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ส่วนที่ 1  บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ 
1.ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
ช่ือบริษทั : บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : - ธุรกิจสาํนกัพิมพโ์ดยผลิตและจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทพอ็คเกต็บุค๊ส์  
   และส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน  
  - ธุรกิจบริการ เป็นตวัแทนจาํหน่ายและใหบ้ริการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงพิมพ ์  
   ต่างประเทศ 
  - ธุรกิจบนส่ือใหม่ (ดิจิทลั)  เป็นการใหบ้ริการเน้ือหาต่างๆ และการ์ตูนบนเวบ็ไซต ์  
   โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  และผา่นอุปกรณ์ดิจิทลัอ่ืน ๆ   

- ธุรกิจการผลิตรายการการ์ตูนและรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเยาวชนเพื่อแพร่ภาพผา่น 
 ส่ือโทรทศัน์ 

  - ธุรกิจการบริหารตวัการ์ตูน (Character  Management) 
  - ธุรกิจการขายสินคา้หรือบริการผา่นทางอินเตอร์เน็ต  
  
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 1858/123-124  อาคารทีซีไอเอฟทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา  
   เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
 
เลขทะเบียนบริษทั : 0107551000312 
 
โทรศพัท ์ : (66) 2338-3333 
โทรสาร : (66) 2338-3983 
เลขานุการบริษทั : (66) 2338-3292 
Home Page  : www.nine.co.th 
 
ทุนจดทะเบียน  : 85,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 85,000,000 หุน้  

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 

ทุนชาํระแลว้  : ณ 31 ธนัวาคม 2554 ทุนชาํระแลว้ของบริษทัเท่ากบั 85,000,000 บาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 85,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 

นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุน้ : รายละเอียดตามหวัขอ้โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและ 
กิจการควบคุมร่วมกนั 
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2. บุคคลอา้งอิงอ่ืน ๆ  
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ท่ีตั้ง  : 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

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

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

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

2.1 ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก 

2.1.1 ความเส่ียงจากการแข่งขันและจํานวนคู่แข่งที่เพิม่มากขึน้  

การแข่งขนัในธุรกิจหนงัสือมีแนวโนม้รุนแรงข้ึน มีการผลิตหนงัสือเขา้สู่ตลาดเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง นบัแต่ปี 2552 
เป็นตน้มา และในปี 2554 คาดการณ์ว่าจะมีจาํนวนหนังสือออกใหม่ประมาณ 29,000 เล่ม หรือเพิ่มข้ึน 2.3% (แหล่งขอ้มูล : 
ศูนยว์จิยักสิกรไทย http://www.brandage.com) นอกจากน้ี การศึกษาของสมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้าํหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย
พบวา่นบัแต่ ปี 2553 เป็นตน้มา สัดส่วนการครอบครองตลาดสูงสุดเป็นของกลุ่มผูน้าํตลาด (Market Leader) ซ่ึง NINE ก็อยูใ่น
กลุ่มน้ี รองลงมาเป็นกลุ่มสํานักพิมพ์ขนาดใหญ่ แต่เป็นสัดส่วนการครอบครองตลาดท่ีมีการปรับตวัลดลง ในขณะท่ีกลุ่ม
สํานักพิมพ์ขนาดเล็ก เป็นกลุ่มสํานักพิมพ์ท่ีมีสัดส่วนการครอบครองตลาดน้อยท่ีสุดและมีการปรับลดลงมาอย่างต่อเน่ือง 
(แหล่งขอ้มูล : สมาคมผูจ้ดัพิมพ์และผูจ้าํหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย) สรุปได้ว่าความสามารถในการแข่งขนัท่ีสูงใน
อุตสาหกรรมสาํนกัพิมพ ์เป็นของผูป้ระกอบการในกลุ่มผูน้าํตลาดและกลุ่มสาํนกัพิมพข์นาดใหญ่เป็นสาํคญั และมีแนวโนม้เพิ่ม
สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองอนัอาจจะส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการท่ีมีขนาดเล็กในการแข่งขนัเพื่อแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด หรือ
แมแ้ต่การรักษาฐานการตลาดเดิมของตนก็กระทาํไดด้ว้ยความยากลาํบาก ดงัเห็นไดจ้ากอตัราการหดตวัของรายไดอ้ยา่งรุนแรง
ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา (ปี 2549-2552) โดยมีสาเหตุหลกัมาจากทั้งสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศและอาํนาจการแข่งขนัของ
กลุ่มสาํนกัพิมพข์นาดเล็ก อาทิ ขอ้จาํกดัเร่ืองเงินทุนและช่องทางการจดัจาํหน่าย จึงอาจกล่าวไดว้่าความเส่ียงของผูป้ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมเป็นของสาํนกัพิมพข์นาดเลก็ แมว้า่จาํนวนคู่แข่งจะมีสัดส่วนลดลงก็ตาม (แหล่งขอ้มูล : สมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผู้
จาํหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย) 

สาํหรับธุรกิจการจดัหาลิขสิทธ์ิตวัการ์ตูน  ในช่วงท่ีผ่านมา ผูป้ระกอบการในธุรกิจลิขสิทธ์ิมีจาํนวนสูงข้ึน ไม่ว่าจะเป็น
คู่แข่งหลกัท่ีถือลิขสิทธ์ิช่ือดงัจากต่างประเทศ และคู่แข่งรายใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งท่ีเป็นบริษทัในประเทศท่ีมีการพฒันา
ตวัการ์ตูนของตนเองข้ึนมาเพื่อบริหารสิทธ์ิดว้ยตนเอง และบริษทัต่างชาติท่ีซ้ือลิขสิทธ์ิตวัการ์ตูนจากต่างประเทศมาบริหารสิทธ์ิ
ครอบคลุมทั้งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมถึงประเทศไทยดว้ย อยา่งไรก็ตาม ทางบริษทัฯ เช่ือมัน่ว่า ส่ือของกลุ่มบริษทัในเครือ
ของเรา จะช่วยเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ตวัการ์ตูนท่ีบริษทัฯ ดูแลอยูใ่หเ้ป็นท่ีรู้จกั และไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริโภค และผูผ้ลิต
รายต่างๆ ในประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี  

2.1.2 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยแีละคู่แข่งที่ให้บริการเนือ้หาสาระรูปแบบเดยีวกนั  

ในปีท่ีผ่านๆมามีการเปล่ียนแปลงในทางเทคโนโลยีต่อโลกส่ิงพิมพแ์ละธุรกิจดา้นการบริโภคเน้ือหา (Content) อยา่ง
มากมาย มีเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีจะทาํใหก้ารบริโภคเน้ือหา (Content) สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดห้ลากหลายมากยิง่ข้ึน โดยปีท่ีผา่นมา
น้ีรูปแบบการให้บริการเน้ือหาของอุตสาหกรรมมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน ผูใ้ห้บริการเร่ิมรู้แนวทางและปรับตวัในการใหบ้ริการ
กนัไดร้วดเร็วและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ร็วข้ึน ขอ้ดีประการหน่ึงของการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยท่ีีเกิดข้ึนคือ
ทาํใหเ้ขา้ถึงลูกคา้ในวงกวา้งมากข้ึนคือทั้งภายในและภายนอกประเทศผา่นแอพพลิเคชัน่ต่างๆ  

เช่นเดียวกนักบัทางกลุ่ม ในปีท่ีผ่านมานั้นไดมี้การนาํเสนอบริการในรูปแบบและช่องทางต่างๆมากมายเพื่อให้สามารถ
เขา้ถึงผูบ้ริโภคยุคใหม่ได ้โดยคู่แข่งก็ได้ดาํเนินการเช่นเดียวกนั  ดงันั้นทางกลุ่มจึงตอ้งมีการวางแผนงานในการแข่งขนัการ
ให้บริการให้เป็นท่ีต้องการของกลุ่มผูบ้ริโภค ทั้ งภายในและต่างประเทศได้มากข้ึน เช่น การนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบ
ภาษาต่างประเทศ จากท่ีเคยนาํเสนอเป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาไทย เพื่อใหลู้กคา้ต่างชาติไดเ้ขา้ถึงบริการของ
ทางกลุ่ม  
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2.1.3  ความเส่ียงจากการแข่งขันท่ีสูงขึน้และประเภทช่องรายการที่หลากหลาย 
ในปัจจุบนัแนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรมโทรทศันด์าวเทียมและการแข่งขนัเป็นไปอยา่งเขม้ขน้ทั้งในดา้นของปริมาณ

ช่องและประเภทของรายการ ณ ขณะน้ีมีจาํนวนโทรทศันด์าวเทียม และเคเบ้ิลทีว ีรวมกนัประมาณ 200  กวา่ช่อง โดยแบ่งออกได้
เป็นประเภทและจาํนวนช่องไดต้ามน้ี (ขอ้มูลจาก Satellite Channel List  - Satellite Guide เดือนมกราคม 2012) 
โทรทศัน์กระแสหลกั   6 ช่อง 
ช่องรายการสารคดี    3 ช่อง 
ช่องรายการการ์ตูน รายการเดก็   6 ช่อง 
ช่องรายการเพือ่การศึกษา   18 ช่อง 
ช่องรายการกีฬาและยานยนต ์   12 ช่อง 
ช่องรายการทางศาสนา   12 ช่อง 
ช่องรายการภาพยนตร์   12 ช่อง 
ช่องรายการดนตรี    23 ช่อง 
ช่องรายการละคร/ซีร่ีส์ต่างประเทศ  7 ช่อง 
ช่องรายการแนะนาํสินคา้   9 ช่อง 
ช่องรายการสาระบนัเทิง   23 ช่อง 
ช่องรายการวาไรต้ีบนัเทิง   75 ช่อง 
ช่องดาวน์โหลดเกม/คลิป   4 ช่อง 
 

หากมองในแง่ของการทาํช่องโทรทศัน์ดาวเทียมท่ีสามารถต่อยอดธุรกิจและมีคู่แข่งขนันอ้ย ทางกลุ่มบริษทัฯ จึงลงทุน
ทาํช่องโทรทศัน์ดาวเทียมท่ีจบักลุ่มท่ีชดัเจนและสร้างความแตกต่างจากช่องโทรทศัน์ดาวเทียมท่ีมีอยูใ่นตลาด นัน่คือ โทรทศัน์
ดาวเทียมท่ีส่ือกบักลุ่มเด็กอาย ุ4 -12 ปี โดยเป็นช่องรายการเด็กอยา่งแทจ้ริง โดยเน้ือหาของรายการท่ีสามารถส่ือถึงเด็กโดยจะมี
การ์ตูนและรายการเด็กในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น รายการเล่นนิทานดว้ยหุ่น การแสดงโชวข์องเด็กในห้องส่ง เกมโชว ์พูดคุย เพลง 
สอนภาษา สารคดี และ ข่าว ซ่ึงเป็นการลดความเส่ียงจากการทาํโทรทศัน์ดาวเทียมในภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรง 
2.1.4  ความเส่ียงในเร่ืองความไม่ชัดเจนในการตีความ ควบคุมและกาํกบัดูแลธุรกจิ “ทีวดีาวเทียม”  

ผูป้ระกอบการทีวีดาวเทียมค่อนขา้งสับสนกบัความไม่ชดัเจนในการตีความ ควบคุมและกาํกบัดูแลธุรกิจทีวีดาวเทียม
ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาซ่ึงส่งผลกระทบดา้นภาพรวมของธุรกิจท่ีทาํให้เกิดการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม และส่งผลกระทบต่อเน่ืองใน
แง่สงัคม  เพราะไม่มีหน่วยงานเขา้มาควบคุมดา้นเน้ือหาของรายการท่ีนาํมาออกอากาศ   

อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะไดท้าํ
การสรุปผลประชาพิจารณ์ร่างแผนแม่บทฯเพื่อนาํไปแกไ้ข และอนุมติัแผนแม่บทโทรคมนาคมและวิทยโุทรทศัน์แลว้ลงราชกิจ 
จานุเบกษาเพื่อใหมี้ผลบงัคบัใชเ้ป็นทางการ เพื่อเร่งออกใบอนุญาติกิจการท่ีไม่ใชค้ล่ืนความถ่ีประเภทเคเบิลทีว ีทีวดีาวเทียมใหไ้ด้
ภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2555 ทั้งน้ีความสบัสนและความเส่ียงในเร่ืองน้ีจะหมดไปเม่ือ กสทช. มีความชดัเจนมากข้ึน 

 

2.2. ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิ 
2.2.1 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงบริษทัในเครือเนชัน่กรุ๊ปฯในการดาํเนินธุรกิจและความเป็นอิสระในการบริหารงานของกลุ่มบริษทัฯ 

