553 คิดเป็ นประมาณร้อยละ 4.90 และ 4.30 ของรายได้รวมของบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ กรุ๊ ปฯ ในช่วงเวลา
ดังกล่าว ซึ่งถือเป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ยมาก ดังนั้น บริ ษทั ในเครื อเนชัน่ กรุ๊ ปฯ จึงไม่ได้พ่ ึงพิงรายได้จากกลุ่มบริ ษทั ฯ และมีแรงจูงใจใน
การหาประโยชน์จากรายการดังกล่าว
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายการบริ หาร และการตัดสิ นใจที่เป็ นอิสระจากบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ กรุ๊ ปฯ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์
สู งสุ ดของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยมีอิสระในการจัดหาสิ นค้าหรื อใช้บริ การกับผู้
ให้บริ การภายนอกอื่นๆ ที่เสนอราคาที่มีเงื่อนไขทางการค้าปกติในราคาตลาดและเป็ นประโยชน์มากที่สุดแก่กลุ่มบริ ษทั ฯ เช่น ใน
ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการจ้างโรงพิมพ์ภายนอก ได้แก่ บจก. เอช-เอ็น กรุ๊ ป และ บจก. พริ้ นต์โพร พิมพ์งานบางส่ วนของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงไม่มีการพึ่งพิงบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ กรุ๊ ปฯ จนทําให้ขาดความเป็ นอิสระ นอกจากนี้ การทําธุรกรรม
ระหว่างบริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (“NEE”) กับบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ กรุ๊ ปฯ ยังมีการควบคุมจากผูถ้ ือหุน้ อีก
ฝ่ ายคือ เอ็กมอนท์ อินเตอร์เนชัน่ แนล โฮลดิ้ง เอ/เอส ให้มีราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็ นธรรม
2.2.2 ความเสี่ ยงจากการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของราคากระดาษและการขาดแคลนกระดาษ
กระดาษที่ใช้ในการผลิตสิ่ งพิมพ์จดั เป็ นสิ นค้าประเภท Commodity ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาแปรผันตามความ
ต้องการของการบริ โภคและปริ มาณการผลิตของผูผ้ ลิต (Demand & Supply) และเป็ นวัตถุดิบหลักที่สาํ คัญในการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่งคิดเป็ นต้นทุนประมาณร้อยละ 16.64 และ 19.07 ของต้นทุนขายและบริ การตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ในปี 2554 และ 2553 ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั ฯ จึงมีความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคากระดาษ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุน
การผลิตและกําไรสุ ทธิของกลุ่มบริ ษทั ฯ นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังมีความเสี่ ยงจากการขาดแคลนกระดาษ Newsprint ชนิดม้วนที่ใช้
พิมพ์หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร และหนังสื อที่มียอดพิมพ์สูง ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่ สําคัญที่ บริ ษทั ฯ ใช้ในการผลิ ตสิ่ งพิมพ์ เนื่ องจาก
กระดาษชนิดดังกล่าวหาซื้อได้ยากในประเทศไทยและต้องซื้อเป็ นจํานวนมากในแต่ละครั้ง
ในการลดความเสี่ ยงจากการขาดแคลนกระดาษและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคากระดาษ Newsprint ชนิดม้วน กลุ่มบริ ษทั ฯ
จะสัง่ ซื้อจากบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ กรุ๊ ปฯ สําหรับการจัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์ในเครื อเนชัน่ กรุ๊ ปฯ ซึ่ งเป็ นการจัดพิมพ์ส่วนใหญ่ของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ กรุ๊ ปฯ มีประสบการณ์ในการจัดซื้ อกระดาษเป็ นระยะเวลานาน มีการจัดซื้ อกระดาษสํารองไว้
และเข้าใจในวงจรของราคากระดาษเป็ นอย่างดี รวมทั้งบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ กรุ๊ ปฯ ได้มีการบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
โดยการทํา Forward Contract ไว้ตามปริ มาณกระดาษที่คาดว่าจะใช้ล่วงหน้า ดังนั้น การจัดซื้ อกระดาษจากบริ ษทั ในเครื อเนชัน่
กรุ๊ ปฯ จึงช่วยลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคากระดาษ และการขาดแคลนกระดาษได้
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นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะสัง่ จองกระดาษก่อนการตั้งราคาขายของหนังสื อ เพื่อให้กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังสามารถรักษาสัดส่ วน
ของต้นทุนกระดาษต่อราคาหนังสื อไว้ได้ รวมทั้งบริ ษทั ฯ สามารถปรับราคาของหนังสื อหลายประเภทขึ้นได้ ในกรณี ที่ตน้ ทุน
กระดาษเพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสําคัญ
2.2.3 ความเสี่ ยงด้านการจัดหาลิขสิ ทธิ์สิ่งพิมพ์
ในการประกอบธุรกิจสํานักพิมพ์ ซึ่ งมีสัดส่ วนรายได้ประมาณร้ อยละ 67.15 ของรายได้ท้ งั หมดของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในปี
2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่ได้เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์สิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตและจัดจําหน่าย แต่กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการจัดซื้ อลิขสิ ทธิ์สิ่งพิมพ์
มาจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ซ่ ึ งเป็ นนักเขียนหรื อสํานักพิมพ์ท้ งั ในและต่างประเทศจํานวนหลายราย เพื่อนํามาผลิตและจัดจําหน่ายเพียง
รายเดียว (Exclusive) ในประเทศไทย ซึ่ งส่ วนใหญ่มีระยะเวลา 3 – 5 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้ในราคาและเงื่อนไขเดิม ทั้งนี้
เจ้าของลิขสิ ทธิ์ สามารถยกเลิกสัญญาได้ หากกลุ่มบริ ษทั ฯ ทําผิดสัญญา และ/หรื อมีปัญหาด้านการเงิน และ/หรื ออยูใ่ นสถานะ
ล้มละลาย เป็ นต้น ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงอาจมีความเสี่ ยงที่ไม่สามารถจัดหาลิขสิ ทธิ์สิ่งพิมพ์ที่ตอ้ งการมาผลิตและจัดจําหน่ายได้
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ อาจมีความเสี่ ยงจากการที่เจ้าของลิขสิ ทธิ์ไม่ต่ออายุสญ
ั ญา หรื อยกเลิกสัญญา ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่เคยประสบปั ญหาด้านการจัดหาลิขสิ ทธิ์ สิ่ งพิมพ์จากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในช่วงที่ผา่ นมา เนื่องจากตลาดสิ่ งพิมพ์มีขนาดที่ใหญ่และมีลิขสิ ทธิ์สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ให้เลือกซื้อเป็ นจํานวนมาก
รวมทั้งกลุ่มบริ ษทั ฯ ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั นักเขียนและสํานักพิมพ์ที่มีชื่อเสี ยงหลายราย และประสบความสําเร็ จในการผลิต
และจัดจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อมาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงสามารถเลือกซื้ อลิขสิ ทธิ์สิ่งพิมพ์ที่ตอ้ งการและได้รับ
ความไว้ว างใจจากเจ้า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ในการให้ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ่ ง พิ ม พ์ที่ มี แ นวโน้ม ที่ จ ะได้รั บ ความนิ ย มสู ง มาผลิ ต และจัด จํา หน่ า ย
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังปฏิบตั ิตามสัญญาอย่างเคร่ งครัด จึงไม่มีปัญหาเรื่ องการไม่ต่อสัญญาหรื อยกเลิกสัญญาตลอดระยะเวลา
ที่ผา่ นมา
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังได้วางแผนการผลิตหนังสื อ ที่มีความหลากหลาย ทั้งเนื้อหา/ เจ้าของลิขสิ ทธิ์ และประเทศ เพื่อ
ลดการพึ่งพิงเนื้อหา/ เจ้าของลิขสิ ทธิ์ และประเทศใดประเทศหนึ่งมากจนเกินไป อีกทั้ง ยังผลิตหนังสื อต้นฉบับโดยนักเขียนไทย
เพิ่มขึ้น อันเป็ นการกระจายความเสี่ ยงแบบหนึ่ง ซึ่ งบริ ษทั ได้พฒั นาทีมงานให้มีศกั ยภาพในการผลิตเนื้อหา หรื อ หาผูส้ ร้างสรรค์
เนื้อหาจากในประเทศ
2.2.4 ความเสี่ ยงจากการต่ อสั ญญาการเป็ นตัวแทนจําหน่ ายหนังสื อพิมพ์และนิตยสารต่ างประเทศ
ในการประกอบธุรกิจตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศ ซึ่ งมีสัดส่ วนรายได้ประมาณร้อยละ 30.12 และ 31.67 ของ
รายได้ท้ งั หมดของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในปี 2554 และ 2553 กลุ่มบริ ษทั ฯ จะทําสัญญาเป็ นตัวแทนจําหน่ายกับเจ้าของสิ่ งพิมพ์จาํ นวน
หลายราย โดยส่ วนใหญ่สัญญาตัวแทนจําหน่ ายนิ ตยสารมีระยะเวลา 1 ปี และมีสิทธิ ต่ออายุสัญญาได้ในราคาและเงื่อนไขเดิม
สําหรับสัญญาตัวแทนจําหน่ ายหนังสื อพิมพ์จะหมดอายุเมื่อมีการยกเลิกสัญญา ทั้งนี้ เจ้าของสิ่ งพิมพ์สามารถยกเลิกสัญญาได้
หากกลุ่มบริ ษทั ฯ ทําผิดสัญญา และ/หรื อมีปัญหาด้านการเงิน และ/หรื ออยูใ่ นสถานะล้มละลาย และ/หรื อเมื่อมีการแจ้งอีกฝ่ าย
ล่วงหน้า เป็ นต้น ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ อาจมีความเสี่ ยงจากการที่เจ้าของสิ่ งพิมพ์ไม่ต่ออายุสัญญา หรื อยกเลิกสัญญา ซึ่ งอาจส่ งผล
กระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ กับเจ้าของสิ่ งพิมพ์มีการทําธุรกิจและมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันเป็ นระยะเวลายาวนาน โดย
ผูบ้ ริ หารและทีมงานของบริ ษทั ฯ เป็ นกลุ่มที่ทาํ ธุรกิจนี้กบั เจ้าของสิ่ งพิมพ์มาตั้งแต่เริ่ มต้น รวมทั้ง กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีการปฏิบตั ิตาม
สัญญาอย่างเคร่ งครัด จึงไม่มีปัญหาเรื่ องการไม่ต่อสัญญาหรื อยกเลิกสัญญาตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา นอกจากนี้ เจ้าของสิ่ งพิมพ์
The Yomiuri Shimbun และ The Wall Street Journal Asia ได้วา่ จ้างกลุ่มบริ ษทั ฯ ให้ดาํ เนินการพิมพ์และจัดส่ งหนังสื อพิมพ์
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ต่างประเทศดังกล่าว ซึ่ งได้มีการลงทุนในการสร้างฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าในระบบสารสนเทศของบริ ษทั ฯ และการ
พัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริ ษทั ฯ ให้มีความเชี่ ยวชาญโดยเฉพาะในการดําเนิ นงาน ดังนั้น โอกาสที่เจ้าของสิ่ งพิมพ์ดงั กล่าวจะ
ยกเลิกสัญญาการเป็ นตัวแทนจําหน่ายกับกลุ่มบริ ษทั ฯ จึงมีนอ้ ย
2.2.5 ความเสี่ ยงจากการพึง่ พิงผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความสามารถ
ในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มบริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิจโดยพึ่งพิงผูบ้ ริ หารและบุคลากรของกลุ่มบริ ษทั ฯ ที่มีความเชี่ ยวชาญและมี
ความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่ งนับเป็ นทรัพยากรที่สําคัญในการผลิตและจัดจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์ต่างๆ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ รวมถึงการ
พึ่งพิงความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หารกับนักเขียนและสํานักพิมพ์เจ้าของลิขสิ ทธิ์สิ่งพิมพ์ที่มีชื่อเสี ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตัวแทนจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์ และคู่คา้ อื่นๆ ดังนั้น หากกลุ่มบริ ษทั ฯ สู ญเสี ยบุคลากรที่ สําคัญเหล่านี้ ไป อาจส่ งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีมาตรการลดความเสี่ ยงดังกล่าวโดยมีการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการกระจายอํานาจ
และความรั บผิดชอบให้ผูบ้ ริ หารในระดับรองๆ ลงมาให้สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ แทนได้ โดยอยู่ภายใต้โครงสร้ างที่ กระจาย
ความสําคัญ ความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ นอกจากนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังจัดฝึ กอบรมพนักงานเป็ นประจําเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใน
การปฏิบตั ิงานให้สามารถทํางานทดแทนบุคลากรที่สาํ คัญในช่วงเวลาที่จาํ เป็ นได้
2.2.6 ความเสี่ ยงจากการด้ อยค่ าของสิ นค้ าคงเหลือ
ปั จจุบนั สิ่ งพิมพ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ มีการขายผ่านตัวแทนจําหน่ ายเป็ นส่ วนใหญ่ โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ จะรั บคืนสิ่ งพิมพ์ที่
ไม่สามารถจําหน่ ายได้จากตัวแทนจําหน่ าย ซึ่ งอาจเป็ นผลให้มีสิ่งพิมพ์เป็ นสิ นค้าคงเหลื อเป็ นจํานวนมากได้ สิ นค้าคงเหลื อ
ดังกล่าวมีโอกาสเสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย และล้าสมัยเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ2553 กลุ่มบริ ษทั ฯมีมูลค่าสิ นค้าคงเหลือสุ ทธิ จาํ นวน 94.30 ล้านบาท และ 68.79 ล้านบาท
(ตามลําดับ) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 30.54 และ 24.42 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ท้ งั หมดของกลุ่มบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มี
ค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัยในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ขึ้นไปและผลิตครบชุดแล้ว และของสิ นค้า
คงเหลือที่มีอายุมากกว่า 3 ปี ขึ้นไปแต่ยงั ผลิตไม่ครบชุด โดยมีการตั้งค่าเผื่อดังกล่าวทุกเดือน ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
2553 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัยจํานวน 60.12 และ 67.20 ล้านบาท(ตามลําดับ) นอกจากนั้น เพื่อลดปริ มาณสิ นค้าคงเหลือ
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะนําเอาหนังสื อเก่าออกมาจําหน่ ายเป็ นระยะๆ โดยการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่ งเสริ มการขายในงานนิ ทรรศการ
ต่างๆ ที่จดั ขึ้นเป็ นประจําทุกปี สําหรับหนังสื อการ์ตูนที่มีเล่มต่อเนื่อง กลุ่มบริ ษทั ฯ จะดําเนินการนําเล่มที่ออกใหม่จาํ หน่ายควบคู่
ไปกับเล่มที่ได้เคยวางจําหน่ายไปแล้ว ซึ่ งรวมถึงการนําการ์ ตูนที่มีการออกจําหน่ายครบทุกเล่มแล้วมาจัดจําหน่ายรวมเป็ นชุดเพื่อ
กระตุน้ การจําหน่ายด้วย นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การเพิ่มความระมัดระวังในการออกหนังสื อใหม่และปริ มาณยอดพิมพ์เพื่อ
มิให้มีสินค้าคงเหลือมากขึ้น
2.2.7 ความเสี่ ยงจากการประกอบธุรกิจสื่ อใหม่ (New Media)
ในการทําเนื้ อหา (Content) ออกสู่ สื่อใหม่ๆ ซึ่ งมี อยู่หลายช่ องทางด้วยกันในปั จจุบนั เช่ น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
Smartphone , E- Reader, Tablet หรื ออุปกรณ์ชนิดอื่นๆ อาจมีการลักลอบ ทําซํ้า หรื อนําสื่ อสาระไปใช้โดยผิดกฏหมายซึ่ งทําให้
เกิ ดความเสี่ ยงและผลกระทบต่อการทําธุ รกิ จสื่ อสิ่ งพิมพ์ด้วยหากมี การนําไปผลิ ต ขายหรื อส่ งต่อ เพื่อลดความเสี่ ยงจากการ
ลักลอบนี้ ทางกลุ่มฯ จะพิจารณาเลือกเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสู ง รวมถึงการเลือกเนื้ อหาและเวลาที่เหมาะสมในการออก
สิ นค้าไปยังสื่ อใหม่ต่างๆ ความเสี่ ยงอีกประการในการประกอบธุรกิจสื่ อใหม่น้ ีคือด้านเทคโนโลยีที่มีการลงทุนค่อนข้างสู งและมี
การเปลี่ยนแปลงเร็ ว ทางกลุ่มฯบริ หารจัดการความเสี่ ยงเหล่านี้ ดว้ ยการมองหาพันธมิตรที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและ
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ร่ วมมือกันในการขยายช่องทางการจําหน่ายผ่านสื่ อใหม่ไปพร้อมกัน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญจากทั้งสองฝ่ ายคือเทคโนโลยีและ
สื่ อสาระเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
2.2.8 ความเสี่ ยงจากการประกอบธุรกิจสื่ อทีวี
การจัดทําช่องโทรทัศน์ดาวเทียมในรู ปแบบ Free to Air ออกอากาศในระบบ C Band นั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการผลิต
รายการ รายได้หลักจะมาจากการสนับสนุนช่องรายการในรู ปแบบต่างๆ เช่น โฆษณา, ผูส้ นับสนุนรายการหลักเป็ นต้น และ
จะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้ผชู้ มได้รับรู้ถึงเนื้อหาและติดตามช่องรวมถึงทางผูส้ นับสนุนรายการได้เห็นแนวทางและศักยภาพ
ของช่องที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น ทางบริ ษทั ฯ จึงวางแนวทางของช่องโดยจะผลิตรายการบางส่ วนตามความต้องการของผูส้ นับสนุนรายการ
และตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย เพือ่ ป้ องกันการทํารายการขึ้นมาแล้วไม่สามารถหาผูส้ นับสนุนรายการได้ รวมทั้งจะหาผูม้ าร่ วมผลิต
รายการ หรื อเป็ นการหาผูส้ นใจมาเช่าเวลาไปผลิตรายการ รวมถึงการผลิตหรื อจัดหารายการต่างๆใหม่ (Master) ทั้งนี้เพือ่ เป็ นการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการผลิต
2.2.9 ความเสี่ ยงจากการประกอบธุรกิจใหม่ บริหารลิขสิ ทธิ์การ์ ตูน(Character Management)
เนื่องจากจํานวนคู่แข่งที่มีจาํ นวนมาก บวกกับลิขสิ ทธิ์ที่มีชื่อเสี ยง และเป็ นที่รู้จกั ในประเทศไทยได้ถูกจับจองจากบริ ษทั ฯ
ต่างๆ เพื่อเป็ นตัวแทนบริ หารสิ ทธิ์น้ นั ในประเทศไทยเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ดั้งนั้น ทางบริ ษทั ฯ จึงต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวการ์ ตูน
ลิขสิ ทธิ์ใหม่ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่มีศกั ยภาพในแง่ของการเอามาพัฒนาเป็ นสิ นค้าเมอร์ แชนไดส์ รวมถึงควรจะต้อง
มีการ์ตูนแอนนิเมชัน่ ที่มีเนื้อหาสนุก เหมาะกับรสนิยมของผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย เพื่อเสนอเป็ นตัวแทนลิขสิ ทธิ์ นอกจากนี้ ทาง
บริ ษทั ฯ มีแผนที่จะพัฒนาตัวการ์ ตูนของเราที่โด่งดังมาจากหนังสื อการ์ ตูน เพื่อต่อยอดธุรกิจลิขสิ ทธิ์ ในอนาคต โดยเริ่ มจากการ
สร้างการ์ตูนแอนนิเมชัน่ และพัฒนาอาร์ทเวิร์คสไตล์ไกด์สาํ หรับนําไปผลิตเป็ นสิ นค้าประเภทต่างๆ
ความเสี่ ยงจากช่องทางการจัดจําหน่ายสิ นค้าเมอร์แชนไดส์ลิขสิ ทธิ์ที่มีจาํ นวนจํากัด
ในปั จจุบนั ช่องทางในการจัดจําหน่ายสิ นค้าลิขสิ ทธิ์หลักๆมีอยู่ 3 ช่องทางดังนี้
1. ห้างสรรพสิ นค้า ช่องทางนี้ จะเป็ นช่องทางที่ช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์สินค้าลิขสิ ทธิ์ ได้เป็ นอย่างดี เนื่ องจากรู ปแบบ
และพื้นที่การจัดวางสิ นค้า มีการแบ่งตามประเภทสิ นค้าอย่างชัดเจน รวมถึงอนุ ญาตให้คู่คา้ (ผูซ้ ้ื อลิขสิ ทธิ์ ) ตกแต่ง
พื้นที่ขายสิ นค้าด้วยสื่ อส่ งเสริ มการขายต่างๆ อย่างสวยงาม แต่ช่องทางนี้ ไม่ค่อยเป็ นที่สนใจของคู่คา้ เพราะต้นทุน
การขายที่สูง และข้อจํากัดอื่นๆ ที่หา้ งฯเป็ นผูก้ าํ หนด
2. ห้างค้าปลีก ช่องทางนี้ เป็ นช่องทางที่สร้างทั้งรายได้สูงให้กบั คู่คา้ และช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของสิ นค้าลิขสิ ทธิ์ ได้
ระดับหนึ่ง เนื่องจากมีจาํ นวนสาขามาก ทําให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ดี ยอดขายสูง และพื้นที่การจัดวางสิ นค้าเป็ นสัดส่ วน
แยกตามหมวดหมู่ แต่มีสื่อส่ งเสริ มการขายที่เป็ นรู ปแบบตายตัวที่ถูกกําหนดจากทางห้างฯ สิ่ งเหล่านี้ส่งผลให้หา้ งค้า
ปลีกมีอิทธิพลต่อผูซ้ ้ือลิขสิ ทธิ์ในการเลือกสิ นค้า (ทั้งที่มีลิขสิ ทธิ์และ ไม่มีลิขสิ ทธิ์) เข้าไปจัดจําหน่าย หากทางห้างมี
ความสนใจในลิ ข สิ ท ธิ์ ตัว ใด ก็ จ ะทํา ให้ ง่ า ยในการตัด สิ น ใจซื้ อ ลิ ข สิ ท ธิ์ จากทางคู่ ค ้า ความแตกต่ า งระหว่า ง
ห้างสรรพสิ นค้า และห้างค้าปลีก ก็คือ คุณภาพสิ นค้า เพราะใช้กลยุทธการตลาดแบบแข่งขันทางด้านราคา เป็ นผลให้
คุณภาพสิ นค้าลดลงตามลําดับ
3. ตลาดขายส่ ง ช่องทางนี้ เป็ นช่องทางที่สร้างรายได้สูงให้กบั ผูซ้ ้ื อลิขสิ ทธิ์ เพราะไม่ค่อยมีขอ้ จํากัดใดๆ จากร้านค้า มี
การซื้ อขายกันเป็ นเงินสด และจะมีตวั แทนพ่อค้าคนกลางที่จะนําสิ นค้าเหล่านี้ ไปขายในพื้นที่ต่างๆ ทัว่ ประเทศ
สัดส่ วนการขายสิ นค้าผ่านทางช่ องทางนี้ จึงมีมากกว่าช่ องอื่นๆ ข้างต้น ถึง 50% แต่ขอ้ เสี ยก็คือ ช่ องทางนี้ ไม่ช่วย
ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของสิ นค้าลิขสิ ทธิ์ หรื อตัวการ์ ตูนเพราะเป็ นไม่ได้เน้นการจัดวางสิ นค้า เน้นขายเป็ นจํานวนมาก
ราคาถูก
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3. ความเสี่ ยงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีอทิ ธิพลต่ อการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ
ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญแก่ประชาชนทัว่ ไป ปั จจุบนั เนชัน่ กรุ๊ ปฯ ถือหุน้ ร้อยละ 78.46 ของทุนชําระแล้ว จึงทําให้
สามารถควบคุมคะแนนเสี ยงในการลงมติที่สาํ คัญในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ท้ งั หมด ซึ่ งรวมถึงมติพิเศษที่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ กําหนดให้ตอ้ งได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของจํานวนหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ทําให้ผถู้ ือหุน้ รายอื่นไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู้ ือหุ ้นรายใหญ่เสนอได้ นอกจากนี้ เนชัน่ กรุ๊ ปฯ ยังมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
จัดการกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยมีกรรมการตัวแทนจํานวน 4 ท่านจากทั้งหมด 9 ท่าน และคณะกรรมการบริ หารจํานวน 2 ท่านจาก
ทั้งหมด 4 ท่านเป็ นตัวแทนของเนชัน่ กรุ๊ ปฯ
อย่ างไรก็ตาม เพือ่ ถ่ วงดุลการบริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ จึงได้ แต่ งตั้งกรรมการอิสระที่เป็ นบุคคลภายนอก
จํานวน 3
ท่ าน เพื่อทําหน้ าที่ในการตรวจสอบการดําเนินงานของผู้บริ หารและดูแลผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นรายย่ อย
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ อยู่ในกระบวนการสรรหากรรมการอิสระทดแทนกรรรมการอิสระที่ลาออกไป
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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 ย่อยในสายธุ รกิ จเอ็ดดู
เทนเมนท์ และต่างประเทศ ของบริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“NMG ”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนอยูใ่ นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษทั ฯ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 ภายใต้ชื่อ “เนชัน่ ชีพจรวันนี้” ซึ่ งต่อมาในปี 2545 ได้มีการเปลี่ยน
ชื่อเป็ น บริ ษทั เนชัน่ บุ๊คส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มต้น 1 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์ ”เนชัน่ บุ๊คส์” ใน
การผลิตและจําหน่ายหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ซึ่ งได้รับลิขสิ ทธิ์จากนักเขียนและสํานักพิมพ์ช้ นั นําทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
มิได้มีโรงพิมพ์เป็ นของตนเอง
ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (NMG) ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2549 ได้มีมติให้ปรับโครงสร้ างสายธุ รกิจด้านเอ็ดดูเทนเมนท์และต่างประเทศ เพื่อให้สายธุ รกิจดังกล่าวมีการดําเนิ นงานที่
คล่องตัว ชัดเจน และเกิดการเติบโตของธุ รกิจตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ งเพียงพอที่จะรองรับการ
เติบโตในอนาคต โดยไม่ตอ้ งพึ่งพิงความช่วยเหลือด้านการเงินจาก NMG ซึ่ งให้บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั แม่ของสายธุรกิจด้านเอ็ดดูเท
นเมนท์และต่างประเทศ และถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน จํานวน 2 บริ ษทั คือ 1) บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเท
นเมนท์ จํากัด (“NED”) และ 2) บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (“NEE”) ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 และ 49.99
ตามลําดับ อีกทั้งยังรับเป็ นผูด้ าํ เนินการแทนNMG ในธุรกิจตัวแทนขายโฆษณาให้สิ่งพิมพ์ต่างประเทศ ตัวแทนการพิมพ์และจัด
จําหน่ ายหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซี ยนบางส่ วนให้แก่สํานักพิมพ์ต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจการ
อบรมสัมมนา, สอนภาษาต่างประเทศ และทักษะการสื่ อสาร โดยในการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ บริ ษทั ฯได้มีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็ น 70 ล้านบาท ในปี 2549 โดยการจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนให้แก่ NMG ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นเดิม และNMG ได้
ขายเงินลงทุนใน NED และ NEE ให้บริ ษทั ฯ ตามมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่เกิดรายการ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีการดําเนิน
ธุรกิจการอบรมสัมมนา,สอนภาษาต่างประเทศ และทักษะการสื่ อสาร (ซึ่ งมีสัดส่ วนรายได้ต่าํ กว่าร้อยละ 5 ของรายได้รวมของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ) หลังจากไตรมาส 1 ปี 2552 นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังรับโอนธุรกิจสํานักพิมพ์ Bizbook จาก NMG ในไตรมาส 3 ปี
2552 เพื่อให้การแบ่งแยกธุรกิจระหว่างกลุ่มบริ ษทั ฯ และNMGมีความชัดเจนยิง่ ขึ้น
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ได้มีมติให้บริ ษทั ฯ แปลงสภาพเป็ น
บริ ษทั มหาชน และเปลี่ยนชื่อบริ ษทั ฯ จากบริ ษทั เนชัน่ บุ๊คส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด เป็ นบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดู
เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70 ล้านบาทเป็ น 85 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน
เป็ นครั้งแรก
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของNMG ครั้งที่ 1/2552 ได้อนุมตั ิแผนงานการเสนอขายหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั ฯ และการนําหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอซึ่ งการ Spin-off ดังกล่าวเป็ นหนึ่งใน
ขั้นตอนสําคัญที่จะเป็ นการเพิ่มมูลค่าในการลงทุนของNMG อีกทั้งNMG สามารถนําเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ ้นเดิมพร้อมกับ
การเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนมาจ่ายคืนเงิ นกู้ยืมซึ่ งเป็ นการปรั บปรุ งสถานะทางการเงินของ NMG ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ งถื อว่าเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ ของ NMG ในอนาคต ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของ NMG ครั้งที่ 4/2553
ได้มีมติอนุมตั ิให้ NMG เสนอขายหุน้ สามัญจํานวน 4,000,000 หุน้ ที่ NMG ถืออยูใ่ นบริ ษทั ฯ พร้อมกับการเสนอขายหุน้ ให้แก่
ประชาชนและบุคคลทัว่ ไปเป็ นครั้งแรกของบริ ษทั ฯ
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อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ จะทําให้สดั ส่ วนการถือหุน้ ของ NMG ในบริ ษทั ฯ ลดลงจากที่เคยถืออยู่
ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว มาเป็ นร้อยละ 77.65 จึงทําให้สดั ส่ วนการควบคุมในบริ ษทั ฯ ลดลงไปตามสัดส่ วน
การถือหุน้ อย่างไรก็ตาม NMG ยังคงเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่สุดในบริ ษทั ฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุน้ สามัญ และบริ ษทั ฯ ยังคง
มีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของ NMG เช่นเดิม ถึงแม้สัดส่ วนการรับรู้รายได้และกําไร รวมถึงเงินปั นผลของ NMG จากบริ ษทั ฯ ที่
Spin-off ไปแล้วจะลดลงเนื่องจากสัดส่ วนการถือหุน้ ที่ลดลง แต่โดยทัว่ ไปบริ ษทั ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วจะมี
การขยายตัวในธุรกิจ ทําให้มีรายได้และผลกําไรที่เติบโตขึ้น ดังนั้น หากบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรเพิ่มมากขึ้นจากการขยายตัว ก็อาจทําให้
ส่ วนแบ่งกําไรและเงินปั นผลจากบริ ษทั ฯ เท่าเดิมหรื อเพิ่มขึ้นก็เป็ นได้ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ NMG เช่นกัน นอกจากนั้น
เพื่อเป็ นการลดผลกระทบจาก Dilution Effect ที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ จึงมีมติให้มีการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
ของบริ ษทั ฯ จํานวน 9,000,000 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 47.37 ของจํานวนหุ ้นในการเสนอขายหุ ้นสามัญครั้งนี้ ท้ งั หมด
19,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายแก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของ NMG ทุกรายตามสัดส่ วนการถือหุน้ ที่มีอยู่ (Pre-emptive right) โดยเป็ นการ
จัดสรรในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเสนอขายหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ให้แก่ประชาชนและบุคคลทัว่ ไป ในราคาที่เท่ากัน
สรุ ปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
ปี 2539
ปี 2541
ปี 2545
ปี 2549

ปี 2551

ปี 2552

 จัดตั้งบริ ษทั ฯ ในชื่อ บริ ษทั เนชัน่ ชีพจรวันนี้ จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
 จัดตั้งบริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด โดยเป็ นการร่ วมทุนระหว่าง NMG และ เอ็กมอนท์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล โฮลดิ้ง เอ/เอส ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท
 เปลี่ยนชื่อบริ ษทั ฯ เป็ น บริ ษทั เนชัน่ บุ๊คส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
 ก่อตั้งสํานักพิมพ์ ”เนชัน่ บุ๊คส์” เพื่อผลิตพ็อคเก็ตบุ๊คส์ที่ได้รับลิขสิ ทธิ์จากทั้งในและต่างประเทศ
 บริ ษทั ฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็ น 70 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น 700,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
เสนอขายแก่ผถู้ ือหุน้ เดิม คือ NMG
 ปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจโดยเข้าถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน จํานวน 2 บริ ษทั คือ
บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (NEE) และ บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (NED)
 รับดําเนิ นธุรกิจการเป็ นตัวแทนขายโฆษณาให้สิ่งพิมพ์ต่างประเทศ ตัวแทนการพิมพ์และจัดจําหน่ายหนังสื อพิมพ์
และวารสารในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซี ยนบางส่ วนให้แก่ สํานักพิมพ์ต่างประเทศ รวมทั้งธุ รกิ จการอบรม
สัมมนา,สอนภาษาต่างประเทศ และทักษะการสื่ อสาร จาก NMG
 บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (NED) ปรับโครงสร้างทุนเพื่อลดยอดขาดทุนสะสม โดยเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก
จํานวน 50 ล้านบาท เป็ น 165 ล้านบาท โดยจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนให้แก่บริ ษทั ฯ จากนั้น บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด (NED) ได้ลดทุนจดทะเบียนจากจํานวน 165 ล้านบาท เป็ น 41.25 ล้านบาท
 บริ ษทั ฯ แปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน และเปลี่ยนชื่อบริ ษทั ฯจากบริ ษทั เนชัน่ บุ๊คส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด เป็ น
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70 ล้านบาทเป็ น
85 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 100 บาท
ต่อหุน้ เป็ น 1 บาทต่อหุน้
 คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีมติให้มีการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนของบริ ษทั ฯ จํานวน 9,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายแก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมของ NMG ทุกรายตามสัดส่ วนการถือหุน้ ที่มีอยู่ (Pre-emptive right) โดยเป็ นการจัดสรรใน
ช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเสนอขายหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ให้แก่ประชาชนและบุคคลทัว่ ไป ในราคาที่เท่ากัน
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ปี 2553

 วันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2553 บริ ษทั ฯ ให้สิทธิ์ผถู้ ือหุน้ สามัญของ NMG จองซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ก่อน
จํานวนทั้งสิ้ นไม่เกิน 9 ,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 2.40 บาท
 วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2553 บริ ษทั ฯ เปิ ดสิ ทธิ์จองซื้อหุน้ ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO) จํานวนทั้งสิ้ น
6,000,000 หุน้ และรวมถึงส่ วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ของผูถ้ ือหุน้ สามัญของ NMG ซึ่งรวมทั้งสิ้ นจํานวน
15,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 2.40 บาท บริ ษทั ฯ ได้รับเงินจากการขายหุน้ IPO จํานวน 36 ล้านบาท สําหรับ
วัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจสิ่ งพิมพ์ , การพัฒนาธุรกิจบนสื่ อใหม่ , การผลิตรายการการ์ตูนและรายการที่เกี่ยวข้อง
กับเยาวชน เพื่อแพร่ ภาพผ่านสื่ อโทรทัศน์ และ การบริ หารตัวการ์ตูน , ลงทุนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและ
พัฒนาประสิ ทธิภาพในการบริ หารคลังสิ นค้า และเป็ นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้บริ ษทั ฯ เปิ ดทําการซื้อขายหุน้ ใน
ตลาดหลักทรัพย์เป็ นครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
 วันที่ 28 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯ เข้าถือหุน้ ในบริ ษทั เอ็นคูปอง จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
เพื่อดําเนินธุรกิจขายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ปี 2554

 วันที่ 26 มกราคม 2554 บริ ษทั ฯ จัดแถลงข่าวและเปิ ดให้บริ การซื้อขายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคผ่านทางอินเตอร์เน็ต
 วันที่ 28 สิ งหาคม 2554 เปิ ดตัวธุรกิจบริ หารตัวการ์ตูน เซ็นสัญญากับค่าย VOOZCLUB ของเกาหลีเป็ นตัวแทนให้
ลิขสิ ทธิ์ตวั การ์ตูน Canimals ในประเทศไทย
 วันที่ 14 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ จัดแถลงข่าวและเปิ ดตัวหนังสื อชีวประวัติ “สตีฟ จ๊อบส์” ฉบับภาษาไทย

3.2 ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ
กลุ่มบริ ษทั ฯประกอบธุรกิจสํานักพิมพ์โดยผลิตและจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ให้ท้ งั ความรู้และความบันเทิง ในรู ปแบบของ
หนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ และสื่ อสิ่ งพิมพ์สําหรับเยาวชน ซึ่ งมิได้มีโรงพิมพ์เป็ นของตนเอง ในส่ วนของหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ กลุ่ม
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิจผ่านตัวบริ ษทั ฯ เองในนามสํานักพิมพ์ “เนชัน่ บุ๊คส์” ซึ่ งผลิตและจําหน่ ายหนังสื อพ๊อคเก็ตบุ๊คส์ที่ได้รับ
ลิขสิ ทธิ์จากนักเขียนและสํานักพิมพ์ที่มีชื่อเสี ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็ นผูจ้ ดั พิมพ์และจําหน่ายผลงานที่มีคุณภาพ
โดยมีกลุ่มผูอ้ ่านเป้ าหมายหลักเป็ นผูใ้ หญ่อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป ซึ่ งครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายแนว ได้แก่ 1) หมวดบริ หารและ
จัดการ 2) หมวดนิ ยายและนวนิ ยาย 3) หมวดภาษาและการเรี ยนรู้ 4) หมวดศาสนา จิตวิทยา และปรัชญา 5) หมวดทัว่ ไป ในปี
2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับลิขสิ ทธิ์ ในการพิมพ์และจัดจําหน่ ายหนังสื อพ๊อคเก็ตบุ๊คส์ท้ งั สิ้ นจํานวนมากกว่า 700 ปก ซึ่ งโดยส่ วน
ใหญ่ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะจัดจําหน่ายผ่านผูจ้ ดั จําหน่ายหนังสื อรายใหญ่ในประเทศ โดยในปี 2554 มีจุดกระจายหนังสื อรวมกันทั้งสิ้ น
มากกว่า 4,000 จุด (ที่มา: บริ ษทั ฯ ร้านบุ๊คสไมล์ 3,000 จุด / ร้านค้าซี เอ็ดและในเครื อ 1,000 จุด) นอกจากนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ ยัง
ดําเนินธุรกิจผลิต นําเข้า และจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนเพื่อการศึกษา บันเทิง และการเสริ มทักษะ ซึ่ งรวมถึงการ์ ตูน และ
นิทานประเภทต่างๆ ผ่าน บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (NED) และ บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (NEE)
ในนามสํานักพิมพ์ “เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์” และ “เนชัน่ เอ็กมอนท์” โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี กลุ่ม
บริ ษทั ฯ จะมุ่งเน้นการผลิตและจัดจําหน่ ายหนังสื อการ์ ตูนยอดนิ ยมที่ได้รับลิขสิ ทธิ์ มาจากสํานักพิมพ์ช้ นั นําของประเทศญี่ปุ่น
ประเทศเกาหลี ประเทศไทย และประเทศในทวีปเอเชีย อื่น ๆ อาทิ โดราเอมอน เครยอนชินจัง ดราก้อนบอล และ นิ นจานารุ โตะ
เป็ นต้น รวมทั้งสิ่ งพิมพ์ที่ได้รับลิขสิ ทธิ์มาจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป อเมริ กา และออสเตรเลีย โดยในปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับ
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ลิขสิ ทธิ์ ในการพิมพ์และจัดจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนทั้งสิ้ นจํานวนมากกว่า 3,200 ปก ซึ่ งส่ วนใหญ่ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะจัด
จําหน่ายผ่านเอเย่นต์หนังสื อ และผูจ้ ดั จําหน่ายหนังสื อ โดยมีจุดกระจายหนังสื อรวมกันทั้งสิ้ นกว่า กว่า 8,500 จุด (ที่มา: บริ ษทั ฯ
6,500 ร้านค้า / 2,000 โรงเรี ยน)
กลุ่มบริ ษทั ฯ โดยตัวบริ ษทั ฯ เองยังดําเนิ นธุ รกิ จในการเป็ นตัวแทนขายและจัดจําหน่ ายหนังสื อพิมพ์ให้แก่สํานักพิมพ์
ต่างประเทศ คือ The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbun รวมทั้งนิตยสารต่างประเทศ เช่น Fortune, Time และ
Newsweek เป็ นต้น ในปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนขายและรับจัดจําหน่ายหนังสื อพิมพ์และนิตยสารต่างประเทศจํานวน
ทั้งสิ้ น 118 ฉบับ ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นลูกค้านักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และกลุ่มนักศึกษา นักวิชาการ โดยมี
การจําหน่ายผ่านระบบสมาชิก แผงหนังสื อและร้านหนังสื อ รวมถึงจําหน่ายแบบ Bulk ซึ่งมีจุดกระจายหนังสื อพิมพ์และนิตยสาร
รวมกันทั้งสิ้ นมากกว่า 400 แห่ง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังเป็ นตัวแทนขายสมาชิกและตัวแทนขายโฆษณาให้กบั หนังสื อพิมพ์ The
Yomiuri Shimbun ฉบับที่พิมพ์ในประเทศไทย รับจ้างพิมพ์หนังสื อพิมพ์ The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri
Shimbun รวมถึงรับจัดส่ งหนังสื อพิมพ์และนิตยสารต่างประเทศอีกหลายฉบับด้วย
โครงสร้ างกลุ่มบริษัทฯ