เน่ืองจาก เนชัน่กรุ๊ปฯ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในกลุ่มบริษทัฯ โดยมีการถือหุน้ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 78.46 ของหุน้ท่ี
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดหลงัจากการเสนอขายหุ้นของบริษทัฯ แก่นกัลงทุนทัว่ไปในคร้ังน้ี จนถึงปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ มีการทาํ
ธุรกรรมรายการระหว่างกนัหลายประเภท เช่น การซ้ือกระดาษ การจา้งพิมพ ์การจา้งส่งส่ือส่ิงพิมพ ์และการรับบริการต่างๆ    
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เป็นตน้ กบับริษทัในเครือเนชัน่กรุ๊ปฯ ดงัรายละเอียดในหัวขอ้ 11 รายการระหว่างกนั โดยในปี 2554 และ 2553  กลุ่มบริษทัฯ      
มีค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนขายสินคา้ ตน้ทุนการใหบ้ริการ และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจากธุรกรรมขา้งตน้กบับริษทัในเครือ
เนชัน่กรุ๊ปฯ เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ินประมาณ 137.01 ลา้นบาทและ 127.61 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.38, 49.06  
ตามลาํดบัของค่าใชจ่้ายรวมตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ ในช่วงเวลาดงักล่าว และกลุ่มบริษทัฯ ยงัคงมีการทาํธุรกรรม
ดงักล่าวอีกในอนาคต เน่ืองจากบริษทัในเครือเนชัน่กรุ๊ปฯ มีทีมงานท่ีมีความชาํนาญ เครือข่ายในการจดัจาํหน่ายและเคร่ืองจกัร
อุปกรณ์ พร้อมท่ีจะให้บริการในตน้ทุนท่ีน่าจะตํ่ากว่าหากกลุ่มบริษทัฯ จะเป็นผูด้าํเนินการเอง และมีกาํลงัการผลิตและบริการ
เพียงพอในการดาํเนินการ ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ อาจมีความเส่ียงจากการพึ่งพิงบริษทัในเครือเนชัน่กรุ๊ปฯ ในการสนบัสนุนการ
ดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงหากบริษทัในเครือเนชัน่กรุ๊ปฯ ไม่สามารถสนับสนุนการให้บริการขา้งตน้ดงักล่าวได ้ กลุ่ม
บริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบในการจดัพิมพ ์และการจดัส่งส่ือส่ิงพิมพบ์า้ง เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ สามารถสั่งซ้ือกระดาษและรับ
บริการต่างๆ ผ่านผูจ้ดัจาํหน่ายและผูใ้ห้บริการรายอ่ืนท่ีมีจาํนวนหลายรายในประเทศไทย ในเง่ือนไขทางการคา้ปกติและมีราคา
ตามตลาดเช่นเดียวกบัการดาํเนินธุรกรรมรายการระหว่างกนัขา้งตน้ นอกจากนั้นมูลค่าของการทาํธุรกรรมรายการระหว่างกนั
ขา้งตน้ในปี 2554 และ 2553  คิดเป็นประมาณร้อยละ 4.90 และ 4.30   ของรายไดร้วมของบริษทัในเครือเนชัน่กรุ๊ปฯ ในช่วงเวลา
ดงักล่าว ซ่ึงถือเป็นสดัส่วนท่ีนอ้ยมาก ดงันั้น บริษทัในเครือเนชัน่กรุ๊ปฯ จึงไม่ไดพ้ึ่งพิงรายไดจ้ากกลุ่มบริษทัฯ และมีแรงจูงใจใน
การหาประโยชน์จากรายการดงักล่าว  

กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายการบริหาร และการตดัสินใจท่ีเป็นอิสระจากบริษทัในเครือเนชัน่กรุ๊ปฯ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายของกลุ่มบริษทัฯ โดยมีอิสระในการจดัหาสินคา้หรือใชบ้ริการกบัผู ้
ใหบ้ริการภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเสนอราคาท่ีมีเง่ือนไขทางการคา้ปกติในราคาตลาดและเป็นประโยชน์มากท่ีสุดแก่กลุ่มบริษทัฯ เช่น ใน
ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ มีการจา้งโรงพิมพภ์ายนอก ไดแ้ก่ บจก. เอช-เอ็น กรุ๊ป และ บจก. พร้ินตโ์พร พิมพง์านบางส่วนของกลุ่ม
บริษทัฯ ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จึงไม่มีการพึ่งพิงบริษทัในเครือเนชัน่กรุ๊ปฯ จนทาํใหข้าดความเป็นอิสระ นอกจากน้ี การทาํธุรกรรม
ระหวา่งบริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์ จาํกดั (“NEE”) กบับริษทัในเครือเนชัน่กรุ๊ปฯ ยงัมีการควบคุมจากผูถื้อหุน้อีก
ฝ่ายคือ  เอก็มอนท ์อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง เอ/เอส ใหมี้ราคาและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเป็นธรรม   

2.2.2 ความเส่ียงจากการปรับตัวเพิม่ขึน้ของราคากระดาษและการขาดแคลนกระดาษ 

กระดาษท่ีใชใ้นการผลิตส่ิงพิมพจ์ดัเป็นสินคา้ประเภท Commodity ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นราคาแปรผนัตามความ
ตอ้งการของการบริโภคและปริมาณการผลิตของผูผ้ลิต (Demand & Supply) และเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีสาํคญัในการผลิตส่ือส่ิงพิมพข์อง
กลุ่มบริษทัฯ   ซ่ึงคิดเป็นตน้ทุนประมาณร้อยละ 16.64  และ  19.07 ของตน้ทุนขายและบริการตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ 
ในปี 2554 และ 2553 ดงันั้นกลุ่มบริษทัฯ จึงมีความเส่ียงจากการผนัผวนของราคากระดาษ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุน
การผลิตและกาํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัฯ นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีความเส่ียงจากการขาดแคลนกระดาษ Newsprint ชนิดมว้นท่ีใช้
พิมพ์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือท่ีมียอดพิมพ์สูง ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีสําคญัท่ีบริษทัฯ ใช้ในการผลิตส่ิงพิมพ์ เน่ืองจาก
กระดาษชนิดดงักล่าวหาซ้ือไดย้ากในประเทศไทยและตอ้งซ้ือเป็นจาํนวนมากในแต่ละคร้ัง 

ในการลดความเส่ียงจากการขาดแคลนกระดาษและการปรับตวัเพิ่มข้ึนของราคากระดาษ Newsprint ชนิดมว้น กลุ่มบริษทัฯ 
จะสัง่ซ้ือจากบริษทัในเครือเนชัน่กรุ๊ปฯ สาํหรับการจดัพิมพท่ี์โรงพิมพใ์นเครือเนชัน่กรุ๊ปฯ ซ่ึงเป็นการจดัพิมพส่์วนใหญ่ของกลุ่ม
บริษทัฯ โดยบริษทัในเครือเนชัน่กรุ๊ปฯ มีประสบการณ์ในการจดัซ้ือกระดาษเป็นระยะเวลานาน มีการจดัซ้ือกระดาษสาํรองไว ้
และเขา้ใจในวงจรของราคากระดาษเป็นอยา่งดี รวมทั้งบริษทัในเครือเนชัน่กรุ๊ปฯ ไดมี้การบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
โดยการทาํ Forward Contract ไวต้ามปริมาณกระดาษท่ีคาดวา่จะใชล่้วงหนา้ ดงันั้น การจดัซ้ือกระดาษจากบริษทัในเครือเนชัน่
กรุ๊ปฯ จึงช่วยลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคากระดาษ และการขาดแคลนกระดาษได ้ 
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นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ จะสัง่จองกระดาษก่อนการตั้งราคาขายของหนงัสือ เพื่อใหก้ลุ่มบริษทัฯ ยงัสามารถรักษาสัดส่วน
ของตน้ทุนกระดาษต่อราคาหนงัสือไวไ้ด ้รวมทั้งบริษทัฯ สามารถปรับราคาของหนงัสือหลายประเภทข้ึนได ้ในกรณีท่ีตน้ทุน
กระดาษเพิ่มข้ึนอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

2.2.3 ความเส่ียงด้านการจัดหาลขิสิทธ์ิส่ิงพมิพ์   

 ในการประกอบธุรกิจสาํนกัพิมพ ์ซ่ึงมีสัดส่วนรายไดป้ระมาณร้อยละ 67.15 ของรายไดท้ั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯ ในปี 
2554 กลุ่มบริษทัฯ ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพส่์วนใหญ่ท่ีผลิตและจดัจาํหน่าย แต่กลุ่มบริษทัฯ มีการจดัซ้ือลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพ์
มาจากเจา้ของลิขสิทธ์ิซ่ึงเป็นนกัเขียนหรือสาํนกัพิมพท์ั้งในและต่างประเทศจาํนวนหลายราย เพื่อนาํมาผลิตและจดัจาํหน่ายเพียง
รายเดียว (Exclusive) ในประเทศไทย ซ่ึงส่วนใหญ่มีระยะเวลา 3 – 5 ปี และมีสิทธิต่ออายสุัญญาไดใ้นราคาและเง่ือนไขเดิม ทั้งน้ี 
เจา้ของลิขสิทธ์ิสามารถยกเลิกสัญญาได ้หากกลุ่มบริษทัฯ ทาํผิดสัญญา และ/หรือมีปัญหาดา้นการเงิน และ/หรืออยูใ่นสถานะ
ลม้ละลาย เป็นตน้ ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จึงอาจมีความเส่ียงท่ีไม่สามารถจดัหาลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพท่ี์ตอ้งการมาผลิตและจดัจาํหน่ายได ้
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ อาจมีความเส่ียงจากการท่ีเจา้ของลิขสิทธ์ิไม่ต่ออายสุญัญา หรือยกเลิกสัญญา ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดาํเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริษทัฯ ในอนาคต  
 อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ ไม่เคยประสบปัญหาดา้นการจดัหาลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพจ์ากเจา้ของลิขสิทธ์ิทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในช่วงท่ีผา่นมา เน่ืองจากตลาดส่ิงพิมพมี์ขนาดท่ีใหญ่และมีลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพป์ระเภทต่างๆ ใหเ้ลือกซ้ือเป็นจาํนวนมาก 
รวมทั้งกลุ่มบริษทัฯ ยงัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเขียนและสํานกัพิมพท่ี์มีช่ือเสียงหลายราย และประสบความสําเร็จในการผลิต
และจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือมาอยา่งต่อเน่ือง กลุ่มบริษทัฯ จึงสามารถเลือกซ้ือลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพท่ี์ตอ้งการและไดรั้บ
ความไวว้างใจจากเจ้าของลิขสิทธ์ิในการให้ลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพ์ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะได้รับความนิยมสูงมาผลิตและจัดจาํหน่าย  
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัปฏิบติัตามสญัญาอยา่งเคร่งครัด จึงไม่มีปัญหาเร่ืองการไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญาตลอดระยะเวลา
ท่ีผา่นมา  
 นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัไดว้างแผนการผลิตหนงัสือ ท่ีมีความหลากหลาย ทั้งเน้ือหา/ เจา้ของลิขสิทธ์ิ และประเทศ เพื่อ
ลดการพึ่งพิงเน้ือหา/ เจา้ของลิขสิทธ์ิ และประเทศใดประเทศหน่ึงมากจนเกินไป อีกทั้ง ยงัผลิตหนงัสือตน้ฉบบัโดยนกัเขียนไทย
เพิ่มข้ึน อนัเป็นการกระจายความเส่ียงแบบหน่ึง  ซ่ึงบริษทัไดพ้ฒันาทีมงานใหมี้ศกัยภาพในการผลิตเน้ือหา หรือ หาผูส้ร้างสรรค์
เน้ือหาจากในประเทศ  

2.2.4 ความเส่ียงจากการต่อสัญญาการเป็นตัวแทนจําหน่ายหนังสือพมิพ์และนิตยสารต่างประเทศ 

ในการประกอบธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศ ซ่ึงมีสัดส่วนรายไดป้ระมาณร้อยละ 30.12 และ  31.67  ของ
รายไดท้ั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯ ในปี 2554 และ 2553 กลุ่มบริษทัฯ จะทาํสัญญาเป็นตวัแทนจาํหน่ายกบัเจา้ของส่ิงพิมพจ์าํนวน
หลายราย โดยส่วนใหญ่สัญญาตวัแทนจาํหน่ายนิตยสารมีระยะเวลา 1 ปี และมีสิทธิต่ออายสุัญญาไดใ้นราคาและเง่ือนไขเดิม 
สําหรับสัญญาตวัแทนจาํหน่ายหนงัสือพิมพจ์ะหมดอายเุม่ือมีการยกเลิกสัญญา  ทั้งน้ี เจา้ของส่ิงพิมพส์ามารถยกเลิกสัญญาได ้
หากกลุ่มบริษทัฯ ทาํผิดสัญญา และ/หรือมีปัญหาดา้นการเงิน และ/หรืออยูใ่นสถานะลม้ละลาย และ/หรือเม่ือมีการแจง้อีกฝ่าย
ล่วงหน้า เป็นตน้ ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัฯ อาจมีความเส่ียงจากการท่ีเจา้ของส่ิงพิมพไ์ม่ต่ออายสุัญญา หรือยกเลิกสัญญา ซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริษทัฯ ในอนาคต 

อยา่งไรก็ตาม  กลุ่มบริษทัฯ กบัเจา้ของส่ิงพิมพมี์การทาํธุรกิจและมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัเป็นระยะเวลายาวนาน โดย
ผูบ้ริหารและทีมงานของบริษทัฯ เป็นกลุ่มท่ีทาํธุรกิจน้ีกบัเจา้ของส่ิงพิมพม์าตั้งแต่เร่ิมตน้ รวมทั้ง กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การปฏิบติัตาม
สัญญาอยา่งเคร่งครัด จึงไม่มีปัญหาเร่ืองการไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญาตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา นอกจากน้ี เจา้ของส่ิงพิมพ ์
The Yomiuri Shimbun และ The Wall Street Journal Asia ไดว้า่จา้งกลุ่มบริษทัฯ ใหด้าํเนินการพิมพแ์ละจดัส่งหนงัสือพิมพ์
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ต่างประเทศดงักล่าว ซ่ึงไดมี้การลงทุนในการสร้างฐานขอ้มูล  การพฒันาฐานขอ้มูลลูกคา้ในระบบสารสนเทศของบริษทัฯ และการ
พฒันาบุคลากรของกลุ่มบริษทัฯ  ให้มีความเช่ียวชาญโดยเฉพาะในการดาํเนินงาน  ดงันั้น โอกาสท่ีเจา้ของส่ิงพิมพด์งักล่าวจะ
ยกเลิกสญัญาการเป็นตวัแทนจาํหน่ายกบักลุ่มบริษทัฯ จึงมีนอ้ย  

 

2.2.5 ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และความสามารถ 

ในช่วงท่ีผ่านมา กลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยพึ่งพิงผูบ้ริหารและบุคลากรของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญและมี
ความสามารถเฉพาะดา้น ซ่ึงนับเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัในการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างๆ ของกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงการ
พึ่งพิงความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารกบันกัเขียนและสาํนกัพิมพเ์จา้ของลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพท่ี์มีช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพ ์และคู่คา้อ่ืนๆ ดงันั้น หากกลุ่มบริษทัฯ สูญเสียบุคลากรท่ีสําคญัเหล่าน้ีไป อาจส่งผลกระทบต่อการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ในอนาคต  

อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้มาตรการลดความเส่ียงดงักล่าวโดยมีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการกระจายอาํนาจ
และความรับผิดชอบให้ผูบ้ริหารในระดับรองๆ ลงมาให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีแทนได้  โดยอยู่ภายใต้โครงสร้างท่ีกระจาย
ความสาํคญั  ความรับผดิชอบและภาระหนา้ท่ี  นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ ยงัจดัฝึกอบรมพนกังานเป็นประจาํเพื่อเพิ่มพนูความรู้ใน
การปฏิบติังานใหส้ามารถทาํงานทดแทนบุคลากรท่ีสาํคญัในช่วงเวลาท่ีจาํเป็นได ้

 
2.2.6 ความเส่ียงจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลอื  

ปัจจุบนั ส่ิงพิมพ์ของกลุ่มบริษทัฯ มีการขายผ่านตวัแทนจาํหน่ายเป็นส่วนใหญ่ โดยกลุ่มบริษทัฯ จะรับคืนส่ิงพิมพ์ท่ี      
ไม่สามารถจาํหน่ายได้จากตวัแทนจาํหน่าย ซ่ึงอาจเป็นผลให้มีส่ิงพิมพ์เป็นสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวนมากได้ สินคา้คงเหลือ
ดงักล่าวมีโอกาสเส่ือมคุณภาพ เสียหาย และลา้สมยัเม่ือเวลาผ่านไป  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ2553 กลุ่มบริษทัฯมีมูลค่าสินคา้คงเหลือสุทธิจาํนวน 94.30 ลา้นบาท และ 68.79 ลา้นบาท
(ตามลาํดบั) หรือคิดเป็นร้อยละ 30.54 และ 24.42  ของมูลค่าสินทรัพยท์ั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้
ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยัในสดัส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีมีอายมุากกวา่ 1 ปีข้ึนไปและผลิตครบชุดแลว้ และของสินคา้
คงเหลือท่ีมีอายมุากกวา่ 3 ปีข้ึนไปแต่ยงัผลิตไม่ครบชุด โดยมีการตั้งค่าเผื่อดงักล่าวทุกเดือน ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 
2553 กลุ่มบริษทัฯ มีค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยัจาํนวน 60.12 และ 67.20 ลา้นบาท(ตามลาํดบั) นอกจากนั้น เพื่อลดปริมาณสินคา้คงเหลือ 
กลุ่มบริษทัฯ จะนาํเอาหนงัสือเก่าออกมาจาํหน่ายเป็นระยะๆ  โดยการจดักิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการขายในงานนิทรรศการ
ต่างๆ ท่ีจดัข้ึนเป็นประจาํทุกปี สาํหรับหนงัสือการ์ตูนท่ีมีเล่มต่อเน่ือง กลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการนาํเล่มท่ีออกใหม่จาํหน่ายควบคู่
ไปกบัเล่มท่ีไดเ้คยวางจาํหน่ายไปแลว้ ซ่ึงรวมถึงการนาํการ์ตูนท่ีมีการออกจาํหน่ายครบทุกเล่มแลว้มาจดัจาํหน่ายรวมเป็นชุดเพื่อ
กระตุน้การจาํหน่ายดว้ย  นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดท้าํการเพิ่มความระมดัระวงัในการออกหนงัสือใหม่และปริมาณยอดพิมพเ์พื่อ  
มิใหมี้สินคา้คงเหลือมากข้ึน  

2.2.7 ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิส่ือใหม่ (New Media)  
ในการทาํเน้ือหา (Content) ออกสู่ส่ือใหม่ๆ ซ่ึงมีอยู่หลายช่องทางด้วยกนัในปัจจุบนั เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัท ์

Smartphone , E- Reader, Tablet หรืออุปกรณ์ชนิดอ่ืนๆ อาจมีการลกัลอบ ทาํซํ้ า หรือนาํส่ือสาระไปใชโ้ดยผิดกฏหมายซ่ึงทาํให้
เกิดความเส่ียงและผลกระทบต่อการทาํธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์ด้วยหากมีการนาํไปผลิต ขายหรือส่งต่อ เพื่อลดความเส่ียงจากการ
ลกัลอบน้ี ทางกลุ่มฯ จะพิจารณาเลือกเทคโนโลยีท่ีมีความปลอดภยัสูง รวมถึงการเลือกเน้ือหาและเวลาท่ีเหมาะสมในการออก
สินคา้ไปยงัส่ือใหม่ต่างๆ  ความเส่ียงอีกประการในการประกอบธุรกิจส่ือใหม่น้ีคือดา้นเทคโนโลยท่ีีมีการลงทุนค่อนขา้งสูงและมี
การเปล่ียนแปลงเร็ว ทางกลุ่มฯบริหารจดัการความเส่ียงเหล่าน้ีดว้ยการมองหาพนัธมิตรท่ีมีความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยแีละ
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ร่วมมือกนัในการขยายช่องทางการจาํหน่ายผา่นส่ือใหม่ไปพร้อมกนั โดยอาศยัความเช่ียวชาญจากทั้งสองฝ่ายคือเทคโนโลยแีละ
ส่ือสาระเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

2.2.8 ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิส่ือทีว ี 
การจดัทาํช่องโทรทศันด์าวเทียมในรูปแบบ Free to Air ออกอากาศในระบบ C Band นั้นจะมีค่าใชจ่้ายในการผลิต

รายการ รายไดห้ลกัจะมาจากการสนบัสนุนช่องรายการในรูปแบบต่างๆ เช่น โฆษณา, ผูส้นบัสนุนรายการหลกัเป็นตน้ และ
จะตอ้งใชเ้วลาระยะหน่ึงเพื่อใหผู้ช้มไดรั้บรู้ถึงเน้ือหาและติดตามช่องรวมถึงทางผูส้นบัสนุนรายการไดเ้ห็นแนวทางและศกัยภาพ
ของช่องท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน ทางบริษทัฯ จึงวางแนวทางของช่องโดยจะผลิตรายการบางส่วนตามความตอ้งการของผูส้นบัสนุนรายการ 
และตรงกบักลุ่มเป้าหมาย เพือ่ป้องกนัการทาํรายการข้ึนมาแลว้ไม่สามารถหาผูส้นบัสนุนรายการได ้รวมทั้งจะหาผูม้าร่วมผลิต
รายการ หรือเป็นการหาผูส้นใจมาเช่าเวลาไปผลิตรายการ รวมถึงการผลิตหรือจดัหารายการต่างๆใหม่ (Master) ทั้งน้ีเพือ่เป็นการ
ควบคุมค่าใชจ่้ายดา้นการผลิต 
 
2.2.9 ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิใหม่ บริหารลขิสิทธ์ิการ์ตูน(Character Management) 

เน่ืองจากจาํนวนคู่แข่งท่ีมีจาํนวนมาก บวกกบัลิขสิทธ์ิท่ีมีช่ือเสียง และเป็นท่ีรู้จกัในประเทศไทยไดถู้กจบัจองจากบริษทัฯ 
ต่างๆ เพื่อเป็นตวัแทนบริหารสิทธ์ินั้นในประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ดั้งนั้น ทางบริษทัฯ จึงตอ้งหาขอ้มูลเก่ียวกบัตวัการ์ตูน
ลิขสิทธ์ิใหม่ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศท่ีมีศกัยภาพในแง่ของการเอามาพฒันาเป็นสินคา้เมอร์แชนไดส์ รวมถึงควรจะตอ้ง
มีการ์ตูนแอนนิเมชัน่ท่ีมีเน้ือหาสนุก เหมาะกบัรสนิยมของผูบ้ริโภคในประเทศไทย เพื่อเสนอเป็นตวัแทนลิขสิทธ์ิ นอกจากน้ี ทาง
บริษทัฯ มีแผนท่ีจะพฒันาตวัการ์ตูนของเราท่ีโด่งดงัมาจากหนงัสือการ์ตูน เพื่อต่อยอดธุรกิจลิขสิทธ์ิในอนาคต โดยเร่ิมจากการ
สร้างการ์ตูนแอนนิเมชัน่ และพฒันาอาร์ทเวร์ิคสไตลไ์กดส์าํหรับนาํไปผลิตเป็นสินคา้ประเภทต่างๆ 

ความเส่ียงจากช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้เมอร์แชนไดส์ลิขสิทธ์ิท่ีมีจาํนวนจาํกดั 
ในปัจจุบนัช่องทางในการจดัจาํหน่ายสินคา้ลิขสิทธ์ิหลกัๆมีอยู ่3 ช่องทางดงัน้ี 
1. ห้างสรรพสินคา้ ช่องทางน้ีจะเป็นช่องทางท่ีช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์สินคา้ลิขสิทธ์ิไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากรูปแบบ 

และพื้นท่ีการจดัวางสินคา้ มีการแบ่งตามประเภทสินคา้อยา่งชดัเจน รวมถึงอนุญาตให้คู่คา้ (ผูซ้ื้อลิขสิทธ์ิ) ตกแต่ง
พื้นท่ีขายสินคา้ดว้ยส่ือส่งเสริมการขายต่างๆ อยา่งสวยงาม แต่ช่องทางน้ีไม่ค่อยเป็นท่ีสนใจของคู่คา้ เพราะตน้ทุน
การขายท่ีสูง และขอ้จาํกดัอ่ืนๆ ท่ีหา้งฯเป็นผูก้าํหนด   

2. หา้งคา้ปลีก ช่องทางน้ีเป็นช่องทางท่ีสร้างทั้งรายไดสู้งให้กบัคู่คา้ และช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของสินคา้ลิขสิทธ์ิได้
ระดบัหน่ึง เน่ืองจากมีจาํนวนสาขามาก ทาํใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคไดดี้ ยอดขายสูง และพื้นท่ีการจดัวางสินคา้เป็นสัดส่วน
แยกตามหมวดหมู่ แต่มีส่ือส่งเสริมการขายท่ีเป็นรูปแบบตายตวัท่ีถูกกาํหนดจากทางหา้งฯ ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลใหห้า้งคา้
ปลีกมีอิทธิพลต่อผูซ้ื้อลิขสิทธ์ิในการเลือกสินคา้ (ทั้งท่ีมีลิขสิทธ์ิและ ไม่มีลิขสิทธ์ิ) เขา้ไปจดัจาํหน่าย หากทางหา้งมี
ความสนใจในลิขสิทธ์ิตัวใด ก็จะทาํให้ง่ายในการตัดสินใจซ้ือลิขสิทธ์ิจากทางคู่ค้า  ความแตกต่างระหว่าง
หา้งสรรพสินคา้ และหา้งคา้ปลีก กคื็อ คุณภาพสินคา้ เพราะใชก้ลยทุธการตลาดแบบแข่งขนัทางดา้นราคา เป็นผลให้
คุณภาพสินคา้ลดลงตามลาํดบั  