หมายเหตุ: เอ็กมอนท์ อินเตอร์เนชัน่ แนล โฮลดิ้ง เอ/เอส เป็ นบริ ษทั ที่ถือหุน้ ใหญ่โดย The Egmont Foundation ซึ่ งเป็ นมูลนิธิที่ก่อตั้งเพื่อทํา
ประโยชน์ให้กบั สังคม และดําเนินธุรกิจด้านสื่ อและความบันเทิงรายใหญ่ในประเทศแถบสแกนดิเนเวียมากกว่า 130 ปี และดําเนินธุรกิจใน
ประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศ ถือหุน้ NEE ในสัดส่ วนร้อยละ 49.00
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สรุ ปลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละบริ ษทั
3.2.1 บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ” หรื อ “NINE”)




ดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์โดยผลิตและจัดจําหน่ายหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ที่ได้รับลิขสิ ทธิ์จากนักเขียนและสํานักพิมพ์ช้ นั นํา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นกลุ่มผูอ้ ่านที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป และมิได้มีโรงพิมพ์เป็ นของตนเอง
เป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายหนังสื อพิมพ์ต่างประเทศและนิ ตยสารต่างประเทศ ซึ่ งมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นนักธุรกิจทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ
เป็ นตัวแทนขายสมาชิกและตัวแทนขายโฆษณาให้กบั หนังสื อพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ที่พิมพ์ในประเทศไทย รับจ้าง
พิมพ์หนังสื อพิมพ์ The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbun รวมถึงรับจัดส่ งหนังสื อพิมพ์และนิตยสาร
ต่างประเทศอีกหลายฉบับด้วย

3.2.2 บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด ( “NED”)


ดําเนิ นธุรกิจสํานักพิมพ์โดยผลิตและจัดจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนเพื่อการศึกษา และบันเทิง สําหรับกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายหลักที่เป็ นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี โดยมุ่งเน้นหนังสื อการ์ ตูนยอดนิยมที่ได้รับลิขสิ ทธิ์มาจากสํานักพิมพ์ช้ นั นํา
ของประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย รวมทั้งการ์ ตูนความรู้และวรรณกรรม
เยาวชนต่างๆ โดยมิได้มีโรงพิมพ์เป็ นของตนเอง

3.2.3 บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (“NEE”)




ดําเนิ นธุรกิจสํานักพิมพ์โดยผลิต นําเข้า และจัดจําหน่ ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนเพื่อการศึกษา บันเทิง และการเสริ ม
ทักษะ สําหรับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักที่เป็ นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ส่ วนใหญ่ได้รับลิขสิ ทธิ์ มาจากกลุ่มประเทศแถบ
ยุโรป อเมริ กา และออสเตรเลีย โดยมิได้มีโรงพิมพ์เป็ นของตนเอง
รับจัดจําหน่ายหนังสื อให้แก่ NED

3.2.4 บริ ษทั เอ็นคูปอง จํากัด


ดําเนินธุรกิจให้บริ การขายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคในรู ปแบบคูปองออนไลน์ผา่ นทางอินเตอร์เน็ต
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3.3 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริ ษทั ฯ
รายได้ของกลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถจําแนกออกได้เป็ น 3 กลุ่มหลักตามประเภทธุรกิจ ดังนี้
รายได้จากกลุ่มธุรกิจ
1. ธุรกิจสํานักพิมพ์
1.1 การผลิตและจําหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์
1.2 การผลิตและจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชน
2. ธุรกิจตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศและบริ การที่
เกี่ยวข้อง ก
3. ธุรกิจจําหน่ายสิ นค้าและบริ การทางอินเตอร์เน็ต

2552
ลบ.

ร้อยละ

45.16
152.46

2553
ลบ. ร้อยละ

หน่วย : ล้านบาท
2554
ลบ. ร้อยละ

14.93 57.94
50.40 134.18

19.99
46.31

62.73
132.68

21.14
44.72

98.74

32.65

91.75

31.67

89.34

30.12

-

-

-

-

3.83

1.29

4. รายได้อื่น ข

2.02
5.87
2.03
8.11
2.73
6.11
รายได้ รวม
302.47 100.00 289.74 100.00 296.69 100.00
ก
หมายเหตุ: รวมรายได้จากค่าจ้างพิมพ์ ค่าจัดส่ ง และค่าบริ การจากการเป็ นตัวแทนขายโฆษณาในสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศ
ข
รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการสัมมนา สอนภาษาต่างประเทศและทักษะการสื่ อสาร ดอกเบี้ยรับ และรายการอื่นๆ เป็ นต้น
3.4 จุดเด่นในการประกอบธุรกิจ
3.4.1 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับความยอมรับและมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั นักเขียนและสํานักพิมพ์ที่มีชื่อเสี ยงทัว่ โลก
กลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ิ เริ่ มการประกอบธุรกิจสิ่ งพิมพ์การ์ ตูนที่มีการขอลิขสิ ทธิ์จากสํานักพิมพ์จากต่างประเทศอย่างถูกต้อง
เป็ นรายแรกของประเทศไทย ซึ่ งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 10 ปี กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้พิสูจน์ให้เจ้าของลิขสิ ทธิ์ ต่างๆได้เห็นว่า
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการดําเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมา และถูกต้องตามจริ ยธรรมการดําเนินธุรกิจที่ดี
จากการยึดแนวทางการดําเนินการข้างต้น ทําให้กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับความยอมรับและความเชื่อใจจากสํานักพิมพ์ต่างๆทัว่
โลก และ มีโอกาสสูงในการพิจารณาคัดเลือกสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อที่ได้รับความนิยมสู งจากต่างประเทศ และมีแนวโน้มที่
จะได้รับความนิยมในประเทศมาทําการผลิต และจัดจําหน่ายได้ตามเป้ าหมาย
3.4.2 กลุ่มบริ ษทั ฯ ประสบความสําเร็ จในการผลิตและจัดจําหน่ายสื่ อและสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อมาอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับในการผลิต และจัดจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ได้รับความนิ ยม และมียอดจําหน่ายสู งติด
อันดับต้นๆ ในประเภทสิ่ งพิมพ์ในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน อาทิ นิตยสารการ์ตูน “Boom” การ์ตูน “Doraemon” การ์ตูน “ดรา
ก้อนบอล”หนังสื อ “ใครไม่ป่วยยกมื อขึ้น” หนังสื อ “สตี ฟ จ๊อบส์ ” เป็ นต้น ดังนั้น นักเขียนและสํานักพิมพ์ที่มีชื่อเสี ยงทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศจึงมีการติดต่อขอจําหน่ายลิขสิ ทธ์สิ่งพิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ โดยตรงเป็ นประจํา
3.4.3 กลุ่มบริ ษทั ฯ ผลิตและจัดจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อหลากหลายประเภท
กลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิ จผลิ ตและจัดจําหน่ ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ให้ท้ งั ความรู้ และความบันเทิ งหลากหลายประเภท ใน
รู ปแบบของหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์สาํ หรับกลุ่มผูอ้ ่านที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป และสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนสําหรับกลุ่มผูอ้ ่านที่
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เป็ นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ดังนั้น สื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อของกลุ่มบริ ษทั ฯ จึงสามารถตอบสนองความต้องการของผูอ้ ่าน
ได้ทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย ซึ่งเป็ นการลดความเสี่ ยงในการพึ่งพิงผูอ้ ่านกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
3.4.4 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีผถู้ ือหุน้ ที่เข้มแข็งและสามารถช่วยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้
NMG ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั ฯ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจสิ่ งพิมพ์มากว่า 40 ปี รวมทั้ง
ได้รับความยอมรับจากวงการอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์ทวั่ โลก และเอื้อให้กลุ่มบริ ษทั ฯสามารถดําเนิ นกิจการสิ่ งพิมพ์ที่ได้รับการ
ยอมรับจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์ท้ งั ในประเทศและในต่างประเทศ รวมทั้งสามารถดําเนิ นธุ รกิจได้ในต้นทุนที่
สามารถแข่งขันได้จากการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) ด้วย
นอกจากนี้ การที่ NEE มีบริ ษทั เอ็กมอนท์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล โฮลดิ้ง เอ/เอส ซึ่ งเป็ นบริ ษทั สิ่ งพิมพ์ช้ นั นําในยุโรป เข้ามา
ถือหุ ้น ก็ช่วยให้กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับความเชื่ อถือจากธุ รกิ จสิ่ งพิมพ์ในโลกตะวันตก รวมทั้งได้รับการถ่ายเทความรู้และวิธีการ
บริ หารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพการบริ หารงานของกลุ่มบริ ษทั ฯอีกด้วย
3.4.5 เนื้ อหา (Content) และรู ปภาพในสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับลิขสิ ทธิ์ มีโอกาสนําไปขยายธุ รกิจทางสื่ อ
อื่นๆได้
จากการที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ประสบผลสําเร็ จในการผลิตและจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อที่ได้รับความนิยมสู งดังที่ได้
กล่าวมาข้างต้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายที่จะนําเนื้อหา (Content) และรู ปภาพจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อที่ได้รับลิขสิ ทธิ์
ไปต่อยอดการดําเนินธุรกิจ นอกเหนื อจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ ผ่านสื่ ออินเตอร์ เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น การให้บริ การเนื้ อหาผ่าน
แอพพลิ เคชั่นบนแท็บเล็ตและโทรศัพท์เคลื่ อนที่ สมาร์ ทโฟน การให้บริ การดาวน์โหลดรู ปภาพในโทรศัพท์เคลื่ อนที่ การ
ให้บริ การพาณิ ชย์อิเลคโทรนิคส์ (E-commerce) ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น การให้บริ การดังกล่าวของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นการเพิ่มสื่ อ
ทางเลือกให้แก่ผอู้ ่านในการบริ โภคเนื้อหา และเป็ นการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ ในอนาคตอีกด้วย
3.4.6 ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีประสบการณ์สูงในธุรกิจผลิตและจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ มีประสบการณ์ในการบริ หารและดําเนิ นงานในธุ รกิจผลิตและจําหน่ ายสื่ อสิ่ งพิมพ์กบั กลุ่ม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อNMG ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในผูน้ าํ ด้านการผลิตสื่ อและสิ่ งพิมพ์หลากหลายประเภทในประเทศไทย มาเป็ น
ระยะเวลากว่า 10 ปี ดังนั้น ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ จึงสามารถใช้ความชํานาญและความสัมพันธ์ที่ดีกบั นักเขียนและสํานักพิมพ์
ที่มีชื่อเสี ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการบริ หารงานกลุ่มบริ ษทั ฯ ให้ประสบความสําเร็ จอย่างต่อเนื่องในอนาคต
3.4.7 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีทีมบรรณาธิการที่มีคุณภาพ
จากการที่กลุ่มบริ ษทั ฯมีนโยบายในการคัดเลือกว่าจ้างทีมงานบรรณาธิการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทศั นคติที่ดีกบั สาย
งาน รวมทั้งมี การพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้ทีมงานบรรณาธิ การของกลุ่ มบริ ษทั ฯมี คุณสมบัติเพียบพร้ อม และ
สามารถถ่ายทอดงานพิมพ์จากต้นฉบับภาษาต่างประเทศมาเป็ นภาษาไทยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีอรรถรส โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ทีมงานบรรณาธิการการ์ตูนญี่ปุ่นเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษาที่จบการศึกษาระดับสูงจากประเทศญี่ปุ่น และได้รับการยอมรับ
จากวงการธุรกิจสิ่ งพิมพ์และผูอ้ ่านว่าเป็ นทีมงานที่มีคุณภาพยิง่

16

บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

3.5






เป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจ
เป็ นหนึ่งในผูน้ าํ และศูนย์รวมสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ให้สาระความรู้และความบันเทิงที่มีคุณภาพแก่ผอู้ ่าน โดยการนําเสนอเนื้อหา
สาระจากทัว่ โลก
ดําเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุ ดให้แก่ผถู้ ือหุน้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ของบริ ษทั ฯ
ใช้ประสบการณ์และความชํานาญของกลุ่มบริ ษทั ฯ รวมทั้งการหาเนื้อหาที่แตกต่าง และโอกาสจากช่องว่างทางการตลาด
ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ใช้ประโยชน์จากเนื้ อหา (Content) ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มี และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกลุ่มบริ ษทั ฯ กับเจ้าของลิขสิ ทธิ์
ในต่างประเทศ มาใช้ประโยชน์เพื่อการสร้างรายได้ใหม่จากสื่ อใหม่ (New Media)
พัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อประสิ ทธิภาพสูงสุ ดด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
4.1 ธุรกิจสํานักพิมพ์
4.1.1 สื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชน
4.1.1.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
กลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจผลิต นําเข้าและจัดจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนเพือ่ การศึกษา บันเทิง และการเสริ ม
ทักษะ ผ่าน NED และ NEE ในนามสํานักพิมพ์ “เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์” และ “เนชัน่ เอ็กมอนท์” โดยสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2
ประเภท ดังนี้
ก) สื่ อสิ่ งพิมพ์ สาํ หรั บเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศอื่ นๆ ในทวีปเอเชี ย
NED ได้รับความไว้วางใจให้เป็ นผูผ้ ลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศไทย และ
ประเทศในทวีปเอเชีย โดยได้รับลิขสิ ทธิ์จากนักเขียนและสํานักพิมพ์ช้ นั นํา อาทิเช่น Shueisha Inc., Shogakukan,
Kodansha และ Futabasha เป็ นต้น ในปี 2554 NED ได้รับลิขสิ ทธิ์ในการพิมพ์และจัดจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชน
ทั้งสิ้ นจํานวนมากกว่า 364 เรื่ อง หรื อมากกว่า 3,200 ปก ซึ่งดําเนินการในรู ปแบบดังต่อไปนี้
1) นิ ตยสารการ์ ตูนภายใต้ ชื่อ “Boom” ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของหัวหนังสื อ เป็ นนิตยสารรายสัปดาห์ที่รวบรวม
การ์ตูนญี่ปุ่นยอดนิยมหลากหลายเรื่ องจากนิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์อนั ดับหนึ่งของญี่ปุ่นคือ “Shonen Jump” และ
การ์ตูนไทยไว้ในเล่มเดียวกัน โดยมียอดจําหน่ายอันดับ 1 ในประเทศไทย (ที่มา: ฝ่ ายการตลาด บริ ษทั ฯ ตุลาคม 2554)
นอกจากนี้ยงั มี นิตยสารการ์ตูนรายปั กษ์เล่มใหม่ชื่อ “Jiro” ซึ่งรวบรวมการ์ตูน จากหลากหลายค่าย หลายรสชาติ ให้
นักอ่านได้เพลิดเพลินมากขึ้น อาทิ การ์ตูนทะเล้นสุ ดฮิต“เครยอนชินจัง” จากค่าย Futabasha, “คุณชายพันธุ์โชะ”
“Captain Alice” จาก Kodansha, “Aphorism อักขระสยบมาร” “Red Raven” จาก Square-Enix, “ตราบวันฟ้ าใส”
จาก Hakusensha, “อุทซึโฮะ” “Arago” จาก Shogakukan และผลงานจากนักเขียนการ์ตนู ไทยหน้าใหม่ แต่ผลงานไม่
แพ้ญี่ปุ่น
2) หนังสื อการ์ ตูน (Comic Collection) หมายถึงหนังสื อการ์ตูนรวมเล่มและหนังสื อการ์ตูนในรู ปแบบพิเศษ (Limited
Edition) ซึ่งได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั้งจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆในเอเชียรวมทั้งประเทศไทย
ส่ วนใหญ่ของหนังสื อการ์ตูนในกลุ่มนี้เป็ นการรวมเล่มจากการ์ตูนที่ลงเป็ นตอนๆ ในนิตยสารการ์ตูน “Boom” อาทิ
“นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ (นารุ โตะ)” “Hunter x Hunter” “Bleach เทพมรณะ” “Jo Jo ล่าข้ามศตวรรษ” “นูระ หลานจอม
ภูต” “Sket Dance” “Bakuman” “Enigma” การ์ตูนไทย อาทิ “มีดที่ 13” “อภัยมณี ซาก้า” เป็ นต้น
หนังสื อการ์ตูนเรื่ องอื่นๆ ที่ไม่ได้มาจากนิตยสารการ์ตูน “Boom” อาทิหนังสื อชุด “โดรา เอมอน” รวมผลงานการ์ตูน
ของ Fujiko F.Fujio ผูเ้ ขียนโดราเอมอน ชุด “Path of Fujiko F Fujio” “เครยอนชินจัง” “Dr.SLUMP อาราเล่จงั ”
“Yakumo” “วุน่ รักนักดนตรี -Nodame” “Pokémon” “SENGOKU STRAYS” “ซูพีเรี ย” เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั มีหนังสื อการ์ตูนกลุ่มรักประทับใจภายใต้ตรา “Cute Comic” อาทิ “ตราบวันฟ้ าใส” “ลํานํารักจาก
ดวงดาว” “Love so life” “Love Sick” “สูตรรักล้นใจ ให้เธอคนเดียว” จากประเทศญี่ปุ่นและ ชุด “สาวจอมจุน้ กับ
หนุ่มอินดี้” “Full House สะดุดรักที่พกั ใจ” จากประเทศเกาหลี เป็ นต้น
3) คอมมิกส์ เอ็ดเซ (Comics Essay) เป็ นหนังสื อที่มีร้อยแก้วผสมผสานกับลายเส้นการ์ตูน มีเนื้อหาสนุกสนานและให้
แง่คิดที่น่าสนใจ อาทิ “กระต่ายต๊องบ๊องป่ วนเฮ้ว” “ฝันสลายที่ปลายฟ้ าของหญิงอูด้ ” “ชีวติ คนโสดโหดมันฮา”
“แผ่หลาพาสุ ขใจ” “คุณแม่ 30 คะแนน” “เริ่ มแล้วมั้ยล่ะ แม่ฉนั ” “ ชีวติ หญิงเดี่ยว 9 สมัยซ้อน” เป็ นต้น
4) หนังสื อการ์ ตูนความรู้ (Edutainment Comics) เป็ นการ์ตูนสาระบันเทิง แบ่งเป็ นช่องทํานองเดียวกับการ์ตูนญี่ปุ่น มี
การแทรกความรู้ต่างๆ และคําอธิบายเชิงวิชาการ ผ่านการเล่าเรื่ องที่สนุกสนาน มีท้ งั แบบสี เดียวและภาพสี่ สี จาก
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สํานักพิมพ์ช้ นั นําของเกาหลี อาทิ “เจาะเวลาหานิวตัน เล่ม 1-2 ลิขสิ ทธิ์ของ Donga Science, Science Quiz 1-4
ลิขสิ ทธิ์ของ Yea Rim Dang เป็ นต้น
5) หนังสื อนิทานภาพ (Story Book) เป็ นหนังสื อที่เหมาะสําหรับเด็กเล็ก ประกอบไปด้วยภาพโดยมีเรื่ องราวที่จะ
สอดแทรกปรัชาญาสําหรับเด็ก พร้อมทั้งให้ความบันเทิง อาทิ นิทานอีสปเรื่ อง “กระต่ายกับเต่าและทีละก้าว”
“สิ งโตโลภมากกับกระต่ายป่ าและหมูข้ ีอิจฉา” จากประเทศเกาหลี “Hello Kitty-วันแสนสุ ข” “Hello Kitty-ครอบครัว
แสนรัก” จากประเทศญี่ปุ่น “Shelldon Season 2” จากประเทศไทยเป็ นต้น
6) หนังสื อกิจกรรมเสริ มทักษะ (Activity Book) เป็ นหนังสื อที่เหมาะสําหรับเด็กเล็ก ประกอบด้วยรู ปภาพเป็ นส่ วนใหญ่
ความรู้พร้อมความบันเทิง ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การระบายสี การวาดรู ปต่างๆ การลากเส้น เกมทดสอบความจํา
สี ตัวเลข หรื อคําศัพท์ง่ายๆ โดยใช้ตวั การ์ตนู ที่มีชื่อเสี ยงที่เด็กชื่นชอบ อาทิ กิจกรรมหนังสื อกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชุด “Shelldon Season 2” “Byrdland แดนมหัศจรรย์” จากประเทศไทย เป็ นต้น
ข) สื่ อสิ่ งพิมพ์ สาํ หรั บเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป อเมริ กา และออสเตรเลีย
NEE ได้รับความไว้วางใจให้เป็ นผูผ้ ลิต นําเข้า และจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนที่ได้รับลิขสิ ทธิ์จากเจ้าของ
ลิขสิ ทธิ์และสํานักพิมพ์ช้ นั นําจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป อเมริ กา และออสเตรเลีย อาทิเช่น Walt Disney, Warner
Bros. Simon & Schusters 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 วนใหญ่ผลิตเป็ น 2 ภาษา ซึ่งมีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกัน
ในปี 2554 NEE ได้รับลิขสิ ทธิ์ในการพิมพ์และจัดจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป
อเมริ กา และออสเตรเลีย ทั้งสิ้ นจํานวนมากกว่า 700 ปก ซึ่งดําเนินการในรู ปแบบดังต่อไปนี้
1) นิตยสารสําหรับเด็กชื่อ “Disney & Me” เป็ นนิตยสารรายเดือนสําหรับเด็กอายุ 5-8 ปี ลิขสิ ทธิ์จาก Disney ซึ่งให้
ทั้งความรู้พร้อมความบันเทิงโดยการรวมนิทานภาพและกิจกรรมเสริ มทักษะไว้ในเล่มเดียวกัน เช่น การระบายสี
รู ปภาพ ลากเส้น เกมทดสอบความจํา สี ตัวเลข นอกจากนี้ยงั ได้สอดแทรกความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษ เช่น abc หรื อ
คําศัพท์ง่ายๆ ฯลฯ นิตยสารฉบับนี้จดั พิมพ์เป็ นสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) เพื่อจูงใจให้ผปู้ กครองเลือกซื้อให้แก่บุตร
หลาน และให้ครู พิจารณาใช้เป็ นหนังสื อเสริ มหลักสูตรในโรงเรี ยน
2) หนังสื อนิทานภาพ (Story-telling book) ซึ่งได้คดั สรรจากนิทานที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจากทั้งในและ
ต่างประเทศ อาทิ นิทานจากภาพยนตร์ เช่น “Rapunzal ราพันเซล” “Toy Story 3” “Cars 2” นิทานชุด “Mickey &
Friends” “Disney Princess” “Winnie the Pooh” ของ Disney “Scooby-Doo” ของ Warner Bros. “Barney” และ
“Thomas & Friends” ของ Hit Entertainment “Dora the Explorer” “Sponzebob the Square Pants” ของ
Nickelodeon เป็ นต้น นอกจากนี้ NEE ยังได้พฒั นาหนังสื อนิทานประกอบกับซีดีอ่านออกเสี ยงทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (Read Along) ได้แก่ ชุด “Disney Princess Ballroom งานเต้นรําในฝัน” อีกด้วย
3) หนังสื อกิจกรรมเสริ มทักษะ (Activity Book) เป็ นหนังสื อที่เหมาะสําหรับเด็กเล็ก ประกอบด้วยรู ปภาพเป็ นส่ วนใหญ่
ความรู้พร้อมความบันเทิง ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การระบายสี การวาดรู ป การลากเส้น เกมทดสอบความจํา สี
ตัวเลข หรื อคําศัพท์ง่ายๆ ฯลฯ จัดพิมพ์เป็ นสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ส่ วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวการ์ตูนที่เป็ นที่
นิยมระดับนานาชาติ ตัวอย่างสื่ อสิ่ งพิมพ์ในประเภทนี้ได้แก่ หนังสื อกิจกรรมเสริ มทักษะชุด “Toy Story 3” “Cars 2”
“Mickey & Friends” “Disney Princess” “Winnie the Pooh” ของ Disney, หนังสื อกิจกรรมเสริ มทักษะชุด “Early
Learning Fun with Thomas” ของ Hit Entertainment
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4) วรรณกรรมเยาวชน (Junior Novel) เป็ นวรรณกรรมแปลที่มีตวั อักษรมากกว่ารู ปภาพ มีเนื้อเรื่ องที่อ่านและเข้าใจได้
ง่าย ส่ วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสื บสวนสอบสวน ผจญภัย แฟนตาซี และมีหลายเรื่ องที่จดั พิมพ์เป็ นสองภาษา (ไทยอังกฤษ) ตัวอย่างหนังสื อในประเภทนี้อาทิ ชุด “Mirror Scape” ของ Egmont Books ชุด “The Naughtiest Girl”
และ “The Secret Seven เจ็ดจิ๋วของซ่ากับภารกิจนักสื บ” ของ Enid Blyton “ชุด ไขปริ ศนากับสคูบีดู” ของ Warner
Bros เป็ นต้น
5) หนังสื อวรรณกรรมการ์ ตูน เป็ นหนังสื อที่มีการเล่าด้วยภาพแบ่งเป็ นช่องๆ มีการวางภาพคล้ายการ์ตนู ญี่ปุ่น แต่
เนื้อหาส่ วนใหญ่มาจากวรรณกรรมที่โด่งดังสมัยก่อน มีท้ งั แบบพิมพ์สีเดียวและสี่ สี อาทิ “การผจญภัยของติน ติน
(Tin Tin)” ชุด Manga Shakespeare เช่น “Romeo & Juliet” “Hamlet” และ “The Tempest” เป็ นต้น
6) หนังสื อสาระความรู้ สาํ หรั บเด็ก เป็ นหนังสื อที่ให้ความรู้ในเรื่ องต่างๆ ที่เข้าใจง่ายและมีรูปภาพประกอบ และวิธีการ
เล่าที่ดึงดูดความสนใจของเด็ก ขณะเดียวกันก็สอดแทรกเป็ นความรู้เฉพาะด้านควบคู่ไปด้วย ซึ่งอาจนําไปใช้เป็ น
หนังสื ออ่านนอกเวลาสําหรับเด็กและเยาวชน บางเล่มได้มีการจัดพิมพ์เป็ นสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) เพื่อเสริ มทักษะ
ภาษาอังกฤษอีกด้วย เช่น “ชุด เงินทองต้องรู้” “ชุด คลื่นความคิดอัจฉริ ยะ”เป็ นต้น
7) หนังสื อสารานุกรมสําหรั บเด็กและเยาวชน เป็ นหนังสื อที่เน้นให้ความรู้เชิงวิชาการในหัวข้อต่างๆ และมีรูปภาพ
ประกอบเพือ่ เป็ นการดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชน สามารถนําไปใช้เป็ นหนังสื ออ้างอิงหรื อสื่ อประกอบการ
เรี ยนการสอน เพื่อเสริ มสร้างความรู้ที่จาํ เป็ นสําหรับเด็กและเยาวชน ตัวอย่างสื่ อสิ่ งพิมพ์ในประเภทนี้ ได้แก่
สารานุกรม ชุด “Picture Dictionary” ของ Disney “E-Encyclopedia” และ “How Cool Stuff Works” ของ Dorling
Kindersley เป็ นต้น
8) สื่ อการเรี ยนภาษาอังกฤษ เป็ นชุดสื่ อที่ช่วยพัฒนาการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ และสื่ อต่างๆ ทั้ง หนังสื อ วีดิทศั น์ และซีดี เช่น สื่ อชุด “Key Words”