3. ตลาดขายส่ง ช่องทางน้ีเป็นช่องทางท่ีสร้างรายไดสู้งให้กบัผูซ้ื้อลิขสิทธ์ิ เพราะไม่ค่อยมีขอ้จาํกดัใดๆ จากร้านคา้ มี
การซ้ือขายกนัเป็นเงินสด และจะมีตวัแทนพ่อคา้คนกลางท่ีจะนาํสินคา้เหล่าน้ีไปขายในพื้นท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศ  
สัดส่วนการขายสินคา้ผ่านทางช่องทางน้ีจึงมีมากกว่าช่องอ่ืนๆ ขา้งตน้ ถึง 50% แต่ขอ้เสียก็คือ ช่องทางน้ีไม่ช่วย
ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของสินคา้ลิขสิทธ์ิ หรือตวัการ์ตูนเพราะเป็นไม่ไดเ้นน้การจดัวางสินคา้ เนน้ขายเป็นจาํนวนมาก 
ราคาถูก  
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3. ความเส่ียงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอทิธิพลต่อการกาํหนดนโยบายและบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ 

ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนทัว่ไป   ปัจจุบนั เนชัน่กรุ๊ปฯ ถือหุน้ร้อยละ 78.46 ของทุนชาํระแลว้ จึงทาํให้
สามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติท่ีสาํคญัในการประชุมผูถื้อหุน้ไดท้ั้งหมด ซ่ึงรวมถึงมติพิเศษท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ กาํหนดให้ตอ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทาํใหผู้ถื้อหุน้รายอ่ืนไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นรายใหญ่เสนอได ้นอกจากน้ี เนชัน่กรุ๊ปฯ ยงัมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการกลุ่มบริษทัฯ โดยมีกรรมการตวัแทนจาํนวน 4 ท่านจากทั้งหมด 9 ท่าน และคณะกรรมการบริหารจาํนวน 2 ท่านจาก
ทั้งหมด 4 ท่านเป็นตวัแทนของเนชัน่กรุ๊ปฯ  

อย่างไรกต็าม เพือ่ถ่วงดุลการบริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นบุคคลภายนอก
จํานวน  3   ท่าน เพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบการดําเนินงานของผู้บริหารและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย   
นอกจากนีบ้ริษัทฯ อยู่ในกระบวนการสรรหากรรมการอสิระทดแทนกรรรมการอสิระที่ลาออกไป 
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3. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

3.1 ประวติัความเป็นมา 

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นหน่ึงในบริษทัย่อยในสายธุรกิจเอ็ดดู               
เทนเมนท ์และต่างประเทศ ของบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“NMG ”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯ ไดถู้กจดัตั้งข้ึนเม่ือปี 2539 ภายใตช่ื้อ “เนชัน่ ชีพจรวนัน้ี” ซ่ึงต่อมาในปี 2545 ไดมี้การเปล่ียน
ช่ือเป็น บริษทั เนชัน่บุ๊คส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 1 ลา้นบาท ดาํเนินธุรกิจสาํนกัพิมพ ์”เนชัน่บุ๊คส์” ใน
การผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ ซ่ึงไดรั้บลิขสิทธ์ิจากนกัเขียนและสาํนกัพิมพช์ั้นนาํทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
มิไดมี้โรงพิมพเ์ป็นของตนเอง      

ต่อมา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (NMG) คร้ังท่ี 4/2549 เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 
2549 ไดมี้มติให้ปรับโครงสร้างสายธุรกิจดา้นเอ็ดดูเทนเมนท์และต่างประเทศ  เพื่อให้สายธุรกิจดงักล่าวมีการดาํเนินงานท่ี
คล่องตวั ชดัเจน และเกิดการเติบโตของธุรกิจตามแผนท่ีวางไว ้รวมทั้งมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งเพียงพอท่ีจะรองรับการ
เติบโตในอนาคต โดยไม่ตอ้งพึ่งพิงความช่วยเหลือดา้นการเงินจาก NMG  ซ่ึงใหบ้ริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ของสายธุรกิจดา้นเอด็ดูเท
นเมนทแ์ละต่างประเทศ  และถือหุ้นในบริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั จาํนวน 2 บริษทั คือ 1) บริษทั เนชัน่ เอ็ดดูเท
นเมนท ์ จาํกดั (“NED”) และ 2) บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์ จาํกดั (“NEE”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ 49.99 
ตามลาํดบั อีกทั้งยงัรับเป็นผูด้าํเนินการแทนNMG ในธุรกิจตวัแทนขายโฆษณาใหส่ิ้งพิมพต่์างประเทศ ตวัแทนการพิมพแ์ละจดั
จาํหน่ายหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนบางส่วนให้แก่สํานกัพิมพต่์างประเทศ รวมทั้งธุรกิจการ
อบรมสัมมนา, สอนภาษาต่างประเทศ และทกัษะการส่ือสาร โดยในการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ บริษทัฯไดมี้การเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 1 ลา้นบาท เป็น 70 ลา้นบาท ในปี 2549 โดยการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ NMG ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นเดิม และNMG ได้
ขายเงินลงทุนใน NED และ NEE ใหบ้ริษทัฯ ตามมูลค่าทางบญัชี ณ วนัท่ีเกิดรายการ อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีการดาํเนิน
ธุรกิจการอบรมสัมมนา,สอนภาษาต่างประเทศ และทกัษะการส่ือสาร (ซ่ึงมีสัดส่วนรายไดต้ํ่ากว่าร้อยละ 5 ของรายไดร้วมของ
กลุ่มบริษทัฯ) หลงัจากไตรมาส 1 ปี 2552 นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัรับโอนธุรกิจสาํนกัพิมพ ์Bizbook จาก NMG ในไตรมาส 3 ปี 
2552 เพื่อใหก้ารแบ่งแยกธุรกิจระหวา่งกลุ่มบริษทัฯ และNMGมีความชดัเจนยิง่ข้ึน   

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2551 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2551 ไดมี้มติใหบ้ริษทัฯ แปลงสภาพเป็น
บริษทัมหาชน และเปล่ียนช่ือบริษทัฯ จากบริษทั เนชัน่บุ๊คส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เป็นบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดู
เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70 ลา้นบาทเป็น 85 ลา้นบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ต่อประชาชน
เป็นคร้ังแรก 

เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2552 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของNMG คร้ังท่ี 1/2552 ไดอ้นุมติัแผนงานการเสนอขายหุ้นสามญั
ของบริษทัฯ และการนาํหุน้สามญัของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอซ่ึงการ Spin-off ดงักล่าวเป็นหน่ึงใน
ขั้นตอนสาํคญัท่ีจะเป็นการเพิ่มมูลค่าในการลงทุนของNMG อีกทั้งNMG สามารถนาํเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุ้นเดิมพร้อมกบั
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนมาจ่ายคืนเงินกู้ยืมซ่ึงเป็นการปรับปรุงสถานะทางการเงินของ NMG ให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงถือว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ของ NMG ในอนาคต ต่อมาเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ NMG คร้ังท่ี 4/2553 
ไดมี้มติอนุมติัให ้ NMG เสนอขายหุน้สามญัจาํนวน 4,000,000 หุน้ท่ี NMG ถืออยูใ่นบริษทัฯ พร้อมกบัการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่
ประชาชนและบุคคลทัว่ไปเป็นคร้ังแรกของบริษทัฯ  
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อยา่งไรกต็าม การเสนอขายหุน้สามญัของบริษทัฯ จะทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของ NMG ในบริษทัฯ ลดลงจากท่ีเคยถืออยู่
ร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ มาเป็นร้อยละ 77.65 จึงทาํใหส้ดัส่วนการควบคุมในบริษทัฯ ลดลงไปตามสดัส่วน
การถือหุน้ อยา่งไรกต็าม NMG ยงัคงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีสุดในบริษทัฯ ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญั และบริษทัฯ ยงัคง
มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ NMG เช่นเดิม ถึงแมส้ัดส่วนการรับรู้รายไดแ้ละกาํไร รวมถึงเงินปันผลของ NMG จากบริษทัฯ ท่ี 
Spin-off ไปแลว้จะลดลงเน่ืองจากสัดส่วนการถือหุน้ท่ีลดลง แต่โดยทัว่ไปบริษทัท่ีเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้จะมี
การขยายตวัในธุรกิจ ทาํใหมี้รายไดแ้ละผลกาํไรท่ีเติบโตข้ึน ดงันั้น หากบริษทัฯ มีกาํไรเพิ่มมากข้ึนจากการขยายตวั ก็อาจทาํให้
ส่วนแบ่งกาํไรและเงินปันผลจากบริษทัฯ เท่าเดิมหรือเพิ่มข้ึนก็เป็นได ้ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ NMG เช่นกนั นอกจากนั้น 
เพื่อเป็นการลดผลกระทบจาก Dilution Effect ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการของบริษทัฯ จึงมีมติใหมี้การจดัสรรหุน้เพิ่มทุน
ของบริษทัฯ จาํนวน 9,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.37 ของจาํนวนหุ้นในการเสนอขายหุ้นสามญัคร้ังน้ีทั้งหมด 
19,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของ NMG ทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีมีอยู ่(Pre-emptive right) โดยเป็นการ
จดัสรรในช่วงเวลาใกลเ้คียงกบัการเสนอขายหุน้สามญัของบริษทัฯ ใหแ้ก่ประชาชนและบุคคลทัว่ไป ในราคาท่ีเท่ากนั  

สรุปการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 

ปี 2539  จดัตั้งบริษทัฯ ในช่ือ บริษทั เนชัน่ ชีพจรวนัน้ี จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท 
ปี 2541  จดัตั้งบริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง NMG และ เอ็กมอนท ์อินเตอร์

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

  ก่อตั้งสาํนกัพิมพ ์”เนชัน่บุ๊คส์” เพื่อผลิตพอ็คเกต็บุ๊คส์ท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิจากทั้งในและต่างประเทศ 
ปี 2549  บริษทัฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ลา้นบาท เป็น 70 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น 700,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท  

        เสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิม คือ NMG  
  ปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจโดยเขา้ถือหุน้ในบริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั จาํนวน 2 บริษทั คือ  

        บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (NEE) และ บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (NED) 
 รับดาํเนินธุรกิจการเป็นตวัแทนขายโฆษณาใหส่ิ้งพิมพต่์างประเทศ ตวัแทนการพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายหนงัสือพิมพ์

และวารสารในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนบางส่วนให้แก่สํานักพิมพ์ต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจการอบรม
สมัมนา,สอนภาษาต่างประเทศ และทกัษะการส่ือสาร จาก NMG 

  บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (NED) ปรับโครงสร้างทุนเพื่อลดยอดขาดทุนสะสม โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
        จาํนวน 50 ลา้นบาท เป็น 165 ลา้นบาท   โดยจดัสรรหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บริษทัฯ  จากนั้น บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์
         จาํกดั (NED) ไดล้ดทุนจดทะเบียนจากจาํนวน 165 ลา้นบาท เป็น 41.25 ลา้นบาท   

ปี 2551  บริษทัฯ แปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน และเปล่ียนช่ือบริษทัฯจากบริษทั เนชัน่บุ๊คส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เป็น 
       บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70 ลา้นบาทเป็น   
       85 ลา้นบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก และเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวจ้าก 100 บาท 
       ต่อหุน้ เป็น 1 บาทต่อหุน้     

ปี  2552  คณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติใหมี้การจดัสรรหุน้เพิ่มทุนของบริษทัฯ จาํนวน 9,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายแก่ 
       ผูถื้อหุน้เดิมของ NMG ทุกรายตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีมีอยู ่(Pre-emptive right) โดยเป็นการจดัสรรใน 
       ช่วงเวลาใกลเ้คียงกบัการเสนอขายหุน้สามญัของบริษทัฯ ใหแ้ก่ประชาชนและบุคคลทัว่ไป ในราคาท่ีเท่ากนั 
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ปี 2553  วนัท่ี 27 – 29 ตุลาคม  2553  บริษทัฯ ใหสิ้ทธ์ิผูถื้อหุน้สามญัของ NMG จองซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ก่อน  
        จาํนวนทั้งส้ินไม่เกิน  9 ,000,000 หุน้  ในราคาหุน้ละ  2.40 บาท  
 
   วนัท่ี 1-3 พฤศจิกายน 2553 บริษทัฯ เปิดสิทธ์ิจองซ้ือหุน้ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO)  จาํนวนทั้งส้ิน 
        6,000,000 หุน้  และรวมถึงส่วนท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธ์ิของผูถื้อหุน้สามญัของ NMG  ซ่ึงรวมทั้งส้ินจาํนวน   
        15,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ  2.40 บาท   บริษทัฯ ไดรั้บเงินจากการขายหุน้ IPO จาํนวน  36 ลา้นบาท สาํหรับ 
        วตัถุประสงคเ์พื่อขยายธุรกิจส่ิงพิมพ ์,  การพฒันาธุรกิจบนส่ือใหม่ , การผลิตรายการการ์ตูนและรายการท่ีเก่ียวขอ้ง  
        กบัเยาวชน  เพื่อแพร่ภาพผา่นส่ือโทรทศัน์  และ การบริหารตวัการ์ตูน  , ลงทุนเพื่อพฒันาระบบสารสนเทศและ 
        พฒันาประสิทธิภาพในการบริหารคลงัสินคา้  และเป็นเงินทุนหมุนเวยีน  ทั้งน้ีบริษทัฯ เปิดทาํการซ้ือขายหุน้ใน 
        ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน  2553 
   วนัท่ี  28 ธนัวาคม  2553 บริษทัฯ เขา้ถือหุน้ในบริษทั เอน็คูปอง จาํกดั  ดว้ยทุนจดทะเบียน  1 ลา้นบาท   
        เพื่อดาํเนินธุรกิจขายสินคา้อุปโภคบริโภค ผา่นทางอินเตอร์เน็ต 
 

ปี 2554   วนัท่ี 26 มกราคม 2554  บริษทัฯ จดัแถลงข่าวและเปิดใหบ้ริการซ้ือขายสินคา้อุปโภคบริโภคผา่นทางอินเตอร์เน็ต 
  วนัท่ี 28 สิงหาคม  2554  เปิดตวัธุรกิจบริหารตวัการ์ตูน เซ็นสญัญากบัค่าย VOOZCLUB ของเกาหลีเป็นตวัแทนให ้
       ลิขสิทธ์ิตวัการ์ตูน Canimals ในประเทศไทย 
  วนัท่ี 14  ธนัวาคม  2554  บริษทัฯ จดัแถลงข่าวและเปิดตวัหนงัสือชีวประวติั “สตีฟ จ๊อบส์”  ฉบบัภาษาไทย 
 

3.2 ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ 

กลุ่มบริษทัฯประกอบธุรกิจสาํนกัพิมพโ์ดยผลิตและจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพท่ี์ให้ทั้งความรู้และความบนัเทิง ในรูปแบบของ
หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ และส่ือส่ิงพิมพส์ําหรับเยาวชน ซ่ึงมิไดมี้โรงพิมพเ์ป็นของตนเอง ในส่วนของหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ กลุ่ม
บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจผ่านตวับริษทัฯ เองในนามสํานกัพิมพ ์ “เนชัน่บุ๊คส์” ซ่ึงผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพ๊อคเก็ตบุ๊คส์ท่ีไดรั้บ
ลิขสิทธ์ิจากนกัเขียนและสาํนกัพิมพท่ี์มีช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นผูจ้ดัพิมพแ์ละจาํหน่ายผลงานท่ีมีคุณภาพ 
โดยมีกลุ่มผูอ่้านเป้าหมายหลกัเป็นผูใ้หญ่อายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาหลากหลายแนว ไดแ้ก่ 1) หมวดบริหารและ
จดัการ 2) หมวดนิยายและนวนิยาย 3) หมวดภาษาและการเรียนรู้ 4) หมวดศาสนา จิตวิทยา และปรัชญา 5) หมวดทัว่ไป  ในปี 
2554 กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บลิขสิทธ์ิในการพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายหนงัสือพ๊อคเก็ตบุ๊คส์ทั้งส้ินจาํนวนมากกว่า 700 ปก ซ่ึงโดยส่วน
ใหญ่ กลุ่มบริษทัฯ จะจดัจาํหน่ายผ่านผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือรายใหญ่ในประเทศ โดยในปี 2554 มีจุดกระจายหนงัสือรวมกนัทั้งส้ิน
มากกวา่ 4,000 จุด (ท่ีมา: บริษทัฯ ร้านบุ๊คสไมล ์3,000 จุด / ร้านคา้ซีเอด็และในเครือ 1,000 จุด)  นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ ยงั
ดาํเนินธุรกิจผลิต นาํเขา้ และจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนเพื่อการศึกษา บนัเทิง และการเสริมทกัษะ ซ่ึงรวมถึงการ์ตูน และ
นิทานประเภทต่างๆ ผา่น บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (NED) และ บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (NEE) 
ในนามสาํนกัพิมพ ์“เนชัน่เอด็ดูเทนเมนท”์ และ “เนชัน่เอก็มอนท”์ โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นเยาวชนอายไุม่เกิน 18 ปี กลุ่ม
บริษทัฯ จะมุ่งเน้นการผลิตและจดัจาํหน่ายหนังสือการ์ตูนยอดนิยมท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิมาจากสํานกัพิมพช์ั้นนาํของประเทศญ่ีปุ่น 
ประเทศเกาหลี ประเทศไทย และประเทศในทวีปเอเชีย อ่ืน ๆ อาทิ โดราเอมอน   เครยอนชินจงั ดรากอ้นบอล และ นินจานารุโตะ 
เป็นตน้ รวมทั้งส่ิงพิมพท่ี์ไดรั้บลิขสิทธ์ิมาจากกลุ่มประเทศแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย โดยในปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บ
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ลิขสิทธ์ิในการพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนทั้งส้ินจาํนวนมากกวา่ 3,200 ปก ซ่ึงส่วนใหญ่ กลุ่มบริษทัฯ จะจดั
จาํหน่ายผา่นเอเยน่ตห์นงัสือ และผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือ โดยมีจุดกระจายหนงัสือรวมกนัทั้งส้ินกวา่ กวา่ 8,500 จุด (ท่ีมา: บริษทัฯ 
6,500 ร้านคา้ / 2,000 โรงเรียน)  

กลุ่มบริษทัฯ โดยตวับริษทัฯ เองยงัดาํเนินธุรกิจในการเป็นตวัแทนขายและจดัจาํหน่ายหนังสือพิมพใ์ห้แก่สํานกัพิมพ์
ต่างประเทศ คือ The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbun รวมทั้งนิตยสารต่างประเทศ เช่น Fortune, Time และ 
Newsweek เป็นตน้  ในปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ เป็นตวัแทนขายและรับจดัจาํหน่ายหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารต่างประเทศจาํนวน
ทั้งส้ิน 118 ฉบบั ซ่ึงมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นลูกคา้นกัธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และกลุ่มนกัศึกษา นกัวิชาการ โดยมี
การจาํหน่ายผา่นระบบสมาชิก แผงหนงัสือและร้านหนงัสือ รวมถึงจาํหน่ายแบบ Bulk  ซ่ึงมีจุดกระจายหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร
รวมกนัทั้งส้ินมากกวา่ 400 แห่ง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเป็นตวัแทนขายสมาชิกและตวัแทนขายโฆษณาใหก้บัหนงัสือพิมพ ์ The 
Yomiuri Shimbun ฉบบัท่ีพิมพใ์นประเทศไทย รับจา้งพิมพห์นงัสือพิมพ ์The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri 
Shimbun รวมถึงรับจดัส่งหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารต่างประเทศอีกหลายฉบบัดว้ย 

โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ               

 

 หมายเหตุ:  เอก็มอนท ์อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง เอ/เอส เป็นบริษทัท่ีถือหุน้ใหญ่โดย The Egmont Foundation ซ่ึงเป็นมูลนิธิท่ีก่อตั้งเพื่อทาํ
ประโยชน์ใหก้บัสงัคม และดาํเนินธุรกิจดา้นส่ือและความบนัเทิงรายใหญ่ในประเทศแถบสแกนดิเนเวยีมากกวา่ 130 ปี และดาํเนินธุรกิจใน
ประเทศต่าง ๆ มากกวา่ 30 ประเทศ ถือหุน้ NEE ในสดัส่วนร้อยละ 49.00  
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สรุปลกัษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษทั 

 3.2.1  บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “NINE”)  

 ดาํเนินธุรกิจสาํนกัพิมพโ์ดยผลิตและจดัจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ ท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิจากนกัเขียนและสาํนกัพิมพช์ั้นนาํ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเนน้กลุ่มผูอ่้านท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป และมิไดมี้โรงพิมพเ์ป็นของตนเอง     

 เป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายหนงัสือพิมพต่์างประเทศและนิตยสารต่างประเทศ ซ่ึงมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นนกัธุรกิจทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ  

 เป็นตวัแทนขายสมาชิกและตวัแทนขายโฆษณาใหก้บัหนงัสือพิมพ ์The Yomiuri Shimbun ท่ีพิมพใ์นประเทศไทย รับจา้ง
พิมพห์นงัสือพิมพ ์The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbun รวมถึงรับจดัส่งหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร
ต่างประเทศอีกหลายฉบบัดว้ย 

3.2.2  บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั ( “NED”) 

 ดาํเนินธุรกิจสาํนกัพิมพโ์ดยผลิตและจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนเพื่อการศึกษา และบนัเทิง สาํหรับกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายหลกัท่ีเป็นเยาวชนอายไุม่เกิน 18 ปี โดยมุ่งเนน้หนงัสือการ์ตูนยอดนิยมท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิมาจากสาํนกัพิมพช์ั้นนาํ
ของประเทศญ่ีปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในทวีปเอเชีย รวมทั้งการ์ตูนความรู้และวรรณกรรม
เยาวชนต่างๆ โดยมิไดมี้โรงพิมพเ์ป็นของตนเอง 

3.2.3 บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (“NEE”) 

 ดาํเนินธุรกิจสํานกัพิมพโ์ดยผลิต นาํเขา้ และจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนเพื่อการศึกษา บนัเทิง และการเสริม
ทกัษะ สําหรับกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัท่ีเป็นเยาวชนอายไุม่เกิน 18 ปี ส่วนใหญ่ไดรั้บลิขสิทธ์ิมาจากกลุ่มประเทศแถบ
ยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย โดยมิไดมี้โรงพิมพเ์ป็นของตนเอง  

 รับจดัจาํหน่ายหนงัสือใหแ้ก่ NED 

3.2.4 บริษทั เอน็คูปอง จาํกดั 

 ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการขายสินคา้อุปโภคบริโภคในรูปแบบคูปองออนไลนผ์า่นทางอินเตอร์เน็ต 
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3.3 โครงสร้างรายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ   

รายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มหลกัตามประเภทธุรกิจ ดงัน้ี                                                                       
       หน่วย  :  ลา้นบาท 

รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจ 
2552 2553 2554 

ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 
1. ธุรกิจสาํนกัพิมพ ์       
1.1 การผลิตและจาํหน่ายพอ็คเกต็บุ๊คส์   45.16  14.93 57.94 19.99 62.73 21.14 
1.2  การผลิตและจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน 152.46  50.40 134.18 46.31 132.68 44.72 
2. ธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศและบริการท่ี
เก่ียวขอ้ง ก      98.74  32.65 91.75 31.67 89.34 30.12 

3. ธุรกิจจาํหน่ายสินคา้และบริการทางอินเตอร์เน็ต - - - - 3.83 1.29 

4. รายไดอ่ื้น ข     6.11  2.02 5.87 2.03 8.11 2.73 
รายได้รวม 302.47  100.00 289.74 100.00 296.69 100.00 

หมายเหตุ: ก รวมรายไดจ้ากค่าจา้งพิมพ ์ค่าจดัส่ง และค่าบริการจากการเป็นตวัแทนขายโฆษณาในส่ิงพิมพต่์างประเทศ 
ข รายไดอ่ื้นๆ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการสมัมนา สอนภาษาต่างประเทศและทกัษะการส่ือสาร ดอกเบ้ียรับ และรายการอ่ืนๆ เป็นตน้ 

3.4 จุดเด่นในการประกอบธุรกิจ 

 3.4.1 กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บความยอมรับและมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบันกัเขียนและสาํนกัพิมพท่ี์มีช่ือเสียงทัว่โลก 

กลุ่มบริษทัฯ เป็นผูริ้เร่ิมการประกอบธุรกิจส่ิงพิมพก์าร์ตูนท่ีมีการขอลิขสิทธ์ิจากสาํนกัพิมพจ์ากต่างประเทศอยา่งถูกตอ้ง
เป็นรายแรกของประเทศไทย ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมากว่า 10 ปี กลุ่มบริษทัฯ ไดพ้ิสูจน์ให้เจา้ของลิขสิทธ์ิต่างๆไดเ้ห็นว่า 
บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งตรงไปตรงมา และถูกตอ้งตามจริยธรรมการดาํเนินธุรกิจท่ีดี  

จากการยดึแนวทางการดาํเนินการขา้งตน้ ทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บความยอมรับและความเช่ือใจจากสาํนกัพิมพต่์างๆทัว่
โลก  และ มีโอกาสสูงในการพิจารณาคดัเลือกส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือท่ีไดรั้บความนิยมสูงจากต่างประเทศ และมีแนวโนม้ท่ี
จะไดรั้บความนิยมในประเทศมาทาํการผลิต และจดัจาํหน่ายไดต้ามเป้าหมาย 

3.4.2  กลุ่มบริษทัฯ ประสบความสาํเร็จในการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ือและส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือมาอยา่งต่อเน่ือง 