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 าหมายในพิสยั ที่
ต่างๆ กันดังนี้
 หนังสื อการ์ ตูนและนิตยสารการ์ ตน
ู มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักเป็ นกลุ่มก่อนวัยรุ่ น และวัยรุ่ น และอาจรวมไปถึง
ผูใ้ หญ่ที่มีความชื่นชอบในการอ่านหนังสื อการ์ตูน เนื่องจากเป็ นความบันเทิงรู ปแบบหนึ่งที่มีตน้ ทุนที่ต่าํ
 นิทาน/ หนังสื อภาพ/ หนังสื อกิจกรรมเสริ มทักษะ มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักเป็ นกลุ่มเด็กเล็ก
 วรรณกรรมเยาวชนมีลกั ษณะเนื้อหาแตกต่างกันตามความเหมาะสมและอายุ จึงมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายครอบคลุมกลุ่ม
เด็กเล็ก ก่อนวัยรุ่ น และวัยรุ่ น
 หนังสื อสาระความรู ้มีความละเอียดของเนื้ อหาแตกต่างกันตามความเหมาะสมและอายุ ครอบคลุมลูกค้าเป้ าหมาย
ตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็ก ก่อนวัยรุ่ น และวัยรุ่ น
 หนังสื อสารานุกรม มีความละเอียดของเนื้ อหาแตกต่างกันตามความเหมาะสมและอายุ ครอบคลุมกลุ่มลูกค้า เด็กเล็ก
ก่อนวัยรุ่ น และวัยรุ่ น
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4.1.1.3 การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
ก) สื่ อสิ่ งพิมพ์ สาํ หรั บเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศอื่ นๆ ในทวีปเอเชี ย
การจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชียนั้น NED ซึ่งเป็ น
ผูผ้ ลิตจะขายสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ผลิตทั้งหมดให้แก่ NEE ซึ่งเป็ นการขายบนเงื่อนไขไม่มีการรับคืน เพื่อให้ NEE นําไปจําหน่าย
ต่อให้กบั เอเย่นต์ที่จดั จําหน่ายการ์ตูน และผูจ้ ดั จําหน่ายหนังสื อรายใหญ่ที่มีร้านหนังสื อหลายสาขา ซึ่งเป็ นการขายที่อาจมี
การรับคืนได้ในภายหลัง โดยเอเย่นต์เหล่านี้จะกระจายสิ นค้าต่อไปยังร้านหนังสื อค้าปลีกรายย่อยซึ่งจะจําหน่ายต่อให้แก่
ผูอ้ ่านอีกต่อหนึ่ง และ NEE ยังมีการจัดจําหน่ายโดยตรงแก่ผอู้ ่านผ่านระบบสมาชิก
ในปี 2554 NEE จัดจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย
ส่ วนใหญ่ผา่ นเอเย่นต์การ์ตูน รองลงมาได้แก่ ร้านหนังสื อ ร้านค้าโมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซื้อ และ ร้านค้าที่ไม่ได้
จําหน่ายหนังสื อเป็ นหลัก และช่องทางการจําหน่ายอื่นๆ ได้แก่ จําหน่ายตรงผ่านบูธ งาน event ตามลําดับ รวมจุดจําหน่าย
ทั้งสิ้ นกว่า 7,500 จุด (ที่มา: บริ ษทั ฯ )
ข) สื่ อสิ่ งพิมพ์ สาํ หรั บเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป อเมริ กา และออสเตรเลีย
NEE จะทําการจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป อเมริ กา และออสเตรเลียซึ่งตนเป็ น
ผูผ้ ลิตผ่านผูจ้ ดั จําหน่ายหนังสื อรายใหญ่ที่มีร้านหนังสื อหลายสาขา และร้านค้าโมเดิร์นเทรด ซึ่งมีเงื่อนไขการขายที่อาจมี
การรับคืนได้ในภายหลัง โดยร้านค้าเหล่านี้จะจําหน่ายต่อให้แก่ผอู้ ่านอีกทอดหนึ่ง นอกจากนั้น NEE ยังมีการจัดจําหน่าย
โดยตรงแก่สถาบันการศึกษา และผูอ้ ่านผ่านระบบสมาชิกด้วย
ในปี 2554 NEE จัดจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป อเมริ กา และออสเตรเลีย ส่ วนใหญ่
ผ่านร้านหนังสื อ รองลงมาได้แก่ ร้านค้าโมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซื้อ และ ร้านค้าที่ไม่ได้จาํ หน่ายหนังสื อเป็ นหลัก
นอกจากนั้น มีการจําหน่ายตรงผ่านบูธ โรงเรี ยน และองค์กรต่างๆ และช่องทางการจําหน่ายอื่นๆ รวมจุดจําหน่ายทั้งสิ้ น
กว่า 8,500 จุด (ที่มา: บริ ษทั ฯ 6,500 ร้านค้า / 2,000 โรงเรี ยน)
4.1.1.4 กลยุทธ์การแข่งขัน
1) คัดเลือก สร้ างสรรค์ พัฒนาสื่ อที่ มีคุณภาพ
บริ ษทั ฯ จะดําเนินการผลิตและจัดจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนที่มีคุณภาพ ความเหมาะสม และตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมทั้งส่ งเสริ มความรู้ดา้ นต่างๆโดยเฉพาะความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษ ซึ่งสื่ อ
สิ่ งพิมพ์หลายประเภทของกลุ่มบริ ษทั ฯ มีภาษาไทยควบคู่กบั ภาษาอังกฤษ
2) คัดเลือก สร้ างสรรค์ สื่อที่ ทันสมัยและได้ รับความนิยมระดับนานาชาติ
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะใช้ขอ้ ได้เปรี ยบสํานักพิมพ์อื่นๆ จากการมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั สํานักพิมพ์ที่มีชื่อเสี ยงในต่างประเทศ
ในการพิจารณาคัดเลือกสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงจากต่างประเทศ และมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมใน
ประเทศมาทําการผลิต และจัดจําหน่ายได้ตามเป้ าหมาย
3) พัฒนาสื่ อที่ สอดคล้ องและตอบสนองต่ อความต้ องการของตลาดอย่ างรวดเร็ ว
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการติดตามผลตอบรับของการ์ตูนเรื่ องต่างๆ ที่ลงในนิตยสาร Boom ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เพื่อคัดเลือก
เรื่ องที่ได้รับความนิยมสูง มาจัดพิมพ์รวมเล่มออกวางจําหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของผูอ้ ่านและเพิม่ รายได้
จากการ์ตูนเรื่ องดังกล่าว
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นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการตั้งราคาจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนที่เหมาะสมและสามารถแข่งขัน
กับสํานักพิมพ์อื่น ๆ ในตลาดได้ นอกจากนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังมีการสร้างแรงจูงใจในการซื้อหนังสื อ เช่น จัดจําหน่าย
หนังสื อเป็ นชุดในราคาพิเศษ หรื อให้ส่วนลดพิเศษพร้อมของสมนาคุณ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มี
นโยบายทําการตลาดด้วยราคาตํ่ากว่าคู่แข่ง (Price War)
4) สร้ างสรรค์ กิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่ วมของลูกค้ า และกิจกรรมเพื่อสังคม
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการส่ งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่องในรู ปแบบต่างๆร่ วมกับ
ร้านหนังสื อ และในสถานที่สาธารณะอื่นๆ เช่น การจัดงานเพื่อส่ งเสริ มการแสดงออก ความสามารถ ของเด็กและ
เยาวชน ได้แก่ งาน Japanese Festival ซึ่งประกอบด้วยการประกวดการแต่งตัวเลียนแบบตัวการ์ตนู (cos’ play) และ
การประกวดดนตรี แนวญี่ปุ่น (J-rock), งาน Comics Cosmo เพื่อค้นหานักเขียนการ์ตนู ไทยหน้าใหม่ และเป็ นการ
รวมตัวกันของสังคมผูช้ ื่นชอบการ์ตูน การจัดกิจกรรม Disney and Me Talent Contest กิจกรรมส่ งเสริ มกีฬา เช่น
Kiddy League มหกรรมกีฬาอนุบาล และการแข่งสตรี ทบาสเก็ตบอล Dunk Anti Drug รวมถึงการเข้าร่ วมออกร้าน
และกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่านในงานมหกรรมหนังสื อต่างๆ เป็ นต้น
5) พัฒนานักเขียนไทยให้ มีคุณภาพ และก้ าวสู่ระดับสากล
กลุ่มบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในการสร้างนักเขียนการ์ตูนไทยหน้าใหม่ เห็นได้จากการจัดประกวดนักเขียนการ์ตูน
ไทยมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี การจัดสัมมนาหรื อ workshop แก่เด็กและเยาวชนผูส้ นใจ การพิจารณาตีพิมพ์
การ์ตูนจากนักเขียนการ์ตูนไทยในนิตยสารรายสัปดาห์ “Boom” และหนังสื อเล่ม และหนึ่งในความสําเร็ จของ
โครงการนี้คือการที่สาํ นักพิมพ์ช้ นั นําจากประเทศฝรั่งเศส และบุลกาเรี ย ได้ซ้ือลิขสิ ทธิ์การ์ตูนไทยเรื่ อง “อภัยมณี
ซาก้า” ไปตีพิมพ์
6) พัฒนาช่ องทางการจัดจําหน่ ายอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อเข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายทุกกลุ่ม
กลุ่มบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการกระจายสื่ อที่คดั สรรแล้วว่ามีคุณภาพและมีเนื้อหาเหมาะสมไปยังกลุ่มเป้ าหมาย
อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุ ดได้แก่ การให้ความสําคัญกับการพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายทั้งช่องทางดั้งเดิม และ
ผ่านสื่ อใหม่ หรื อวิธีการใหม่ๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังเน้นการเข้าถึงเด็กและเยาวชนผ่านการขายตรงเพื่อเข้าถึง
ผูป้ กครองของเด็กและเยาวชน รวมถึงการขายตรงเข้าสู่โรงเรี ยน โดยผ่านทางห้องสมุดหรื อ ครู เพื่อเสนอทางเลือก
ในการใช้ประกอบการเรี ยนการสอน หรื อมีไว้ให้นกั เรี ยนค้นคว้าประจําห้องสมุด
4.1.2 หนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์
4.1.2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
หนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ของบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 5 หมวดหลักดังนี้
(1) หมวดบริหารและจัดการ (Business and Management)
หนังสื อในกลุ่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริ หารและจัดการในหัวข้อต่างๆ รวมถึงเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี
การตลาด ภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ และกรณี ศึกษาทางธุรกิจ ตัวอย่างหนังสื อที่ได้รับความ
นิยมอย่างสูงระดับนานาชาติในกลุ่มนี้ เช่น ผลงานจากสุ ดยอดปรมาจารย์ดา้ นการคิดสร้างสรรค์ Edward De Bono จํานวน 3 เล่ม
ได้แก่ “พลังชีวติ คิดเชิงบวก (H+ A New Religion?)”, “6 กรอบความคิดเพื่อใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล (Six Frames for Thinking about
Information)” และ “6 กรอบความคิดเพื่อการตัดสิ นใจ (The Six Values Medals)”, “การตลาด 3.0 (Marketing 3.0)” โดย Philip
Kotler, “สื่ อสารเป็ น เห็นชัยชนะ (Everyone Communicates Few Connect)” โดย John C. Maxwell, ศาสตร์แห่งบัฟเฟตต์
(Buffetology) โดย Mary Buffet and David Clark, “อยากรุ่ ง ต้องกล้าเริ่ ม (Poke the Box)” โดย Seth Godin, “เงินงอกเงย 100
ภารกิจพิชิตความมัง่ คัง่ (Make More Money) ” โดย Karen McCreadie, Tim Phillips and Steve Shipside และ “สตีฟ จ็อบส์
(Steve Jobs)” โดย Walter Isaacson
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นอกจากนี้ยงั มีงานเขียนของนักคิด นักเขียนไทยในกลุ่มการบริ หารและจัดการที่ได้รับความสนใจจากผูอ้ ่านในวงกว้าง
อาทิ “ยืดอกพกตังค์” โดย พจณี คงคาลัย, “Marketing is all around!” โดย ดร. วิเลิศ ภูริวชั ร, “การตลาดมุมกว้าง” โดย ผศ. ดร.
กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์, “พิชิตหุน้ ด้วยปั จจัยทางเทคนิค” และ “พิชิตหุน้ และอนุพนั ธ์ดว้ ยปั จจัยทางเทคนิคขั้นสูง” โดย ป.ดัชนี
(ประจบ วงษ์นิ่ม), “บริ หารคนเหนือตํารา 2” โดย จารุ นนั ท์ อิทธิอาวัชกุล
(2) หมวดนิยาย และวรรณกรรม(Fiction & Literature)
หนังสื อในกลุ่มนี้เป็ นนวนิยายและวรรณกรรมของนักเขียนไทยและนักเขียนต่างประเทศที่แปลเป็ นภาษาไทย
เช่น
“พระอาทิตย์เที่ยงคืน”, “ความลับนครรุ่ งอรุ ณ” และ “ฆาตกรรมคืนฝนดาวตก” โดย Keigo Higashino วรรณกรรมคลาสสิ กฉบับ
การ์ตูน ได้แก่ “เหยือ่ อธรรม (Les Miserables)” โดย Victor Hugo และ “ทุน (Das Kapital)” โดย Karl Heinrish Marx
นอกจากนี้ยงั มีนวนิยายและวรรณกรรมที่ได้รับความนิยมจนทําให้ถูกนําไปสร้างเป็ นภาพยนตร์ อาทิ “บ่วงมนตรา เสน่หา
รัตติกาล (A Discovery of Witches)” โดย Deborah Harkness
(3) หมวดภาษา และการเรียนรู้ (Language and Learning)
หนังสื อในกลุ่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการทดสอบความถนัดด้านต่างๆ ซึ่งหนังสื อใน
กลุ่มพัฒนาทักษะด้านภาษาที่ได้รับความนิยม เช่น “Chris Delivery the Collection#1 HIS” และ “Chris Delivery the
Collection#2 HER” โดย คริ สโตเฟอร์ ไรท์, “101 บทสนทนาจีน พร้อมใช้สาํ หรับนักท่องเที่ยว + CD MP3”, “101 บทสนทนาจีน
พร้อมใช้ในร้านอาหาร + CD MP3”, “101 บทสนทนาจีน พร้อมใช้เรี ยนต่อในจีน + CD MP3” และ “101 บทสนทนาจีน พร้อมใช้
สื่ อสารธุรกิจ + CD MP3” “เลขคณิ ตพิชิตสมองเสื่ อม 3” และ “53 รู ปแบบชีวติ พิชิตสมองเสื่ อม” “สมองฟิ ตไหวพริ บเต็ม 100!
(Max Your Brain)”, “คุณจะกินแมวของตัวเองไหม? (Would you eat your cat?)”
(4) หมวดศาสนาและปรัชญา (Religion and Philosophy)
หนังสื อในกลุ่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องความเชื่อ คําสอนทางศาสนา และปรัชญา เช่น “พุทธพบวิทย์ฯ ช่างคิดพบช่างถาม”
โดย พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี และ ดร. วิทย์ สิ ทธิเวคิน, “พระศิวะมหาเทพแห่งจักรวาล” โดย ป๊ อก เชลซี, “๑๑๑ นิทราชาดก (ฉบับ
ย่อ)” โดย ดร. ประพันธ์ ศุภษร และผลงานจากพระไพศาล วิสาโล พระนักเขียนรางวัลศรี บูรพา และรางวัลอมตะ ได้แก่ “ยิม้ รับ
ความตายด้วยใจสงบ”, “สร้างพลังบุญ”, “ของขวัญแห่งความสุ ข” และ “สุ ขเหนือสุ ข”
นอกจากนีย้ งั ได้ รับการคัดเลือกเป็ น “หนังสื อดี สร้ างคนดี ประจําปี 2554” อีกด้ วย ได้แก่ “๑๑๑ นิทราชาดก (ฉบับย่อ)”
โดย ดร. ประพันธ์ ศุภษร, “พุทธพบวิทย์ฯ ช่างคิดพบช่างถาม” โดย พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี และ ดร. วิทย์ สิ ทธิเวคิน และ “ทําบุญ
ให้ฉลาด” โดย พระไพศาล วิสาโล
นอกจากนี้ยงั มีหนังสื อแปลเกี่ยวกับศาสตร์ดา้ นโหงวเฮ้งและฮวงจุย้ ผลงานของ Joey Yap ปรมาจารย์และที่ปรึ กษาผูม้ ี
ชื่อเสี ยงระดับโลก ผลงานของเขาได้รับการแปลเป็ นภาษาไทยและมียอดจําหน่ายที่ดีมาก เช่น “แก่นแท้ปาจื่อ: 10 วันเจ้าธาตุ”,
“แก่นแท้ปาจื่อ: 5 โครงสร้าง” และ “ปฏิทินฤกษ์มงคล ปี 2012” โดย Joey Yap
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(5) หมวดทั่วไป (General Interest)
หนังสื อในกลุ่มนี้เป็ นหนังสื อที่มีเนื้อหาหลากหลาย ครอบคลุมความสนใจด้านต่างๆ ของผูอ้ ่านในวงกว้าง อาทิ สุ ขภาพ
และความงาม อาหาร บ้านและการตกแต่ง การพัฒนาตนเอง สัตว์เลี้ยง และไลฟ์ สไตล์ ตลอดจนเรื่ องชีวติ คนดัง เช่น “บันทึกตาม
รอย ๘๔ คําพ่อสอน” ซึ่งได้ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส เพื่อเป็ นแนวทางในการประพฤติตนตลอดจน
ปฏิบตั ิงานให้ประสบความสําเร็ จ และนําความเจริ ญก้าวหน้ามาสู่ชีวติ พร้อมทั้งนําพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั อันเป็ นภาพแห่งความประทับใจ ที่เขียนโดยศิลปิ นชั้นครู อันได้แก่ อาจารย์จกั รพันธุ์ โปษยกฤต อาจารย์ปัญญา เพ็ชรชู
อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร อาจารย์ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง อาจารย์เกริ กบุระ ยมนาค อาจารย์สุวฒั น์ วรรณมณี อาจารย์สุรเดช แก้ว
ท่าไม้ อาจารย์ศกั ดิ์วฒ
ุ ิ วิเศษมณี อาจารย์วฒ
ุ ิกร คงคา รวมจํานวน 9 ภาพ มาจัดแสดงไว้ในเล่ม
แนวบ้ านและทีอ่ ยู่อาศัย “บ้านอันแสนผ่อนคลาย (The Relaxed Home)”, “การตกแต่งภายในแบบแชบบี้ชิค (เก่าแต่เก๋ )
Shabby Chic Interiors”, “โรแมนติกสไตล์ (Romantic Style)”
แนวไลฟ์ สไตล์ /ชีวติ คนดัง “The Shock เรื่ องเล่าเขย่าขวัญ” โดย ดีเจป่ อง กพล ทองพลับ, “สวยเลือกได้ สไตล์จีบนั ”
โดย ป้ าจีน แห่ง Jeban.com, “โอกาสที่ 2 ชีวติ ที่ 3” โดย พงษ์ ผาวิจิตร, “24” โดย เจนนิเฟอร์ คิ้ม, “ไวน์ ฟุตบอล การเดินทาง และ
คนรัก” โดย นันทขว้าง สิ รสุ นทร
แนวสุ ขภาพ ได้แก่ “ล้วงลึกทางรอดมะเร็ ง” โดย นายแพทย์สมหมาย ทองประเสริ ฐ, “ใครไม่ป่วยยกมือขึ้น เล่ม 3” และ
“ใครไม่ป่วยยกมือขึ้น ฉบับพกพา” โดย หมอแดง หมอนัท ดิ อโรคยา, “พลังจิต พิชิตมะเร็ ง” โดย อ.ภูสิต เพ็ญศิริ”, “โยคะ
กระชากวัย”, “นํ้าดื่มสมุนไพร ใกล้ตวั แต่ไกลโรค”, “สะกดจิตพิชิตจุดป่ วย”, “ผอม สวย ด้วยชาเขียว” และ “ผอม สวย ด้วยถัว่ ดํา”
แนวท่ องเที่ยว “อิ่มหลักร้อย อร่ อยริ มทาง”, “ฮอยอันหวานเย็น”, “คัมภีร์พิชิตร้านอร่ อยคิวยาว” และ
“6 นักข่าว 9 (ก้าว) เดินทาง”
4.1.2.2 ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักคือผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป ซึ่งให้ความสําคัญกับการพัฒนาตนเองในแง่มุมต่างๆ ไม่วา่ การ
พัฒนาทักษะในการทํางาน การใส่ ใจสุ ขภาพ การพัฒนาความคิดและปรัชญาการดําเนินชิวติ และมีความชื่นชอบในการอ่าน
หนังสื 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.ซีเอ็ด
ยูเคชัน่ ซึ่งจะจําหน่ายหนังสื อในร้านหนังสื อของตนเองที่มีหลายสาขา และกระจายหนังสื อสู่ร้านค้าและร้านหนังสื อ
ชั้นนําอื่นๆต่อไป นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังมีการวางจําหน่ายเองผ่านร้านหนังสื ออื่นๆ ได้แก่ ร้านดับเบิลเอบุ๊ค
ทาวเวอร์ และร้านบุ๊คสไมล์ รวมถึงการผลิตหนังสื อพิเศษ เฉพาะช่องทางเซเว่น อิเฟเว่น ภายใต้โครงการ “Only @”
อีกด้วย
2. บูทจําหน่ ายหนังสื อ เป็ นการเปิ ดบูทจําหน่ายหนังสื อแก่ผอู้ ่านโดยตรงในงานต่างๆ ที่สาํ คัญ คือ งานสัปดาห์หนังสื อ
แห่งชาติ และงานมหกรรมหนังสื อ เป็ นต้น
3. จําหน่ ายตรงแก่ องค์ กร เป็ นการจําหน่ายหนังสื อแก่ผบู้ ริ โภคที่เป็ นบริ ษทั เอกชน โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานราชการอื่นๆ ที่มีความต้องการใช้หนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ของบริ ษทั ฯ
4. ช่ องทางการจําหน่ ายอื่ นๆ เช่น การจําหน่ายหนังสื อให้แก่บริ ษทั ในเครื อเนชัน่ กรุ๊ ปฯ เพื่อใช้เป็ นของขวัญปี ใหม่หรื อ
ของสมนาคุณแก่ลูกค้า และการจําหน่ายผ่านทางไปรษณี ย ์ และอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซด์ www.nationbook.com ซึ่ง
ให้ส่วนลดเป็ นพิเศษแก่ผสู้ งั่ ซื้อ และเป็ นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสําหรับผูอ้ ่านมากยิง่ ขึ้น
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ในปี 2554 สํานักพิมพ์ ”เนชัน่ บุค๊ ส์” ได้จดั จําหน่ายหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ผา่ นช่องทางการจําหน่ายหลักคือร้านหนังสื อ
รองลงมาได้แก่จาํ หน่ายตรงผ่านบูธ โรงเรี ยน และองค์กรต่างๆ และช่องทางการจําหน่ายอื่นๆ ตามลําดับ รวมจุดจําหน่าย
ทั้งสิ้ นกว่า 4,000 จุด (ที่มา: บริ ษทั ฯ ร้านบุ๊คสไมล์ 3,000 / ร้านค้าซีเอ็ดและในเครื อ 1,000)
4.1.2.4 กลยุทธ์การแข่งขัน
1) บริ ษทั ฯ จะดําเนินการผลิตและจําหน่ายหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายครอบคลุมความ
ต้องการของนักอ่านทุกกลุ่มอายุ เพศ และอาชีพ โดยพิจารณาคัดเลือกหนังสื อทั้งในแง่ของเนื้อหา คุณภาพ และความ
เหมาะสม เพื่อให้หนังสื อของบริ ษทั ฯ สามารถเป็ นส่ วนหนึ่งในการเสริ มสร้างความบันเทิง และความรู้ของผูอ้ ่านให้
ทันต่อยุคสมัย
2) เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั นักเขียนและสํานักพิมพ์ที่มีชื่อเสี ยงทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น บริ ษทั ฯ
จึงใช้ขอ้ ได้เปรี ยบสํานักพิมพ์อื่นๆ ดังกล่าวในการคัดเลือกผลงานของนักเขียน และสํานักพิมพ์ที่เป็ นที่ชื่นชอบของ
นักอ่านชาวไทย และมีคุณภาพระดับโลกโดยมียอดขายในอันดับต้นๆ (Bestsellers) มานําเสนอ
3) ในส่ วนของหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ที่เป็ นหนังสื อแปลจากภาษาต่างประเทศ บริ ษทั ฯ ได้มีการมุ่งเน้นคุณภาพการแปล
ให้มีความถูกต้องตรงกับต้นฉบับมากที่สุด โดยไม่ละทิ้งความสละสลวยของบทความ เพื่อเป็ นการเสริ มสร้าง
อรรถรสในการอ่านหนังสื อ และเสริ มสร้างความพึงพอใจให้แก่ผอู้ ่านมากที่สุด
4) บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการตั้งราคาจําหน่ายหนังสื อที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับสํานักพิมพ์อื่น ๆ ในตลาดได้
นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังมีการสร้างแรงจูงใจในการซื้อหนังสื อ เช่น จัดจําหน่ายหนังสื อในราคาพิเศษ หรื อให้
ส่ วนลดพิเศษสําหรับหนังสื อบางหมวด เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายทําการตลาดด้วยราคาตํ่ากว่า
คู่แข่ง (Price War)
5) บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการส่ งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่องในรู ปแบบต่างๆ เช่น การเข้า
ร่ วมงานมหกรรมหนังสื อต่างๆ การเปิ ดตัวหนังสื อ การพบปะนักเขียน การจัดส่ งหนังสื อให้แก่สื่อต่างๆ รวมถึงนัก
วิจารณ์ เป็ นต้น
6) บริ ษทั ฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ชื่อของสํานักพิมพ์ “เนชัน่ บุ๊คส์” ให้เป็ นที่รู้จกั ในกลุ่มนักอ่าน เช่นการจัดโครงการ
ประกวดเรื่ องสั้นแนววิทยาศาสตร์ (Nation Books Award) และเปิ ดโอกาสให้นกั เขียนสมัครเล่นสามารถลงเรื่ องสั้น
หรื อบทความของตนเองในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.nationbook.com หรื อส่ งมาทางไปรษณี ย ์ ซึ่งเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนทัว่ ไปได้แสดงความสามารถด้านการเขียน นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังได้รู้จกั นักเขียนหน้าใหม่ที่
อาจได้รับความนิยมในอนาคต
4.1.3 การจัดหาสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อ
4.1.3.1 การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อ
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะทําการพิจารณาแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์ เพื่อวางแผนกําหนดประเภทสิ่ งพิมพ์และรู ปแบบเนื้อหาที่
จะดําเนินการผลิตในแต่ละปี หลังจากนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จะดําเนินการจัดหาและผลิตสิ่ งพิมพ์ โดยมีข้นั ตอนหลักในการดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
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(1) การคัดสรรสื่ อสิ่ งพิมพ์
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะจัดส่ งบรรณาธิการ และทีมงานไปเยีย่ มชมงานเทศกาลหนังสื อในต่างประเทศ (Book Fairs) เพื่อดู
แนวโน้มของสิ่ งพิมพ์โลก และสรรหารายชื่อสิ่ งพิมพ์ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังมีการสํารวจตลาดเพื่อ
ในบางกรณี
สอบถามหรื อหาข้อมูลของประเภทหรื อรายชื่อสิ่ งพิมพ์ที่เป็ นที่ตอ้ งการของกลุ่มผูอ้ ่านเป้ าหมายโดยตรง
นักเขียนหรื อสํานักพิมพ์ผเู้ ป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์อาจทําการติดต่อขอจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ในการผลิตและจัดจําหน่ายแก่กลุ่ม
บริ ษทั ฯ โดยตรง เนื่องจากชื่อเสี ยงของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ หนังสื อ
พ็อคเก็ตบุ๊คส์ในแนวธุรกิจ และการจัดการ และ Self Improvement ของกลุ่มบริ ษทั ฯ
หลังจากนั้น คณะทํางานเพือ่ คัดเลือกหนังสื อของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่งประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร บรรณาธิการ และ ฝ่ ายการตลาด
จะทําการคัดเลือกสิ่ งพิมพ์ที่เหมาะสมในการผลิตและจัดจําหน่ายซึ่งมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้
1.1) มีรูปแบบและเนื้อหาที่คาดว่าน่าจะตรงกับความต้องการและได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มผูอ้ ่านเป้ าหมาย
ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีขนาดที่เหมาะสมในการจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์น้ นั ๆ
1.2) ไม่มีเนื้อหาที่แสดงความรุ นแรงและยัว่ ยุทางเพศ
1.3) มีตน้ ทุนในการซื้อลิขสิ ทธิ์ที่เหมาะสม และสามารถขายได้ในราคาที่กลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถทํากําไรจากการผลิตและ
จัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์น้ นั ได้
(2) ติดต่ อ เจรจา และทําสัญญาซื ้อลิขสิ ทธิ์
หลังจากที่ได้รายชื่อสิ่ งพิมพ์ที่เหมาะสมแล้ว ทางกลุ่มบริ ษทั ฯ จะดําเนินการติดต่อเจรจาราคา และเงื่อนไขในการซื้อ
ลิขสิ ทธิ์กบั นักเขียน หรื อสํานักพิมพ์ผเู้ ป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ สําหรับหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ในหมวดทัว่ ไปบางเล่ม กลุ่ม
บริ ษทั ฯ อาจดําเนินการติดต่อนักเขียนที่คาดว่าจะเป็ นที่นิยมในกลุ่มผูอ้ ่านมาเพื่อเขียนหนังสื อให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ จากนั้น
จึงทําสัญญากับนักเขียน หรื อสํานักพิมพ์ผเู้ ป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์
(3) การจัดเตรี ยมต้ นฉบับภาษาไทย
3.1) การแปล ในกรณี ที่เป็ นสิ่ งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะติดต่อผูแ้ ปลที่มีความเหมาะสมกับประเภทหนังสื อ
เพื่อดําเนินการแปลเป็ นภาษาไทย และ ติดต่อผูท้ ี่มีความเหมาะสมกับประเภทหนังสื อดังกล่าวเพือ่ ทําหน้าที่บรรณาธิการ
เล่มตรวจสอบความถูกต้องของสํานวนแปล ซึ่งภายหลังจากที่ผแู้ ปลทําการลงนามในสัญญาและได้รับต้นฉบับสิ่ งพิมพ์
ภาษาต่างประเทศจากกลุ่มบริ ษทั ฯ เรี ยบร้อยแล้ว ก็จะดําเนินการแปล โดยระยะเวลาในการแปลนั้นขึ้นอยูก่ บั ประเภท
สิ่ งพิมพ์ ซึ่งส่ วนใหญ่มีระยะเวลาไม่เกิน 1-2 เดือน จากนั้นผูแ้ ปลจะดําเนินการส่ งผลงานแปลฉบับสมบูรณ์ให้แก่กลุ่ม
บริ ษทั ฯ เพือ่ ส่ งต่อเล่มให้แก่บรรณาธิการดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข ภายหลังจากบรรณาธิการตรวจต้นฉบับที่แปล
เป็ นภาษาไทยสมบูรณ์แล้ว ก็จะดําเนินการส่ งให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ ในกรณี สิ่งพิมพ์เป็ นหนังสื อการ์ตูน กลุ่มบริ ษทั ฯ จะมี
การนําต้นฉบับหนังสื อการ์ตูนภาษาต่างประเทศมาทําการสแกนเพือ่ นําคําแปลลงประกอบภาพการ์ตูน
3.2) การจัดรู ปเล่ม ภายหลังจากที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับต้นฉบับสิ่ งพิมพ์ภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ ก็จะนํามาดําเนินการจัดเรี ยง
ภาพ เนื้อหา และจัดรู ปเล่มให้เหมาะสม ในบางกรณี ที่เป็ นสิ่ งพิมพ์จากต่างประเทศ อาจถูกจํากัดให้จดั เรี ยงและจัดทํา
รู ปแบบให้เหมือนต้นฉบับภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จะทําการออกแบบปกหนังสื อ และจัดทําปกใน
กรณี ที่เจ้าของลิขสิ ทธิ์มิได้บงั คับให้ใช้ปกหนังสื อของต้นฉบับ หรื อในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าปกเดิมไม่
เหมาะสม
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(4) การจัดเตรี ยมการพิมพ์
4.1) การเตรี ยมกระดาษ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะดําเนินการติดต่อผูค้ า้ กระดาษเพื่อดําเนินการสัง่ จองกระดาษที่ใช้ในการจัดพิมพ์
ในระหว่างการจัดเตรี ยมต้นฉบับ โดยปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ฯ ซื้อกระดาษเพื่อใช้ผลิตสิ่ งพิมพ์จากบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ กรุ๊ ปฯ
และผูจ้ ดั จําหน่ายกระดาษภายในประเทศในราคาตลาด
4.2) การจัดหาโรงพิมพ์ ในระหว่างการจัดเตรี ยมต้นฉบับ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะดําเนินการติดต่อโรงพิมพ์เพื่อกําหนดรู ปแบบ
การพิมพ์ ค่าจ้างพิมพ์ และวันกําหนดส่ งของ โดยมีการเปรี ยบเทียบและเจรจาต่อรองเพื่อให้ค่าจ้างพิมพ์ต่าํ ที่สุดภายใต้
รู ปแบบสิ่ งพิมพ์ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องการ ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ฯ ใช้บริ การโรงพิมพ์จาํ นวน 4 แห่ง ได้แก่ บจก. เนชัน่ พริ้ นติ้ง
เซอร์วสิ จํากัด บจก. ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด บจก.เอช-เอ็น กรุ๊ ป และ บจก.พริ้ นต์โพร
4.3) การพิมพ์ทดสอบ จากนั้นกลุ่มบริ ษทั ฯ จะดําเนินการส่ งพิมพ์ทดสอบ (proof printing) และตรวจดูความเรี ยบร้อยอีก
ครั้งหนึ่ง ในบางกรณี กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องจัดส่ งต้นแบบของสิ่ งพิมพ์ให้แก่เจ้าของลิขสิ ทธิ์เพื่อขออนุมตั ิก่อนดําเนินการ
จัดพิมพ์หรื อจัดจําหน่าย
(5) การพิมพ์ และจัดส่ ง
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะจัดส่ งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตน้ ฉบับสิ่ งพิมพ์ให้แก่โรงพิมพ์เพือ่ ดําเนินการพิมพ์ เมื่อโรงพิมพ์ดาํ เนินการ
พิมพ์เรี ยบร้อยแล้ว โรงพิมพ์จะจัดส่ งมาเพื่อจัดเก็บที่คลังสิ นค้าของกลุ่มบริ ษทั ฯ
4.1.3.2 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาลิขสิ ทธ์สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสื อ
ในการผลิตและจัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะซื้อลิขสิ ทธิ์สิ่งพิมพ์มาจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ซ่ ึงเป็ น
นักเขียนหรื อสํานักพิมพ์ท้ งั ในและต่างประเทศจํานวนหลายราย เพื่อนํามาผลิตและจัดจําหน่ายเพียงรายเดียว (exclusive) ใน
ประเทศไทย ซึ่งส่ วนใหญ่มีระยะเวลา 3 – 5 ปี และมีสิทธิต่ออายุสญ
ั ญาได้ในราคาและเงื่อนไขเดิม ส่ วนใหญ่มีการกําหนดจํานวน
ขั้นตํ่าในการผลิตสิ่ งพิมพ์ครั้งแรก ทั้งนี้ เจ้าของลิขสิ ทธิ์สามารถยกเลิกสัญญาได้ หากกลุ่มบริ ษทั ฯ ทําผิดสัญญา และ/หรื อมีปัญหา
ด้านการเงิน และ/หรื ออยูใ่ นสถานะล้มละลาย เป็ นต้น โดยมีค่าลิขสิ ทธิ์ที่สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลัก ดังนี้
1) ค่าลิขสิ ทธิ์ข้นั ต้นซึ่งเป็ นจํานวนคงที่ (minimum guarantee) กําหนดจากยอดพิมพ์เริ่ มต้นขั้นตํ่า หรื อประมาณการ
ยอดขาย ชําระ ณ วันที่ลงนามในสัญญา หรื อ ภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้
2) ค่าลิขสิ ทธิ์แปรผันที่คาํ นวณจากยอดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์หรื อยอดพิมพ์ ซึ่งส่ วนใหญ่มีการจ่ายทุกครึ่ งปี หรื อ หนึ่งปี
ทั้งนี้ ประเภทของค่าลิขสิ ทธิ์ รวมทั้งจํานวน และกําหนดเวลาการชําระค่าลิขสิ ทธิ์ของแต่ละสัญญานั้น ขึ้นอยูก่ บั การ
ต่อรองระหว่างกลุ่มบริ ษทั ฯ และเจ้าของลิขสิ ทธิ์
4.1.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจสํานักพิมพ์
4.1.4.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจสํานักพิมพ์
อุตสาหกรรมสํานักพิมพ์ปี 2553 มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 30,700-32,500 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 11.57% ตามการ
ฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจากปั จจัยสนับสนุ นทั้งจากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกและ อุปสงค์ภายในประเทศ
ประกอบกับตลอดระยะเวลาในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (นําโดยสมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ าํ หน่ายหนังสื อ
แห่งประเทศไทย) ต่างมีนโยบายและกิจกรรมที่เป็ นการส่ งเสริ มให้ประชาชนมีการตื่นตัวในเรื่ องการอ่านหนังสื อมากขึ้น รวมถึง
พัฒนาการด้านคุณภาพของหนังสื อที่มีการปรับปรุ งในทิศทางที่ดีข้ ึนมาโดยตลอด (ที่มา : สมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ าํ หน่ายหนังสื อ
แห่งประเทศไทย)

27

บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

การแข่งขันในธุรกิจหนังสื อมีแนวโน้มรุ นแรงขึ้น มีการผลิตหนังสื อเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับแต่ปี 2552 เป็ นต้นมา
และในปี 2554 มีการคาดการณ์วา่ จะมีจาํ นวนหนังสื อออกใหม่ประมาณ 29,000 เล่ม หรื อเพิ่มขึ้น 2.3% (ที่มา : ศูนย์วจิ ยั กสิ กร
ไทย) เนื่องจากมีการผลิตหนังสื อเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับแต่ปี 2552 เป็ นต้นมา และในปี 2554 คาดการณ์วา่ จะมี
จํานวนหนังสื อออกใหม่ประมาณ 29,000 เล่ม (ที่มา : ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย) ยิง่ ไปกว่านั้น สัดส่ วนการครอบครองตลาดกว่าครึ่ งยัง
อยูใ่ นมือของกลุ่มสํานักพิมพ์ที่เป็ นผูน้ าํ ตลาดและสํานักพิมพ์ขนาดใหญ่ (ประมาณ 30 ราย จากจํานวนสํานักพิมพ์รวมประมาณ
400 ราย) ส่ วนกลุ่มสํานักพิมพ์ขนาดกลางกําลังพัฒนาศักยภาพในการเติบโตอย่างน่าสนใจ ขณะที่กลุ่มสํานักพิมพ์ขนาดเล็กนั้น
แม้วา่ จะมีพฒั นาการดีข้ ึน แต่กม็ ีอตั ราการเติบโตถดถอย แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการแข่งขันที่สูงในอุตสาหกรรม
สํานักพิมพ์ เป็ นของผูป้ ระกอบการในกลุ่มผูน้ าํ ตลาดและกลุ่มสํานักพิมพ์ขนาดใหญ่เป็ นสําคัญ และสัดส่ วนการครอบครองตลาด
ของสํานักพิมพ์กลุ่มนี้ยงั มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง NINE ก็เป็ นผูป้ ระกอบการในผูน้ าํ ตลาดในกลุ่มนี้ (ที่มา :
สมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ าํ หน่ายหนังสื อแห่งประเทศไทย)
หนังสื อที่ยงั ได้รับความนิยมต่อเนื่อง ได้แก่ หมวดวรรณกรรม นวนิยาย บริ หารธุรกิจ ธรรมะ และคู่มือการเรี ยน/ สอบ
ประมาณการมูลค่าตลาดสํานักพิมพ์สาํ หรับปี 2554 ได้คาดการณ์วา่ ปัจจัยด้านการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้ม
การขยายตัวของอุตสาหกรรมสํานักพิมพ์ จะส่ งผลของมูลค่าตลาดสํานักพิมพ์สาํ หรับปี 2554 อยูท่ ี่ 32,200 - 33,000 ล้านบาท มี
อัตราการเติบโตประมาณ ร้อยละ 5 อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์อุทกภัยในเดือนมีนาคม และมหาอุทกภัยในเดือนตุลาคม ส่ งผลให้
อุตสาหกรรมสํานักพิมพ์มีอตั ราเติบโตถดถอยเป็ นครั้งแรกในรอบ 5 ปี ทั้งๆ ที่ ในช่วงต้นปี นั้น อุตสาหกรรมสํานักพิมพ์มี
แนวโน้มสดใสมาก และมีโอกาสที่จะกลับมาเติบโตที่ 5% อีกครั้ง นับตั้งแต่เกิดปั ญหาชุมนุมทางการเมือง แต่ผลจากมหาอุทกภัย
กลับทําให้รายได้จากการจําหน่ายในอุตสาหกรรมสํานักพิมพ์ ลดลง 10-20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน ซึ่งส่ งผลต่อเนื่องถึง
ภาพรวมอุตสาหกรรมที่มกั แปรผันตาม GDP ทําให้สิ้นปี 2554 อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมอยูท่ ี่ 1.5-1.7% และแม้วา่
สถานการณ์น้ าํ ท่วมได้คลี่คลายลงไปแล้ว
แต่กไ็ ม่ทาํ ให้กาํ ลังซื้อของผูบ้ ริ โภคในอุตสาหกรรมสํานักพิมพ์ฟ้ื นกลับมาโดยเร็ ว
เนื่องจากผูบ้ ริ โภคจะต้องใช้เงินไปกับการฟื้ นฟูบา้ นเรื อน และสิ่ งของที่ได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วม อย่างไรก็ตาม คาดว่ากําลังซื้อ
หนังสื อจะกลับสู่ภาวะปกติในเดือน ก.พ.-มี.ค.ปี 2555 ในอัตราเติบโตทิศทางเดียวกับ GDP (ที่มา : นายกสมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และผู้
จําหน่ายหนังสื อแห่งประเทศไทย)
ก) ยอดจําหน่ ายหนังสื อ
ยอดการจําหน่ายหนังสื อของประเทศไทยมีความสัมพันธ์และเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
โดยยอดการ
จําหน่ายหนังสื อมีสดั ส่ วนอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 0.20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย (GDP) ซึ่งยอดการจําหน่ายหนังสื อ
ในประเทศไทยนั้นมีการปรับตัวเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอตั ราเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) ระหว่างปี 2547 - 2552 ที่ร้อยละ
7.49
หมวดที่มีหนังสื อใหม่ออกมากที่สุดประจําปี 2553 (จํานวนเล่ม) ได้แก่ อันดับที่ 1 หมวดวรรณกรรม โดยมีอตั ราเติบโต
สูงกว่าปี 2552 คือ ประมาณร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2552 อีกทั้งยังมีราคาปกเฉลี่ยสูงขึ้นด้วย อันดับ 2 หนังสื อสําหรับเด็ก
มีอตั ราเติบโตประมาณร้อยละ 9 ซึ่งเป็ นอัตราที่เติบโตน้อยกว่าปี 2552 อันดับ 3 หมวดคู่มือเรี ยน สอบ มีอตั ราเติบโตมากที่สุด
ใกล้เคียงกับอันดับ 4 หมวดจิตวิทยา และอันดับ 5 คือ หนังสื อจิตวิทยาพัฒนาตนเอง
(ที่มา : เอกสาร “ที่สุดในธุรกิจหนังสื อปี 2553 จากฐานข้อมูลซีเอ็ดบุ๊คเซนเตอร์” รวบรวมโดย ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
15 กุมภาพันธ์ 2554)
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ข) จํานวนการใช้ เงินซื้อหนังสื อต่ อคนต่ อปี
ในส่ วนของจํานวนการใช้เงินซื้อหนังสื อต่อคนต่อปี มีแนวโน้มสูงขึ้นตามรายได้ต่อหัวของประชากรในประเทศไทย
โดยมีอตั ราเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) ระหว่างปี 2547 -2552 ร้อยละ 7.49 อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายในการซื้อหนังสื อของ
ประชาชนไทยยังอยูใ่ นระดับที่ต่าํ มากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ
หมวดหนังสื อที่คนไทยซื้ออ่านมากที่สุด (จํานวนเล่ม) ได้แก่ อันดับที่ 1 หมวดวรรณกรรม ซึ่งเป็ นหมวดที่มีหนังสื อ
ใหม่ออกมามากที่สุด อันดับ 2 หนังสื อสําหรับเด็ก อันดับ 3 หมวดคู่มือเรี ยน/ สอบ อันดับ 4 หมวดการ์ตนู ความรู้ และ อันดับ 5
หมวดความรู้ทวั่ ไป นอกจากนี้ มีหมวดหนังสื อ ที่มีอตั ราการซื้ออ่านเพิม่ ขึ้น อย่างน่าสนใจ (จํานวนเล่ม) ได้แก่ หมวด
สังคมศาสตร์ หมวดการจัดการศึกษา หมวดท่องเที่ยว หมวดวิทยาการและเทคโนโลยี และหมวดการ์ตนู ความรู้
(ที่มา : เอกสาร “ที่สุดในธุรกิจหนังสื อปี 2553 จากฐานข้อมูลซีเอ็ดบุ๊คเซนเตอร์” รวบรวมโดย ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
15 กุมภาพันธ์ 2554)
ปัจจัยที่ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจสํ านักพิมพ์
ทิศทางอุตสาหกรรมสํานักพิมพ์และแนวโน้มปี 2554 ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยอุตสาหกรรมสํานักพิมพ์จะมีอตั ราการเติบโต
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 หรื อมีมูลค่าตลาดระหว่าง 21,000-22,000 ล้านบาท จากปั จจัยสนับสนุนที่สาํ คัญคือ
1. การเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ สําหรับปี 2554 อยูท่ ี่ประมาณ 4.5%
2. มาตรการการสนับสนุนการอ่านจากรัฐ ได้แก่ การที่รัฐบาลกําหนดให้ ปี 2552-2561 เป็ น “ทศวรรษแห่งการอ่านของชาติ”
เพื่อเพิ่มค่าเฉลี่ยการอ่านหนังสื อของคนไทยจาก 5 เล่มต่อปี เป็ น 10 เล่มต่อปี ในปี 2555 และมาตรการทางภาษี ที่
คณะรัฐมนตรี ได้อนุมตั ิมาตรการทางภาษีเกี่ยวกับการลดหย่อนค่าใช้จ่ายจากการบริ จาคหนังสื อเพื่อส่ งเสริ มการอ่าน ซึ่งจะมี
ผลบังคับใช้ในปี 2554
3) การเพิ่มขึ้นของจํานวนร้านหนังสื อและแผงหนังสื อ
ร้านหนังสื อและแผงหนังสื อเป็ นช่องทางการจําหน่ายหนังสื อและสิ่ งพิมพ์ที่อยูใ่ กล้ชิดกับผูอ้ ่านมากที่สุด
ซึ่งจํานวนร้าน
หนังสื อในประเทศไทยมีการปรับตัวเพิม่ มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ร้านหนังสื อและแผงหนังสื อยังคงมีปริ มาณไม่
มากเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรทั้งประเทศ ซึ่งหากมีการกระจายร้านหนังสื อให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่
ในต่างจังหวัด อาจส่ งผลให้จาํ นวนผูอ้ ่านหนังสื อ รวมถึงยอดจําหน่ายหนังสื อปรับตัวเพิม่ สูงขึ้น