กลุ่มบริษทัฯ มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในการผลิต และจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพท่ี์ไดรั้บความนิยม และมียอดจาํหน่ายสูงติด
อนัดบัตน้ๆ ในประเภทส่ิงพิมพใ์นประเทศไทยมาอยา่งยาวนาน อาทิ นิตยสารการ์ตูน “Boom” การ์ตูน “Doraemon” การ์ตูน “ดรา
กอ้นบอล”หนังสือ “ใครไม่ป่วยยกมือข้ึน” หนังสือ “สตีฟ จ๊อบส์” เป็นตน้ ดงันั้น นักเขียนและสํานักพิมพท่ี์มีช่ือเสียงทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศจึงมีการติดต่อขอจาํหน่ายลิขสิทธ์ส่ิงพิมพท่ี์ไดรั้บความนิยมสูงใหแ้ก่กลุ่มบริษทัฯ โดยตรงเป็นประจาํ  

3.4.3 กลุ่มบริษทัฯ ผลิตและจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือหลากหลายประเภท 

กลุ่มบริษทัฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพท่ี์ให้ทั้งความรู้และความบนัเทิงหลากหลายประเภท ใน
รูปแบบของหนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์สาํหรับกลุ่มผูอ่้านท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป และส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนสาํหรับกลุ่มผูอ่้านท่ี
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เป็นเยาวชนอายไุม่เกิน 18 ปี ดงันั้น ส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือของกลุ่มบริษทัฯ จึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูอ่้าน
ไดทุ้กกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวยั ซ่ึงเป็นการลดความเส่ียงในการพึ่งพิงผูอ่้านกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  

3.4.4 กลุ่มบริษทัฯ มีผูถื้อหุน้ท่ีเขม้แขง็และสามารถช่วยสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ได ้

NMG ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯ มีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นธุรกิจส่ิงพิมพม์ากว่า 40 ปี รวมทั้ง
ไดรั้บความยอมรับจากวงการอุตสาหกรรมส่ิงพิมพท์ัว่โลก และเอ้ือให้กลุ่มบริษทัฯสามารถดาํเนินกิจการส่ิงพิมพท่ี์ไดรั้บการ
ยอมรับจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมส่ิงพิมพท์ั้งในประเทศและในต่างประเทศ รวมทั้งสามารถดาํเนินธุรกิจไดใ้นตน้ทุนท่ี
สามารถแข่งขนัไดจ้ากการประหยดัจากขนาด (Economy of Scale) ดว้ย 

นอกจากน้ี การท่ี NEE มีบริษทั เอก็มอนท ์อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง เอ/เอส ซ่ึงเป็นบริษทัส่ิงพิมพช์ั้นนาํในยโุรป เขา้มา
ถือหุ้น ก็ช่วยให้กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บความเช่ือถือจากธุรกิจส่ิงพิมพใ์นโลกตะวนัตก รวมทั้งไดรั้บการถ่ายเทความรู้และวิธีการ
บริหารจดัการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของกลุ่มบริษทัฯอีกดว้ย  

3.4.5 เน้ือหา (Content) และรูปภาพในส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บลิขสิทธ์ิมีโอกาสนาํไปขยายธุรกิจทางส่ือ
อ่ืนๆได ้

จากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ ประสบผลสาํเร็จในการผลิตและจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือท่ีไดรั้บความนิยมสูงดงัท่ีได้
กล่าวมาขา้งตน้  กลุ่มบริษทัฯ จึงมีนโยบายท่ีจะนาํเน้ือหา (Content) และรูปภาพจากส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิ
ไปต่อยอดการดาํเนินธุรกิจ นอกเหนือจากส่ือส่ิงพิมพ ์ผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต และโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เช่น การใหบ้ริการเน้ือหาผา่น
แอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ตและโทรศพัท์เคล่ือนท่ี สมาร์ทโฟน การให้บริการดาวน์โหลดรูปภาพในโทรศพัท์เคล่ือนท่ี การ
ใหบ้ริการพาณิชยอิ์เลคโทรนิคส์      (E-commerce) ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ การใหบ้ริการดงักล่าวของกลุ่มบริษทัฯ เป็นการเพิ่มส่ือ
ทางเลือกใหแ้ก่ผูอ่้านในการบริโภคเน้ือหา และเป็นการเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มบริษทัฯ ในอนาคตอีกดว้ย    

3.4.6 ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ เป็นผูมี้ประสบการณ์สูงในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพ ์

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ มีประสบการณ์ในการบริหารและดาํเนินงานในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพก์บักลุ่ม
บริษทัฯ และบริษทัในเครือNMG ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูน้าํดา้นการผลิตส่ือและส่ิงพิมพห์ลากหลายประเภทในประเทศไทย มาเป็น
ระยะเวลากวา่ 10 ปี ดงันั้น ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ จึงสามารถใชค้วามชาํนาญและความสมัพนัธ์ท่ีดีกบันกัเขียนและสาํนกัพิมพ์
ท่ีมีช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการบริหารงานกลุ่มบริษทัฯ ใหป้ระสบความสาํเร็จอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 

3.4.7  กลุ่มบริษทัฯ มีทีมบรรณาธิการท่ีมีคุณภาพ 

จากการท่ีกลุ่มบริษทัฯมีนโยบายในการคดัเลือกวา่จา้งทีมงานบรรณาธิการท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ มีทศันคติท่ีดีกบัสาย
งาน รวมทั้งมีการพฒันาพนักงานอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ทีมงานบรรณาธิการของกลุ่มบริษทัฯมีคุณสมบติัเพียบพร้อม และ
สามารถถ่ายทอดงานพิมพจ์ากตน้ฉบบัภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาไทยไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์และมีอรรถรส โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ทีมงานบรรณาธิการการ์ตูนญ่ีปุ่นเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาท่ีจบการศึกษาระดบัสูงจากประเทศญ่ีปุ่น และไดรั้บการยอมรับ
จากวงการธุรกิจส่ิงพิมพแ์ละผูอ่้านวา่เป็นทีมงานท่ีมีคุณภาพยิง่ 
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3.5 เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ 
 เป็นหน่ึงในผูน้าํและศูนยร์วมส่ือส่ิงพิมพท่ี์ให้สาระความรู้และความบนัเทิงท่ีมีคุณภาพแก่ผูอ่้าน โดยการนาํเสนอเน้ือหา

สาระจากทัว่โลก 
 ดาํเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Stakeholders) ของบริษทัฯ  
 ใชป้ระสบการณ์และความชาํนาญของกลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งการหาเน้ือหาท่ีแตกต่าง และโอกาสจากช่องวา่งทางการตลาด          

ในการออกผลิตภณัฑใ์หม่ 
 ใชป้ระโยชน์จากเน้ือหา (Content) ท่ีกลุ่มบริษทัฯ มี และความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกลุ่มบริษทัฯ กบัเจา้ของลิขสิทธ์ิ              

ในต่างประเทศ มาใชป้ระโยชน์เพื่อการสร้างรายไดใ้หม่จากส่ือใหม่ (New  Media)  
 พฒันาบุคลากรและองคก์รเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดดว้ยหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี   
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4. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
4.1 ธุรกิจสาํนกัพมิพ ์
4.1.1  ส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน 
4.1.1.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ 

กลุ่มบริษทัฯ ประกอบธุรกิจผลิต นาํเขา้และจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนเพือ่การศึกษา บนัเทิง และการเสริม
ทกัษะ  ผา่น NED และ NEE ในนามสาํนกัพิมพ ์“เนชัน่เอด็ดูเทนเมนท”์ และ “เนชัน่เอก็มอนท”์  โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 
ประเภท ดงัน้ี  

ก)  ส่ือส่ิงพิมพ์สาํหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในทวีปเอเชีย 

NED ไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ป็นผูผ้ลิตส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศไทย และ
ประเทศในทวปีเอเชีย โดยไดรั้บลิขสิทธ์ิจากนกัเขียนและสาํนกัพิมพช์ั้นนาํ อาทิเช่น Shueisha Inc., Shogakukan, 
Kodansha และ Futabasha เป็นตน้ ในปี  2554 NED ไดรั้บลิขสิทธ์ิในการพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน 
ทั้งส้ินจาํนวนมากกวา่ 364 เร่ือง หรือมากกวา่ 3,200 ปก ซ่ึงดาํเนินการในรูปแบบดงัต่อไปน้ี 
1) นิตยสารการ์ตูนภายใต้ช่ือ “Boom” ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ เป็นเจา้ของหวัหนงัสือ เป็นนิตยสารรายสปัดาห์ท่ีรวบรวม

การ์ตูนญ่ีปุ่นยอดนิยมหลากหลายเร่ืองจากนิตยสารการ์ตูนรายสปัดาห์อนัดบัหน่ึงของญ่ีปุ่นคือ “Shonen Jump” และ
การ์ตูนไทยไวใ้นเล่มเดียวกนั โดยมียอดจาํหน่ายอนัดบั 1 ในประเทศไทย (ท่ีมา: ฝ่ายการตลาด บริษทัฯ ตุลาคม 2554)  

นอกจากน้ียงัมี นิตยสารการ์ตูนรายปักษเ์ล่มใหม่ช่ือ “Jiro”  ซ่ึงรวบรวมการ์ตูน จากหลากหลายค่าย หลายรสชาติ ให้
นกัอ่านไดเ้พลิดเพลินมากข้ึน อาทิ การ์ตูนทะเลน้สุดฮิต“เครยอนชินจงั” จากค่าย Futabasha, “คุณชายพนัธ์ุโชะ” 
“Captain Alice” จาก Kodansha, “Aphorism อกัขระสยบมาร” “Red Raven” จาก Square-Enix, “ตราบวนัฟ้าใส” 
จาก Hakusensha, “อุทซึโฮะ”  “Arago” จาก Shogakukan และผลงานจากนกัเขียนการ์ตูนไทยหนา้ใหม่ แต่ผลงานไม่
แพญ่ี้ปุ่น 

2) หนังสือการ์ตูน (Comic Collection) หมายถึงหนงัสือการ์ตูนรวมเล่มและหนงัสือการ์ตูนในรูปแบบพิเศษ (Limited 
Edition) ซ่ึงไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวางทั้งจากประเทศญ่ีปุ่น และประเทศอ่ืนๆในเอเชียรวมทั้งประเทศไทย 
ส่วนใหญ่ของหนงัสือการ์ตูนในกลุ่มน้ีเป็นการรวมเล่มจากการ์ตูนท่ีลงเป็นตอนๆ ในนิตยสารการ์ตูน “Boom” อาทิ 
“นินจาคาถาโอโ้ฮเฮะ (นารุโตะ)” “Hunter x Hunter” “Bleach เทพมรณะ” “Jo Jo ล่าขา้มศตวรรษ”  “นูระ หลานจอม
ภูต”  “Sket Dance” “Bakuman” “Enigma” การ์ตูนไทย อาทิ “มีดท่ี 13” “อภยัมณีซากา้” เป็นตน้  
หนงัสือการ์ตูนเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดม้าจากนิตยสารการ์ตูน “Boom” อาทิหนงัสือชุด “โดรา เอมอน” รวมผลงานการ์ตูน
ของ Fujiko F.Fujio ผูเ้ขียนโดราเอมอน ชุด “Path of Fujiko F Fujio” “เครยอนชินจงั”  “Dr.SLUMP อาราเล่จงั”  
“Yakumo”  “วุน่รักนกัดนตรี-Nodame”  “Pokémon”  “SENGOKU STRAYS”  “ซูพีเรีย” เป็นตน้ 
นอกจากน้ียงัมีหนงัสือการ์ตูนกลุ่มรักประทบัใจภายใตต้รา “Cute Comic” อาทิ “ตราบวนัฟ้าใส” “ลาํนาํรักจาก
ดวงดาว” “Love so life” “Love Sick” “สูตรรักลน้ใจ ใหเ้ธอคนเดียว”  จากประเทศญ่ีปุ่นและ ชุด “สาวจอมจุน้กบั
หนุ่มอินด้ี”  “Full House สะดุดรักท่ีพกัใจ” จากประเทศเกาหลี เป็นตน้ 

3) คอมมิกส์ เอด็เซ (Comics Essay) เป็นหนงัสือท่ีมีร้อยแกว้ผสมผสานกบัลายเส้นการ์ตูน มีเน้ือหาสนุกสนานและให้
แง่คิดท่ีน่าสนใจ อาทิ “กระต่ายต๊องบ๊องป่วนเฮว้” “ฝันสลายท่ีปลายฟ้าของหญิงอูด้” “ชีวติคนโสดโหดมนัฮา” 
“แผห่ลาพาสุขใจ” “คุณแม่ 30 คะแนน” “เร่ิมแลว้มั้ยล่ะ แม่ฉนั” “ ชีวติหญิงเด่ียว 9 สมยัซอ้น” เป็นตน้  