4.1.4.2 สภาพการแข่งขัน
ธุรกิจสํานักพิมพ์ซ่ ึงผลิตและจัดจําหน่ายหนังสื อ เป็ นธุรกิจที่ยงั คงมีการเจริ ญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จึงส่ งผลให้มีผสู้ นใจ
เข้ามาในธุรกิจสํานักพิมพ์โดยตลอด อีกทั้งธุรกิจสํานักพิมพ์เป็ นประเภทธุรกิจที่มีผปู้ ระกอบการเป็ นจํานวนมาก มีขนาดของ
ผูป้ ระกอบการที่แตกต่างกันอย่างหลากหลาย ประกอบกับประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑ์หรื อหนังสื อ ก็มีความแตกต่างกัน
อย่างหลากหลายเช่นกัน ดังนั้น การประสบความสําเร็ จในการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์ประกอบด้วยกับปั จจัยหลัก สรุ ปได้ดงั นี้
ก) เนือ้ หา เนื้อหาสาระของหนังสื อเป็ นปั จจัยสําคัญในการตัดสิ นใจซื้อของผูอ้ ่าน ดังนั้น สํานักพิมพ์ที่ประสบความสําเร็ จ
ต้องมีการคัดเลือกเนื้อหาที่ตรงต่อความต้องการของผูอ้ ่านและสามารถสร้างความแตกต่างได้ภายใต้ทางเลือกหลากหลาย
ที่มีอยูใ่ นตลาด
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ข) การบริ หารช่ องทางการจัดจําหน่ ายและสิ นค้ าคงคลัง สํานักพิมพ์ควรบริ หารช่องทางการจําหน่ายสิ นค้าที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่าง
เหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งควรบริ หารระดับของยอดคืนหนังสื อและสิ นค้าคงคลังให้เหมาะสมเพื่อลดเงินทุน
หมุนเวียน
ค) พันธมิตรธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่เพิม่ ขึ้นทําให้สาํ นักพิมพ์จาํ เป็ นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างทันท่วงที โดยนอกเหนือจากการพึ่งพิงความสามารถในการแข่งขันของตนเองแล้ว สํานักพิมพ์อาจ
จําเป็ นต้องหาพันธมิตรธุรกิจด้านต่างๆ เช่น สํานักพิมพ์เจ้าของลิขสิ ทธิ์ ชั้นนําในต่างประเทศ และตัวแทนจําหน่าย
หนังสื อขนาดใหญ่ เป็ นต้น
ในการผลิตและจัดจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์การ์ตูนสําหรับเยาวชน กลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นหนึ่งใน 5 สํานักพิมพ์ที่มียอดจําหน่ายสูง
ที่สุดในประเทศไทย โดยสํานักพิมพ์คู่แข่ง 4 บริ ษทั ได้แก่ สํานักพิมพ์วบิ ลู ย์กิจ สํานักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกส์ สํานักพิมพ์
บูรพัฒน์ และสํานักพิมพ์บงกช พับลิชชิ่ง ซึ่งสํานักพิมพ์ดงั กล่าวผลิตและจัดจําหน่ายหนังสื อการ์ตูนจากประเทศญี่ปุ่นเป็ นส่ วน
ใหญ่ และไม่มีร้านหนังสื อเป็ นของตนเองยกเว้นสํานักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกส์
ในการผลิตและจัดจําหน่ายหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ บริ ษทั ฯ มีสาํ นักพิมพ์ที่เป็ นคู่แข่งขันในตลาดแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท
คือ
ก) สํานักพิมพ์ที่ไม่มีร้านหนังสื อเป็ นของตนเอง เช่น สํานักพิมพ์ เอ.อาร์.อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ พับลิเคชัน่ และสํานักพิมพ์
เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์ เป็ นต้น
ข) สํานักพิมพ์ที่มีร้านหนังสื อของตนเอง เช่น บมจ. ซี เอ็ดยูเคชัน่ สํานักพิมพ์ในเครื อ บมจ. อมริ นทร์พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง
และ สํานักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์ เป็ นต้น
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4.2

ธุรกิจตัวแทนจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศและบริการที่เกีย่ วข้ อง

4.2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริ การ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศชั้นนําและบริ การที่เกี่ยวข้องผ่านตัวบริ ษทั ฯ เอง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 สิ่ งพิมพ์ที่บริ ษทั ฯ ให้บริ การมีท้ งั หมด 118 หัว ประกอบด้วยหนังสื อพิมพ์ภาษาต่างประเทศและนิ ตยสาร
ภาษาต่างประเทศ ดังรายชื่อที่แสดงในตารางด้านล่าง ซึ่ งธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการเป็ นตัวแทนขายสมาชิกและเป็ นตัวแทนขาย
โฆษณาให้กบั หนังสื อพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ฉบับที่พิมพ์ในประเทศไทย การรับจ้างพิมพ์ อาทิ หนังสื อพิมพ์ The Wall
Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbun รวมถึง การจัดส่ ง ให้แก่หนังสื อพิมพ์และนิตยสารอีกหลายฉบับด้วย ดัง
รายละเอียดที่แสดงในตารางด้านล่างเช่นกัน โดยการให้บริ การดังกล่าวของบริ ษทั ฯ เป็ นแบบ One Stop Service เพื่อความสะดวก
ของเจ้าของสิ่ งพิมพ์ในการติดต่อประสานงาน และแก้ไขปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับลิขสิ ทธิ์ในสิ่ งพิมพ์
เหล่านี้
ลําดับที่
1

2

3

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
หนังสื อ
1. Veg Haven Southeast Asia
รวมทั้งหมด

จํานวนหัว
2
1
1
115
10
11
8
10
9
12
7
3
13
6
8
18
1
1
118

บริการที่เกีย่ วข้ องของบริษัทฯ *
1,2,3,4,5
1,2,4,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,3,5
2,5
2,5
2,5
1,2,5
2,5
2,5
2,5
1

ที่มา: บริ ษทั ฯ
หมายเหตุ: * บริ การที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ฯ
1. ตัวแทนจําหน่ายวางร้าน 2. ตัวแทนขายสมาชิก 3. ตัวแทนขายโฆษณา 4. รับจ้างพิมพ์ 5. รับจ้างจัดส่ ง
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4.2.2 ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
ในกรณี หนังสื อพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ซึ่ งเป็ นหนังสื อพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นนั้น กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายคือ ชาวญี่ปุ่นและ
ครอบครัวที่มาพํานักและทํางานในประเทศไทยทั้งชัว่ คราวและเป็ นระยะเวลานาน แต่มีการสมัครสมาชิ กเป็ นรายเดือนเท่านั้น
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้พยายามขยายตลาด โดยเพิ่มทางเลือกในการเป็ นสมาชิกระยะยาว เช่น 2 ปี 1 ปี และ 6 เดือนเป็ นต้น ในส่ วน
หนังสื อพิมพ์ The Wall Street Journal Asia กลุ่มเป้ าหมายคือ นักธุรกิจชาวต่างชาติ นักธุรกิจและผูบ้ ริ หารระดับสู งชาวไทยที่
ต้องการได้รับข่าวสารข้อมูลอัพเดทในภูมิภาคเอเชีย และทัว่ โลก
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ กําลังขยายกลุ่มเป้ าหมายไปยังกลุ่มที่มีความสนใจนิ ตยสารต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถ
บริ การลูกค้าได้ตรงกลุ่มมากขึ้น บริ ษทั ได้แบ่งสิ นค้าออกเป็ น 12 หมวด ดังนี้
Automotive & Motorcycle กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายส่ วนใหญ่ เป็ นเจ้าของร้านขายรถยนต์ และผูท้ ี่ชื่นชอบการขับรถ และผูท้ ี่ติดตาม
การออกรถรุ่ นใหม่ๆ
Business & Finance มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักเป็ นนักธุรกิจ และนักบัญชีการเงิน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่อยูใ่ นประเทศ
ไทย แต่ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ กําลังขยายกลุ่มเป้ าหมายไปยังกลุ่มนักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาด้านธุรกิจ ซึ่ งปั จจุบนั มีความสนใจในนิตยสาร
ภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
Computer & Electronics มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักเป็ นผูป้ ระกอบการด้านคอมพิวเตอร์ และ อิเลคโทรนิ ค ต่างๆ รวมถึง
คนทํางานด้าน IT นักศึกษา และคนทัว่ ๆไปที่สนใจในด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารทุกชนิด
Entertainment มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลัก เป็ นกลุ่มวัยรุ่ นและวัยทํางานชื่ นชอบการติดตามข่าวของดารา ภาพยนตร์ และข่าว
บันเทิงทัว่ ๆไป
Health & Fitness มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลัก เป็ นสถานประกอบการด้านสุ ขภาพ เช่น ร้านสปา ร้านอาหาร โรงพยาบาลสถานที่
ออกกําลังกาย และรวมถึงคนทัว่ ไปที่รักสุ ขภาพ
Home & Garden มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลัก เป็ นพ่อบ้าน แม่บา้ น และคนทํางานที่สนใจในเรื่ องตกแต่งบ้าน และสวนของตนเอง
และผูท้ าํ กําลังทําธุรกิจบ้านและสวน เพื่อดูแนวโน้มความต้องการของลูกค้า
Kids & Teens มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลัก เด็ก และเด็กวัยรุ่ น ตั้งแต่ 7-19 ปี
Men มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักเป็ นผูช้ าย ที่ชอบติดตามดาราคนโปรดของตนเอง ผ่านภาพและเนื้อข่าวที่น่าสนใจ
News & Current Affairs มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักเป็ นนักธุรกิจ นักวิชาการ กลุ่มนักศึกษา ที่ชื่นชอบการติดตามข่าวและสนใจ
ในการวิเคราะห์ข่าวในเชิงลึก
Science & Nature มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลัก เป็ นนักวิชาการ นักธรรมชาตินิยม นักศึกษาที่สนใจวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติ
Sports & Recreation มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลัก เป็ นทุกเพศ ทุกวัยที่รักในกีฬาที่ตนเองชื่นชอบ เช่น ฟุตบอล กอล์ฟ บาสเก็ต
บอล รวมถึงนักเดินทางที่สนใจสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
Women มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลัก เป็ นบุคลทัว่ ไปที่สนใจในเรื่ องแฟชัน่ ดารา ข่าวบันเทิงต่างๆ กลุ่มลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้รับจัดจําหน่ายหนังสื อเล่มเพิ่มเติมอีกด้วย โดยเล่มแรกที่นาํ เข้ามาเป็ นหนังสื อประเภทไกด์บุ๊ค
แนะนําร้านอาหารมังสวิรัติ เพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่มที่สนใจเรื่ องสุ ขภาพ
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4.2.3 การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
การจัดจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศของบริ ษทั ฯ จะมี ช่องทางการจําหน่ ายที่ แตกต่างกันไปตามที่ สํานักพิมพ์เจ้าของ
ลิขสิ ทธิ์ให้สิทธิ์ไว้ในสัญญาการเป็ 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) ซึ่งนําไปจําหน่ายต่อให้กบั ผูอ้ ่านโดยตรง ซึ่ งบริ ษทั
ฯ มีจุดกระจายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศผ่านช่องทางนี้รวมกันทั้งสิ้ นมากกว่า 400 แห่ง
ข) สมาชิ ก: บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการบอกรับสมาชิ กสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศ ซึ่ งระยะเวลาการเป็ นสมาชิ กนั้นมีความ
หลากหลายขึ้นกับประเภทหนังสื อพิมพ์ หรื อนิ ตยสาร เช่น ราย 1 เดือน ราย 1ปี ราย 2 ปี เป็ นต้น สิ่ งพิมพ์ดงั กล่าวจะถูก
จัดส่ งถึงสถานที่ที่ผเู้ ป็ นสมาชิกระบุไว้ โดยผูจ้ ดั ส่ งที่บริ ษทั ฯ หรื อผูผ้ ลิตสิ่ งพิมพ์เป็ นผูจ้ า้ ง
ค) Bulk: ในช่องทางนี้ บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศหัวละหลายเล่มให้แก่ผซู้ ้ื อเพียงรายเดียว เช่น
โรงแรม สายการบิน และองค์กรต่างๆ เป็ นต้น โดยสํานักพิมพ์เจ้าของสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศนั้นๆ จะมีการกําหนดลักษณะ
การจําหน่ายและจํานวนเล่มที่จาํ หน่ายในแบบ Bulk ที่แตกต่างกันไป
ตารางแสดงรายละเอียดช่องทางการจัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศหัวต่างๆ ของบริ ษทั ฯ
ลําดับ
ที่
1

2

3

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
หนังสื อ
1. Veg Haven Southeast Asia

แผงหนังสื อและ
ร้ านหนังสื อ

สมาชิก

Bulk

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
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4.2.4 กลยุทธ์การแข่งขัน
เนื่องจาก หากบริ ษทั ฯ สามารถทํายอดจําหน่ายได้เพิ่มขึ้น บริ ษทั ฯ จะได้รับค่าคอมมิชชัน่ หรื อส่ วนลดในสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้น
เช่นกัน บริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นการเพิ่มยอดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศที่บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายอยูแ่ ล้วในปั จจุบนั
จากการขยายช่องทางการจัดจําหน่ายไปยังช่องทางใหม่ๆ เช่น การจําหน่ายแบบอิเลคโทรนิคส์ผา่ นเว็บไซต์ซ่ ึ งเป็ นการจัดจําหน่าย
ที่มีตน้ ทุนตํ่าและเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้รวดเร็ ว และการจําหน่ายผ่านศูนย์บริ การการขายสมาชิก (Subscription Center) ซึ่ งบริ ษทั ฯ
มีแผนที่จะจัดตั้งขึ้นโดยรวบรวมสิ่ งพิมพ์ของบริ ษทั ฯ เองและพันธมิตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ผอู้ ่าน เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายในการเพิ่มการเป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศหัวใหม่ โดยมุ่งเน้นสิ่ งพิมพ์
ด้านธุรกิจและสิ่ งพิมพ์ที่เป็ นภาษาต่างประเทศอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ และ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูอ้ ่านทุกกลุ่ม และ
เพิ่มความหลากหลายของสิ่ งพิมพ์ ในปี 2554 บริ ษทั จึงได้แบ่งการขายสิ่ งพิมพ์ออกเป็ น 2 ประเภทคือหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสาร
โดยในส่ วนของนิตยสารได้แบ่งสิ นค้าออกเป็ น 12 กลุ่ม ดังนั้นพนักงานของบริ ษทั สามารถเจาะตลาดตามลูกค้าให้ตรงกลุ่มได้
บริ ษทั ฯ จะพิจารณาความต้องการของผูบ้ ริ โภคในประเทศไทยจากปริ มาณการขายตามแผงหนังสื อและร้านหนังสื อ เมื่อ
บริ ษทั ฯ เห็นแนวโน้มความเป็ นไปได้ในการทํากําไรจากการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ดงั กล่าวแล้ว บริ ษทั ฯ จะทําการติดต่อ
สํานักพิมพ์เจ้าของสิ่ งพิมพ์เพื่อขอเป็ นตัวแทนจําหน่ ายต่อไป นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังมีกลยุทธ์เฉพาะในแต่ละช่องทางการจัด
จําหน่ายดังนี้
ก) ร้ านหนังสื อ และแผงหนังสื อ (Newsstands)
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการติดต่อ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ร้านหนังสื อขนาดใหญ่เป็ นหลัก เนื่องจากมีสาขามาก และสามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าได้มากกว่าร้านหนังสื อ หรื อแผงหนังสื อที่มีขนาดเล็ก
ข) สมาชิ กแก่ บคุ คลทั่วไป (Subscription)
บริ ษทั ฯ มีการจัดกิจกรรมการตลาดโดยจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศอื่นๆ ให้แก่สมาชิกในราคาที่ต่าํ กว่าราคาหน้าปก หรื อ ตํ่ากว่า
ราคาที่จาํ หน่าย ณ แผงหนังสื อ รวมถึงมีการแจกของชําร่ วยในกรณี สมัครเป็ นสมาชิกสิ่ งพิมพ์กบั บริ ษทั ฯ อีกด้วย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มี
การชักชวนให้ผอู้ ่านสมัครสมาชิ กกับบริ ษทั ฯ โดยผ่านช่องทางหลัก คือ การชักชวนทางโทรศัพท์ การออกร้านในงานสัปดาห์
หนังสื อ การโปรโมทผ่านทางเว็บไซต์ และการส่ งอีเมล์และเอกสารไปยังผูอ้ ่านที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายโดยตรง เป็ นต้น
ค) สมาชิ กแก่ โรงแรม องค์ กรทั่วไป (Bulk)
บริ ษทั ฯ มีทีมการขายที่ติดต่อกับ สายการบิน โรงแรม สถาบันการศึกษา และ องค์กรอื่นๆ โดยตรงเพื่อชักชวนให้องค์กรเหล่านั้น
ซื้อสิ่ 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 จ้างบริ ษทั ฯ ให้
ดําเนิ นการจัดพิมพ์หนังสื อพิมพ์ดงั กล่าว โดยบริ ษทั ฯ ได้ใช้บริ การโรงพิมพ์ในเครื อเนชัน่ ได้แก่ บริ ษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศ
ไทย) จํากัด ในการจัดพิมพ์หนังสื อพิมพ์ดงั กล่าว หลังจากนั้นสํานักพิมพ์เจ้าของสิ่ งพิมพ์ท้ งั 2 ได้ว่าจ้างบริ ษทั ฯ กระจาย
หนังสื อพิมพ์ตามช่องทางการจําหน่ายต่างๆ โดยบริ ษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ ได้แก่ บริ ษทั เอ็นเอ็มแอล จํากัด เป็ นผู้
กระจายหนังสื อให้ ในส่ วนของนิตยสารต่างประเทศนั้น สํานักพิมพ์เจ้าของสิ่ งพิมพ์จะผลิตในต่างประเทศ และจัดส่ งให้แก่ลูกค้า
โดยว่าจ้างบริ ษทั ฯ หรื อผูจ้ ดั ส่ งรายอื่น
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สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาตัวแทนจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์ ต่างประเทศ
ในการเป็ นตัวแทนจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศ บริ ษทั ฯ จะทําสัญญาเป็ นตัวแทนจําหน่ ายกับเจ้าของสิ่ งพิมพ์ซ่ ึ งเป็ น
สํานักพิมพ์ต่างประเทศจํานวนหลายราย โดยส่ วนใหญ่มีระยะเวลา 1 ปี สําหรับสัญญาตัวแทนจําหน่ายนิตยสาร และมีสิทธิต่ออายุ
สัญญาได้ในราคาและเงื่อนไขเดิม สําหรับสัญญาตัวแทนจําหน่ายหนังสื อพิมพ์จะหมดอายุเมื่อมีการยกเลิกสัญญา ทั้งนี้ เจ้าของ
สิ่ งพิมพ์สามารถยกเลิกสัญญาได้ หากกลุ่มบริ ษทั ฯ ทําผิดสัญญา และ/หรื อมีปัญหาด้านการเงิน และ/หรื ออยูใ่ นสถานะล้มละลาย
และ/หรื อเมื่อมีการแจ้งอีกฝ่ ายล่วงหน้า เป็ นต้น โดยบริ ษทั ฯ จะได้รับค่าตอบแทนเป็ นสัดส่ วนของปริ มาณที่จาํ หน่าย และค่า
คอมมิชชัน่ จากการขายสมาชิก
4.2.6 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศ
ยอดการจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศมีความสัมพันธ์กบั การเติบโตของกลุ่มลูกค้าของสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศ ซึ่ งสามารถ
แบ่งได้เป็ น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
ก) กลุ่มนักท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาพักในโรงแรมต่างๆ ทัว่ ประเทศไทย ถือเป็ นกลุ่มลูกค้าหลักในการจําหน่ายหนังสื อพิมพ์
และนิตยสารต่างประเทศของบริ ษทั ฯ จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่าปี 2554 มีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่เข้ามาในประเทศไทยจํานวน 19.1 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.16 ล้านคนจากปี 2553 โดยมีอตั ราเติบโตที่ร้อยละ 19.84
ข) กลุ่มชาวต่ างชาติที่อาศัยในประเทศไทย
ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยเป็ นเวลา 1 เดือนขึ้นไป ถือเป็ นกลุ่มลูกค้าสําคัญที่สนใจอ่านนิตยสารและหนังสื อพิมพ์
ต่างประเทศ จากข้อมูลสํานักตรวจคนเข้าเมือง พบว่าในปี 2554 ชาวต่างชาติที่อาศัยชัว่ คราวในประเทศไทยซึ่ งรวมถึงผูม้ ี
ถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย ผูท้ ี่เข้ามาประกอบธุรกิจ นักการฑูต และข้าราชการ เป็ นต้น มีจาํ นวนรวมทั้งสิ้ น 1,920,194 คน
ซึ่งเพิ่มขึ้น 230,474 คนจากปี 2553 โดยมีอตั ราเติบโต ที่ร้อยละ 13
ค) กลุ่มคนไทยที่ สนใจสิ่ งพิมพ์ ต่างประเทศ
คนไทยกลุ่มวัยทํางานและนักธุ รกิ จซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ มีกาํ ลังซื้ อสู ง และนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไปที่ ให้ความสนใจ
ข่า วสารต่ างประเทศ ถื อ เป็ นกลุ่ ม ลูก ค้าสําคัญ ที่ ส นใจอ่ า นนิ ต ยสารและหนัง สื อ พิม พ์ต่า งประเทศ ซึ่ ง ลูก ค้า กลุ่ ม นี้ มี
แนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่ อยๆ
ในส่ วนสภาวะการแข่งขันของธุรกิจตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศประเภทสมาชิกมีคู่แข่งน้อยราย โดยมีคู่แข่งหลัก
จํานวน 3 ราย ได้แก่ บริ ษทั แมกกาซี น อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) และ
กลุ่มบริ ษทั นิวสเปเปอร์ไดเร็ คท์ จํากัด ส่ วนตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ประเภทแผงหนังสื อหรื อร้านค้า มีคู่แข่งจํานวนหลายราย ซึ่ ง
ประกอบด้วยคู่แข่งที่เป็ นร้านหนังสื อขนาดใหญ่ที่มีจาํ นวนหลายสาขา เช่น บริ ษทั เอเซี ยบุ๊คส์ จํากัด เป็ นต้น และคู่แข่งรายย่อย
อื่นๆ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังต้องร่ วมเผชิญภาวะยอดขายตกลงชัว่ คราวในช่วงเหตุการณ์น้ าํ ท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2554 ซึ่ งส่ งผล
ให้ยอดนักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติที่พาํ นักอาศัยอยูใ่ นไทยมีจาํ นวนลดลง ตามข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่า
เดือนพฤศจิกายนเดือนเดียวจํานวนนักท่องเที่ยวลดลง 1.21 ล้านคน หรื อเท่ากับร้อยละ 17.92%
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4.3 สายธุรกิจบนสื่ อใหม่ (นิวมีเดีย)
ลักษณะของการให้ บริการ
สําหรับการให้บริ การของสายธุรกิจดิจิตอลมีเดียนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 หมวดหลักดังนี้
(1) หมวดดิจิตอลคอนเท็นต์ (Digital Contents)
เนื่องจากการการเกิดขึ้นของอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ได้มีการพัฒนารู ปแบบอย่างรวดเร็ ว ทางกลุ่มมีการนําเสนอ
เนื้อหา (Content) ให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคที่ใช้อุปกรณ์ต่างๆได้มากขึ้น เช่นการพัฒนาเนื้ อหามัลติมีเดียเพื่อผูอ้ ่านหนังสื อผ่าน Tablets
เช่น แอพพลิเคชัน่ Thaicook DIY ที่นาํ เสนอการสอนวิธีการทําอาหารในรู ปแบบมัลติมีเดีย ที่ผอู้ ่านสามารถชมวิธีการทําอาหารใน
รู ปแบบใหม่ และสามารถทําอาหารไปได้พร้ อ มๆ กัน ซึ่ งเนื้ อ หานี้ สามารถเข้าถึ ง ผูบ้ ริ โภคทั้งไทยและต่ างประเทศได้ หรื อ
แอพพลิเคชัน่ Yoga DIY ที่เปลี่ยนการนําเสนอเนื้ อหาจากตัวอักษรมาสู่ มลั ติมีเดีย รู ปแบบวีดีโอ ที่สามารถนําผูฝ้ ึ ก ฝึ กโยคะ
พร้อมๆ เทรนเนอร์ ดว้ ยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ ผ่าน App Store โดยภาพรวมแล้วหมวดดิ จิตอลคอนเท็นต์น้ ี สามารถ
ให้บริ การผ่านช่องทางหลักๆ 3 ช่องทาง คือ
- โทรศัพท์ มือถือ (Feature Phone) ผ่ านบริ การ SMS, MMS และอื่ นๆ
แม้เทคโนโลยีของกลุ่ มนี้ จะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีสมาร์ ทโฟนในอนาคตก็ตาม แต่ผูใ้ ช้สินค้า
ประเภทนี้ ยังมีจาํ นวนอีกมากในประเทศไทย ดังนั้น ตลาดผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้จึงยังไม่สามารถถูกละเลยได้
บริ การที่ทางกลุ่มมีการนําเสนอในปั จจุบนั ได้แก่ บริ การดาวน์โหลด ภาพต่างๆ Theme, mComics,
Wallpaper, Ringtone, SMS Subscription และอื่นๆ
-

สมาร์ ทโฟน (Smart Phone) เช่ น IPhone, Android Phone
ตลาดสมาร์ ทโฟนเป็ นตลาดกลุ่มที่มีศกั ยภาพและมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีมาก โทรศัพท์แบบเดิมๆใน
อดีตจะถูกแทนที่ดว้ ยสมาร์ทโฟน และด้วยคุณลักษณะ (Features) ของโทรศัพท์ทาํ ให้การให้บริ การใน
รู ปแบบสามารถเพิ่มฟั งก์ชนั่ มัลติมีเดียได้มากมาย เช่น บริ การแอพพลิเคชัน่ นิทาน Shelldon ที่นาํ เสนอ
ทั้งภาพและเสี ยงให้แก่ผอู้ ่านได้เพลิดเพลินตามการ์ตูน

-

แท็บเลต (Tables , E-Reader) เช่ น IPad, Galaxy Tab, ฯลฯ
ตลาดแท็บเลตมีการเติบโตและเป็ นที่นิยมอย่างมากในช่วงปี ที่ผ่านมา มีผใู้ ห้บริ การค่ายต่างๆนําเสนอ
เนื้ อ หาในรู ป แบบนี้ เป็ นจํา นวนมาก เช่ น เดี ย วกับ ทางกลุ่ ม ที่ มี ก ารนํา เสนอการอ่ า นหนัง สื อ ผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ บน IPad ผ่าน ระบบปฎิบตั ิการ iOS รวมทั้งระบบปฏิบตั ิการ Android เช่น แอพพลิเคชัน่
Nation Books by NINE ที่ นาํ เสนอการอ่านหนังสื อจากสํานักพิมพ์เนชั่นบุ๊คผ่านทั้งสอง
ระบบปฏิบตั ิการ

(2) หมวดการให้บริ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
ในปี พศ 2554 ทางกลุ่มได้นาํ เสนอการให้บริ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิคส์ ผ่านเว็บไซต์ www.NCoupon.co.th ที่
นําเสนอการให้บริ การขายคูปองออนไลน์รูปแบบใหม่ ซึ่งบริ การดังกล่าวได้รับการตอบรับและมีสมาชิกเป็ นจํานวนมาก สําหรับ
แผนการดําเนินธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิคส์ในปี 2555 ทางกลุ่มจะดําเนินการต่อยอดธุรกิจจากฐานสมาชิกที่มีอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป ทั้งนี้จากแนวโน้มในการดําเนินธุรกิจออนไลน์ในต่างประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรม
หนังสื อมี การเติ บโตที่ ดีมาก โดยปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคให้ไปสนใจการซื้ อหนังสื อผ่านช่ องทางออนไลน์ การอ่านออนไลน์ และ
ดิจิตอลบุ๊คผ่านแอพพลิเคชัน่ ต่างๆมากขึ้น ดังนั้นจากฐานลูกค้าของเว็บไซต์ www.NCoupon.co.th เป็ นช่องการที่ดีในการขยาย
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ฐานจากการขายเพียงดีลพิเศษ พัฒนาไปสู่ การขายสิ นค้าออนไลน์โดยเริ่ มต้นจากสิ นค้าในกลุ่มเนชัน่ เช่น หนังสื อ สมาชิกรายปี
และอื่นๆ อีกมากมาย
และด้วยพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ เข้าถึ งเทคโนโลยีและรั บรู้ ถึงการใช้
เทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว การสร้างกลุ่มเครื อข่ายสําหรับผูร้ ักการอ่านการ์ตูนที่มีสาระจะเป็ นส่ วนสนับสนุนคอนเท้นต์
ต่างๆที่มีในกลุ่มเนชัน่ ผูอ้ ่านการ์ ตูนไม่เพียงสนใจแต่หนังสื อการ์ ตูน แต่ยงั สนใจสิ นค้าและคอนเท้นต์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับตัวการ์ ตูน
นั้นๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางกลุ่ม NINE จึงริ เริ่ มแนวคิดการสร้างกลุ่มเครื อข่ายของคนรักการ์ ตุนและเครื อข่ายการผูอ้ ่านหนังสื อ
เพื่อศูนย์กลางในการสื่ อสารกับลูกค้า ทั้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมบันเทิง การอ่านหนังสื อการ์ ตูนออนไลน์ และ ไลฟ์ สไตล์ต่างๆ
รวมทั้ง มัลติมีเดียมากมายผ่านช่องทางเว็ปไซต์ โดยคาดว่าจะมีสมาชิ กให้คนรักการ์ ตูนและผูอ้ ่านหนังสื อทัว่ ประเทศให้ความ
สนใจติดตามและจะแล้วเสร็ จภายใน ปี พ.ศ 2555
4.4 ธุรกิจการผลิตรายการการ์ ตูนและรายการที่เกีย่ วข้ องกับเยาวชนเพือ่ แพร่ ภาพผ่ านสื่ อโทรทัศน์
4.4.1 สภาวะตลาด
จากตัวเลขที่มีการสํารวจใน 5ปี ที่ผา่ นมา มีการขยายตัวของจานดาวเทียม ที่ปี 2549 มีแค่ 6 แสนจาน แต่ปัจจุบนั มีถึง 8
ล้านจาน รวมถึงธุ รกิจเคบิลทีวี ก็โตอย่างต่อเนื่ องเช่นกัน โดยมีถึง 2.6 ล้านครัวเรื อน และเมื่อรวมครัวเรื อนที่สามารถรับชม
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมและเคเบิลทีวี ก็สามารถเข้าถึงบ้านได้ถึง 11 ล้านครัวเรื อนและคิดเป็ น 50 % ของครัวเรื อนในประเทศไทย
ประกอบกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของจํานวนช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่คาดว่าน่าจะอยูป่ ระมาณ 200-300 ช่อง และโฆษณา
ผ่านสื่ อเคเบิลและทีวีดาวเทียมในปี 2554 ที่มีมูลค่าถึง 2,700 ล้านบาท โดยเติบโตขึ้นมา 240% เทียบกับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมโฆษณา 3.59% เมื่อเทียบกับปี 2553 (ข้อมูล จาก Nielsen 2012)
4.4.2 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
พื้นฐานของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ที่อยูใ่ นธุรกิจสิ่ งพิมพ์ ในขณะที่พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไป ทางกลุ่มบริ ษทั ฯ
จึงรุ กเข้ามาในธุ รกิจ Broadcast เพื่อก้าวทันผูบ้ ริ โภค รวมถึงยังเป็ นช่องทางในการส่ งเสริ มธุ รกิจสิ่ งพิมพ์ที่มีอยู่ รวมถึงการวาง
แนวทางธุ รกิจในอนาคตเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างครบวงจร โดยมีแผนจัดทําช่องโทรทัศน์ดาวเทียมผ่านระบบ C Band
สําหรับเด็กวัย 4-12 ปี โดยเน้นการทํารายการเด็กให้มีความสนุก ได้สาระ อย่างสร้างสรรค์ โดยตั้งพันธกิจไว้ว่าจะเป็ น “Kid’s
better TV for a better world tomorrow” ประกอบกับความเชื่อที่วา่ ทีวีเป็ นผูป้ กครองคนที่สามของเด็กรองจากพ่อแม่ และครู จึง
ทําให้เกิดความหลากหลายด้วยวิธีการนําเสนอและสื่ อสารกับเด็ก ทั้งนี้ยงั มีการคัดกรองรายการที่เหมาะสมกับเด็กวัยต่างๆที่รวม
เอาทั้งความบันเทิงและสาระความรู้มาอยูด่ ว้ ยกันอย่างลงตัว
4.5 ธุรกิจการบริหารตัวการ์ ตูน (Character Management)
4.5.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
กลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจเป็ นตัวแทนลิขสิ ทธิ์ของตัวการ์ตูนต่างๆ ที่มีชื่อเสี ยงและได้รับความนิยมจากต่างประเทศ เพื่อ
มาบริ หารสิ ทธิ์ ของตัวการ์ ตูนนั้นๆ ให้กบั ผูผ้ ลิตสิ นค้าที่สนใจซื้ อลิขสิ ทธิ์ และนําไปผลิ ตเป็ นสิ นค้าต่างๆ สําหรับจัดจําหน่ าย
ภายในประเทศไทย รวมถึงเจ้าของผลิตภัณฑ์ และห้างค้าปลีก ที่สนใจซื้ อลิขสิ ทธิ์ ไปเพื่อกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย นอกจากนี้ ยงั
รวมถึงการทําการตลาดเพื่อส่ งเสริ มให้ตวั การ์ ตูนต่างๆ ที่บริ ษทั ฯดูแลอยูใ่ ห้เป็ นที่รู้จกั และได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลายมาก
ยิง่ ขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็ นการสนับสนุนให้สินค้าลิขสิ ทธิ์ต่างๆ เกิดการบริ โภคมากขึ้น ส่ งผลให้มียอดขายที่ดี และเติบโตขึ้น
ตามลําดับ ซึ่ งบริ ษทั ฯจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาในรู ปแบบของค่าลิขสิ ทธิ์ นัน่ เอง ณ ปั จจุบนั ตัวการ์ ตูนลิขสิ ทธิ์ ที่บริ ษทั ฯ
ได้รับสิ ทธิ์ในการเป็ นตัวแทนสําหรับประเทศไทย มีดงั นี้
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1 CANIMALS (แคนนิมอลส์ )
CANIMALS เป็ นตัวการ์ตูนที่มีตน้ กําเนิดจากประเทศเกาหลีใต้ เป็ นตัวการ์ ตูนที่ได้รับความนิยมมากในประเทศเกาหลี
ใต้เอง และประเทศต่างๆในแถบยุโรป รวมถึงตะวันออกกลาง เนื่องจากความน่ารัก และโดดเด่นด้วยรู ปแบบตัวการ์ ตูนที่แตกต่าง
จากตัวการ์ ตูนอื่นๆที่มีอยู่ในตลาดปั จจุบนั รวมถึงมีแอนนิ เมชัน่ ที่มีความสนุ กสนาน รวมถึงสิ นค้าเมอร์ แชนไดส์ ที่มีคุณภาพ
ดีไซน์สวยงาม ที่ยงิ่ ช่วยส่ งเสริ มให้ CANIMALS เป็ นที่รู้จกั และได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้ าหมายเป็ นอย่างดี
1.2 YOO-HOO AND FRIENDS (ยูฮูแอนด์ เฟรนด์ )
YOO-HOO AND FRIENDS เป็ นตัวการ์ ตูนที่มีตน้ กําเนิดจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่ งได้รับความนิยมมาจากสิ นค้าตุ๊กตา
ผ้าขน ที่ปัจจุบนั มีการจําหน่ายที่กระจายไปมากกว่า 50 ประเทศทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย นอกจากนี้ YOO-HOO AND
FRIENDS ยังได้พฒั นาในส่ วนของแอนนิเมชัน่ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูท้ ี่ชื่นชอบ และหลงรักตัวการ์ ตูนฯดังกล่าว
โดยเนื้ อหาในการ์ ตูนแอนนิ เมชัน่ ได้สอดแทรกแง่คิดในเรื่ องของมิตรภาพ ความสามัคคี ความเสี ยสละ รวมถึงการให้ความรู้
เกี่ ยวกับสัตว์ประเภทต่างๆ โดยใช้เป็ นตัวการ์ ตูนในเรื่ อง ซึ่ งจะมี การสรุ ปตอนท้ายเรื่ องว่าตัวการ์ ตูนแต่ละตัว มีที่มาจากสัตว์
ประเภทใด ซึ่งเป็ นประโยชน์สาํ หรับผูช้ ม
4.5.2. ลูกค้ ากลุ่มเป้ าหมาย
ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายของธุรกิจลิขสิ ทธิ์แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก คือ
 กลุ่มบริ ษท
ั ผูผ้ ลิตสิ นค้าประเภทต่างๆ
 กลุ่มบริ ษท
ั เจ้าของผลิตภัณฑ์
 กลุ่มห้างสรรพสิ นค้า และห้างค้าปลีก
โดยกลุ่มเป้ าหมายเหล่านี้ มีความต้องการที่จะนําลิขสิ ทธิ์ไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน คือ ต้องการซื้อลิขสิ ทธิ์ไปเพือ่ เพิ่ม
มูลค่าให้กบั สิ นค้า หรื อ ผลิตภัณฑ์ของตนเอง ให้มีความโดดเด่น และแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด ซึ่งคาดหวังให้ยอดขายของ
ตนเองเติบโตมากยิง่ ขึ้น
4.5.3. การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
สําหรับการช่องทางการจัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ตวั การ์ตูนต่างๆ นั้น ทางบริ ษทั ฯ มุ่งเน้นที่จะเข้าไปนําเสนอลิขสิ ทธิ์ให้กบั
บริ ษทั ผูผ้ ลิต, เจ้าของผลิตภัณฑ์ และห้างค้าปลีกโดยตรง เพราะลักษณะของธุรกิจลิขสิ ทธิ์น้ นั แตกต่างจากสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
ทัว่ ไป
4.5.4. กลยุทธ์ การแข่ งขัน
1) คัดเลือกตัวการ์ตูนลิขสิ ทธิ์ที่โด่งดัง และได้รับความนิยมในต่างประเทศ
2) คัดเลือกตัวการ์ ตูนลิขสิ ทธิ์ ที่มีแอนนิ เมชัน่ เพราะเป็ นตัวช่วยสําคัญที่จะทําให้ตวั การ์ ตูนลิขสิ ทธิ์ นั้นๆ เป็ นที่รู้จกั ใน
วงกว้างอย่างรวดเร็ ว
3) ใช้สื่อจากกลุ่มบริ ษทั ในเครื อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ตวั การ์ตูนลิขสิ ทธิ์
4) สร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดที่โดดเด่น และแตกต่างเพื่อให้ผบู้ ริ โภครู้จกั และเกิดการจดจําตัวการ์ตูนให้มากขึ้น
5) การหาคู่คา้ ที่มีศกั ยภาพ เพื่อช่ วยประชาสัมพันธ์ตวั การ์ ตูนผ่านทางการทํารายการส่ งเสริ มการขาย และกิ จกรรม
ทางการตลาดอื่นๆ
6) จัดอีเว้นท์ และ School Tour เพื่อแนะนํา และประชาสัมพันธ์ตวั การ์ ตูนกับผูบ้ ริ โภคโดยตรง ซึ่ งเป็ นการเปิ ดโอกาส
ให้ผบู้ ริ โภคได้สมั ผัสตัวการ์ตูนอย่างใกล้ชิด จนเกิดการยอมรับ
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4.5.5. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันในธุรกิจบริหารลิขสิ ทธิ์
ธุรกิจลิขสิ ทธิ์เป็ นธุรกิจที่มีความน่าสนใจ เนื่องมาจากตัวเลขรวมในตลาดที่มีมูลค่าสูง และยังมีอตั ราการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องในทุกๆปี ซึ่งปั จจุบนั มีคแู่ ข่งที่มีความได้เปรี ยบในการดําเนินธุรกิจเป็ นตัวแทนลิขสิ ทธิ์จาํ นวนมาก เพราะตัวการ์ตูนที่ทาง
คู่แข่งได้รับสิ ทให้ดูแลเป็ นที่รู้จกั และได้รับความนิยมในระดับนานาชาติ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) ตัวการ์ตูนจากค่ายยักษ์ใหญ่ฝั่งอเมริ กา และประเทศญี่ปุ่น อาทิเช่น วอลท์ดิสนีย,์ วอร์เนอร์สบรอส, มาร์เวลล์ ซาน
ริ โอ้ , โดราเอมอน, ดราก้อนบอล, อุลตร้าแมน, อาราเล่, นารู โตะ และอื่นๆ
2) เพราะตัวการ์ตูนเหล่านี้ถือเป็ นตัวการ์ตูนที่มีความคลาสสิ ค โด่งดังมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปั จจุบนั บวกกับความ
แข็งแกร่ งของแผนการตลาดที่ชดั เจน, แม่นยํา และที่สาํ คัญมีความต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ดังจะเห็นได้
จาก มีการออกอากาศแอนนิเมชัน่ ทางโทรทัศน์, มีภาพยนตร์แอนนิเมชัน่ เข้ามาฉายที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทุก
ปี รวมไปถึงการจัดอีเว้นท์ที่ยงิ่ ใหญ่ สิ่ งเหล่านี้ยงิ่ ตอกยํ้าภาพความสําเร็ จของตัวการ์ตูนนั้นๆ ในสายตาของ
ผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
3) ในเชิงของสิ นค้าลิขสิ ทธิ์ตวั การ์ตูนชื่อดัง สาเหตุที่ยงั คงได้รับความนิยมจากผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่อง เพราะทางค่าย
การ์ตูนยักษ์ใหญ่ต่างๆ ได้มีการพัฒนากราฟฟิ คอาร์ทเวิร์คของตัวการ์ตูนเหล่านั้นให้มีความทันสมัย หลากหลาย
ตอบโจทย์ได้ทุกกลุ่มเป้ าหมายตั้งแต่แรกเกิด จนถึงวัยทํางาน ก็เป็ นส่ วนสําคัญที่ทาํ ให้ผปู้ ระกอบการต่างๆ
เล็งเห็นโอกาสในการทําธุรกิจจากการซื้อสิ ทธิ์เพื่อมาผลิตเป็ นสิ นค้า และทํารายการส่ งเสริ มการขายต่างๆ มากมาย
ดังที่ได้เห็นสิ นค้าในตลาด
4) เนื่องจากมูลค่ารวมของตลาดลิขสิ ทธิ์ในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึงหมื่นล้านบาท ทําให้มีผสู้ นใจที่จะเข้ามาขอแชร์
เม็ดเงินที่ได้จากค่าลิขสิ ทธิ์เป็ นจํานวนมาก ไม่เว้นแม้กระทัว่ ตัวการ์ตนู ที่ผลิตโดยบริ ษทั คนไทย อาทิเช่น ก้าน
กล้วย, ปั งปอนด์, เชลล์ดอน, เบริ์ ดแลนด์, Bloodly Bunny, Unsleep Sheep ฯลฯ
โดยภาพรวมจะเห็นได้ชดั เจนว่าการแข่งขันในธุรกิจลิขสิ ทธิ์ในประเทศไทยมีสูง แต่กย็ งั มีช่องทางที่จะหารายได้จาก
ธุรกิจลิขสิ ทธิ์ หากเรามีตวั การ์ตูนที่มีศกั ยภาพ บวกกับการทําการตลาดที่ชดั เจน แม่นยํา รวมถึงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ตวั
การ์ตูนอย่างต่อเนื่อง และสมํ่าเสมอ เพื่อทําให้ได้รับการยอมรับ และสร้างความมัน่ ใจในตัวการ์ตูนจากกลุ่มลูกค้าที่เป็ นผูผ้ ลิต,
เจ้าของผลิตภัณฑ์ และห้างสรรพสิ นค้า/ห้างค้าปลีก ซึงนี่กเ็ ป็ นส่ วนสําคัญที่ช่วยสนับสนุนส่ งเสริ มให้ตวั การ์ตูนเหล่านั้นเป็ นที่
รู้จกั และนิยมมากขึ้นในหมู่ผบู้ ริ โภคนัน่ เอง
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5.

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินหลักที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ใช้ในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 มีดงั นี้

5.1

ทรัพย์สินหมุนเวียน

5.1.1 ลูกหนี้การค้า
ในการจัดจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการให้สินเชื่อโดยเฉลี่ยเป็ นระยะเวลา 90 วัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
และ 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มียอดลูกหนี้การค้าหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญและค่าเผื่อสิ นค้ารับคืนจํานวน 91.08 และ 103.10 ล้าน
บาท ตามลําดับ ซึ่งในปี ดังกล่าวกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญจํานวน 5.07 และ 4.32 ล้านบาท ตามลําดับ โดย
มีนโยบายคือ ประเมินเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 1 ของยอดขายในแต่ละเดือน ประกอบกับการพิจารณาประวัติการชําระหนี้ และการ
คาดการณ์เกี่ ยวกับการชําระหนี้ ในอนาคตของลูกค้า นอกจากนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังมีการตั้งค่าเผื่อสิ นค้ารับคืนในการขายพ็อค
เก็ตบุ๊คส์ สื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชน และหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 มี
จํานวน 10.49 และ 10.17 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งมีนโยบายคือ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะตั้งค่าเผื่อสิ นค้ารับคืนโดยใช้สัดส่ วนร้อยละของ
จํานวนสิ นค้ารับคืนในอดีตย้อนหลัง 12 เดือนต่อจํานวนสิ นค้าที่ขายทั้งหมด โดยลูกหนี้ การค้าส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ น
ลูกหนี้ การค้าประเภทตัวแทนขาย หรื อร้านหนังสื อขนาดใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมานาน และมีการค้าขายอย่างสมํ่าเสมอ และ
กรณี ที่เป็ นลูกค้าใหม่ บริ ษทั ฯ ต้องให้ตวั แทนจําหน่ายดังกล่าววางประกันค่าสิ นค้าตามนโยบายบริ ษทั ฯ
5.1.2 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือของกลุ่มบริ ษทั ฯ คือ สื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทต่างๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินค้า
คงเหลือหลังหักค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย จํานวน 68.79 และ 94.30 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งทางกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีการพิจารณาค่าเผื่อ
สิ นค้าล้าสมัย จํานวน 67.20 และ 60.12 ล้านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 49.42 และ 38.93 ของสิ นค้าคงเหลือ ตามลําดับ
โดยมีนโยบายคือ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะตั้งค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ขึ้น
ไปและผลิตครบชุดแล้ว และของสิ นค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 3 ปี ขึ้นไปแต่ยงั ผลิตไม่ครบชุด อย่างไรก็ตาม สิ นค้าที่ต้ งั ค่าเผื่อ
สิ นค้าล้าสมัยแล้วยังสามารถจําหน่ายได้ตามปกติ
5.2

ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน

5.2.1 อุปกรณ์
อุปกรณ์ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย ส่ วนปรั บปรุ งสิ นทรั พย์ที่เช่ า ยานพาหนะ เครื่ องตกแต่ ง ติ ดตั้งและอุปกรณ์
สํานักงาน รวมถึงสิ นทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของ
อุปกรณ์ที่มีมูลค่าสุ ทธิ จาํ นวน 5.13 และ 4.54 ล้านบาท ตามลําดับ และมีค่าเสื่ อมราคาสะสมจํานวน 9.15 และ 10.68 ล้านบาท
ตามลําดับ ซึ่ งค่าเสื่ อมราคาดังกล่าวคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณตามแต่ละสิ นทรัพย์แต่ละ
รายการเป็ นเวลา 5 ปี นอกจากนี้ ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นไม่ติดภาระผูกพันใดๆ
5.2.2 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ คือ ค่าลิขสิ ทธิ์ ในการผลิตและจัดจําหน่ ายสื่ อสิ่ งพิมพ์
ประเภทต่างๆ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ประเภททรัพย์สิน
ค่าลิขสิ ทธิ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

มูลค่าบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) ณ วันที่
31 ธ.ค. 2553
31 ธ.ค. 2554
27.19
37.40
0.04
1.58
27.23
38.98

กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายการตัดจําหน่ายค่าลิขสิ ทธิ์โดยพิจารณาจากจํานวนที่สูงกว่าระหว่างวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 3
ปี ซึ่ งเป็ นค่าเฉลี่ยอายุสัญญาลิขสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ และการคํานวณตามจํานวนเล่มของสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่จาํ หน่ายได้ภายใต้สัญญา
ลิขสิ ทธิ์น้ นั โดยเริ่ มตัดจําหน่ายเมื่อผลิตสิ่ งพิมพ์เรี ยบร้อยแล้ว ในส่ วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริ ษทั ฯ ตัดจําหน่ายโดยวิธี
เส้นตรงเป็ นระยะเวลา 5 ปี
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังเป็ นเจ้าของหัวนิตยสารการ์ ตูน “Boom” “Jiro” และ “Disney & Me” ซึ่ งได้มีการจดทะเบียน
กับสํานักหอสมุดแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมเรี ยบร้อยแล้ว
5.2.3 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 บริ ษทั ฯ มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (“NED”)
บริ ษทั เอ็นคูปอง จํากัด(“N Coupon”) และกิจการที่ควบคุมร่ วมกันคือ บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (“NEE”)
รวมจํานวน 3 บริ ษทั ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
ทุนชําระแล้ว
สัดส่ วนเงิน
จํานวนคณะกรรมการตัวแทน มูลค่าเงินลงทุนด้วยวิธีราคาทุน
บริ ษทั
ผูล้ งทุน
(ล้านบาท)
ลงทุน(ร้อยละ)
/ คณะกรรมการทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
NED
41.25
บริ ษทั ฯ
99.99
5/5
25.36
N Coupon
1.00
บริ ษทั ฯ
99.98
2/2
1.00
ก
NEE
50.00
บริ ษทั ฯ
49.99
3/6
25.05
รวม
51.41
ก
หมายเหตุ: NEE บันทึกเงินลงทุนด้วยวิธีราคาทุนเป็ นสัดส่ วนตามร้อยละของเงินลงทุน
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิจการร่ วมค้าในอนาคต โดยพิจารณาจากปั จจัยหลักๆ
เช่น
1)
2)
3)
4)

มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้
ผลตอบแทนจากการลงทุน
สถานะทางการเงินของบริ ษทั ที่จะลงทุน
ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง

อย่างไรก็ตาม โครงการลงทุนของบริ ษทั ฯ ต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ที่ประชุมผู้
ถือหุ ้น ตามขอบเขตอํานาจการอนุมตั ิที่บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดไว้ และตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการ กลต. และ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะส่ งผูแ้ ทนบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมบริ หารงานและดูแลการ
ดําเนิ นธุรกิจ ตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้มอบหมาย โดยบุคคลนั้นจะต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้งในทางธุรกิจ
กับบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อกิจการร่ วมค้านั้นๆ
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5.3

อาคารและสํานักงาน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้ในการดําเนินงาน ดังนี้






เช่าสําหรับเป็ นสํานักงาน ที่อาคารเนชัน่ 1 ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 4 บางส่ วน และ ชั้นที่ 11 จากบริ ษทั ช. ชนะอนันตพาณิ ชย์
จํากัด รวมพื้นที่ประมาณ 1,190.88 ตารางเมตร เป็ นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 30 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2554
และบริ ษทั สามารถต่ออายุได้อีก 1 ปี ภายใต้เงื่อนไขเดิม บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การต่อสัญญาเช่าพื้นที่สาํ นักงานที่จะหมดใน
ปี 2555 โดยทําการย้ายสํานักงานจากอาคารเนชัน่ 1 มาที่ อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 29 เลขที่ 1858/123-124
ถนนบางนา-ตราด กรุ งเทพฯ รวมพื้นที่ประมาณ 735.93 ตารางเมตร ระยะเวลาการเช่า 2 ปี และสามารถต่อสัญญา
เช่าเพิ่มได้อีก 3 ปี +3+3
เช่าสําหรับเป็ นคลังสิ นค้า อาคารเลขที่ 42/8 ถนนบางนา-ตราด กม. 4 หมู่ 10 แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ จาก
บริ ษทั โชติชยั วรกุล จํากัด ซึ่ งมีพ้ืนที่ประมาณ 1,800 ตารางเมตร เป็ นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2556 และสามารถขอต่อสัญญาเช่าได้
เช่าสําหรับเป็ นคลังสิ นค้า อาคารเลขที่ 69/10-11 หมู่ที่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี นคริ นทร์ ตําบลบางแก้ว อําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จากบริ ษทั สานณรงค์ จํากัด ซึ่ งมีพ้ืนที่ประมาณ 1,360 ตารางเมตร เป็ นเวลา 3 ปี
ตั้งแต่วนั ที่ 10 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2557 และสามารถขอต่อสัญญาเช่าได้
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6. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มี -

43

บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

7. โครงสร้ างเงินทุน
7.1 หลักทรัพย์ ของบริษัท
(1) ทุน
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 85,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 85,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ทุนที่เรี ยกชําระแล้ว จํานวน 85,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 85,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ 10 รายแรก และสัดส่ วนการถือหุน้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน 6 กุมภาพันธ์ 2555
ลําดับ
กลุ่มผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้นทีถ่ ือ
1 บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
66,694,076
2 นายเชาวร์ โลห์สถาพรพิพิธ
1,816,100
3 นางศิริวรรณ จึงธีรพานิช
1,200,000
4 นางสาวสุทธาพัฒน์ อมรเรื องตระกูล
1,000,000
5 นายสุทธิชยั แซ่หยุน่
768,424
6 พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ
189,568
170,000
7 นางสุปรี ดา ศรี ศุภรพันธ์
8 นางธนนณัฐฐ์ ติณณาวิมุตจิต
159,000
9 นายมงคล ชาญไพบูลย์รัตน์
153,500
10 นายเอกวุฒิ เนื่องจํานงค์
126,315
อื่น ๆ
12,723,017
รวม
85,000,000

ร้ อยละ
78.46%
2.14%
1.41%
1.18%
0.90%
0.22%
0.20%
0.19%
0.18%
0.15%
14.97%
100.00%

หมายเหตุ
 กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ที่จดั อยูใ่ นกลุ่มเดียวกันและออกเสี ยงไปในทางเดียวกันได้แก่ บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ ซึ่งมีนายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั อีก 1 ราย นัง่ ดํารงตําแหน่ง
เป็ นประธานกรรมการและกรรมการบริ หาร
 ประเภทผูถ้ ือหุน้
ผู้ถือหุ้นแบ่ งตามสั ญชาติ
จํานวนราย
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
สัญชาติไทย
1,013
84,859,173
99.83
ผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ
9
140,827
0.17
รวมทั้งสิ้ น
1,022
85,000,000
100.00
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7.3 นโยบายจ่ ายเงินปันผลของบริษทั และบริษัทย่ อย
ในกรณี ปกติที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีความจําเป็ นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรื อขยายกิจการและมีกระแสเงินสดเพียงพอ
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลสําหรับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิของแต่ละบริ ษทั
(ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ที่จาํ เป็ นและเหมาะสม ทั้งนี้
อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยูก่ บั ความจําเป็ นและความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การดําเนินการ
ดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ื อหุ ้น ทั้งนี้ มติ ของคณะกรรมการบริ ษทั ที่ อนุ มตั ิ ให้จ่ายเงินปั นผลจะต้องถูก
นําเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจอนุมตั ิให้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
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8. การจัดการ
โครงสร้างการจัดการ ณ กุมภาพันธ์ 2555
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
สํานักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้อํานวยการ
(นางเกษรี กาญจนะวณิชย์ )

กรรมการผู้จดั การ

รองกรรมการผู้อํานวยการ

(น.ส. นันทพร วงษ์ เชษฐา )

(นายศิวะพร ชมสุวรรณ)

ฝ่ ายบรรณาธิการ
พ็อกเก็ตบุ๊คส์และหนังสือสําหรับ
เด็กและเยาวชน

ฝ่ ายขายและการตลาด

ฝ่ ายธุรกิจสื่อใหม่

ฝ่ ายคลังสินค้ า

ฝ่ ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
(นางสาวบุญพา แซ่เบ๊ )
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8.1 โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุ ด คือ คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการ
บริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษัท
ณ เดือนมีนาคม 2555 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ง
1. นายธนะชัย สันติชยั กูล
ประธานกรรมการ
2. นางเกษรี กาญจนะวณิชย์
กรรมการ
3. นางสาวนันทพร วงษ์เชษฐา
กรรมการ
4. นายเสริ มสิ น สมะลาภา
กรรมการ
5. นางสาวมัธยา โอสถานนท์
กรรมการ
6. นายพนา จันทรวิโรจน์
กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายกรี ธา มติธนวิรุฬห์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางนงนุช พุม่ ผล เป็ นเลขานุการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั ได้ผา่ นหลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยครบทุกท่านแล้ว
หมายเหตุ : นายสาคร สุ ขศรี วงศ์ กรรมการอิสระ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 29 กุมภาพันธ์
2555 ขณะนี้อยูใ่ นขั้นตอนของกระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระมาดํารงตําแหน่งแทน
การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ณ ปี 2554 และ 2553 ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และผูถ้ ือหุน้ ที่อยูภ่ ายใต้มาตราดังกล่าวดังนี้
จํานวนหุน้
หมายเหตุ
ชื่อ-นามสกุล
31 ธ.ค. 2554
31 ธ.ค. 2553 จํานวนหุน้ เพิ่ม(ลด)
ระหว่างปี (หุน้ )
1. นายธนะชัย สันติชยั กูล
16,209
16,209
รวมการถือหุน้ ของคู่สมรส
2. นางเกษรี กาญจนะวณิชย์
1,214
1,214
3. นางสาวนันทพร วงษ์เชษฐา
4. นายเสริ มสิ น สมะลาภา
5. นางสาวมัธยา โอสถานนท์
6. นายพนา จันทรวิโรจน์
7. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
8. นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
9. นายกรี ธา มติธนวิรุฬห์
-
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กรรมการผู้มีอาํ นาจผูกพันตามหนังสื อรับรองบริษัทฯ
นายธนะชัย สันติชยั กูล หรื อ นางสาวมัธยา โอสถานนท์ คนใดคนหนึ่งลงนามร่ วมกับนางเกษรี กาญจนะวณิ ชย์ หรื อ นางสาว
นันทพร วงษ์เชษฐา คนใดคนหนึ่ง รวมเป็ นสองคนพร้อมประทับตราบริ ษทั
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
1. กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ด้วยความซื่อสัตย์ สุ จริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
2. ทําหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั เช่ น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์
เป้ าหมายทางการเงิน ความเสี่ ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกํากับ ควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่าย
จัดการดําเนิ นงานตามนโยบายและแผนงานที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงสุ ดให้แก่กิจการและความมัง่ คัง่ สูงสุ ดให้แก่ผถู้ ือหุน้ (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth)
3. จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ของบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว พร้อมทบทวน
นโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
4. ส่ งเสริ มให้จดั ทําจริ ยธรรมธุรกิจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้าน
จริ ยธรรม ที่บริ ษทั ใช้ในการดําเนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมดังกล่าวอย่างจริ งจัง
5. พิจารณาเรื่ องความขัดแย้งของผลประโยชน์ อย่างรอบคอบ พิจารณาการทํารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์
โดยมีแนวทางที่ชดั เจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวมเป็ นสําคัญ สําหรับผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะไม่มี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจ พร้อมทั้งกํากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการและการเปิ ดเผย
ข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่ งใส
6. จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดําเนิ นงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและนโยบาย และ
จัดให้มีบุคคลหรื อหน่ วยงานที่เป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว
และมีการทบทวนระบบต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ
7. กําหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็ นผู้
ปฏิบตั ิตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็ นประจํา จัดให้มีการทบทวนระบบหรื อประเมินประสิ ทธิ ภาพ
ของการจัดการความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ และในทุก ๆระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ ยงมีการเปลี่ยนแปลงภายในทิศทางที่
กําหนด ตลอดจนให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติต่าง ๆ
8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรื อบุคคลใด เพื่อทําหน้าที่ช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริ หารงานของบริ ษทั ในเรื่ องที่เป็ น
สาระสําคัญภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกําหนดค่าตอบแทนของ
คณะอนุ ก รรมการหรื อ บุ ค คลดัง กล่ า ว หรื อ มอบอํา นาจเพื่ อ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการหรื อ บุ ค คลดัง กล่ า วมี อ ํา นาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั อาจยกเลิก เพิก
ถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขอํานาจนั้น ๆ ได้
ทั้งนี้การมอบอํานาจแก่คณะอนุกรรมการหรื อบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอํานาจที่ทาํ ให้คณะอนุกรรมการ
หรื อบุคคลดังกล่าว หรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากคณะอนุกรรมการหรื อบุคคลดังกล่าว สามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั
ย่อย รวมทั้งกําหนดให้ต้องขอความเห็ นชอบจากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นในการทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และการได้มาหรื อ
จําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อ
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ตลาดหลักทรั พ ย์ฯ ในกรณี ที่ก ารดํา เนิ น การเรื่ อ งใดที่ ก รรมการท่ า นใดหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ความขัด แย้ง (ตามประกาศ
สํานักงาน กลต. และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ) มีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งนั้นไม่มีสิทธิออกเสี ยงหรื ออํานาจอนุมตั ิการดําเนินการในเรื่ องดังกล่าว
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณามอบอํานาจให้แก่คณะอนุ กรรมการหรื อบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นในการทํา
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินงานและการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยได้มีการกําหนดขอบเขตและวงเงินในแต่ละ
ระดับอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ไม่มีการมอบอํานาจในลักษณะไม่จาํ กัดวงเงินแต่อย่างใด
9. จัดทํารายงานคณะกรรมการประจําปี และรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมา เพื่อนําเสนอต่อผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายกรี ธา มติธนวิรุฬห์

กรรมการตรวจสอบ

3. นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร และนาย กรี ธา มติธนวิรุฬห์ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของ
บริ ษทั ฯ
โดยมี นางนงนุช พุม่ ผล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจําปี ) ที่ถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั อย่าง
เพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2. สอบทานให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ
รวมทั้งพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการประเมินความเสี่ ยง การบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ
4. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประสานงานกับ
ผูส้ อบบัญชี เกี่ ยวกับวัตถุประสงค์ในการดําเนิ นการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปั ญหาที่ พบระหว่างการ
ตรวจสอบ และประเด็นที่ผสู้ อบบัญชีเห็นว่าเป็ นสาระสําคัญ รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลในการเข้าทํารายงานดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน
ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
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7. จัดทํารายงานผลการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
 ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 ความเห็นชอบหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
 รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
8. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบตั ิ หน้าที่ ดงั กล่ าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมี ความรั บผิดชอบต่ อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรงและ
คณะกรรมการของบริ ษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอดส่ องดูแล ฝ่ ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดเตรี ยมงบการเงินของบริ ษทั
และผูส้ อบบัญชี ภายนอกมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ
ร่ วมกันว่าฝ่ ายจัดการ ผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี ภายนอกมีทรัพยากรและเวลาตลอดจนข้อมูลความรู้เรื่ องบัญชี การ
ตรวจสอบ ระบบควบคุมภายในและกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั มากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนั้น
บทบาทการสอดส่ องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ให้ประกันเป็ นพิเศษในงบการเงินและข้อมูลการเงินที่บริ ษทั นําเสนอ
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และบุคคลอื่นๆ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และคุณสมบัติ
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อ บทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม มีความเป็ นอิสระจาก
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ และ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ไม่มีความสัมพันธ์อนั อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน
ทั้งนี้นิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั เท่ากับข้อกําหนดขั้นตํ่าของสํานักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ
กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละหนึ่ งของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องตาม
มาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึ กษาด้านอื่นใดที่ได้รับผลตอบแทนประจํา
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ
ของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการ
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3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

แต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึ งกรณี ที่กรรมการอิ สระเคยเป็ นข้าราชการหรื อที่ ปรึ กษาของส่ วน
ราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่ วนได้เสี ยทางการเงินหรื อผลประโยชน์อื่นๆ
ในการบริ หารจัดการ ทั้งในทางตรงหรื อทางอ้อมกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผู้
มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรื อไม่เป็ นหรื อ
เคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2
ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
กรรมการอิสระจะต้องไม่ทาํ การเป็ นตัวแทนอย่างเปิ ดเผยหรื ออย่างไม่เปิ ดเผยของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูถ้ ือหุน้ ใดซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่คนใดหรื อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใดของบริ ษทั
กรรมการอิสระจะต้องทําหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรื อญาติ
กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การของนิติบุคคลที่
เป็ นสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับ
การแต่งตั้ง
กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย
ที่ปรึ กษาทางการเงิน หรื อผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จาก บริ ษทั ฯ บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผใู้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
เป็ นนิ ติบุคคล ให้รวมถึ งการเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายที่ มีนัย ผูม้ ี อ าํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริ การทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ ้นส่ วนที่มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั

ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องเป็ นผูท้ ี่ผา่ นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้
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คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ ง

นายธนะชัย สันติชยั กูล

ประธานกรรมการบริ หาร

นางเกษรี กาญจนะวณิ ชย์

กรรมการบริ หาร

นางสาวนันทพร วงษ์เชษฐา

กรรมการบริ หาร

นางสาวมัธยา โอสถานนท์

กรรมการบริ หาร

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารมีอาํ นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดําเนิ นงานตามปกติธุระ
และงานบริ หารของบริ ษทั ฯ กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริ หารงาน และอํานาจการบริ หารต่าง ๆ ของ
บริ ษทั ฯ หลักเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษ ทั เพื่ อ เสนอให้ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษ ทั พิจ ารณาและอนุ มตั ิ แ ละ/หรื อ ให้ความเห็ น ชอบ รวมตลอดถึ ง การ
ตรวจสอบและติ ดตามผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ตามนโยบายที่ คณะกรรมการกําหนด โดยสรุ ปอํานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่สาํ คัญได้ดงั นี้
1. ควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การ และกํา หนดนโยบาย ทิ ศ ทางและกลยุท ธ์ ท างธุ ร กิ จให้ด าํ เนิ น การตามนโยบายและเป้ าหมายของ
คณะกรรมการบริ ษ ัท รวมทั้ง นํา เสนอนโยบาย แผนธุ ร กิ จ งบประมาณ ทิ ศ ทางในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ และแผนงานให้
คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
2. พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอาํ นาจกําหนดการบริ หารจัดการ โครงสร้ างเงินเดือนของบริ ษทั ฯ รวมถึงการคัดเลือก การ
ฝึ กอบรม การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกําหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร และการเลิก
จ้างพนักงานของบริ ษทั ฯ โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผูอ้ าํ นวยการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจแทนบริ ษทั ฯ ในการลง
นามในสัญญาจ้างแรงงาน
3. พิจารณาอนุมตั ิการดําเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ เช่น การจัดซื้ อสิ นค้า การจัดซื้ อลิขสิ ทธิ์ การลงทุนใน
สิ นทรัพย์ การทําธุ รกรรมทางการเงินกับธนาคาร/ สถาบันการเงิน ในเรื่ องการเปิ ดบัญชี การให้กูย้ ืมเงิน การกูย้ ืมเงิน การ
จัดหาวงเงิ นสิ นเชื่ อ จํานํา จํานอง คํ้าประกัน และอื่ นๆ รวมถึ งการซื้ อขายและจดทะเบี ยนกรรมสิ ทธิ์ ที่ ดินใดๆ เพื่อการ
ดําเนินงานตามปกติธุรกิจ ตามระเบียบอํานาจอนุมตั ิและสัง่ การที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ อนุมตั ิแล้ว
4. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลักในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้ าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั และให้มีอาํ นาจควบคุมดูแลการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุ รกิจ และกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิแล้วซึ่งอยูภ่ ายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
5. มีอาํ นาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามธุรกิจ ซึ่ งอยูภ่ ายใต้กฎหมาย เงื่อนไข
กฎ ระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริ หาร อาจมีความขัดแย้งหรื อมีส่วนได้เสี ย หรื อมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ซึ่ งจะกระทําได้ต่อเมื่ อได้รับมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ที่ มี
กรรมการอิสระเข้าประชุมด้วยเท่านั้น ส่ วนรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาํ คัญของ
บริ ษทั ให้เป็ นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิตามที่ตลาดหลักทรัพย์และ กลต.กําหนด
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6. พิจารณาผลกําไรขาดทุ นของบริ ษทั ฯ และการเสนอจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล หรื อเงิ นปั นผลประจําปี เพื่อนําเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั
7. พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ การได้รับมอบหมายอํานาจดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่
มี ล ัก ษณะเป็ นการมอบอํา นาจ หรื อมอบอํา นาจช่ ว งที่ ท ํา ให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร หรื อ ผู้รั บ มอบอํา นาจจากคณะ
กรรมการบริ หาร สามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผล
ประ โยชน์อื่นใด ตามที่ทาง กลต. กําหนด กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิไว้
อย่างไรก็ดี การอนุ มตั ิรายการที่ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวจะต้องดําเนิ นการตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. เรื่ องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยง
กันของบริ ษทั จดทะเบียน
ทั้งนี้ กรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ อาจได้รับการแต่งตั้ง หรื อถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการ หรื อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ของบริ ษทั ฯ
ผูบ้ ริ หาร (ตามคํานิยามของสํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผูบ้ ริ หารประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
บริ หารทั้งหมด 6 ท่าน
ชื่อ-นามสกุล
นางเกษรี กาญจนะวณิ ชย์
นายศิวะพร ชมสุ วรรณ
นางสาวนันทพร วงษ์เชษฐา
นางสาวไพริ นทร์ นิธิพานิช
นางสาวปั ญญลักษณ์ อุดมเลิศประเสริ ฐ
นางสาวบุญพา แซ่เบ๊

ตําแหน่ ง
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการผูจ้ ดั การ, รักษาการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบรรณาธิการหนังสื อ
พ็อคเก็ตบุ๊คส์
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายขายโฆษณาและกิจกรรมพิเศษ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายดิจิตอลมีเดีย
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

การถือครองหลักทรัพย์ของผูบ้ ริ หารระดับสู ง ในปี 2554 และ 2553 ตามมาตรา 258 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และผูถ้ ือหุน้ ที่อยูภ่ ายใต้มาตราดังกล่าวดังนี้
จํานวนหุน้
ชื่อ-นามสกุล
31 ธ.ค. 2554
31 ธ.ค. 2553 จํา นวนหุ ้ น เพิ่ ม (ลด) หมายเหตุ
ระหว่างปี (หุน้ )
นางเกษรี กาญจนะวณิ ชย์
1,214
1,214
นายศิวะพร ชมสุ วรรณ
นางสาวนันทพร วงษ์เชษฐา
นางสาวไพริ นทร์ นิธิพานิช
นางสาวปั ญญลักษณ์ อุดมเลิศประเสริ ฐ
นางสาวบุญพา แซ่เบ๊
-
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ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรื อบริ หารงานประจําวันของบริ ษทั ฯ
2. ดํา เนิ น การหรื อ บริ ห ารงานให้เ ป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมาย แผนการดํา เนิ น งานและงบประมาณที่ ไ ด้รับ อนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการและ/หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ
3. เป็ นผูร้ ับมอบอํานาจของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้อกําหนด คําสั่ง มติ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นและ/หรื อมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการและคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ ทุก
ประการ
4. มีอาํ นาจแต่งตั้งและบริ หารงานคณะทํางานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิ ทธิ ภาพการจัดการที่ดี และโปร่ งใส และให้มี
อํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจช่วง และ/
หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่ งการมอบอํานาจตามหนังสื อมอบอํานาจ และ/หรื อให้เป็ นไปตาม
ระเบียบอํานาจอนุมตั ิและสัง่ การที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ อนุมตั ิแล้ว
5. กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษทั ฯ รวมถึงการสั่งการและกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการบริ หารงาน
6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ อย่างสมํ่าเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการดําเนินงาน การบริ หารจัดการ
ความคืบหน้าในการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั
7. มีอาํ นาจพิจารณาอนุ มตั ิการใช้จ่ายเงินในการดําเนิ นการตามปกติธุรกิ จของบริ ษทั แต่ละรายการ ที่กาํ หนดไว้ในระเบียบ
อํานาจอนุมตั ิและสัง่ การที่คณะกรรมการของบริ ษทั อนุมตั ิแล้ว
8. พิจารณาอนุมตั ิการเข้าทําสัญญาเกี่ยวกับการดําเนิ นธุ รกิจปกติของบริ ษทั โดยแต่ละรายการที่กาํ หนดไว้ในระเบียบอํานาจ
อนุมตั ิและสัง่ การที่คณะกรรมการของบริ ษทั อนุมตั ิแล้ว
9. มีอาํ นาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่ าย/แผนก หรื อการพ้นจากการ
เป็ นพนักงาน กําหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิ นโบนัส รวมถึ งสวัสดิ การ เกี่ ยวกับพนักงานของบริ ษทั ฯ ตามกรอบ
นโยบายที่คณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริ ษทั กําหนด
10. มีอาํ นาจ ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และ
เพื่อรักษาระเบียบ วินยั การทํางานภายในองค์กร
11. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หารเป็ นคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูอ้ าํ นวยการนั้น จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจ
หรื อมอบอํานาจช่วงที่ทาํ ให้กรรมการผูอ้ าํ นวยการหรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากกรรมการผูอ้ าํ นวยการ สามารถอนุ มตั ิรายการที่ตน
หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด) มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย เว้นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตชัดเจน
กรรมการผูอ้ าํ นวยการของบริ ษทั ฯ อาจะได้รับการแต่งตั้งหรื อถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการ หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ฯ
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อํานาจอนุมัติวงเงิน
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

8.2 การสรรหากรรมการ
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการและกรรมการอิสระ
โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะทําหน้าที่สรรหาและคัดเลือกกรรมการเพื่อนําเสนอรายชื่อต่อผูถ้ ือหุ ้น โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ
อาทิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จ และต้อ งเป็ นผูท้ ี่ มี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้า มตาม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ กลต. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเลือกตั้ง
กรรมการของบริ ษทั จะกระทําโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุน้ ที่ตนถือ
(ข) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูเ่ ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ที่เลือกตั้ง
บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการที่จะพึง
มีหรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี คะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ น
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง ให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งหมดต้องออก
จากตําแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานสุ ดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่งก่อน อย่างไรก็ดี กรรมการที่ออกจากตําแหน่งแล้ว
อาจได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกก็ได้
นอกจากนี้บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่ วนน้อย รายเดียว หรื อหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เป็ นเวลาต่อเนื่อง
และต้องถือหุน้ ในวันที่เสนอชื่อกรรมการ พร้อมเอกสารรับรองการถือครองหลักทรัพย์จากบริ ษทั ฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านประธานกรรมการ ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ พร้อม
ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
การแต่ งตั้งกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั จะทําหน้าที่เป็ นคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดํารงตําแหน่งคณะกรรมการบริ ษทั
โดยได้พิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั หรื อพิจารณาจากกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
และคณะกรรมการตรวจสอบร่ วมอยูด่ ว้ ย นอกจากนี้การแต่งตั้งกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามข้อบังคับของบริ ษทั
ทั้งนี้ขอ้ บังคับของบริ ษทั กําหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(ข) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูเ่ ลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
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(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง ให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด ต้องออก
จากตําแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่งก่อน อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากตําแหน่ง
แล้วอาจได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกก็ได้
8.3 การกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
หลักเกณฑ์และรู ปแบบในการจ่ ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ได้พิจารณาความเหมาะสมและความ
รับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และสอดคล้องเปรี ยบเทียบ
ได้กบั บริ ษทั ในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ทาํ หน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระที่ทาํ หน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร เป็ นรายปี โดยไม่มีค่าตอบแทน
ในรู ปแบบอื่ น สําหรับปี 2554 ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดี ยวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร อนึ่ง ค่าตอบแทนกรรมการ ได้ผา่ น
การอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจําทุกปี
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูป้ ระเมินผลงานของกรรมการผูอ้ าํ นวยการเป็ นประจําทุกปี เพื่อนําไปใช้ในการพิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการผูอ้ าํ นวยการ โดยใช้บรรทัดฐานที่ ได้ตกลงกันล่ วงหน้า กับกรรมการผูอ้ าํ นวยการ ตามเกณฑ์ที่เป็ น
รู ปธรรม ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบตั ิงานทางการเงิน ผลการปฏิบตั ิงานตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาวและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง เป็ นไปตามนโยบายที่ คณะกรรมการกําหนด ระดับค่าตอบแทนเป็ นเงิ นเดื อน
สวัสดิการ และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว บริ ษทั ฯจะพิจารณาให้ สอดคล้องกับผลงานของบริ ษทั และผลการปฏิบตั ิงานของ
ผูบ้ ริ หารแต่ละคน
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง ฝ่ ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั ิงาน การแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้แก่กรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสูงใหม่
- คณะกรรมการจะส่ งเสริ ม และอํานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรม และการให้ความรู้ แก่ กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร เลขานุการบริ ษทั ในระบบการกํากับดูแลกิจการ และการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั เพื่อให้มีการปรับปรุ ง
การปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
- คณะกรรมการจะส่ ง เสริ มให้มี ก ารจัด ทํา แผนการพัฒ นาผูบ้ ริ ห ารและแผนการสื บ ทอดงาน และให้ก รรมการ
ผูอ้ าํ นวยการรายงานต่อคณะกรรมการเป็ นประจํา
8.3.1 ค่ าตอบแทนของกรรมการของบริษัทและบริษัทย่ อย สํ าหรับปี 2554
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นตัวเงิน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายไตรมาส โดยไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนในรู ปอื่น
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กรรมการบริ ษทั มี จาํ นวนทั้งสิ้ น 9 คน แบ่ งเป็ นกรรมการที่ มีฐานะเป็ นพนักงานบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ 5 คน
กรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการภายนอกที่ไม่ใช่ ผูบ้ ริ หาร 1 คน โดยในปี 2554 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนให้กบั ประธาน
กรรมการบริ ษทั ในอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับ
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร และกําหนดการจ่ายเป็ นรายไตรมาส โดยแยกการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคลดังนี้
กรรมการ
(หน่ วย : บาท)
1. นายธนะชัย สันติชยั กูล
2. นายสาคร สุ ขศรี วงศ์
3. นางเกษรี กาญจนะวณิ ชย์
4. นางสาวนันทพร วงษ์เชษฐา
5. นางสาวมัธยา โอสถานนท์
6. นายพนา จันทรวิโรจน์
7. นายธงชัย บุญศฤงคารนนท์
8. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
9. นายกรี ธา มติธนวิรุฬห์
10. นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
รวม