4) หนังสือการ์ตูนความรู้ (Edutainment Comics) เป็นการ์ตูนสาระบนัเทิง แบ่งเป็นช่องทาํนองเดียวกบัการ์ตูนญ่ีปุ่น    มี
การแทรกความรู้ต่างๆ และคาํอธิบายเชิงวชิาการ ผา่นการเล่าเร่ืองท่ีสนุกสนาน มีทั้งแบบสีเดียวและภาพส่ีสี จาก
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สาํนกัพิมพช์ั้นนาํของเกาหลี อาทิ  “เจาะเวลาหานิวตนั เล่ม 1-2 ลิขสิทธ์ิของ Donga Science, Science Quiz 1-4 
ลิขสิทธ์ิของ Yea Rim Dang เป็นตน้ 

5) หนังสือนิทานภาพ (Story Book) เป็นหนงัสือท่ีเหมาะสาํหรับเดก็เลก็ ประกอบไปดว้ยภาพโดยมีเร่ืองราวท่ีจะ
สอดแทรกปรัชาญาสาํหรับเดก็ พร้อมทั้งใหค้วามบนัเทิง อาทิ นิทานอีสปเร่ือง “กระต่ายกบัเต่าและทีละกา้ว”  
“สิงโตโลภมากกบักระต่ายป่าและหมูข้ีอิจฉา” จากประเทศเกาหลี “Hello Kitty-วนัแสนสุข” “Hello Kitty-ครอบครัว
แสนรัก” จากประเทศญ่ีปุ่น “Shelldon Season 2” จากประเทศไทยเป็นตน้ 

6) หนังสือกิจกรรมเสริมทักษะ (Activity Book) เป็นหนงัสือท่ีเหมาะสาํหรับเดก็เลก็ ประกอบดว้ยรูปภาพเป็นส่วนใหญ่ 
ความรู้พร้อมความบนัเทิง ผา่นกิจกรรมต่างๆ อาทิ การระบายสี การวาดรูปต่างๆ การลากเส้น เกมทดสอบความจาํ  
สี  ตวัเลข หรือคาํศพัทง่์ายๆ โดยใชต้วัการ์ตูนท่ีมีช่ือเสียงท่ีเดก็ช่ืนชอบ อาทิ กิจกรรมหนงัสือกิจกรรมพฒันาทกัษะ
ชุด “Shelldon Season 2” “Byrdland แดนมหศัจรรย”์ จากประเทศไทย เป็นตน้ 

ข)  ส่ือส่ิงพิมพ์สาํหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย 

NEE ไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ป็นผูผ้ลิต  นาํเขา้ และจาํหน่ายส่ือส่ิงพมิพส์าํหรับเยาวชนท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิจากเจา้ของ
ลิขสิทธ์ิและสาํนกัพิมพช์ั้นนาํจากกลุ่มประเทศแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย อาทิเช่น Walt Disney, Warner 
Bros. Simon & Schusters ประเทศสหรัฐอเมริกา Hit Entertainment, Chorion,  Scholastic UK, Egmont UK, 
Dorling Kindersley ประเทศองักฤษ,  VGS ในเครือของ EGMONT, Verlagsgesellschaften ประเทศเยอรมนันี, 
Larousse ประเทศฝร่ังเศส, Casterman ประเทศเบลเยยีม, Paramon ประเทศสเปน และ Blake Education, เป็นตน้ 
โดยส่วนใหญ่ผลิตเป็น 2 ภาษา ซ่ึงมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษในเล่มเดียวกนั  
ในปี  2554 NEE ไดรั้บลิขสิทธ์ิในการพิมพแ์ละจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยโุรป 
อเมริกา และออสเตรเลีย ทั้งส้ินจาํนวนมากกวา่ 700 ปก ซ่ึงดาํเนินการในรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

1) นิตยสารสาํหรับเดก็ช่ือ “Disney & Me” เป็นนิตยสารรายเดือนสาํหรับเดก็อาย ุ 5-8 ปี ลิขสิทธ์ิจาก Disney ซ่ึงให ้          
ทั้งความรู้พร้อมความบนัเทิงโดยการรวมนิทานภาพและกิจกรรมเสริมทกัษะไวใ้นเล่มเดียวกนั เช่น การระบายสี
รูปภาพ ลากเส้น เกมทดสอบความจาํ สี ตวัเลข นอกจากน้ียงัไดส้อดแทรกความรู้ดา้นภาษาองักฤษ เช่น abc หรือ 
คาํศพัทง่์ายๆ ฯลฯ นิตยสารฉบบัน้ีจดัพิมพเ์ป็นสองภาษา (ไทย-องักฤษ)  เพื่อจูงใจใหผู้ป้กครองเลือกซ้ือใหแ้ก่บุตร
หลาน และใหค้รูพิจารณาใชเ้ป็นหนงัสือเสริมหลกัสูตรในโรงเรียน 

2) หนังสือนิทานภาพ (Story-telling book) ซ่ึงไดค้ดัสรรจากนิทานท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวางจากทั้งในและ
ต่างประเทศ อาทิ นิทานจากภาพยนตร์ เช่น “Rapunzal ราพนัเซล” “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 เป็นตน้ นอกจากน้ี NEE ยงัไดพ้ฒันาหนงัสือนิทานประกอบกบัซีดีอ่านออกเสียงทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ (Read Along) ไดแ้ก่ ชุด “Disney Princess Ballroom งานเตน้รําในฝัน” อีกดว้ย 

3) หนังสือกิจกรรมเสริมทักษะ (Activity Book) เป็นหนงัสือท่ีเหมาะสาํหรับเดก็เลก็ ประกอบดว้ยรูปภาพเป็นส่วนใหญ่ 
ความรู้พร้อมความบนัเทิง ผา่นกิจกรรมต่างๆ อาทิ การระบายสี การวาดรูป การลากเส้น เกมทดสอบความจาํ สี  
ตวัเลข หรือคาํศพัทง่์ายๆ ฯลฯ จดัพิมพเ์ป็นสองภาษา (ไทย-องักฤษ)  ส่วนใหญ่มีเน้ือหาเก่ียวกบัตวัการ์ตูนท่ีเป็นท่ี
นิยมระดบันานาชาติ ตวัอยา่งส่ือส่ิงพิมพใ์นประเภทน้ีไดแ้ก่ หนงัสือกิจกรรมเสริมทกัษะชุด “Toy Story 3” “Cars 2”   
“Mickey & Friends” “Disney Princess” “Winnie the Pooh” ของ Disney,  หนงัสือกิจกรรมเสริมทกัษะชุด “Early 
Learning Fun with Thomas” ของ Hit Entertainment 
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4) วรรณกรรมเยาวชน (Junior Novel)  เป็นวรรณกรรมแปลท่ีมีตวัอกัษรมากกวา่รูปภาพ มีเน้ือเร่ืองท่ีอ่านและเขา้ใจได้
ง่าย ส่วนใหญ่มีเน้ือหาเก่ียวกบัสืบสวนสอบสวน ผจญภยั แฟนตาซี และมีหลายเร่ืองท่ีจดัพิมพเ์ป็นสองภาษา (ไทย-
องักฤษ)   ตวัอยา่งหนงัสือในประเภทน้ีอาทิ  ชุด “Mirror Scape” ของ Egmont Books ชุด “The Naughtiest Girl” 
และ “The Secret Seven เจด็จ๋ิวของซ่ากบัภารกิจนกัสืบ” ของ Enid Blyton “ชุด ไขปริศนากบัสคูบีดู” ของ Warner 
Bros เป็นตน้  

5) หนังสือวรรณกรรมการ์ตูน เป็นหนงัสือท่ีมีการเล่าดว้ยภาพแบ่งเป็นช่องๆ มีการวางภาพคลา้ยการ์ตูนญ่ีปุ่น แต่
เน้ือหาส่วนใหญ่มาจากวรรณกรรมท่ีโด่งดงัสมยัก่อน มีทั้งแบบพิมพสี์เดียวและส่ีสี อาทิ “การผจญภยัของติน ติน 
(Tin Tin)” ชุด Manga Shakespeare เช่น “Romeo & Juliet” “Hamlet” และ    “The Tempest” เป็นตน้ 

6) หนังสือสาระความรู้สาํหรับเดก็ เป็นหนงัสือท่ีใหค้วามรู้ในเร่ืองต่างๆ ท่ีเขา้ใจง่ายและมีรูปภาพประกอบ และวธีิการ    
เล่าท่ีดึงดูดความสนใจของเดก็ ขณะเดียวกนักส็อดแทรกเป็นความรู้เฉพาะดา้นควบคู่ไปดว้ย ซ่ึงอาจนาํไปใชเ้ป็น
หนงัสืออ่านนอกเวลาสาํหรับเดก็และเยาวชน บางเล่มไดมี้การจดัพิมพเ์ป็นสองภาษา (ไทย-องักฤษ) เพื่อเสริมทกัษะ
ภาษาองักฤษอีกดว้ย เช่น “ชุด เงินทองตอ้งรู้” “ชุด คล่ืนความคิดอจัฉริยะ”เป็นตน้   

7) หนังสือสารานุกรมสาํหรับเดก็และเยาวชน  เป็นหนงัสือท่ีเนน้ใหค้วามรู้เชิงวชิาการในหวัขอ้ต่างๆ และมีรูปภาพ
ประกอบเพือ่เป็นการดึงดูดความสนใจของเดก็และเยาวชน สามารถนาํไปใชเ้ป็นหนงัสืออา้งอิงหรือส่ือประกอบการ
เรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความรู้ท่ีจาํเป็นสาํหรับเดก็และเยาวชน ตวัอยา่งส่ือส่ิงพิมพใ์นประเภทน้ี ไดแ้ก่  
สารานุกรม ชุด “Picture Dictionary” ของ Disney “E-Encyclopedia” และ “How Cool Stuff Works” ของ Dorling 
Kindersley เป็นตน้ 

8) ส่ือการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นชุดส่ือท่ีช่วยพฒันาการเรียนรู้ภาษาองักฤษสาํหรับเดก็และเยาวชน ผา่นกิจกรรมการ
เรียนรู้ และส่ือต่างๆ ทั้ง หนงัสือ วดิีทศัน์ และซีดี เช่น ส่ือชุด “Key Words”  

 

4.1.1.2 ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ  
 กลุ่มเดก็เลก็ (5-8 ปี) 
 กลุ่มก่อนวยัรุ่น (9-12 ปี) และวยัรุ่น (13-18 ปี) 
โดยหนงัสือของกลุ่มบริษทัฯ นั้น มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายในพิสยัท่ี
ต่างๆ กนัดงัน้ี 
 หนงัสือการ์ตูนและนิตยสารการ์ตูน มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นกลุ่มก่อนวยัรุ่น และวยัรุ่น และอาจรวมไปถึง 

ผูใ้หญ่ท่ีมีความช่ืนชอบในการอ่านหนงัสือการ์ตูน เน่ืองจากเป็นความบนัเทิงรูปแบบหน่ึงท่ีมีตน้ทุนท่ีตํ่า 
 นิทาน/ หนงัสือภาพ/ หนงัสือกิจกรรมเสริมทกัษะ มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นกลุ่มเดก็เลก็ 
 วรรณกรรมเยาวชนมีลกัษณะเน้ือหาแตกต่างกนัตามความเหมาะสมและอาย ุ จึงมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายครอบคลุมกลุ่ม

เดก็เลก็ ก่อนวยัรุ่น และวยัรุ่น  
 หนงัสือสาระความรู้มีความละเอียดของเน้ือหาแตกต่างกนัตามความเหมาะสมและอาย ุ ครอบคลุมลกูคา้เป้าหมาย

ตั้งแต่กลุ่มเดก็เลก็ ก่อนวยัรุ่น และวยัรุ่น 
 หนงัสือสารานุกรม มีความละเอียดของเน้ือหาแตกต่างกนัตามความเหมาะสมและอาย ุครอบคลุมกลุ่มลกูคา้ เดก็เลก็ 

ก่อนวยัรุ่น และวยัรุ่น 
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4.1.1.3 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

ก) ส่ือส่ิงพิมพ์สาํหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในทวีปเอเชีย 

การจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในทวปีเอเชียนั้น NED ซ่ึงเป็น
ผูผ้ลิตจะขายส่ือส่ิงพิมพท่ี์ผลิตทั้งหมดใหแ้ก่ NEE  ซ่ึงเป็นการขายบนเง่ือนไขไม่มีการรับคืน เพื่อให ้NEE นาํไปจาํหน่าย
ต่อใหก้บัเอเยน่ตท่ี์จดัจาํหน่ายการ์ตูน และผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือรายใหญ่ท่ีมีร้านหนงัสือหลายสาขา ซ่ึงเป็นการขายท่ีอาจมี
การรับคืนไดใ้นภายหลงั โดยเอเยน่ตเ์หล่าน้ีจะกระจายสินคา้ต่อไปยงัร้านหนงัสือคา้ปลีกรายยอ่ยซ่ึงจะจาํหน่ายต่อใหแ้ก่
ผูอ่้านอีกต่อหน่ึง และ NEE ยงัมีการจดัจาํหน่ายโดยตรงแก่ผูอ่้านผา่นระบบสมาชิก  