2554
ค่ าตอบแทน
400,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
400,000
300,000
300,000
2,600,000

เบีย้ ประชุม
-

-

2553
ค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
200,000
-

400,000
300,000
300,000
1,200,000

-

(ข) ค่าตอบแทนอื่น ๆ
- ไม่มี 8.3.2 ค่ าตอบแทนกรรมการที่เป็ นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสู งของบริษัท สํ าหรับ ปี 2554
(ก) ค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน โบนัสและค่าพาหนะแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ฯ
กรรมการในฐานะพนักงานบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู งจํานวนรวม 5 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือนโบนัสและ
ค่าพาหนะ ในปี 2554 เป็ นจํานวน 9,765,718 ล้านบาท
(ข) ค่าตอบแทนอื่น ๆ
บริ ษทั ให้เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชี พของกรรมการที่อยูใ่ นฐานะเป็ นพนักงานของบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู ง
รวม 5 ท่าน ในปี 2554 รวม 0.50 ล้านบาท
8.4 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการในการดูแลกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษทั ในการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้ ดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ จะรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในกลุ่มบริ ษทั ฯ
เป็ นความลับ เว้นแต่การเปิ ดเผยข้อมูลนั้นเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริ ษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของกลุ่ม
บริ ษ ทั ฯ โดยมี เ ป้ าหมายเพื่ อ ผลประโยชน์ ข องตนเองหรื อ ผูอ้ ื่ น ไม่ ว่า ทางตรง หรื อ ทางอ้อ ม โดยไม่ ค าํ นึ ง ว่า จะได้รั บ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวหรื อไม่
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3. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ จะไม่ขาย ซื้ อ โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดย
ข้อมูลที่เป็ นความลับ และ/หรื อข้อมูล ภายในของกลุ่มบริ ษทั ฯ และ/หรื อการเข้าทํารายการใด ๆ โดยข้อมูลที่เป็ นความลับ
และ/หรื อ ข้อมูลภายในกลุ่มบริ ษทั ฯ ในทางที่ อาจก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายต่ อกลุ่ มบริ ษทั ฯ ไม่ว่าทางตรง หรื อ ทางอ้อม
ข้อกําหนดนี้ ยงั ครอบคลุมไปถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ
4. ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ ผูท้ ี่รับผิดชอบต่อการดําเนินงาน
ผูส้ อบบัญชี เจ้าหน้าที่ หรื อพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯที่ซ้ือหรื อขาย เสนอซื้อ หรื อ เสนอขาย หรื อเชื้อเชิญให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย
หรื อ เสนอซื้อ หรื อ เสนอขาย หุน้ ของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่เป็ นการหาประโยชน์จากบุคคลอื่น โดยการใช้ขอ้ มูลภายในของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข้อมูลที่ได้มาจากการใช้ตาํ แหน่งหน้าที่ในการทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในราคาหุน้ ของบริ ษทั ฯ ไม่วา่ การกระทําดังกล่าว จะทําไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลนั้นเอง หรื อบุคคลอื่นก็ตาม
หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะทําให้บุคคลผูน้ ้ นั ได้รับการพิจารณาจากบุคคลผูซ้ ่ ึงเกี่ยวข้องกับการกระทําดังกล่าว
บุคคลผูน้ ้ นั มีความผิดตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ขอ้ มูลภายในอันเนื่องมาจากการละเมิดดังกล่าว
ทั้งนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่ งอยูใ่ นหน่ วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ จะไม่ทาํ การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่วงระยะ เวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริ ษทั มีพนักงานรวมทั้งหมด 143 คน โดยมีผลตอบแทนของพนักงานของบริ ษทั ในปี
2554 ซึ่งแบ่งเป็ นเงินเดือนและโบนัส เท่ากับ 40.58 ล้านบาท ในส่ วนของเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริ ษทั เท่ากับ 1.75
ล้านบาท
บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานที่สาํ คัญในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.การจ้างงานและบรรจุพนักงาน บริ ษทั มีนโยบายจ้างงานและบรรจุพนักงานตามความจําเป็ นและความเหมาะสมของ
งาน โดยพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างและบรรจุตอ้ งมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่ งงาน และมี
คุณสมบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กรณี ที่ตาํ แหน่ งงานว่าง บริ ษทั จะให้โอกาส และพิจารณาคัดเลือกพนักงานของ
บริ ษทั ที่ มีอยู่ให้ดาํ รงตําแหน่ งที่ ว่างนั้นเสี ยก่ อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริ ษทั ได้แล้ว จึ งจะดําเนิ นการ
กระบวนการสรรหาและว่าจ้างบรรจุบุคคลภายนอก
2.โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่ วนงาน บริ ษทั กําหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการแบ่ง
ส่ วนงานของบริ ษทั โดยมีขอบข่ายความรับผิดชอบของส่ วนงาน และตําแหน่ งงานอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับประเภทหรื อ
ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั และมีการทบทวนเป็ นระยะเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์
3.การบริ หารค่าตอบแทน
3.1.เงิ นเดื อนและค่าจ้าง บริ ษทั บริ หารเงิ นเดื อนและค่าจ้างให้เป็ นไปอย่างยุติธรรม โดยคํานึ งถึ งปั จจัยต่างๆ ได้แก่
คุณวุฒิ ประสบการณ์ ระดับ ตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนของบริ ษทั อื่นๆที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับ
บริ ษทั อัตราค่าจ้างแรงงานของตลาดในประเทศ และสถานการณ์ความจําเป็ นของบริ ษทั
3.2.ค่าตอบแทนอื่น บริ ษทั จะให้เงิ นตอบแทนพิเศษสําหรับการปฏิบตั ิงานที่ นอกเหนื อจากการทํางานปกติ เช่ นค่า
ล่วงเวลา ค่าทํางานวันหยุด เงินช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานตามกะ เงินช่ วยเหลือปฏิบตั ิงานเข้าเวร เข้าเวรกรณี ฉุกเฉิ น ตามความ
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เหมาะสมกับกรณี รวมทั้งเงินช่ วยเหลือเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปปฏิบตั ิงานนอกเขตงานประจําทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในรู ปเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าที่พกั
4. สวัส ดิ ก าร บริ ษทั มี น โยบายที่ จ ะดู แ ลให้พ นักงานมี สุ ข ภาพอนามัย ที่ ดี เพื่ อที่ จ ะปฏิ บตั ิ ง านให้บริ ษ ทั ได้อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานโดยจัดให้มีสวัสดิการรักษาพยาบาลสําหรับพนักงาน และ
ครอบครัวพนักงานบางส่ วน รวมทั้งสวัสดิ การอื่ นๆ ทั้งนี้ สวัสดิ การที่พนักงานได้รับ บริ ษทั จะเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมใน
ลักษณะเดียวกัน หรื อใกล้เคียงกัน หรื อตามที่กฎหมายกําหนด
นอกจากนี้บริ ษทั สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่ งเป็ นลักษณะแนวทางการ
ปฏิบตั ิของเครื อเนชัน่ ทั้งกลุ่ม เช่ น กรรมการกองทุนสวัสดิ การและเงินกูซ้ ่ ึ งแบ่งตามหน่ วยงาน การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด การจัดตั้งชมรมกีฬา และสันทนาการด้านต่างๆ การมีคณะกรรมการลูกจ้าง ซึ่ งจะเป็ นตัวแทนของ
พนักงานเข้ามาช่วยกลัน่ กรองความต้องการและข้อแนะนําของพนักงาน ในเรื่ องการจัดสวัสดิการ และสถานประกอบการ และ
นําเข้าหารื อในที่ประชุมกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นประจํา รวมถึงการจัดตั้ง สหภาพแรงงานสื่ อสารมวลชนไทย ตาม พรบ.
แรงงานสัมพันธ์ 2518 เพื่อคุม้ ครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน
5. สภาพแวดล้อมในการทํางาน บริ ษทั มีนโยบายให้พนักงานทํางานในบริ ษทั อย่างมีความสุ ข ปลอดภัย ดังนั้นจึงได้จดั
สถานที่ทาํ งาน อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ เครื่ องแบบในการปฏิบตั ิงาน ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน อีกทั้งจัดหาสิ่ งอํานวยความ
สะดวกต่างๆให้แก่พนักงาน เช่น ที่จอดรถ ห้องพยาบาล
6. การพัฒนาพนักงาน บริ ษทั มีนโยบายส่ งเสริ มพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติเกี่ยวกับงาน เป็ นไป
ตามความสามารถที่ ตาํ แหน่ งงานนั้นๆต้องการ โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่ หลากหลาย ได้แก่ ส่ งเสริ มให้พนักงานเพิ่มพูน
ความรู้ให้ตวั เองโดยผ่านสื่ ออิเลคทรอนิคส์ต่างๆ การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากภายนอกองค์กร
การฝึ กอบรมจากผูม้ ีประสบการณ์ในองค์กร การสอนงานโดยหัวหน้างาน(Coaching)การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิงานจริ ง (On the
Job Training) การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน และการเรี ยนรู้ร่วมกัน
ระหว่างผูบ้ ริ หารและพนักงานตามแนวทาง Learning Organization
นอกจากนี้ บริ ษ ทั ได้พ ยายามปรั บ กระบวนการทํา งานของแต่ ล ะส่ ว นงาน เพื่ อ ให้ก ารทํา งานมี ค วามคล่ อ งตัว มี
ประสิ ทธิภาพ และจัดสรรพนักงานให้มีโอกาสปฏิบตั ิงานในส่ วนงานที่พนักงานมีความรู้ ความชํานาญในงานนั้น ๆ เป็ นอย่างดี
สอดคล้องกับแผนการสื บทอดงานในทุกส่ วนงาน
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) เชื่อมัน่ เป็ นอย่างยิง่ ว่าระบบและการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี จะทําให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมัน่ และ
ความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ยกระดับการดําเนินงานอย่างยัง่ ยืน และเป็ นหัวใจสําคัญที่
นําไปสู่ความสําเร็ จและบรรลุเป้ าหมายที่สาํ คัญที่สุดของบริ ษทั ได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุ ดให้แก่ผถู้ ือหุน้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ที่สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี code of
best practices ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดและดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อปฏิบตั ิที่ระบุไว้อย่าง
เคร่ งครัด และจะติดตามปรับปรุ งให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ สอดคล้องกับประโยชน์ และความคาดหวังของผูถ้ ือหุน้ อยู่
ตลอดเวลา และให้เป็ นที่เชื่อมัน่ ของผูถ้ ือหุน้ ว่าผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ได้รับการดูแลอย่างดี
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ที่ใช้ปัจจุบนั เป็ นนโยบายฉบับที่ 2 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
และประกาศใช้ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และกําหนดให้มีการทบทวนเนื้อหาเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้เป็ นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2553 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้
พิจารณาทบทวนนโยบายฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 โดยประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด
การสื่ อสารนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตระหนักดีวา่ การดําเนินการเรื่ องการกํากับดูแลกิจการนั้น เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ที่กาํ หนดไว้ ปั จจัยหลักที่เป็ นตัวขับเคลื่อนการดําเนิ นงานคือพนักงานทุกคนของบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่ม จึงได้ประกาศแจ้ง
พนักงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สื่อสารภายในองค์กร รวมถึงฝ่ ายบริ หารได้ติดตามกํากับให้มีการดําเนินงานตาม
นโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มบริ ษทั ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีดงั กล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้ประชาชนทัว่ ไปและผูล้ งทุนรับทราบด้วยและหากผูถ้ ือหุ ้น
ประสงค์จะขอรับนโยบายดังกล่าวเป็ นเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายเลขานุ การบริ ษทั โดยใช้แบบฟอร์ มขอรับเอกสารที่ส่ง
พร้อมรายงานประจําปี ทั้งนี้เพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ในปี 2554 เป็ นปี แรกที่บริ ษทั เริ่ มเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด ผลการประเมินการจัดการประชุมสามัญประจําปี 2554 อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม และผล
การประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทยของบริ ษทั อยูใ่ นระดับดี (4 ดาว)
การปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2554 ของบริ ษทั ฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่
1) สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
2) การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
3) บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
4) การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ตระหนักดีวา่ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิในความเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริ ษทั ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทาํ หน้าที่แทนตน
และมีสิทธิในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของบริ ษทั โดยกําหนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ บริ ษทั ได้ให้
ความสําคัญและเคารพสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
บริ ษทั มีนโยบายปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิ ทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั อย่างเพียงพอและ
ทันเวลา ได้ให้การดูแลผูถ้ ือหุน้ มากกว่าสิ ทธิที่กฎหมายกําหนด จึงจัดให้มีหน่วยงานผูล้ งทุนสัมพันธ์(Investor Relation)ทําหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบดู แ ล ให้ ข ้อ มู ล ตอบคํา ถามต่ า งๆ และจัด ให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล สารสนเทศต่ า งๆของบริ ษัท ไว้ที่ เ ว็บ ไซต์
www.nine.co.th เพื่อให้ขอ้ มูลของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุ ้นและนักลงทุนทัว่ ไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่ งได้แก่ ข้อมูลสําคัญ
ล่าสุ ด จดหมายแจ้งข่าวสารถึงผูล้ งทุน นัดพบปะนักลงทุนเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้งตามกําหนดการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จัดเตรี ยม รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็น ขอคําอธิบาย หรื อตั้งคําถามใด ๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน
การประชุมผู้ถือหุ้น
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2554 บริ ษทั ฯจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ขึ้น ในวันที่ 7 เมษายน 2554 ในการนี้บริ ษทั ได้มอบให้บริ ษทั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์(แห่ งประเทศไทย)จํากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบียนหุ ้นของบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 13 วัน และได้นาํ หนังสื อเชิญประชุมเผยแพร่ ไว้ในเว็ปไซด์ของบริ ษทั ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 เดือน เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม
 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบ
บัญชี ของบริ ษทั จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภุมิไชย จํากัด เข้าร่ วมประชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นซักถามเรื่ องที่
เกี่ยวข้องได้
 บริ ษทั ได้เผยแพร่ จดหมายถึงผูถ้ ือหุ ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯและทางเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที่ถือหุ ้นในสัดส่ วน 1 หุ ้นขึ้นไป และถื อหุ ้นอย่างต่อเนื่ องนับจากวันที่ถือหุ ้น
จนถึงวันที่เสนอเรื่ องการพิจารณาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี สามารถเสนอชื่ อบุคคลเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั
ผ่านคณะกรรมการบริ ษทั ได้ต้ งั แต่ วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ถึ งวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 พร้ อมข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุ ้น
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ครั้งนี้ โดยเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ผลปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใด
เสนอเพิ่มวาระการประชุม
 ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้รายงานผลการใช้สิทธิผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษทั และสิ ทธิ การเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ใน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
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 สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2554 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ จัดส่ งคําถามล่วงหน้า ผ่านทาง
เว็บไซต์ ของบริ ษทั หรื อทางโทรสาร 0-2338-3938 ตั้งแต่วนั ที่ 7 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2554
เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารได้รวบรวมและเตรี ยมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อผูถ้ ือหุน้ ในวันประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอคําถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด
 หนังสื อเชิญประชุมมีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่ องที่ตอ้ งตัดสิ นใจในที่ประชุมแก่ผถู้ ือหุ ้นอย่างเพียงพอ พร้อมรับทราบกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุ ม
รวมถึงขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติ
 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี บริ ษทั ฯนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิเป็ น
ประจําทุกปี โดยนําเสนอข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคลเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน รวมถึง
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนเกี่ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบและพิจารณา
 สําหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั ได้เสนอให้มอบอํานาจให้ กรรมการอิสระ 1
ท่าน ซึ่ งไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่ องที่ตอ้ งพิจารณาเป็ นผูร้ ับมอบอํานาจเข้าประชุมและลงคะแนนเสี ยงแทน
โดยบริ ษทั ฯได้แนบหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่ งเป็ นแบบที่ผถู้ ือหุน้ สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน
เสี ยงได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อมหนังสื อนัดเชิญประชุม
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2554 บริ ษทั ได้เสนอนายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ ับมอบอํานาจ มีผถู้ ือหุน้ จํานวน 39 ราย มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯ
เสนอเป็ นผูร้ ับมอบอํานาจให้ออกเสี ยงแทน
 ก่อนเริ่ มการประชุม บริ ษทั ได้ช้ ีแจงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บตั ร
ลงคะแนน ให้ที่ประชุ มรับทราบ และประธานฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น
อย่างเปิ ดเผย กว้างขวาง พร้อมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ กรรมการบริ หาร บางท่าน ได้ตอบคําถามของ
ผูถ้ ือหุ ้นทุกคําถาม และได้บนั ทึกสาระสําคัญของคําถาม คําตอบ และข้อสรุ ปเรื่ องนั้นๆในรายงานการประชุม
อย่างครบถ้วน
 บริ ษทั ได้ใช้ระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมและในการนับคะแนนเสี ยง
ในการประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการเป็ น
รายบุคคล และได้บนั ทึกวิธีลงคะแนน วิธีนบั คะแนน มติที่ประชุม โดยแยกเป็ นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสี ยง ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
 บริ ษทั ได้จดั ส่ งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสี ยงรวมทั้งข้อ
ซักถามของผูถ้ ื อหุ ้นในแต่ละวาระอย่างละเอี ยดให้ตลาดหลักทรั พย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์
ภายในกําหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่ วีดีทศั น์ ภาพ และเสี ยงของการประชุ ม และรายงานการประชุ มบน
เว็บไซต์ของบริ ษทั
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการกํากับดูแลกิจการเป็ นประจําเพื่อให้สามารถสร้างความมัน่ ใจว่า
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ซึ่งรวมถึงผูถ้ ือหุน้ รายย่อยและผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติมีความเท่าเทียมกันและยุติธรรม และให้กระบวนการ
ดูแลผูถ้ ือหุน้ ไม่มีความยุง่ ยากหรื อมีตน้ ทุนสูงโดยไม่จาํ เป็ น ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิที่จะเข้าร่ วมในการตัดสิ นใจและได้รับทราบถึงผลของ
การตัดสิ นใจของบริ ษทั สําหรับเหตุการณ์ที่สาํ คัญตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายหรื อข้อบังคับของบริ ษทั
 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั มีนโยบายที่จะรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมหรื อ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า และไม่ได้แจกเอกสารที่มีขอ้ มูลสําคัญเพิ่มเติม
ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างกระทันหัน เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลง
มติ
 ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทุกรายมีสิทธิออกเสี ยงตามจํานวนหุน้ ที่ถืออยู่ โดยหุน้ แต่ละหุน้ มีสิทธิออกเสี ยงหนึ่งเสี ยง และ
ไม่มีหุน้ ใดมีสิทธิพิเศษ
 เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นตั้งแต่ 1 หุ ้นขึ้นไป สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2554 รวมทั้ง
เสนอชื่ อผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็ นกรรมการระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2553 – 4 กุมภาพันธ์ 2554 โดย
ประกาศให้ทราบโดยผ่านช่ องทางของ ตลท.และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยมีข้ นั ตอนและวิธีปฏิบตั ิที่ชดั เจน
โปร่ งใส สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิเพิ่มเติมเรื่ องการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหุ ้นส่ วนน้อย อย่างไรก็ตามในปี 2554 ไม่มีผู้
ถือหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั
 เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสี ยงโดยการมอบฉันทะให้กบั
กรรมการอิ สระ ซึ่ งไม่มีประเด็นเรื่ องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ ยวกับวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจําปี เป็ นทางเลือกให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสี ยงได้ และอํานวยความสะดวกให้ผถู้ ือ
หุน้ สามารถดาวน์โหลดหนังสื อมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ได้
 ไม่มีการทํารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ร่ วม หรื อ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างเป็ นสาระสําคัญ
การป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ กําหนดนโยบายการป้ องกันไม่ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ตาํ แหน่ งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองในทางที่มิ
ชอบ ซึ่งเป็ นการเอาเปรี ยบผูถ้ ือหุน้ รายอื่น หรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม ดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิ ดเผยข้อมูลแก่
บุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
2. ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนประกาศงบการเงิน
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การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนได้ เสี ย
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดแนวปฏิบตั ิให้กรรมการของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และผูบ้ ริ หาร เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนได้เสี ยของ
ตนและผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 เพื่อความโปร่ งใส
และป้ องกันปั ญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลัก ทรั พ ย์ต่ อ สํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลักทรั พ ย์ฯ และตลาดหลักทรั พ ย์ทุ ก ครั้ งที่ มี ก ารซื้ อ ขาย โอน หรื อ รั บ โอน
หลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่มีการซื้ อขายหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. อีกทั้งกําหนดให้ คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารรายงาน
ข้อมูลแบบรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทจ. 2/2552 ซึ่งบริ ษทั ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2552 ดังนี้
1.กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร จะต้องจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็ นประจํา
ทุกปี และเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนได้เสี ยของ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้อง และดูแลให้ขอ้ มูลนั้น
เป็ นปั จจุบนั เสมอ พร้อมสําหรับการเปิ ดเผยต่อคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริ ษทั กับกรรมการ
และหรื อ ผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้เสี ยหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง
2.ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายงานการเปลี่ยนแปลงทันที และส่ งรายงานภายใน 7 วัน นับแต่มีการเปลี่ยนแปลง
3. ให้เลขานุการบริ ษทั จัดส่ งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสี ยให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน
7 วัน ทําการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงานนั้น
ในปี 2554 มีการรายงานทั้งสิ้ น1ครั้ง และมิได้มีการทํารายการที่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั
การรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ในปี 2554 บริ ษทั ได้กาํ หนดให้คณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และให้รายงานเป็ นประจําทุกปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยกรรมการได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนต่อที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
การเข้ าทํารายการระหว่ างกันของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการทํารายการระหว่างกันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มี
ส่ วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกําหนดการปฏิบตั ิในการทํารายการให้เป็ นไปตามลักษณะ
การดําเนินการค้าปกติซ่ ึ งเกิดกับบุคคลภายนอก ในกรณี ที่ไม่สามารถเปรี ยบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ท้ งั 2 ฝ่ ายจะร่ วมกัน
พิจารณาเพื่อกําหนดอัตราค่าสิ นค้าและบริ การที่เหมาะสมต่อไป โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความ
จําเป็ นในการเข้าทํารายการและความเหมาะสมทางด้านราคา
ในปี 2554 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีการทํารายการระหว่างกันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีเงื่อนไขตามราคาตลาด
และสํา หรั บรายการระหว่างกันอื่ น ๆ ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูล ค่าของการทํารายการจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
นอกจากเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุ รกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่ เรื่ องที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็ นหน้าที่ที่ควรทําต่อ
สังคมส่ วนรวมด้วย
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ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย จะได้รั บ การดู แ ลจากบริ ษ ัท ตามสิ ท ธิ ที่ มี ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง คณะกรรมการได้พิ จ ารณาให้ มี
กระบวนการส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือ ระหว่างบริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ย ในการสร้างความมัง่ คัง่ ความมัน่ คงทางการเงินและ
ความยัง่ ยืนของกิจการ
ในระบบการกํากับดูแลกิจการ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่สําคัญมีหลายกลุ่มประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน คู่คา้
เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม ภาครัฐ ชุ มชุ นที่บริ ษทั ตั้งอยู่ และผูส้ อบบัญชี อิสระ เป็ นต้น คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการ
ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่ม โดยคํานึ งถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่มีกบั บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ ม
การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการเสริ มสร้างผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เพื่อสร้างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้กบั กิจการ
และเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องให้ผมู้ ีส่วนได้เสี ยได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ คณะกรรมการจึงกําหนดเป็ นจริ ยธรรมของ
องค์กรในด้านต่างๆเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และได้พิจารณาทบทวนล่าสุ ดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 (สามารถค้นหา
รายละเอียดคู่มือจริ ยธรรมของคณะกรรมการผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ได้ที่ www.nine.co.th)
1.จริยธรรมว่ าด้ วยความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ผูถ้ ือหุน้ โดยคํานึ งถึงการเจริ ญเติบโตขององค์กรอย่าง
ยัง่ ยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งจะดําเนิ นการอย่างโปร่ งใส มี ระบบบัญชี ที่เชื่ อถือได้ บริ ษทั มี
หน่วยงานลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็ นช่องทางในการติดต่อซักถาม ชี้แจงและให้ขอ้ มูลแก่ผถู้ ือหุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั )
ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กบั ความจําเป็ นและความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขการ
ดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี 2554 ในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท เป็ นจํานวนเงิน 12.75 ล้านบาท
โดยจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2554 และมีกาํ หนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555
2.จริยธรรมว่ าด้ วยความรับผิดชอบต่ อคณะกรรมการบริษัทและพนักงาน




คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้รับรู้ถึงสิ ทธิ และมีการดูแลสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มของบริ ษทั ฯ อย่างเท่าเทียม และเป็ น
ธรรม
พนักงาน

บริ ษทั ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าที่สุด และเป็ นปั จจัยสําคัญที่นาํ องค์กรไปสู่ ความสําเร็ จ จึงมุ่งมัน่ ใน
การพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เสริ มสร้างวัฒนธรรม ส่ งเสริ มสุ ขภาพทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ และสร้างบรรยากาศการทํางานที่
ดี ส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้พนักงาน สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างเพื่อเป็ นตัวแทนของ
พนักงานให้มีส่วนร่ วมในการบริ หาร จัดการสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฏหมายกําหนด อีกทั้งเปิ ดโอกาสและอํานวยความสะดวกให้
พนักงานสามารถจัดตั้ง “สหภาพแรงงานสื่ อสารมวลชนไทย” ตามพรบ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 ได้ ทั้งนี้เพื่อคุม้ ครองผลประโยชน์
เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน ส่ งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับพนักงานได้แก่ กิจกรรมที่ผบู้ ริ หารและพนักงานทําบุญใส่ บาตรร่ วมกันเดือนละครั้ง กิจกรรมบรรยายธรรม กิจกรรมชมรม
ต่าง ๆ เช่นค่ายอาสา
ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงานนั้นบริ ษทั ได้จดั ส่ งพนักงานไปฝึ กอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่ อย่าง
ต่อเนื่องเช่น จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการทํางานด้านการผลิตใหม่ๆ เพื่อนํามาปรับกระบวนการในการผลิต ทั้ง
ส่ วนงานด้านธุ รกิจสิ่ งพิมพ์ ธุรกิจด้านวิทยุโทรทัศน์ อบรมพัฒนาศักยภาพของนักข่าวสายต่างๆในการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารที่
ทันสมัยมาใช้ประกอบในการทํางาน การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและการพัฒนาสื่ อที่เกี่ยวข้องกับ Social Media และ New
Media ทุกประเภท รวมถึงการกลับมามุ่งเน้นคุณภาพพื้นฐานในการทํางานในฐานะสื่ อสารมวลชนที่ดี
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บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแสการทุจริ ตถึงฝ่ าย
บริ หารได้หลายช่ องทาง ได้แก่ ผ่านตัวแทนของพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นกรรมการลูกจ้างตามที่กฏหมายกําหนด ซึ่ ง
ประชุมร่ วมกับฝ่ ายบริ หารเป็ นประจําทุกเดือน แสดงความคิดเห็น หรื อตั้งคําถามผ่าน intranet ภายในองค์กร หรื อเสนอความเห็น
โดยตรงถึงผูบ้ ริ หารผ่านทาง e-mail ซึ่งพนักงานสามารถทราบได้จาก intranet ของบริ ษทั
การบริ หารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรม โปร่ งใส และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพของบุคคลากรในองค์กร
ตลอดจนนโยบายการสื บทอดตําแหน่งงาน บริ ษทั จึงได้วา่ จ้างที่ปรึ กษาด้านทรัพยากรมนุษย์ เข้ามาศึกษาและเริ่ มนําหลักการเรื่ อง
การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงานมาใช้ในการวัดผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน อีกทั้งตามมาตรฐานการบัญชี ใหม่
(IFRS) เรื่ องค่าตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ ที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี 2554 บริ ษทั จึงได้จดั หาผูเ้ ชี่ยวชาญทางสถิติในการ
คํานวณผลตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ และได้บนั ทึกรับรู้รายการดังกล่าวในงบการเงินประจําปี 2554 แล้ว
เพื่อสร้ างหลักประกันทางการเงิ นให้แก่บริ ษทั เมื่ อต้องออกจางานหรื อเกษียณอายุจากการทํางาน บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มี
กองทุนสํารองเลี้ยงชี พให้กบั พนักงาน ซึ่ งเงินในกองทุนสํารองเลี้ยงชี พจะมาจากเงินที่พนักงานจ่ายสะสม เงินของบริ ษทั ที่จ่าย
สมทบ และผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินดังกล่าว
การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ได้กาํ หนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุ รกิ จว่าจะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพต่อปั จเจกชน และ
ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ และพนักงานจะต้องไม่กระทําการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อคุกคามไม่วา่ จะทางวาจา หรื อการกระทําต่อ
ผูอ้ ื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่ างการและจิตใจ
ในปี ที่ผา่ นมา ไม่มีขอ้ พิพาทฟ้ องร้องระหว่างบริ ษทั และพนักงาน และได้รับความร่ วมมือจากสหภาพแรงงาน ในการช่วย
ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร
3.จริยธรรมว่ าด้ วยความสั มพันธ์ กบั ลูกค้ า คู่ค้า คู่แข่ งทางการค้ าและเจ้ าหนีท้ างการค้ า
บริ ษทั ฯ คํานึงถึงความเสมอภาค และความซื่ อสัตย์ในการดําเนิ นธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่คา้ โดยพึงปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่ งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดําเนิ นธุ รกิจ ในส่ วนของธุ รกิจที่เป็ นการแข่งขัน
บริ ษทั จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และ จะยึดถือแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีและเป็ นธรรม รวมทั้งการสร้างพันธมิตรทางการค้า
นอกจากนี้บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทใด ๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับคู่คา้ คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงิน
4.จริยธรรมว่ าด้ วยความรับผิดชอบต่ อประชาชน สั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวติ และการบริ โภคข่าวสารของคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้ความสําคัญอย่าง
ยิง่ ในการเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่ วนรวม และใส่ ใจต่อสิ่ งแวดล้อมในฐานะที่เป็ นผูป้ ระกอบการ
รายหนึ่งในประเทศไทย รวมทั้งเป็ นสื่ อกลางในการสร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คนในสังคม บริ ษทั มีกิจกรรม
เพื่อสังคม (รายละเอียดตามข้อมูลในรายงานประจําปี (56-2) หัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคม)
นอกจากนี้ใน ปี 2554 บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสามารถร้องเรี ยนเรื่ องต่างๆ ถึงประธานกรรมการ หรื อ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ กรรมการอิสระ ได้ทาง website:nine.co.th หรื อส่ งทางไปรษณี ยม์ ายังที่อยูบ่ ริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั เนชัน่
อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1854 ถนนบางนา – ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
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เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรับเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการและดําเนิ นการส่ งให้คณะกรรมการชุดย่อยหรื อ
กรรมการที่เกี่ยวข้องและจะสรุ ปข้อเสนอแนะและประเด็นต่าง ๆ ทั้งหมดเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการทราบและพิจารณาต่อไป
4.การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการได้ดูแลให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทาง
การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและเชื่อถือได้
บริ ษทั กําหนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ให้กรรมการ และ
ผูบ้ ริ หารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และสําเนาให้
เลขานุการบริ ษทั เก็บรักษา เลขานุการบริ ษทั จะดําเนินการให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานข้อมูลปั จจุบนั ของตนอย่างน้อยปี ละ
ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อรวบรวมส่ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ รายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปี ละครั้ง
บริ ษทั เล็งเห็นความสําคัญของการรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับและหรื อข้อมูลภายในกลุ่มบริ ษทั จึงได้ออกนโยบาย “การ
ใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ” กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ต้องรักษาข้อมูลภายในกลุ่ม
บริ ษทั ฯ เป็ นความลับ เว้นแต่การเปิ ดเผยข้อมูลนั้นเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ห้าม ขาย ซื้ อ โอน
หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยข้อมูลที่เป็ นความลับ และ/หรื อข้อมูล ภายในของกลุ่มบริ ษทั ฯ และ/หรื อการเข้าทํา
รายการใดๆ โดยข้อมูลที่เป็ นความลับ และ/หรื อ ข้อมูลภายในกลุ่มบริ ษทั ฯ ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อกลุ่มบริ ษทั ฯ
ไม่วา่ ทางตรง หรื อ ทางอ้อม
ในรายงานประจําปี 2554 บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. วิสยั ทัศน์ พันธะกิจ 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 และบริ ษทั ย่อย
12. รายงานการดําเนินงานประจําปี ของคณะกรรมการตรวจสอบ
13. รายการความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินที่มีเนื้อหาตามที่กาํ หนด
ซึ่งมีประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลงนามรับรอง
14. คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผูบ้ ริ หาร
15. รายงานทางการเงินที่มีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นจริ งตามมาตรฐานบัญชี
16. งบการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั
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บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ในเว็บไซด์ www.nine.co.th
1. บทบาทอํานาจหน้าที่ของกรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการชุดย่อย และ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. จรรยาบรรณทางธุรกิจ
4. นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั
5. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
6. งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี
7. รายงานประจําปี
8. นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล
9. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10.นโยบายการควบคุมภายใน
ส่ วนนักลงทุนสั มพันธ์
ส่ วนนักลงทุนสัมพันธ์ทาํ หน้าที่ติดต่อสื่ อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งนักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมและเป็ น
ธรรม ตอบคําถามเกี่ยวกับบริ ษทั และการดําเนิ นงานของบริ ษทั แก่นกั ลงทุนตามที่ส่งคําถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อ
โทรศัพท์ หรื อช่องทางอื่น ๆ บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการเผยแพร่ ขอ้ มูลที่ขอ้ มูลที่สาํ คัญของบริ ษทั โดยการพบปะนักลงทุนใน
งาน Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดขึ้นเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง ในปี 2554 บริ ษทั เริ่ มเข้ากิจกรรมร่ วมพบปะ
นักลงทุนจํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 และ วันที่ 2 กันยายน 2554
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของ ตลท. และ กลต. และกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่ งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน เลขานุการบริ ษทั มีหน้าที่ในการช่วยเหลือประธานกรรมการ ใน
การกํากับดูแลให้การดําเนินงานของคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริ ษทั ทุกท่าน เป็ นไปตามกรอบของ
บทบาทหน้าที่ตามที่กฏหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรี ยมเอกสารประกอบ
วาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสิ นใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อ
แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พจิ ารณาเรื่ องต่างๆที่นาํ เสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริ ตและมีความรับผิดชอบ
โดยใช้วจิ ารณญาณเยีย่ งวิญญูชน ที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทําในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้งมีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียน
กรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุน้ รายงานการมีส่วนได้
เสี ย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ซึ่งเลขานุการบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วน
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการได้ก าํ หนดบทบาทหน้า ที่ ค วามรั บ ผิด ชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ห าร และกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมี ความเป็ นอิ สระในการตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้น
โดยรวม รวมทั้งมีกระบวนการในการติ ดตามและกํากับดูแลให้การดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั เป็ นไปตามกฏหมายและอยู่บน
จริ ยธรรมทางธุรกิจที่คณะกรรมการกําหนด
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การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
ในปี 2554 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 10 คน เป็ นกรรมการอิสระจํานวน 3
คน กรรมการที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จํานวน 3 คน และกรรมการที่ไม่ใช่ ผูบ้ ริ หารจํานวน 4 คน บริ ษทั มี
คณะกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทําให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน
กรรมการอิสระจํานวน 3 คนนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ซึ่ งได้ผา่ นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการแล้ว และเป็ นไปตามข้อกําหนดในปี 2551 ของสํานักงาน กลต. กรรมการอิสระจํานวน 1ใน 3 คน ดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 2 คน
การดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร
ตามข้อบังคับของบริ ษทั กรรมการจํานวน 1 ใน3 ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทุกปี บริ ษทั สามารถแต่งตั้งกรรมการที่
ต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ งต่อไปอีกวาระหนึ่ งได้ โดยบริ ษทั มิได้มีขอ้ กําหนดเรื่ องจํานวนวาระที่จะ
ดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการไว้ตามข้อกําหนดของสํานักงาน กลต. และมีนโยบายให้ กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ของบริ ษทั ดํารงตําแหน่งในบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริ ษทั กรรมการของบริ ษทั จะไม่เป็ นกรรมการใน
บริ ษทั ที่เป็ นคู่แข่งหรื อมีผลประโยชน์ขดั แย้งทางธุรกิจกับบริ ษทั และเปิ ดเผยรายชื่อ ประเภทธุรกิจ และตําแหน่งที่กรรมการของ
บริ ษทั ไปดํารงตําแหน่งไว้ในทะเบียนประวัติกรรมการ ในปี 2554ไม่มีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ท่านใดดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนเกิน 5 บริ ษทั
บริ ษทั ไม่มีนโยบายให้ผบู้ ริ หารระดับสู งไปดํารงตําแหน่งในบริ ษทั อื่นยกเว้นบริ ษทั ย่อย และ บริ ษทั ร่ วม และให้รายงาน
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่นของผูบ้ ริ หารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน56-1
บริ ษทั ได้แต่งตั้งนางนงนุ ช พุ่มผล เป็ นเลขานุ การบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2551 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กาํ หนดใน
พ.ร.บ. กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และทําหน้าที่สรุ ปสาระสําคัญเกี่ยวกับ แนวปฏิบตั ิ และข้อบังคับที่ปรับปรุ งใหม่
ของสํานักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงสรุ ปสาระสําคัญของกฏหมายที่เพิ่งตราขึ้นใหม่ ที่คณะกรรมการต้องทราบใน
การทําหน้าที่กรรมการของบริ ษทั ให้คณะกรรมการรับทราบ เป็ นผูจ้ ดั เก็บรวบรวม ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และผูเ้ กี่ยวข้อง
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ ายบริ หารให้มีการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาํ คัญเกี่ยวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั ได้แก่ แผนธุรกิจ
งบประมาณการดําเนินงาน เป้ าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เป็ นผูน้ าํ เสนอ รวมทั้งติดตามการ
ดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กาํ หนดไว้ อย่างสมํ่าเสมอ
คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลัน่ กรองรายละเอียดโดยกําหนดคุณสมบัติและขอบเขตความ
รั บผิดชอบไว้ในระเบี ยบของแต่ ละคณะ สมาชิ กของคณะกรรมการชุ ดย่อยเป็ นกรรมการอิ สระ ประธานกรรมการไม่ดาํ รง
ตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย และกําหนดให้กรรมการอิสระเป็ นประธานคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีภาวะผูน้ าํ วิสัยทัศน์ที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบตั ิหน้าที่ มีความเข้าใจในวัฒนธรรม
และจรรยาบรรณการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั เป็ นอย่างดี คณะกรรมการจึงไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อยขึ้นมาทําหน้าที่
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คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้งคณะจะร่ วมกันเสนอชื่ อ และพิจารณา
คุณสมบัติ ความเหมาะสมของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง และมอบให้ประธานกรรมการเป็ นผูเ้ สนอรายชื่อบุคคลที่สมควรเป็ น
กรรมการต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนั้นจึงมัน่ ใจได้ในความโปร่ งใส ปราศจากการครอบงําของฝ่ ายบริ หาร
ปั จจุ บนั บริ ษทั มี คณะกรรมการชุ ดย่อยเพียงคณะเดี ยวคื อคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอี ยดเกี่ ยวกับหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอยูใ่ นนโยบายการกํากับดูแลกิจการเรื่ องโครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ได้เห็นความสําคัญในเรื่ องนี้จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่หา้ มกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานของบริ ษทั ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษทั หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั หากมีความจําเป็ นต้องทํารายการดังกล่าวคณะกรรมการจะดูแลให้การทํารายการนั้นมีความโปร่ งใส
เที่ยงธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือนกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานที่มีส่วนได้เสี ย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุ มตั ิ รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯอย่างเคร่ งครัด สําหรับรายการระหว่างกันของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม ในปี 2554 ได้เสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และบริ ษทั ได้เปิ ดเผยรายละเอียดของ
รายการ คู่สญ
ั ญา เหตุผล/ความจําเป็ น ไว้ในรายงานประจําปี และแบบ (56-1) แล้ว
การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จะกําหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและมีการประชุมพิเศษเพิ่ม
ตามความจําเป็ น โดยมีการกําหนดวาระการประชุ มชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระการติดตามผลการดําเนิ นงานเป็ นประจํา ซึ่ ง
เลขานุ ก ารบริ ษ ัท จะจัด ส่ ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ตามวาระที่ ผ่า นการพิ จ ารณาร่ ว มกัน ของประธานกรรมการและกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็ นเวลา 7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม หากกรรมการท่านใดต้องการเสนอเรื่ องเข้าเป็ นวาระการ
ประชุ มหรื อประสงค์ให้ฝ่ายบริ หารรายงานความคืบหน้าเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งเป็ นการเฉพาะ ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่
ประธานกรรมการ หรื อเลขานุการบริ ษทั
โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 2-3 ชัว่ โมง ประธานกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อป้ องกันข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั รั่วไหลโดยไม่
มีเจตนา จึงให้ฝ่ายบริ หารรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในการประชุมเดือนใดที่ไม่มีการประชุมก็ไม่ตอ้ งรายงาน กรรมการ
อิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริ หารได้มีการพบปะหรื อติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาต่างๆในการบริ หารโดย
ไม่มีฝ่ายบริ หารร่ วมด้วยกันเป็ นประจํา หากมีประเด็นที่เป็ นข้อสังเกตห่ วงใย ก็จะแจ้งข้อกังวลหรื อข้อห่ วงใยนั้นต่อฝ่ ายบริ หาร
เพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2554 มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 4 ครั้ง และบริ ษทั ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลาย
ลัก ษณ์ อ ัก ษรซึ่ งประกอบด้ว ยข้อ มู ล ที่ เ ป็ นสาระสํ า คัญ อย่า งครบถ้ว น จัด เก็ บ รายงานการประชุ ม ที่ ผ่ า นการรั บ รองจาก
คณะกรรมการบริ ษทั พร้อมให้กรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องตรวจสอบได้
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การเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั แต่ละคนในปี 2554 สรุ ปได้ดงั นี้
กรรมการ
1. นายธนะชัย สันติชยั กูล
2. นายสาคร สุ ขศรี วงศ์
3. นางเกษรี กาญจนะวณิชย์
4. นางสาวนันทพร วงษ์เชษฐา
5. นางสาวมัธยา โอสถานนท์
6. นายพนา จันทรวิโรจน์
7. นายธงชัย บุญศฤงคารนนท์
8. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
9. นายกรี ธา มติธนวิรุฬห์
10. นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จํานวนครั้งที่เข้าประชุม / จํานวนครั้งทั้งหมด
2554
2553
4/4
5/5
4/4
5/5
4/4
5/5
4/4
5/5
4/4
4/4
5/5
2/4
4/4
5/5
4/4
5/5
4/4
5/5

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2554 มีมติแต่งตั้ง นายธงชัย บุญศฤงคารนนท์ และ นางสาวมัธยา โอสถานนท์ เป็ น
กรรมการแทน นางสาวรัชดาภรณ์ อารักษ์รัฐ และ นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ
ในปี 2553 และ ปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้ น 4 ครั้ง และ 4 ครั้ง ตามลําดับ โดยกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่ วมประชุมดังรายละเอียดต่อไปนี้
กรรมการ
1. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
2. นายกรี ธา มติธนวิรุฬห์
3. นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จํานวนครั้งที่เข้าประชุม / จํานวนครั้งทั้งหมด
2554
2553
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองทั้งคณะเป็ นประจําทุกปี สําหรับปี 2554 ได้ทาํ การ
ประเมินผลในช่วงเดือนธันวาคม โดยใช้แบบการประเมินแบบใหม่ตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมรับทราบผล
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรม
สู งเพียงพอที่จะดึ งดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ตอ้ งการ และได้ขออนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นแล้ว กรรมการที่
ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายเพิม่ ขึ้น
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สําหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการดําเนินงานของกรรมการผูอ้ าํ นวยการและผูบ้ ริ หารระดับสู งเป็ นไปตามหลักการ
และนโยบายที่ คณะกรรมการกําหนด ซึ่ งเชื่ อมโยงกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั และผลการดําเนิ นงานของผูบ้ ริ หารแต่ละคน
คณะกรรมการเป็ นผูป้ ระเมินผลการดําเนินงานของกรรมการผูอ้ าํ นวยการ และมอบหมายให้ประธานกรรมการแจ้งหลักเกณฑ์และ
ผลการประเมินต่อกรรมการผูอ้ าํ นวยการ คณะกรรมการบริ หารให้ความเห็นชอบการประเมินผลการดําเนิ นงานของผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งตามที่กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เสนอ คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทนที่
เหมาะสมให้แก่กรรมการผูอ้ าํ นวยการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
จํานวนค่าตอบแทนในปี 2553 และ 2554 ซึ่งบริ ษทั ได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้
กรรมการ / ตําแหน่ ง
ค่ าตอบแทนปี 2554
ค่ าตอบแทนปี 2553
ค่าตอบแทน

เบี้ย
ประชุม

อื่นๆ

รวม

ค่าตอบแทน

เบี้ย อื่นๆ
ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ:
- นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร

400,000.-

-

-

400,000.-

400,000.-

-

-

400,000.-

กรรมการตรวจสอบ:
- นายกรี ธา มติธนวิรุฬห์
- นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร

300,000.300,000.-

-

-

300,000.300,000.-

300,000.300,000.-

-

-

300,000.300,000.-

กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร :
- นายธนะชัย สันติชยั กูล
- นางเกษรี กาญจนะวณิชย์
- นางสาวนันทพร วงษ์เชษฐา
- นางสาวมัธยา โอสถานนท์

400,000.200,000.200,000.200,000.-

-

-

400,000.200,000.200,000.200,000.-

ไม่ได้รับ

-

-

กรรมการที่ไม่ ใช่ ผู้บริหาร:
- ดร.สาคร สุ ขศรี วงศ์
- นายธงชัย บุญศฤงคารนนท์
- นายพนา จันทรวิโรจน์
- นายเสริ มสิ น สมะลาภา
รวม

200,000.200,000.200,000.2,600,000.-

-

-

200,000.- 200,000.200,000.200,000.2,600,000.- 1,200,000.-

ค่าตอบแทน

รวม

ไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน

-

-

200,000.1,200,000.-

หมายเหตุ : นายธงชัย บุญศฤงคารนนท์ ลาออกจากการเป็ นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2554 แต่ งตั้งนายเสริมสิ น สมะลาภา เข้ าดํารงตําแหน่ งแทนตามวาระที่เหลืออยู่
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิ เทศน์ เบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ ยวกับลักษณะการดําเนิ นธุ รกิ จ
ประวัติและความเป็ นมาของบริ ษทั ที่ต้ งั สํานักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับคําชี้แจงจากกรรมการผูอ้ าํ นวยการและ
เลขานุการบริ ษทั เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน พร้อมเอกสารประกอบ
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู ง ได้ให้ความสําคัญต่อการเข้าอบรมสัมมนาหลักสู ตรที่เกี่ ยวข้องกับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ (รายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน)
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บริ ษทั มี นโยบายให้ความรู้ เพิ่มเติมในด้านต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบตั ิ หน้าที่ แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
เลขานุ การบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และหน่ วยงานตรวจสอบภายในโดยการฝึ กอบรมและสัมมนากับสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย และหน่วยงานอื่นๆ เช่น สัมมนาเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ และ พระราชบัญญัติกาํ กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เป็ นต้น
แผนการสื บทอดงาน
คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจาก พนักงานผูป้ ฏิบตั ิงาน ความเจริ ญเติบโตที่ยงั่ ยืน
ของบริ ษทั ขึ้นอยูก่ บั การสร้างบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อส่ งต่อภารกิจ บริ ษทั ได้รับผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้ามาช่วยเสริ มทีม
และแบ่งความรับผิดชอบในแต่ละส่ วนงานให้ชดั เจน เพื่อเป็ นการกระจายการบริ หารงานขององค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพ ให้กบั
ผูบ้ ริ หารระดับรอง ซึ่งเป็ นแผนรองรับการสื บทอดงานของบริ ษทั
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9.การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนฯ ในการ
กํากับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ ที่จดั ทําขึ้นมีขอ้ มูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ โปร่ งใส เปิ ดเผยอย่าง
เพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ป้ องกันการทุจริ ตและการดําเนิ นการที่ผิดปกติ รายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่ งอาจ
ทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซ่ ึ งเป็ นรายการทางการค้าอันเป็ นธุรกิจปกติทวั่ ไป รวมทั้งได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล
ประโยชน์สูงสุ ด การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ความรอบคอบระมัดระวังในการจัดทํางบการเงินและงบ
การเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
ดังนั้นเพื่อให้ผมู้ ีส่วนได้เสี ยเกิดความเชื่อมัน่ ต่อรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิ สระผูซ้ ่ ึ งมี คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย และตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทําหน้าที่สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงิน และ
การดําเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
มีความโปร่ งใสถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้มีความเพียงพอของระบบบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และการกํากับดูแลของบริ ษทั ฯ ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมของ
กระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่ วมกัน 4 ครั้ง เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ร่วมประชุมพร้อมกันทุกครั้ง นอกจากนี้ยงั มีวาระการประชุมร่ วมกับ
ผูส้ อบบัญชี วาระการประชุ มร่ วมกับหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในซึ่ งได้รายงานผลการตรวจสอบและเสนอขอความ
เห็นชอบเรื่ องกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบประจําปี รวมถึงได้ประชุมกับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ของบริ ษทั ในวาระที่เกี่ยวข้อง จากการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินประจําปี 2554
ของบริ ษทั มีความเหมาะสมและไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน ระบบควบคุมภายในของ
บริ ษ ัท มี ค วามเหมาะสม เพี ย งพอ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน เป็ นรายการที่ เ ป็ นธุ ร กิ จ ตามปกติ ท ั่ว ไป
สมเหตุสมผล และไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิอยูใ่ นกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั และผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2554 ของบริ ษทั เป็ นบุคคลที่เหมาะสม
เพราะมีความเป็ นอิสระและมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีมาเป็ นเวลายาวนาน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง เกี่ยวกับการสอบ
ทานงบการเงินและรายงานทางการเงิน
รวมทั้งผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีพนักงานตรวจสอบที่มี
ประสบการณ์จาํ นวน 2 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ โดยรวมอยูใ่ นระดับที่
น่าพึงพอใจ สามารถให้ความมัน่ ใจอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษทั สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2554 มีการดูแลป้ องกันทรัพย์สินมิให้ผบู้ ริ หารและพนักงานนําไปใช้โดยมิชอบ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามขั้นตอนที่
กําหนด มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสม ทั้งในส่ วนขององค์กรและสภาพแวดล้อม การบริ หารความเสี่ ยง
การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล รวมถึงระบบการติดตามการปฏิบตั ิงานให้
เป็ นไปตามเป้ าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างทันท่วงที
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นอกจากนี้บริ ษทั ได้จดั ให้มีกระบวนการในการทบทวนและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ เพื่อให้การควบคุมภายในของบริ ษทั ทันสมัยต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไปตลอดเวลา ไม่เกิดข้อบกพร่ อง ซึ่งจะนํามาซึ่งความรั่วไหลและขาดประสิ ทธิภาพ
จากการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผูส้ อบบัญชีมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ
ซึ่งได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งข้อสังเกตดังกล่าวไม่เป็ นสาระสําคัญใน
การแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แต่อย่างใด ดังต่อไปนี้
ควรกําหนดกรอบการแบ่งแยกหน้าที่ การปฏิบตั ิ งานในระบบให้ชัดเจน ทบทวนผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ ในแต่ละรายที่
สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล และการนําไปใช้งาน ซึ่งฝ่ ายบริ หารได้รับไปดําเนินการ
ส่ วนหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ในระหว่างปี 2554 มีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในบางประการ
โดยบริ ษทั ได้ออกระเบี ยบปฏิบตั ิ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบสารสนเทศขององค์กร โดยใช้ควบคุมการระบายหนังสื อใน
ช่องทางหลัก อีกทั้งมาตรการในการดําเนิ นการเพื่อควบคุมและเร่ งรัดการปฏิบตั ิงานในเรื่ องดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้ว โดยมีประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญดังนี้
1) ควรควบคุมเวลาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยระบบงานค่าลิขสิ ทธิ์ ให้เป็ นไปตามกรอบเวลาที่วาง
ไว้
2) ควรเน้นยํ้าผูเ้ กี่ยวข้องให้ปฏิบตั ิตามระเบียบในเรื่ องของการขายสิ นค้าผ่านช่องทางงานสัปดาห์หนังสื อ และ
งานบูธหรื ออีเว้นท์ ตลอดจนเร่ งสรุ ปผลการขายทุกครั้งโดยเร็ ว เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางานให้ดียงิ่ ขึ้น
3) ควรปรับปรุ งฐานข้อมูลสิ นค้าในระบบคลังสิ นค้า ให้ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั และกําหนดแนวทางการระบาย
สิ นค้าอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้แน่ ใจว่าข้อมูลจากระบบสารสนเทศ ถูกต้อง เชื่ อถือได้ และการบริ หารการ
จัดเก็บสิ นค้า มีแนวทางที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น
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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
นอกจากนั้น 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 ซึ่ งแยกอย่างชัดเจนจากสํานักตรวจสอบภายในของบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ กรุ๊ ปฯ จะทําหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อมูลและจัดทํารายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็ นถึ งความเหมาะสมของราคา และความ
สมเหตุสมผลของการทํารายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาส ในกรณี รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ ึงไม่มีเงื่อนไข
ทางการค้าโดยทัว่ ไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริ ษทั ฯ จะดําเนินการตามมาตรการตามขั้นตอนในการอนุมตั ิการทํารายการ
ระหว่างกันที่ระบุไว้ขา้ งต้น ก่อนการทํารายการ
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บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

10.3 สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของกลุ่มบริ ษทั ฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2553 และปี
2554 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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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
รายการระหว่างกันที่มีสาระสําคัญ (ตามงบการเงินรวม) ของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในปี 2554 และปี 2553
(หน่วย : ล้ านบาท)
บริ ษัทหรื อบุคคล/ ประกอบ
ธุรกิจ
บริ ษัท เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน) (NMG)/
ดําเนินธุรกิจด้ านข่าว ซึง่
รวมถึงผลิตและจําหน่าย
หนังสือพิมพ์และสิง่ พิมพ์
ประเภทต่างๆ

ลักษณะวามสัมพันธ์กบั บริ ษัทฯ

ลักษณะรายการ

เป็ นบริ ษัทใหญ่ถือหุ้นร้ อยละ 77.65
ในปี 2553 และร้ อยละ 78.46 ใน ปี
2554 และมีกรรมการร่วมกัน

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 5.91
และ 4.35 ล้ านบาท ในปี 2553 และ 2554
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 5.09 และ 3.82 ล้ านบาท ในปี
2553 และ 2554 ตามลําดับ และบริ ษัทใน
กลุ่ม มี เรี ย กเก็ บ ค่ าบริ ก ารโฆษณาจํ า นวน
3.97 ล้ านบาท และเรี ย กเก็ บ ค่ า บริ ห าร
สินค้ าคงคลังให้ แก่ NMG จํานวน 0.44
ล้ านบาท ในปี 2554
ลูกหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษั ท ฯ เรี ย กเก็ บเงิ น ที่ NMG รั บ เงิ น แทน
ก่อน เช่น ยอดขาย Bulk นสพ.โยมิอรู ิ งาน
ออกบูธร่ วมกัน จํานวน 17.46 และ 6.29
ล้ านบาท ในปี 2553 และ 2554 ตามลําดับ

มูลค่ารายการ /
ยอดคงเหลือ
ปี 2554
ปี 2553
12.58
4.92

11.00
2.90

มูลค่ารายการ /
ยอดคงเหลือ
- 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

2.09

3.61

- 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 าคงคลัง(หนังสือ BizBook ก่อนโอนย้ ายส่วน
งาน) และเรี ยกเก็บค่าบริ การในอัตราต้ นทุน แต่หลังจากที่บริ ษัทฯ รับโอน
ธุรกิจหนังสือ Bizbook มาแล้ ว รายการนี ้จะลดลงตามสินค้ าคงคลังเดิมของ
NMG ที่เหลืออยู่
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษัทหรื อบุคคล/ ประกอบ
ธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์กบั
บริ ษัทฯ

ลักษณะรายการ

บริ ษัท เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน) (NMG)

เป็ นบริ ษัทใหญ่ถือหุ้นร้ อยละ
77.65 ในปี 2553 และร้ อยละ
78.46 ในปี 2554 และมี
กรรมการร่วมกัน

ต้ นทุนการผลิต
เจ้ าหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษัทฯ ซื ้อกระดาษม้ วนจาก NMG เพื่อใช้ ในการ
ผลิตสิ่งพิมพ์
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
เจ้ าหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้ จ่ายส่วนกลาง
จากการใช้ บริ การแผนกต่างๆ ของ NMG จํานวน
5.09 และ 7.09 ล้ านบาท ในปี 2553 และ ปี 2554
ตามลําดับ
- ค่ า ธรรมเนี ย มในการคํ า้ ประกั น เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี
ธนาคาร

บริ ษัท เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด (NED)
/ ดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์

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

รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
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
แทนไปก่อน เช่นค่าเช่าสํานักงาน ค่าบริ หาร เป็ นต้ น
เจ้ าหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษั ท มี ก ารสํ า รองจ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยแทน เช่ น ค่ า
เดินทางไปประเทศญี่ปนุ่ เป็ นต้ น

มูลค่ารายการ /
ยอดคงเหลือ
ปี 2554 ปี 2553
16.97
38.00
10.00
16.41

7.09
3.98

5.09
2.27

0.032
3.00
0.18
0.84

0.002
0.85

2.21

1.73

0.083

0.019

มูลค่ารายการ /
ยอดคงเหลือ
- 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
- 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 ซึง่ มีความชํานาญในงานนันๆ
้ เช่น จัดซื ้อ บุคคล เป็ นต้ น ในราคาต้ นทุน
บวกกําไรร้ 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 ษัทฯ ทําสัญญาเช่าอาคารสํานักงาน และให้ บริ ษัทในกลุ่มเช่าช่วงต่อ และ
เรี ยกเก็บค่าบริ หารจากบริ ษัทในกลุม่ ในอัตราเท่ากับที่ถกู เรี ยกเก็บ
- บริ ษั ท ฯและบริ ษัท ในกลุ่ม สํ า รองจ่ ายค่ าใช้ จ่ ายแทนกัน เช่ น ค่ า เดิ น ทางไป
ต่างประเทศ
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั หรื อบุคคล/ ประกอบ
ธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์กบั
บริ ษัทฯ

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

มูลค่ารายการ /
ยอดคงเหลือ
ปี 2554 ปี 2553
53.62
55.78
43.20
39.97
1.36

1.14

1.81

1.90

ลูกหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษั ท ฯ เรี ย กเก็ บ เงิ น จากรายการค่ าใช้ จ่ ายที่ อ อก
แทนไปก่อน เช่นค่าเช่าสํานักงาน ค่าบริ หาร เป็ นต้ น
ต้ นทุนขายสินค้ าและต้ นทุนการให้ บริ การ

12.44

7.32

1.31

1.52

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
เจ้ าหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้ จ่ายส่วนกลาง
จากการใช้ บริ การแผนกต่างๆ ของ NEE

2.07
0.40
0.98

4.00
2.04
2.46

รายได้ อื่น

มูลค่ารายการ /
ยอดคงเหลือ
- NED ขายหนังสือการ์ ตนู ให้ กับ NEE เพื่อจัดจําหน่ายในช่องทางต่างๆ โดย
เป็ นการขายขาด 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 ษัทฯ ทําสัญญาเช่าอาคารสํานักงานในนามบริ ษัทฯ โดยแบ่งให้ บริ ษัทใน
กลุ่มเช่าช่วงต่อ และเรี ยกเก็บค่าบริ หารจากบริ ษัทในกลุ่มในอัตราเท่ากับที่ถกู
เรี ยกเก็บ

- บริ ษัท ฯ และบริ ษัท ในกลุ่ม มี ก ารขายสิ น ค้ า ให้ กับ บริ ษั ท ฯเพื่ อ นํ า ไปขายต่อ
ให้ กบั ลูกค้ า
- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้ จ่ายส่วนกลางจากการใช้ บริ การแผนก
ต่างๆ ของ NEE เช่น การจัดการการผลิต การบริ หารคลังสินค้ า ในราคาต้ นทุน
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษัทหรื อบุคคล/ ประกอบ
ธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์กบั
บริ ษัทฯ

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

เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทใหญ่
โดย บริ ษัทใหญ่ถือหุ้นร้ อยละ
61.99 ในปี 2554 และร้ อยละ
62.14 ใน ปี 2553 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

มูลค่ารายการ /
ยอดคงเหลือ
ปี 2554 ปี 2553
0.60
0.29

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 ษัทในกลุม่ ซื ้อสินค้ าหรื อบริ การจาก NBC
รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
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
หนังสือพิมพ์ นิตยสารและหนังสือการ์ ตนู
รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ

0.13

มูลค่ารายการ /
ยอดคงเหลือ
- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ NBC เพื่อใช้ เป็ นของขวัญแก่ลกู ค้ า
ในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ

0.28
- บริ ษัทฯ ออกบูธงานขายสินค้ าขนาดใหญ่ร่วมกัน เช่น งานสัปดาห์หนังสือ และ
ใช้ ระบบเก็บเงินร่วมกัน โดยใช้ ราคาที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ า

0.12

0.11

1.15
0.001
0.88
0.42

0.46
0.004
0.22
0.38

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

-

0.02

60.69
0.06
37.02
4.27

24.37
0.06
16.40
-

- 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

-

0.05

0.001
10.56
3.36

0.02
10.50
2.96

3.97

3.79

พิ ม พ์

ลูกหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ต้ นทุนขายสินค้ าและต้ นทุนการให้ บริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
เจ้ าหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุม่ จ้ าง NML ส่งสินค้ าให้ ลกู ค้ า
ทุกประเภท

- 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
หนังสือ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขการบริ การปกติ
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษัทหรื อบุคคล/ ประกอบ
ธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์กบั
บริ ษัทฯ

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ /
ยอดคงเหลือ
ปี 2554
ปี 2553

มูลค่ารายการ /
ยอดคงเหลือ

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 ้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
มีกรรมการร่ วมกัน

0.011
2.61

0.69

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

เป็ นบริ ษัทร่วมของบริ ษัทใหญ่
โดยบริ ษัทใหญ่ ถือหุ้นร้ อยละ
45.00 และมีกรรมการร่วมกัน

รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ

3.92

3.44

0.28

0.54

บริ ษัท เนชัน่ พริ น้ ติ ้ง เซอร์ วิส
จํากัด (NPS) / ดําเนินธุรกิจ
รับจ้ างพิมพ์สิ่งพิมพ์

เป็ นบริ ษัทที่ถือหุ้นโดย WPS
ร้ อยละ 99.99 และมีกรรมการ
ร่ วมกัน

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

- บริ ษัทฯ รับจ้ างขายโฆษณาและโฆษณาแทรกในหนังสือพิมพ์ The Yomiuri
Shimbun โดยได้ รับค่านายหน้ าตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา ซึ่งเป็ นราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ
- บริ ษัทฯ ทําสัญญาเช่าอาคารสํานักงานในนามบริ ษัทฯ โดยแบ่งให้ บริ ษัทใน
กลุม่ เช่าช่วงต่อ และเรี ยกเก็บค่าเช่าจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องในอัตราต้ นทุน

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 ในกลุ่ม ซื อ้ กระดาษจาก NPS
จํานวน 8.68 และ 16.22 ล้ านบาท ใน ปี 2553 และ
ปี 2554 ตามลําดับ
- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มจ้ าง NPS พิมพ์ หนังสือ
การ์ ตูน และพ็ อคเก็ ตบุ๊คส์ จํ านวน 31.74 และ
17.49 ล้ านบาท ในปี 2553 และ ปี 2554 ตามลําดับ

0.003

-

33.71
0.017
-

40.42
0.23
7.25
0.24
2.13

- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุม่ ซื ้อกระดาษจาก NPS ซึง่ นําเข้ าจากต่างประเทศ ใน
ราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ
- บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มจ้ าง NPS ที่มีความชํานาญในการพิมพ์ หนังสือ
การ์ ตนู และหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษัทหรื อบุคคล/ ประกอบ
ธุรกิจ
บริ ษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย
จํากัด (KTM)/ ดําเนินธุรกิจ
ด้ านข่าว ซึง่ รวมถึงผลิตและ
จําหน่ายหนังสือพิมพ์และ

ลักษณะความสัมพันธ์กบั
บริ ษัทฯ
เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทใหญ่
โดย บริ ษัทใหญ่ถือหุ้นร้ อยละ
99.97 และมีกรรมการร่วมกัน

สิ่งพิมพ์ /ธุรกิจด้ านการศึกษา

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

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

เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทใหญ่
โดย บริ ษัทใหญ่ถือหุ้นร้ อยละ
99.99 และมีกรรมการร่วมกัน

เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทใหญ่
โดย บริ ษัทใหญ่ถือหุ้นร้ อยละ
99.99 และมีกรรมการร่วมกัน

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ /
ยอดคงเหลือ
ปี 2554 ปี 2553
0.09
0.25
1.11

0.05
0.00
1.40

0.98
-

0.003
0.001

รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ

0.051

0.18

ลูกหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทฯ เรี ยกเก็บเงินจากรายการค่าใช้ จ่ายที่ออกแทน
ไปก่อน เช่น ค่าเช่าสํานักงาน ค่าบริ หาร เป็ นต้ น

0.007
0.003

0.004
0.02

0.25

1.00

0.31

0.07

0.33
0.41
0.021

0.15
0.29
-

รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
ลูกหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทฯ เรี ยกเก็บเงินจากรายการค่าใช้ จ่ายที่ออกแทน
ไปก่อน เช่นค่าเช่าสํานักงาน ค่าบริ หาร เป็ นต้ น
เจ้ าหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

เจ้ าหนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุม่ จ่ายค่าใช้ จ่ายออกแทนจาก
NNN
รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
ลูกหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร

มูลค่ารายการ /
ยอดคงเหลือ
- 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 ยกเก็บค่าใช้ จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสํานักงาน ในอัตราเท่าที่ถูก
เรี ยกเก็บและค่าบริ การส่วนกลาง เช่น ค่าบริ หาร ในอัตราที่ตกลงกัน

- บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุม่ ขายหนังสือให้ NNN เพื่อใช้ เป็ นของขวัญแก่ลกู ค้ าใน
เทศกาลต่างๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ
- บริ ษัทฯเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสํานักงาน ในอัตราเท่าที่ถูก
เรี ยกเก็บและค่าบริ การส่วนกลาง เช่น ค่าบริ หาร ในอัตราที่ตกลงกัน
- 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 ษัทฯและบริ ษัทในกลุม่ ขายหนังสือให้ KMM เพื่อใช้ เป็ นของขวัญแก่ลกู ค้ าใน
เทศกาลต่างๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ
- -บริ ษัทฯและบริ ษัทในกลุ่มได้ ใช้ บริ การที่ KMM ในราคาตลาดและมีเงื่อนไข
การค้ าปกติ
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บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

11.ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
11.1 งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ และงบการเงินรวมปี 2552 – 2554
11.1.1 ชื่อผูส้ อบบัญชี
นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3183 - บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
11.1.2 สรุ ปรายงานการตรวจสอบและรายงานการสอบทานของผูส้ อบบัญชี
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552– 2554: ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบหรื อสอบทานงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ และงบ
การเงินรวมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน โดยมีความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้มีการอธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในการที่กิจการ
ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554
11.1.3 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
สํานักงานสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชีไม่เป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและกิจการที่
ควบคุมร่ วมกัน จ่ายค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีในปี 2553 และ ปี 2554 จํานวน 1.73 ล้านบาท และ 1.94 ล้านบาทตามลําดับ
สําหรับค่าตรวจสอบ/สอบทานงบการเงิน และมิได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้ผสู้ อบบัญชี หรื อบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี
11.1.4 ตารางสรุ ปงบการเงิน
งบการเงินดังต่อไปนี้ เป็ นงบการเงินรวมของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน โดยรายการบัญชีบางรายการ
ในตารางนี้ได้มีการจัดกลุ่มใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปั จจุบนั
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บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท เนชั่นอินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (เดิมงบดุล)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552-2554
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

2552

2553

2554

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

42.34

51.66

29.45

5.00

-

-

ลูกหนี้การค้า

92.02

91.08

103.10

รายได้คา้ งรับ

10.22

11.22

9.75

ลูกหนี้กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

10.02

12.76

16.16

สิ นค้าคงเหลือ

53.67

68.80

94.30

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่

5.04

9.38

9.28

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

218.31

244.89

262.04

3.16

5.13

4.54

18.77

27.23

38.98

-

3.77

2.50

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอี่น

0.33

0.63

0.71

รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

22.26

36.76

46.73

240.57

281.65

308.77

เงินลงทุนชัว่ คราว

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินฝากที่มีขอ้ จํากัดในการใช้

รวมสิ นทรัพย์

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (เดิมงบดุล) (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552-2554
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

2552

2553

2554

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

0.17

4.73

3.10

71.45

76.18

86.14

4.55

6.44

5.75

-

7.28

5.02

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

14.40

5.97

5.64

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่ น

36.78

36.96

40.51

รวมหนี้สินหมุนเวียน

127.35

137.56

146.16

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

-

-

6.02

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

-

4.61

127.35

137.56

156.79

70.00

85.00

85.00

-

18.35

18.35

8.50

8.50

8.50

กําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร

34.72

32.24

40.13

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะบริ ษทั

113.22

144.09

151.98

-

-

-

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น

113.22

144.09

151.98

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

240.57

281.65

308.77

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

รวมหนี้สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสมที่จดั สรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย
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บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (เดิมงบกําไรขาดทุน)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552-2554
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

2552

2553

2554

รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การ

299.23

283.87

288.58

รายได้อื่น

3.24

5.87

8.11

รวมรายได้

302.47

289.74

296.69

200.72

194.99

200.97

73.46

63.86

69.31

274.18

258.85

270.28

28.29

30.89

26.41

ต้นทุนทางการเงิน

0.06

1.24

1.68

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

13.90

8.93

7.25

กําไรสํ าหรับปี

14.33

20.72

17.48

0.20

0.29

0.21

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายสิ นค้าและต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน(บาท)
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บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552-2554
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี

2552

2553

2554

14.33

20.72

17.48

ค่าเสื่ อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี

23.46

22.28

22.89

ดอกเบี้ยรับ

(0.17)

(1.28)

(2.41)

ต้นทุนทางการเงิน

0.06

1.24

1.68

หนี้สงสัยจะสูญ

1.90

0.91

0.60

13.07

1.98

(7.08)

-

0.24

-

13.90

8.93

7.25

66.55

55.02

40.42

ลูกหนี้การค้า

(12.26)

(0.12)

(12.61)

รายได้คา้ งรับ

(2.83)

(0.99)

1.47

4.72

(2.72)

(3.41)

สิ นค้าคงเหลือ

(7.79)

(17.11)

(18.44)

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(1.04)

(4.34)

0.11

-

(3.77)

1.27

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1.16

(0.30)

(0.07)

เจ้าหนี้การค้า

1.75

4.73

9.95

(0.96)

1.89

(0.69)

4.44

0.17

3.55

(0.15)

-

-

-

-

0.68

(17.12)

(17.35)

(7.58)

36.47

15.11

14.65

รายการปรั บปรุ ง

ขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัย
อุปกรณ์ตดั จําหน่าย
ภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินฝากที่มีขอ้ จํากัดในการใช้

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
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บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552-2554
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย

2552

2553

2554

0.17

1.28

2.41

ซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว

(5.00)

5.00

-

ซื้ออุปกรณ์

(2.43)

(3.53)

(1.14)

(25.04)

(29.41)

(32.92)

ขายอุปกรณ์

0.07

-

-

ขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

1.22

-

-

(31.01)

(26.66)

(31.65)

(0.06)

(1.24)

(1.68)

(35.00)

(23.20)

(4.25)

0.17

4.55

(1.63)

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว

-

12.50

12.50

ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว

-

(5.09)

(10.15)

เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน

-

36.00

-

ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน

-

(2.65)

-

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(34.89)

20.87

(5.21)

เงินสดและรายการเที ยบเท่ าเงินสดลดลงสุทธิ

(29.43)

(9.32)

(22.21)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

71.77

42.34

51.66

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

42.34

51.66

29.45

ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปั นผลให้ถือหุน้ ของบริ ษทั
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
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11.1.5 ตารางสรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ
รายการ

2552

2553

2554

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง

(เท่า)

1.71

1.78

1.79

อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

(เท่า)

1.09

1.04

0.91

อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

(เท่า)

0.29

0.23

0.21

อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

(เท่า)

2.88

2.65

2.57

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

(วัน)

124.90

135.63

139.87

อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ

(เท่า)

3.55

3.18

2.46

ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย

(วัน)

101.30

113.05

146.07

อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

(เท่า)

2.84

2.64

2.48

ระยะเวลาชําระหนี้

(วัน)

126.96

136.28

145.38

Cash Cycle
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profita

(วัน)

99.25

112.39

140.56

อัตรากําไรขั้นต้น

(%)

33.12

31.31

30.36

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

(%)

8.37

8.81

6.34

อัตรากําไรอื่น

(%)

1.07

2.03

2.73

อัตราส่ วนเงินสดต่อการทํากําไร

(%)

145.59

60.39

80.08

อัตรากําไรสุ ทธิ

(%)

4.74

7.15

5.89

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงาน

(%)

11.60

16.11

11.81

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์

(%)

5.73

7.94

5.92

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร

(%)

626.06

531.87

393.24

อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์

(เท่า)

1.21

2.22

2.01

อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้

(เท่า)

1.12

0.95

1.03

อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย

(เท่า)

854.76

20.39

14.04

อัตราส่ วนความสามารถในการชําระภาระผูกพันผูกพัน

(เท่า)

0.54

0.27

0.30

อัตราการจ่ายเงินปั นผล

(%)

244.29

111.97

24.32

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายการเงิน
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11.2 คําอธิบาย และการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
11.2.1 สรุ ปภาพรวมผลการดําเนินงานที่ผา่ นมา
การประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท คือ การผลิตและจําหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์ การผลิต
และจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชน และการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศ ซึ่ งสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ คิด
เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 21.14, 46.01 และ 30.12 ของรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในปี 2554 ตามลําดับ
ในช่วงปี 2552 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้รวมและกําไรสุ ทธิจาํ นวน 302.47 และ 14.33 ล้านบาท ลดลง 40.57 และ 20.20 ล้าน
บาท จากรายได้รวมและกําไรสุ ทธิในปี 2551 จํานวน 343.04 และ 34.53 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 11.83 และ 58.53
ตามลําดับ เนื่องจากการลดลงของยอดจําหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์ และสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชน
ในปี 2553 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้รวมจํานวน 289.74 ล้านบาท ลดลง 12.73 ล้านบาท จากรายได้รวมในปี 2552 จํานวน
302.47 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 4.21 เนื่องจากการลดลงของยอดจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชน และสิ่ งพิมพ์
ต่างประเทศจากเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ในปี 2553 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิจาํ นวน 20.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
6.39 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.59 เนื่ องจากราคากระดาษซึ่ งเป็ นต้นทุนการผลิตปรับลดลง และบริ ษทั ฯ มีการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารที่ดี
ในปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้รวมจํานวน 296.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.95 ล้านบาท จากรายได้รวมในปี 2553 จํานวน
289.74 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.40 เนื่ องจากรายได้จากการจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ลดลงร้อยละ 3 มาจากสื่ อสิ่ งพิมพ์
สําหรับเยาวชน และสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศจากเหตุการณ์น้ าํ ท่วมครั้งใหญ่ของประเทศไทย ซึ่ งมีผลกับการกระจายยอดส่ งตามร้าน
เอเย่นต์ รายได้จากการให้บริ การเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เนื่ องจากมีรายได้เพิ่มขึ้นในส่ วนของค่าโฆษณาและรับจ้างพิมพ์หนังสื อเล่ม
อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 17.48 ล้านบาท ลดลง 3.24 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 15.64
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเพิม่ ขึ้นร้อยละ 9 เพื่อรองรับกับการดําเนินงานที่จะขยายตัวทางธุรกิจ
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11.2.2 ผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในแต่ละสายธุรกิจ
ก.
รายได้
การรับรู้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทหลักดังนี้
ก) การขายฝาก กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู้รายได้แบบการขายฝากในการจําหน่ายหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ และสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชน
ผ่านผูจ้ ดั จําหน่ายหนังสื อรายใหญ่ที่มีร้านหนังสื อหลายสาขา โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ ยังไม่รับรู้รายได้เมื่อมีการโอนสิ นค้าจากคลัง
ไปให้ผจู้ ดั จําหน่ายเหล่านั้น แต่จะรับรู้เป็ นรายได้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับใบสรุ ปยอดขายรายเดือนจากผูจ้ ดั จําหน่าย
ข) การขายเชื่ อ กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู้ รายได้แบบการขายเชื่ อในการจําหน่ ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สําหรับเยาวชน และหนังสื อพิมพ์ และ
นิตยสารต่างประเทศผ่านเอเย่นต์รายย่อย และกลุ่มค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู้รายได้เมื่อมีการ
ส่ งมอบสิ นค้าตามใบส่ งของ (DO) และมีการหักค่าเผือ่ สิ นค้ารับคืน ซึ่งคํานวณจากสัดส่ วนร้อยละของจํานวนสิ นค้ารับคืนใน
อดีตย้อนหลัง 12 เดือนต่อจํานวนสิ นค้าที่ขายทั้งหมด
ประเภทรายได้
2552
2553
2554
รายได้จากกลุ่มธุรกิจ
ลบ.
ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ
1. ธุรกิจสํานักพิมพ์
1.1 การผลิตและจําหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์
45.16 14.93 57.94 19.99 62.73 21.14
1.2 การผลิตและจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชน
152.46 50.40 134.18 46.31 132.68 44.72
2. ธุรกิจตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศและบริ การที่
เกี่ยวข้อง ก
98.74 32.65 91.75 31.67 89.34 30.12
3. ธุรกิจจําหน่ายสิ นค้าและบริ การทางอินเตอร์เน็ต
3.83
1.29
4. รายได้อื่น ข

2.02
5.87
2.03
8.11
2.73
6.11
รายได้ รวม
302.47 100.00 289.74 100.00 296.69 100.00
ก
หมายเหตุ: รวมรายได้จากค่าจ้างพิมพ์ ค่าจัดส่ ง และค่าบริ การจากการเป็ นตัวแทนขายโฆษณาในสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศ
ข
รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการสัมมนา สอนภาษาต่างประเทศและทักษะการสื่ อสาร ดอกเบี้ยรับ และรายการอื่นๆ เป็ นต้น
ก.1

รายได้จากการผลิตและจําหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์

ในช่วงปี 2552 และ 2553 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 14.93 และ
19.99 ตามลําดับ โดยในปี 2552 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจนี้จาํ นวน 45.16 ล้านบาท ลดลง 11.01 ล้านบาท จากรายได้ในปี
2551 จํานวน 56.17 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 19.60 เนื่องจากจํานวนหนังสื อออกใหม่นอ้ ยลง ยอดขายหนังสื อใหม่
ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย และจํานวนการพิมพ์ซ้ าํ ปกเดิมน้อยลง
ในช่ วงปี 2553 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุ รกิ จนี้ จาํ นวน 57.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.78 ล้านบาท จากรายได้ปี 2552
จํานวน 45.16 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.30 เนื่องจากบริ ษทั ฯ จําหน่ายหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
โหราศาสตร์และสุ ขภาพที่เป็ นที่นิยมอย่างสูงในตลาดและมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจนี้จาํ นวน 62.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.79 ล้านบาท จากรายได้ปี 2553 จํานวน
57.94 ล้า นบาท คิ ด เป็ นอัต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 8.27 เนื่ อ งจากบริ ษ ทั ฯ จํา หน่ า ยหนัง สื อ พ็อ คเก็ต บุ๊ ค ส์ ที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกับ
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โหราศาสตร์ สุ ขภาพและบุคคลที่สาํ คัญเช่น หนังสื อสตีฟจ็อป ที่เป็ นที่นิยมอย่างสู งในตลาด และมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการ
ขายอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับทางบริ ษทั ฯ ยังมีการรับจ้างผลิตหนังสื อเล่มเพิ่มขึ้น
ก.2

รายได้จากการผลิตและจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชน

ในช่วงปี 2552 ปี 2553 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้ส่วนใหญ่จากการผลิตและจําหน่ ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สําหรับเยาวชนคิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 50.40 และ 46.31 ตามลําดับ โดยในปี 2552 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจนี้ จาํ นวน 152.46 ล้านบาท ลดลง
22.12 ล้านบาท จากปี 2551 จํานวน 174.58 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 12.67 โดยมีสาเหตุหลักจากจํานวนหนังสื อ
ออกใหม่น้อยลง ยอดพิมพ์ลดลง รวมทั้งการสั่งซื้ อจากเอเย่นต์และร้านหนังสื อลดลง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังมีหนังสื อ
การ์ตูนที่มียอดจําหน่ายสูง ได้แก่ นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ เทพมรณะ เป็ นต้น
ในช่วงปี 2553 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจนี้จาํ นวน 134.18 ล้านบาท ลดลง 18.28 ล้านบาท จากรายได้ปี 2552 จํานวน
152.46 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 11.99 เนื่องจากยอดขายหนังสื อการ์ ตูนจากประเทศญี่ปุ่นลดลงจากเหตุการณ์ไม่
สงบทางการเมืองที่ทาํ ให้เอเย่นต์และร้านหนังสื อสัง่ หนังสื อลดลง
ในช่วงปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจนี้จาํ นวน 132.68 ล้านบาท ลดลง 1.50 ล้านบาท จากรายได้ปี 2553 จํานวน
134.18 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 1.12 เนื่ องจากยอดขายหนังสื อการ์ ตูนจากประเทศญี่ปุ่นลดลงจากนํ้าท่วม ทําให้
บริ ษทั ฯไม่สามารถกระจายยอดส่ งได้ มีผลให้เอเย่นต์และร้านหนังสื อสั่งหนังสื อลดลง ในขณะทีหนังสื อเด็กเยาวชนเพิ่มขึ้นจาก
ปี ก่อนประมาณ 3%
ก.3

รายได้จากธุรกิจตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศและบริ การที่เกี่ยวข้อง

ในช่วงปี 2552 และปี 2553 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจตัวแทนจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศและบริ การที่เกี่ยวข้องคิด
เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 32.65 และ 31.67 ตามลําดับ ซึ่งถือเป็ นแหล่งรายได้อนั ดับสองของกลุ่มบริ ษทั ฯ รองจากการผลิตและจําหน่าย
สื่ อสิ่ งพิมพ์สําหรับเยาวชน โดยในปี 2552 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจนี้ จาํ นวน 98.74 ล้านบาท ลดลง 0.24 ล้านบาท จาก
รายได้ในปี 2551 จํานวน 98.98 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 0.24 เนื่ องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง แม้ว่ากลุ่ม
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการรับจ้างพิมพ์ The Wall Street Journal, Asia. ซึ่งโอนมาจากเนชัน่ กรุ๊ ปฯ ในเดือนตุลาคม 2551 เพิ่มขึ้น
ในช่วงปี 2553 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจนี้ จาํ นวน 91.75 ล้านบาท ลดลง 6.99 ล้านบาท จากรายได้ปี 2552 จํานวน
98.74 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 7.08 เนื่องจากเหตุการณ์วนุ่ วายทางการเมืองทําให้นกั ท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและ
ชาวต่างประเทศที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้าหลักมีจาํ นวนลดลง
ในช่วงปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจนี้ จาํ นวน 89.34 ล้านบาท ลดลง 2.41 ล้านบาท จากรายได้ปี 2553 จํานวน
91.75 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 2.63 เนื่องจากเหตุการณ์น้ าํ ท่วมและชาวต่างประเทศที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย
ซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้าหลักมีจาํ นวนลดลง
ก.4

รายได้จากธุรกิจจําหน่ายสิ นค้าและบริ การทางอินเตอร์เน็ต
ในช่วงปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ เริ่ มมีรายได้จากธุรกิจนี้จาํ นวน 3.83 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 1.29
ก.5 รายได้อื่นๆ
ในช่วงปี 2552 และปี 2553 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้อื่นๆ ซึ่งได้แก่ รายได้จากการสัมมนา สอนภาษาต่างประเทศ และทักษะ
การสื่ อสาร ดอกเบี้ยรับ รายได้เบ็ดเตล็ด และรายการอื่นๆ เป็ นต้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 2.02 และ 2.03 ตามลําดับ โดยในปี 2552
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กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้อื่นๆ จํานวน 6.11 ล้านบาท ลดลง 7.20 ล้านบาท จากรายได้ในปี 2551 จํานวน 13.31 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรา
การลดลงร้อยละ 54.09
ในช่วงปี 2553 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจนี้ จาํ นวน 5.87 ล้านบาท ลดลง 0.24 ล้านบาท จากรายได้ปี 2552 จํานวน
6.11 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 3.93 โดยมีสาเหตุหลักจากการที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีการดําเนินธุรกิจการอบรมสัมมนา
,สอนภาษาต่างประเทศ และทักษะการสื่ อสารหลังจากไตรมาส 1 ปี 2552 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้หยุดการดําเนินธุรกิจนี้แล้ว
และกลุ่มบริ ษทั ฯมีดอกเบี้ยรับเพิม่ ขึ้นจากปี ก่อนจํานวน 1.11 ล้านบาท
ในช่วงปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจนี้จาํ นวน 8.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.24 ล้านบาท จากรายได้ปี 2553 จํานวน
5.87 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.16 โดยมีสาเหตุหลักจากดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้นจํานวน 1.13 ล้านบาท และค่า
บริ หารที่เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนและรายการอื่นอีกจํานวน 0.80 ล้านบาท
ข.

ต้นทุนขายสิ นค้าและต้นทุนให้บริ การ
ประเภท

2552
ลบ.

ร้อยละ ก

2553
ลบ.

ต้นทุนค่าลิขสิ ทธิ์
40.23
13.45 39.79
ต้นทุนอื่นๆ
160.49
53.63 155.20
รวมต้นทุนขายสิ นค้าและให้บริ การ
200.72
67.08 194.99
ก
หมายเหตุ: สัดส่ วนร้อยละต่อรายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การ

2554

ร้อยละ ก
14.02
54.67
68.69

ลบ.
36.18
164.79
200.97

ร้อยละ ก
12.54
57.10
69.64

สัดส่ วนค่ าลิ ขสิ ท ธิ์ ของกลุ่ มบริ ษ ทั ฯ คิ ด เป็ นร้ อยละ 13.45, 14.02 และ 12.54 ของรายได้จากการขายสิ นค้า และการ
ให้บริ การในปี 2552, 2553 และปี 2554 ตามลําดับ โดยในปี 2552 และปี 2553 สัดส่ วนค่าลิขสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้น จาก
ยอดขายหนังสื อที่เพิ่มขึ้นซึ่งมาจากค่าลิขสิ ทธิ์ของหนังสื อการ์ตูนค่ายญี่ปุ่น และปี 2554 สัดส่ วนค่าลิขสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ลดลง
จากปี 2553 ซึ่ งเกิดจากกลุ่มบริ ษทั ฯ ตัดจ่าย ค่าลิขสิ ทธิ์ สิ่ งพิมพ์ สอดคล้องตามยอดขายการผลิตและจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับ
เยาวชนที่ลดลง
สัดส่ วนต้นทุนอื่นๆ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ คิดเป็ นร้อยละ 53.63, 54.67 และ 57.10 ของรายได้จากการขายสิ นค้าและการ
ให้บริ การในปี 2552, 2553 และ 2554 ตามลําดับ โดยในปี 2553 มีสดั ส่ วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2552 ซึ่งเกิดจากจากบริ ษทั ฯมีการ
รับจ้างพิมพ์หนังสื อพิมพ์ The Wall Street Journal, Asia.รวมทั้งบริ การจัดส่ งหนังสื อพิมพ์และหนังสื อแม็กกาซี นเพิ่มขึ้น และปี
2554 มีสดั ส่ วนเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 2.43 ซึ่งเกิดจากการออกนิตยสาร JIRO และมีการรับจ้างพิมพ์หนังสื อพิมพ์และหนังสื อแม็ก
กาซีนเพิ่มขึ้นจากปี 2553
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ค.

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ประเภท

2552
ลบ. ร้อยละ ค

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
37.34
12.48
ค่าตอบแทนพนักงาน
22.24
7.43
ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขาย
5.56
1.86
อื่นๆ
8.38
2.80
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
73.52
24.57
ก
หมายเหตุ: สัดส่ วนร้อยละต่อรายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การ

2553
ลบ.
ร้อยละ ค

2554
ลบ. ร้อยละ ค

24.06
23.75
12.26
5.04
65.11

27.79
23.34
15.28
4.58
70.99

8.48
8.37
4.32
1.78
22.95

9.63
8.09
5.29
1.59
24.60

กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารร้ อยละ 12.48, 8.48 และ 9.63 ของรายได้จากการขายสิ นค้าและการ
ให้บริ การในปี 2552, 2553 และ 2554 ตามลําดับ โดยในปี 2553 สัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารลดลงเนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มี
นโยบายในการลดค่าใช้จ่ายและควบคุมค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ ในปี 2554 มีสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.15 เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มี
ค่าใช้จ่ายจากการขยายธุรกิจ
สัดส่ วนค่าตอบแทนพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ คิดเป็ นร้อยละ 7.43, 8.37 และ 8.09 ของรายได้จากการขายสิ นค้าและ
การให้บริ การในปี 2552, 2553 และ 2554 ตามลําดับ เมื่อเทียบตามร้อยละของรายได้ปี 2553 และปี 2554 สัดส่ วนค่าตอบแทน
พนักงานลดลงเล็กน้อย แต่ถา้ เทียบจากจํานวนเงิน 22.24 ล้านบาท 23.75 ล้านบาท และ 23.34 ล้านบาท จํานวนเงินในปี 2554
ลดลงจากปี 2553จํานวน 0.41 ล้านบาท
สัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขายของกลุ่มบริ ษทั ฯ คิดเป็ นร้ อยละ 1.86, 4.32 และ 5.29 ของรายได้จากการขาย
สิ นค้าและการให้บริ การในปี 2552, 2553 และ 2554 ตามลําดับ โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มีการจัดการส่ งเสริ ม
การขายกับร้านค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุน้ ยอดขาย
สัดส่ วนค่าใช้จ่ายอื่นๆของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และต้นทุนสิ นค้าบริ จาค คิดเป็ นร้อยละ 2.80,
1.78 และ 1.59 ของรายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การในปี 2552, 2553 และ 2554 ตามลําดับ โดยทั้งจํานวนเงินและ
อัตราส่ วนลดลงจากปี 2552เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนี ยม
วิชาชีพต่าง ๆ ลดลง
ง.

อัตรากําไรขั้นต้นและอัตรากําไรสุ ทธิ

ในปี 2552, 2553 และ 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั รากําไรขั้นต้นร้อยละ 33.12, 31.31 และ 30.36 ตามลําดับ โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ
มีอตั รากําไรขั้นต้นลดลงในปี 2553 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ ตัดจ่ายค่าลิขสิ ทธิ์ สิ่ งพิมพ์สอดคล้องตามยอดขายที่ลดลง และการ
เพิ่มขึ้นของต้นทุนการให้บริ การจากการรับจ้างพิมพ์ Wall Street Journal. Asia กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั รากําไรสุ ทธิร้อยละ 4.74, 7.15
และ 5.89 ในปี 2552 2553 และ 2554 ตามลําดับ โดยปี 2552 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั รากําไรสุ ทธิ ต่าํ ลงจากการที่บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วน
ต้นทุนขายสิ นค้าและให้บริ การ รวมทั้งสัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ้น และในปี 2553 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั รากําไร
สุ ทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถควบคุมต้นทุนขายสิ นค้าและให้บริ การ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารได้ดีข้ ึน และในปี 2554
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กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั รากําไรสุ ทธิ ลดลงเนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ซึ่ งเกิดจากการ
ดําเนินงานและการขยายธุรกิจ
11.2.3 ฐานะทางการเงิน
ก.

สิ นทรัพย์

ณ สิ้ นปี 2553 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม 281.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.08 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.08 จากยอด
สิ นทรัพย์รวม ณ สิ้ นปี 2552 และ ณ สิ้ นปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม 308.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.12 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.63 จากยอดสิ นทรัพย์รวม ณ สิ้ นปี 2553 โดยสิ นทรัพย์หลักของกลุ่มบริ ษทั มี 4 ประเภท คือ ลูกหนี้การค้า สิ นค้า
คงเหลือ เงินสดและรายการเทียบเท่า และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่ งมีสัดส่ วนต่อสิ นทรัพย์รวม ณ สิ้ นปี 2554 เท่ากับร้อยละ 33.39,
30.54, 9.54 และ 12.62 ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์หลักดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ก.1

ลูกหนี้การค้า

(หน่วย: ล้านบาท)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน :
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินวันครบกําหนดชําระ
น้อยกว่า 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
กิจการอื่นๆ :
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ สิ นค้ารับคืน
สุ ทธิ
รวมลูกหนีก้ ารค้ า

31 ธ.ค. 2552

31 ธ.ค. 2553

19.74

20.94

15.08

22.91
0.10
42.75
(0.10)
42.65

18.15
4.79
0.10
43.98
(0.10)
43.88

29.33
4.71
0.09
49.21
(0.10)
49.11

54.05

52.13

52.12

6.86
1.17

4.53
2.26
3.75
62.67
(4.98)

6.30
1.45
8.51
68.38
(4.22)

(10.49)

(10.17)

47.20
91.08

53.99
103.10

2.41
64.49

(4.05)
(11.07)
49.37
92.02

31 ธ.ค. 2554

ลูกหนี้ การค้าของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยลูกหนี้ การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน และลูกหนี้ การค้ากิจการอื่นๆ โดยมีการ
หักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ฯ จะมีการตั้งค่าเผื่อดังกล่าวเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 1 ของยอดขายในแต่ละเดือน ประกอบ
กับการพิจารณาประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกค้า นอกจากนั้น ยังมีการหักค่าเผื่อ
สิ นค้ารับคืน ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ฯ จะมีการตั้งค่าเผื่อดังกล่าวโดยใช้สัดส่ วนร้อยละของจํานวนสิ นค้ารับคืนในอดีตย้อนหลัง 12 เดือน
ต่อจํานวนสิ นค้าที่ขายทั้งหมด โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ จะตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผือ่ ดังกล่าวทุกสิ้ นไตรมาส
ณ สิ้ นปี 2553 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีลูกหนี้การค้าจํานวน 91.08 ล้านบาท ลดลง 0.94 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 1.02 จากยอด
ลูกหนี้ การค้า ณ สิ้ นปี 2552 โดยในส่ วนของลูกหนี้ การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันมีจาํ นวนที่เกินกําหนดชําระเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่ งมี
สาเหตุจากการที่ NED ไม่ได้รับชําระค่าหนังสื อการ์ ตูนจาก NEE ตามกําหนดเวลา และในส่ วนของลูกหนี้การค้ากิจการอื่นๆ มี
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จํานวนที่เกิ นกําหนดเกินกว่า 6 เดือนเพิ่มขึ้น เนื่ องจากเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองทําให้ลูกค้าเอเย่นต์มีสภาพคล่องลดลงจึง
ชะลอการจ่ายชําระเงิน
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
จํานวนที่เกินกําหนดน้อยกว่า 6 เดือนเพิ่มขึ้น เนื่องจากตัวแทนจําหน่ายหนังสื อพิมพ์ต่างประเทศรายหนึ่งชําระหนี้ชา้ แต่ปัจจุบนั
ได้ชาํ ระหนี้ที่เกินกําหนดเรี ยบร้อยแล้ว นอกจากนั้นสภาพเศรษฐกิจที่ยงั คงชะลอตัวอยูท่ าํ ให้ลูกค้าเอเย่นต์มีสภาพคล่องลดลงจึง
ชะลอการจ่ายชําระเงิน
ก.2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ สิ้ นปี 2553 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 51.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.32 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.01 จากสิ้ นปี 2552 เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีเงินสดรับจากการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนสุ ทธิ จาํ นวน 33.36 ล้านบาท
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ จํานวน 23.20 ล้านบาท ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจํานวน 5.09 ล้านบาท รวมทั้งมีเงินสดรับจากเงินกู้
ระยะยาวเพิ่มจํานวน 12.50 ล้านบาท และซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 29.42 ล้านบาท
ณ สิ้ นปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 29.45 ล้านบาท ลดลง 22.21 ล้านบาท หรื อลดลง
ร้อยละ 42.99 จากสิ้ นปี 2553 เนื่ องจากบริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นจํานวน 4.25 ล้านบาท ชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
จํานวน 10.15 ล้านบาท รวมทั้งมีเงินสดรับจากเงินกูร้ ะยะยาวเพิ่มจํานวน 12.50 ล้านบาท และซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน
32.92 ล้านบาท
ก.3

สิ นค้าคงเหลือ
(หน่วย: ล้านบาท)
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
หัก ค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัย
สุ ทธิ

31 ธ.ค. 2552
126.40
(72.73)
53.67

31 ธ.ค. 2553
135.99
(67.20)
68.79

31 ธ.ค. 2554
154.42
(60.12)
94.30

สิ นค้าคงเหลือของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยวัตถุดิบ และสิ นค้าสําเร็ จรู ปซึ่งเป็ นสิ่ งพิมพ์ โดยมีการหักค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัย
ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ฯ จะมีการตั้งค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัยในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ขึ้นไปและผลิต
ครบชุดแล้ว และของสิ นค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 3 ปี ขึ้นไปแต่ยงั ผลิตไม่ครบชุด อย่างไรก็ตามสิ นค้าที่ต้ งั ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
แล้ว ยังคงสามารถจําหน่ายได้ตามปกติ
ณ สิ้ นปี 2553 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือสุ ทธิ จาํ นวน 68.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.12 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้ อยละ
28.17 จากสิ้ นปี 2552 เนื่องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้จาํ หน่ายสิ นค้าล้าสมัย ทําให้ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยลดลง แต่มีการซื้ อสิ นค้าคงเหลือ
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจํานวน 9.59 ล้านบาท
ณ สิ้ นปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือสุ ทธิ จาํ นวน 94.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.51 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้ อยละ
37.08 จากสิ้ นปี 2553 เนื่องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้จาํ หน่ายสิ นค้าล้าสมัยรวมทั้งบริ หารสิ นค้าคงคลัง ทําให้ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยลดลง
แต่มีการซื้อสิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจํานวน 18.44 ล้านบาท
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ก.4

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ณ สิ้ นปี 2553 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 27.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.46 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้ อยละ
45.07 จากสิ้ นปี 2552 และ ณ สิ้ นปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 38.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.75 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.15 จากสิ้ นปี 2553 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มีการซื้ อลิขสิ ทธิ์ สิ่ งพิมพ์เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับการทําหนังสื อใน
อนาคต
ข.

แหล่งที่มาของเงินทุน

ข.1

หนี้สิน

หนี้ สินหลักของกลุ่ มบริ ษทั ณ สิ้ นปี 2554 และ 2553 มี 2 ประเภท คื อ เจ้า หนี้ การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่ ายและหนี้ สิน
หมุนเวียนอื่น ซึ่ งมีสัดส่ วนต่อสิ นทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 27.90 และ 13.12 ตามลําดับในปี 2554 และร้อยละ 27.05 และ 13.12
ตามลําดับในปี 2553 โดยค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่นส่ วนใหญ่ประกอบด้วยค่าลิขสิ ทธิ์ ค้างจ่ายของสิ่ งพิมพ์ที่กลุ่ม
บริ ษทั ฯ บันทึกตามสัญญาที่ตกลงกัน
ณ สิ้ นปี 2553 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนี้สินรวม 137.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.21ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.02 จากยอดหนี้สิน
รวม ณ สิ้ นปี 2552 โดยมีสาเหตุหลักคือ การลดลงของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจํานวน 12.54 ล้านบาท และการ
เพิม่ ขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการการที่เกี่ยวข้องจํานวนรวม 6.62 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ สิ้ นปี 2553 กลุ่มบริ ษทั ฯ
มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารรวมจํานวน 12.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.83 ล้านบาท จากจํานวน 0.17 ล้าน
บาท ณ สิ้ นปี 2552 เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มีการกูเ้ งินเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในการดําเนินธุรกิจ และ ณ สิ้ นปี 2554
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนี้สินรวม 156.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.23 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.98 จากหนี้สินรวม ณ สิ้ นปี 2553 โดย
มีสาเหตุหลักคือ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารรวมจํานวน 12.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.72 ล้านบาท ณ สิ้ นปี
2553 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มีการกูเ้ งินเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในการดําเนิ นธุ รกิ จ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้ สิน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 3.55 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.61
ข.2

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

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 ณ สิ้ นปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม 151.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.89 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.48 จากส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ณ สิ้ นปี 2553
ค.

สภาพคล่อง

ใน สิ้ นปี 2553 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีวงจรเงินสด (Cash Cycle) เท่ากับ 112.39 วัน เพิ่มขึ้น 13.14 วัน จาก 99.25 วันในช่วงปี
2552 เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ การค้าเพิ่มขึ้นจากการที่ NED ไม่ได้รับชําระค่าหนังสื อการ์ ตูนจาก NEE ตามกําหนดเวลา
และเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองทําให้ลูกค้าเอเย่นต์หนังสื อการ์ ตูนมีสภาพคล่องลดลงจึงชะลอการจ่ายชําระเงิน นอกจากนั้น
สิ นค้าคงเหลือของกลุ่มบริ ษทั ฯ ยังเพิ่มขึ้นจากการที่ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยลดลง และในปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯมีวงจรเงินสดเท่ากับ
140.56 เพิ่มขึ้น 28.17 วัน จาก 112.39 วันในปี 2553 เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ฯมีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากการที่ NED ไม่ได้รับชําระค่า
หนังสื อการ์ ตูนจาก NEE ตามกําหนดเวลา และเหตุการณ์น้ าํ ท่วมทําให้ลูกค้าเอเย่นต์หนังสื อการ์ ตูนมีสภาพคล่องลดลงจึงชะลอ
การจ่ายชําระเงิน รวมทั้งอัตราส่ วนหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือของกลุ่มบริ ษทั ฯลดลงซึ่งเกิดจากการไม่สามารถกระจายสิ นค้าได้
ตามเป้ าหมาย
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เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ในช่วงปี 2552 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงานจํานวน 36.47 ล้านบาท ลดลง 31.17 ล้านบาท
หรื อลดลงร้ อยละ 46.08 จากในช่ วงปี 2551 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มี ยอดขายลดลง รวมทั้งมีลูกหนี้ การค้าและรายได้คา้ งรั บ
เพิ่มขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และปี 2553 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงานจํานวน 15.11 ล้าน
บาท ลดลง 21.36 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 58.57 จากในช่วงเดียวกันปี 2552 เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือ สิ นทรัพย์
หมุนเวียนอื่นและเงินฝากที่มีขอ้ จํากัดในการใช้เพิ่มขึ้น และลูกหนี้การค้าลดลง และในปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯมีเงินสดสุ ทธิ ได้มา
จากกิ จกรรมดําเนิ นงานจํานวน 14.65 ล้านบาท ลดลง 0.46 ล้านบาทหรื อลดลงร้ อยละ 3 ในปี 2553 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ฯมี
ขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัย และเงินฝากที่มีขอ้ จํากัดลดลงจาก ปี 2553 รวมทั้งลูกหนี้ การค้า เจ้าหนี้ การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เพิ่มขึ้นจากสภาพคล่องของกลุ่มบริ ษทั ฯ
เงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ในช่วงปี 2552 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 31.01 ล้านบาท เทียบกับในช่วงปี 2551 ที่กลุ่ม
บริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 17.59 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2552 กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีเงินสดรับจากเงินให้
กูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งซื้ อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนและเงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น และปี 2553 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 26.67 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2552 ลดลง 4.34 ล้านบาท เนื่ องจากกลุ่ม
บริ ษทั ฯ ซื้ ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้นจํานวน 5.48 ล้านบาท และในปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯมีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปใน
กิจกรรมลงทุนจํานวน 31.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.98 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ฯซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้นจํานวน 3.50
ล้านบาท ซื้ออุปกรณ์ลดลงจํานวน 2.39 ล้านบาท รวมทั้งมีการรับดอกเบี้ยที่เกิดจากดอกเบี้ยรับในกลุ่มบริ ษทั ฯเพิ่มขึ้นจํานวน 1.13
ล้านบาท
เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ในช่วงปี 2553 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 20.87 ล้านบาท เมื่อเทียบกับในช่วงปี 2552
ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 34.89 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2553 บริ ษทั ฯ มีเงินสดรับสุ ทธิจากการ
ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน 36.00 ล้านบาท มีเงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว 12.50 ล้านบาท รวมทั้งมีการจ่ายปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารน้อยกว่าปี 2552จํานวน 11.80 ล้านบาท และ 4.38 ล้านบาท ตามลําดับ และในปี 2554 กลุ่มบริ ษทั ฯ
มีเงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 5.21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับในช่วงปี 2553 ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิได้มาจาก
กิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 20.87 ล้านบาท เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีการชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวเพิ่มขึ้น 5.06 ล้านบาท และมีการ
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ลดลงจากปี ก่อนจํานวน 18.95 ล้านบาท
11.3

ปั จจัยหลักและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดําเนินงานหรื อฐานะทางการเงินในอนาคต

11.3.1 การขยายธุรกิจไปยังโครงการใหม่
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีโครงการที่จะใช้ประสบการณ์และความชํานาญของกลุ่มบริ ษทั ฯ รวมทั้งการหาเนื้ อหาที่แตกต่าง และ
โอกาสจากช่องว่างทางการตลาด ในการออกสิ่ งพิมพ์ฉบับใหม่ โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ คาดว่าการออกสิ นค้าใหม่น้ ี จะส่ งผลดีแก่กลุ่ม
บริ ษทั ฯ ในการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ จากการขายสิ่ งพิมพ์และการขายโฆษณาในสิ่ งพิมพ์ดงั กล่าว การขยายกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายของกลุ่มบริ ษทั ฯ การลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงการ์ ตูนจากแหล่งเดียว และเพิ่มการ์ ตูนที่เขียนโดยคนไทย รวมทั้งสร้าง
โอกาสในการหารายได้ต่อยอดในอนาคต อาทิ รายได้จากการขายการ์ตูนรวมเล่ม และรายได้จากสื่ อใหม่ เป็ นต้น
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นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีโครงการในการใช้ประโยชน์จากเนื้ อหา (Content) ที่กลุ่มบริ ษทั ฯมี และความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างกลุ่มบริ ษทั ฯ กับเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ในต่างประเทศ มาใช้ประโยชน์เพื่อการสร้ างรายได้ใหม่จากสื่ อใหม่ และได้กาํ หนด
แนวทางในการต่อยอดไปยังสื่ อใหม่ใน 3 เรื่ องคือ 1) การให้บริ การเว็บไซต์ทางอินเตอร์ เน็ต 2) การให้บริ การ Content ผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 3) การให้บริ การ Content ผ่านเครื่ องดิจิทลั อื่นๆ ดังรายละเอียดในข้อที่ 6 โครงการในอนาคต โดยกลุ่ม
บริ ษทั ฯคาดว่าการให้บริ การผ่านสื่ อใหม่น้ ี จะส่ งผลดีกบั บริ ษทั ฯ ในการเพิม่ โอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ จากการ
ขายโฆษณาและสปอนเซอร์ รวมทั้งรายได้จากผูใ้ ช้บริ การ การตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าปั จจุบนั ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ที่
มีความต้องการบริ โภคเนื้ อหาผ่านช่องทางใหม่ การขยายกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของกลุ่มบริ ษทั ฯ และการเพิ่มช่องทางใหม่ในการ
บริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า(Customer Relationship Management) เพื่อสนับสนุนธุรกิจสิ่ งพิมพ์และธุรกิจอื่นๆของกลุ่มบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังมีโครงการผลิตรายการการ์ตูนและรายการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเพื่อแพร่ ภาพผ่านสื่ อโทรทัศน์
และการบริ หารตัวการ์ ตูนเพื่อต่อยอดการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯให้ครบวงจรและเพิ่มโอกาสในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่
แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ อีกด้วย
11.3.2 การเพิ่มขึ้นของราคากระดาษและการขาดแคลนกระดาษ
วัตถุดิบหลักที่สําคัญในการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ คือ กระดาษ ซึ่ งคิดเป็ นต้นทุนประมาณร้อยละ 19.27 ของต้นทุนขายและ
บริ การตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ ใน ปี 2553 และ ร้อยละ16.64 ในปี 2554 โดยกระดาษที่ใช้ในการผลิตสิ่ งพิมพ์จดั เป็ น
สิ นค้าประเภท Commodity ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาแปรผันตามความต้องการของการบริ โภคและปริ มาณการผลิตของ
ผูผ้ ลิต (Demand & Supply) ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั ฯ จึงมีความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคากระดาษ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบโดยตรงต่อ
ต้นทุนการผลิตและกําไรสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังมีความเสี่ ยงจากการขาดแคลนกระดาษ Newsprint ชนิ ด
ม้วนที่ ใช้พิมพ์หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร และหนังสื อที่ มียอดพิมพ์สูง ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่ สําคัญที่ บริ ษทั ฯ ใช้ในการผลิ ตสิ่ งพิมพ์
เนื่องจากกระดาษชนิดดังกล่าวหาซื้อได้ยากในประเทศไทยและต้องซื้อเป็ นจํานวนมากในแต่ละครั้ง
ในการลดความเสี่ ยงจากการขาดแคลนกระดาษและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคากระดาษ Newsprint ชนิดม้วน กลุ่มบริ ษทั
ฯ จะสั่งซื้ อจากบริ ษทั ในเครื อเนชัน่ กรุ๊ ปฯ สําหรับการจัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์ในเครื อเนชัน่ กรุ๊ ปฯ ซึ่ งเป็ นการจัดพิมพ์ส่วนใหญ่ของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ โดยเนชัน่ กรุ๊ ปฯ มีประสบการณ์ในการจัดซื้ อกระดาษเป็ นระยะเวลานาน มีการจัดซื้ อกระดาษสํารองไว้ และเข้าใจ
ในวงจรของราคากระดาษเป็ นอย่างดี รวมทั้งเนชัน่ กรุ๊ ปฯ ได้มีการบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทํา Forward
Contract ไว้ตามปริ มาณกระดาษที่คาดว่าจะใช้ล่วงหน้า ดังนั้น การจัดซื้ อกระดาษจากเนชัน่ กรุ๊ ปฯ จึงช่วยลดความเสี่ ยงจากความ
ผันผวนของราคากระดาษ และการขาดแคลนกระดาษได้
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะสัง่ จองกระดาษก่อนการตั้งราคาขายของหนังสื อ เพื่อให้กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังสามารถรักษาสัดส่ วน
ของต้นทุนกระดาษต่อราคาหนังสื อไว้ได้ รวมทั้งบริ ษทั ฯสามารถปรับราคาของหนังสื อหลายประเภทขึ้นได้ ในกรณี ที่ตน้ ทุน
กระดาษเพิม่ ขึ้นอย่างเป็ นสาระสําคัญ
11.3.3 การด้อยค่าของสิ 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
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ผลิตครบชุ ดแล้ว และของสิ นค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 3 ปี ขึ้นไปแต่ยงั ผลิตไม่ครบชุ ด โดยมีการตั้งค่าเผื่อดังกล่าวทุกเดื อน
นอกจากนั้น เพื่อลดปริ มาณสิ นค้าคงเหลือ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะนําเอาหนังสื อเก่าออกมาจําหน่ายเป็ นระยะๆ โดยการจัดกิจกรรมพิเศษ
เพื่อส่ งเสริ มการขายในงานนิ ทรรศการต่างๆที่จดั ขึ้นเป็ นประจําทุกปี สําหรับหนังสื อการ์ ตูนที่มีเล่มต่อเนื่ อง กลุ่มบริ ษทั ฯ จะ
ดําเนิ นการนําเล่มที่ออกใหม่จาํ หน่ายควบคู่ไปกับเล่มที่ได้เคยวางจําหน่ ายไปแล้ว ซึ่ งรวมถึงการนําการ์ ตูนที่มีการออกจําหน่ าย
ครบทุกเล่มแล้วมาจัดจําหน่ายรวมเป็ นชุดเพื่อกระตุน้ การจําหน่ายด้วย
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
ยอดจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศในทวีปเอเชียสู งที่สุดในประเทศไทย จากจุดเด่นของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั นักเขียนและสํานักพิมพ์ที่มีชื่อเสี ยง และที่ประสบความสําเร็ จในการผลิตและจัดจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์
ประเภทหนังสื อมาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งทําให้กลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถคัดเลือกสิ่ งพิมพ์ที่มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิ ยมสู งมาผลิตและจัด
จําหน่ายได้ตามเป้ าหมาย นอกจากนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังมีการผลิตสิ่ งพิมพ์หลากหลายประเภทเพื่อครอบคลุมความต้องการของ
ผูอ้ ่านทุกกลุ่ม ซึ่งเป็ นการลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงผูอ้ ่านกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
11.3.5 การปรับปรุ งรายการค่าลิขสิ ทธิ์คา้ งจ่าย
สําหรับงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ย่อย และกิจการที่ควบคุมร่ วมกันได้มีการปรับปรุ งงบ
การเงินย้อนหลัง เนื่องจากได้รับการตอบกลับจากผูใ้ ห้ลิขสิ ทธิ์รายที่เหลืออยูว่ า่ ยอดคงเหลือล่าสุ ดของค่าลิขสิ ทธิ์คา้ งจ่ายที่บนั ทึก
ไว้ในงบการเงินรวมปี 2551 ซึ่ งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ในงบการเงินรวมสู งไป กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีการปรับปรุ ง
งบการเงินย้อนหลังที่มีต่องบดุลรวมปี 2551 โดยกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 เพิ่มขึ้นจํานวน 2.22 ล้านบาท โดยไม่มีผล
ต่องบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปี 2551 ดังรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ในงบการเงินปี 2552
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังมีค่าลิขสิ ทธิ์ ค้างจ่ายที่ยงั ไม่สามารถติดต่อกับเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ได้ในงบดุลรวมประมาณ 3
ล้านบาท (เฉพาะส่ วนของกลุ่มบริ ษทั ฯ ตามวิธีจดั ทํางบการเงินรวมในกิ จการที่ควบคุมร่ วมกัน) ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ฯ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการติดตามหนังสื อยืนยันยอดและเอกสารหลักฐานประกอบจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์เพื่อดําเนินการปรับปรุ งงบการเงิน
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ส่ วนที่ 2 หน้ าที่ 84