ในปี 2554 NEE จดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในทวปีเอเชีย
ส่วนใหญ่ผา่นเอเยน่ตก์าร์ตูน รองลงมาไดแ้ก่ ร้านหนงัสือ ร้านคา้โมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซ้ือ และ ร้านคา้ท่ีไม่ได้
จาํหน่ายหนงัสือเป็นหลกั และช่องทางการจาํหน่ายอ่ืนๆ ไดแ้ก่ จาํหน่ายตรงผา่นบูธ งาน event ตามลาํดบั รวมจุดจาํหน่าย
ทั้งส้ินกวา่ 7,500 จุด (ท่ีมา: บริษทัฯ )  

ข) ส่ือส่ิงพิมพ์สาํหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย 

NEE จะทาํการจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลียซ่ึงตนเป็น
ผูผ้ลิตผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือรายใหญ่ท่ีมีร้านหนงัสือหลายสาขา และร้านคา้โมเดิร์นเทรด ซ่ึงมีเง่ือนไขการขายท่ีอาจมี
การรับคืนไดใ้นภายหลงั โดยร้านคา้เหล่าน้ีจะจาํหน่ายต่อใหแ้ก่ผูอ่้านอีกทอดหน่ึง นอกจากนั้น NEE ยงัมีการจดัจาํหน่าย
โดยตรงแก่สถาบนัการศึกษา และผูอ่้านผา่นระบบสมาชิกดว้ย 

ในปี  2554 NEE จดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย ส่วนใหญ่
ผา่นร้านหนงัสือ รองลงมาไดแ้ก่ ร้านคา้โมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซ้ือ และ ร้านคา้ท่ีไม่ไดจ้าํหน่ายหนงัสือเป็นหลกั 
นอกจากนั้น มีการจาํหน่ายตรงผา่นบูธ โรงเรียน และองคก์รต่างๆ และช่องทางการจาํหน่ายอ่ืนๆ รวมจุดจาํหน่ายทั้งส้ิน
กวา่ 8,500 จุด (ท่ีมา: บริษทัฯ 6,500 ร้านคา้ / 2,000 โรงเรียน)  

 4.1.1.4 กลยทุธ์การแข่งขนั 

1) คัดเลือก สร้างสรรค์ พัฒนาส่ือท่ีมีคุณภาพ  
บริษทัฯ จะดาํเนินการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนท่ีมีคุณภาพ ความเหมาะสม และตอบสนอง
ความตอ้งการของกลุ่มเดก็และเยาวชน รวมทั้งส่งเสริมความรู้ดา้นต่างๆโดยเฉพาะความรู้ดา้นภาษาองักฤษ ซ่ึงส่ือ
ส่ิงพิมพห์ลายประเภทของกลุ่มบริษทัฯ มีภาษาไทยควบคู่กบัภาษาองักฤษ 

2) คัดเลือก สร้างสรรค์ส่ือท่ีทันสมยัและได้รับความนิยมระดับนานาชาติ  
กลุ่มบริษทัฯ จะใชข้อ้ไดเ้ปรียบสาํนกัพิมพอ่ื์นๆ จากการมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัสาํนกัพมิพท่ี์มีช่ือเสียงในต่างประเทศ 
ในการพิจารณาคดัเลือกส่ือส่ิงพิมพท่ี์ไดรั้บความนิยมสูงจากต่างประเทศ และมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บความนิยมใน
ประเทศมาทาํการผลิต และจดัจาํหน่ายไดต้ามเป้าหมาย  

3) พัฒนาส่ือท่ีสอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างรวดเร็ว 
กลุ่มบริษทัฯ มีการติดตามผลตอบรับของการ์ตูนเร่ืองต่างๆ ท่ีลงในนิตยสาร Boom ของกลุ่มบริษทัฯ เพื่อคดัเลือก
เร่ืองท่ีไดรั้บความนิยมสูง มาจดัพิมพร์วมเล่มออกวางจาํหน่ายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูอ่้านและเพ่ิมรายได้
จากการ์ตูนเร่ืองดงักล่าว  
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นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายในการตั้งราคาจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขนั
กบัสาํนกัพิมพอ่ื์น ๆ ในตลาดได ้นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีการสร้างแรงจูงใจในการซ้ือหนงัสือ เช่น จดัจาํหน่าย
หนงัสือเป็นชุดในราคาพิเศษ หรือใหส่้วนลดพิเศษพร้อมของสมนาคุณ เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัฯ ไม่มี
นโยบายทาํการตลาดดว้ยราคาตํ่ากวา่คู่แข่ง (Price War) 

4) สร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือการมีส่วนร่วมของลกูค้า และกิจกรรมเพ่ือสังคม 
กลุ่มบริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดักิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองในรูปแบบต่างๆร่วมกบั
ร้านหนงัสือ และในสถานท่ีสาธารณะอ่ืนๆ เช่น การจดังานเพื่อส่งเสริมการแสดงออก ความสามารถ ของเดก็และ
เยาวชน ไดแ้ก่ งาน Japanese Festival ซ่ึงประกอบดว้ยการประกวดการแต่งตวัเลียนแบบตวัการ์ตูน (cos’ play) และ
การประกวดดนตรีแนวญ่ีปุ่น (J-rock), งาน Comics Cosmo เพื่อคน้หานกัเขียนการ์ตูนไทยหนา้ใหม่ และเป็นการ
รวมตวักนัของสงัคมผูช่ื้นชอบการ์ตูน การจดักิจกรรม Disney and Me Talent Contest กิจกรรมส่งเสริมกีฬา เช่น 
Kiddy League มหกรรมกีฬาอนุบาล และการแข่งสตรีทบาสเกต็บอล Dunk Anti Drug  รวมถึงการเขา้ร่วมออกร้าน
และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงานมหกรรมหนงัสือต่างๆ เป็นตน้ 

5) พัฒนานักเขียนไทยให้มีคุณภาพ และก้าวสู่ระดับสากล  
 กลุ่มบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการสร้างนกัเขียนการ์ตูนไทยหนา้ใหม่ เห็นไดจ้ากการจดัประกวดนกัเขียนการ์ตูน

ไทยมาตลอดระยะเวลากวา่ 10 ปี การจดัสมัมนาหรือ workshop แก่เดก็และเยาวชนผูส้นใจ การพิจารณาตีพิมพ์
การ์ตูนจากนกัเขียนการ์ตูนไทยในนิตยสารรายสปัดาห์ “Boom” และหนงัสือเล่ม และหน่ึงในความสาํเร็จของ
โครงการน้ีคือการท่ีสาํนกัพิมพช์ั้นนาํจากประเทศฝร่ังเศส และบุลกาเรีย ไดซ้ื้อลิขสิทธ์ิการ์ตูนไทยเร่ือง “อภยัมณี
ซากา้” ไปตีพิมพ ์

6) พัฒนาช่องทางการจัดจาํหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 
กลุ่มบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการกระจายส่ือท่ีคดัสรรแลว้วา่มีคุณภาพและมีเน้ือหาเหมาะสมไปยงักลุ่มเป้าหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดไดแ้ก่ การใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาช่องทางการจดัจาํหน่ายทั้งช่องทางดั้งเดิม  และ
ผา่นส่ือใหม่ หรือวธีิการใหม่ๆ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัเนน้การเขา้ถึงเดก็และเยาวชนผา่นการขายตรงเพื่อเขา้ถึง
ผูป้กครองของเดก็และเยาวชน รวมถึงการขายตรงเขา้สู่โรงเรียน โดยผา่นทางหอ้งสมุดหรือ ครู เพื่อเสนอทางเลือก
ในการใชป้ระกอบการเรียนการสอน หรือมีไวใ้หน้กัเรียนคน้ควา้ประจาํหอ้งสมุด 

4.1.2 หนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ 

4.1.2.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์
 หนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ของบริษทัฯ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 หมวดหลกัดงัน้ี 
(1) หมวดบริหารและจัดการ (Business and Management) 

หนงัสือในกลุ่มน้ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการบริหารและจดัการในหวัขอ้ต่างๆ รวมถึงเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบญัชี 
การตลาด ภาษีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ การจดัการเชิงกลยทุธ์ และกรณีศึกษาทางธุรกิจ ตวัอยา่งหนงัสือท่ีไดรั้บความ
นิยมอยา่งสูงระดบันานาชาติในกลุ่มน้ี เช่น ผลงานจากสุดยอดปรมาจารยด์า้นการคิดสร้างสรรค ์Edward De Bono จาํนวน 3 เล่ม 
ไดแ้ก่ “พลงัชีวติ คิดเชิงบวก (H+ A New Religion?)”, “6 กรอบความคิดเพื่อใชว้เิคราะห์ขอ้มูล (Six Frames for Thinking about 
Information)” และ “6 กรอบความคิดเพื่อการตดัสินใจ (The Six Values Medals)”, “การตลาด 3.0 (Marketing 3.0)” โดย Philip 
Kotler, “ส่ือสารเป็น เห็นชยัชนะ (Everyone Communicates Few Connect)” โดย John C. Maxwell, ศาสตร์แห่งบฟัเฟตต ์
(Buffetology) โดย Mary Buffet and David Clark, “อยากรุ่ง ตอ้งกลา้เร่ิม (Poke the Box)” โดย Seth Godin, “เงินงอกเงย 100 
ภารกิจพิชิตความมัง่คัง่ (Make More Money) ” โดย Karen McCreadie, Tim Phillips and Steve Shipside และ “สตีฟ จอ็บส์ 
(Steve Jobs)” โดย Walter Isaacson 
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 นอกจากน้ียงัมีงานเขียนของนกัคิด นกัเขียนไทยในกลุ่มการบริหารและจดัการท่ีไดรั้บความสนใจจากผูอ่้านในวงกวา้ง 
อาทิ “ยดือกพกตงัค”์ โดย พจณี คงคาลยั, “Marketing is all around!” โดย ดร. วเิลิศ ภูริวชัร, “การตลาดมุมกวา้ง” โดย ผศ. ดร.  
กฤตินี ณฏัฐวฒิุสิทธ์ิ, “พิชิตหุน้ดว้ยปัจจยัทางเทคนิค” และ “พิชิตหุน้และอนุพนัธ์ดว้ยปัจจยัทางเทคนิคขั้นสูง” โดย ป.ดชันี 
(ประจบ วงษน่ิ์ม), “บริหารคนเหนือตาํรา 2” โดย จารุนนัท ์อิทธิอาวชักลุ 
 
(2) หมวดนิยาย และวรรณกรรม(Fiction & Literature) 

หนงัสือในกลุ่มน้ีเป็นนวนิยายและวรรณกรรมของนกัเขียนไทยและนกัเขียนต่างประเทศท่ีแปลเป็นภาษาไทย เช่น  
“พระอาทิตยเ์ท่ียงคืน”, “ความลบันครรุ่งอรุณ” และ “ฆาตกรรมคืนฝนดาวตก” โดย Keigo Higashino วรรณกรรมคลาสสิกฉบบั
การ์ตูน ไดแ้ก่ “เหยือ่อธรรม (Les Miserables)” โดย  Victor Hugo และ “ทุน (Das Kapital)” โดย Karl Heinrish Marx 

 
นอกจากน้ียงัมีนวนิยายและวรรณกรรมท่ีไดรั้บความนิยมจนทาํใหถู้กนาํไปสร้างเป็นภาพยนตร์ อาทิ “บ่วงมนตรา เสน่หา
รัตติกาล (A Discovery of Witches)” โดย Deborah Harkness 

 
(3) หมวดภาษา และการเรียนรู้ (Language and Learning) 

หนงัสือในกลุ่มน้ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะดา้นภาษาและการทดสอบความถนดัดา้นต่างๆ ซ่ึงหนงัสือใน
กลุ่มพฒันาทกัษะดา้นภาษาท่ีไดรั้บความนิยม เช่น  “Chris Delivery the Collection#1 HIS” และ “Chris Delivery the 
Collection#2 HER” โดย คริสโตเฟอร์ ไรท,์ “101 บทสนทนาจีน พร้อมใชส้าํหรับนกัท่องเท่ียว + CD MP3”, “101 บทสนทนาจีน 
พร้อมใชใ้นร้านอาหาร + CD MP3”, “101 บทสนทนาจีน พร้อมใชเ้รียนต่อในจีน + CD MP3” และ “101 บทสนทนาจีน พร้อมใช้
ส่ือสารธุรกิจ + CD MP3” “เลขคณิตพิชิตสมองเส่ือม 3” และ “53 รูปแบบชีวติพิชิตสมองเส่ือม” “สมองฟิตไหวพริบเตม็ 100! 
(Max Your Brain)”, “คุณจะกินแมวของตวัเองไหม? (Would you eat your cat?)”  
 
 (4) หมวดศาสนาและปรัชญา (Religion and Philosophy) 

หนงัสือในกลุ่มน้ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งความเช่ือ คาํสอนทางศาสนา และปรัชญา เช่น “พทุธพบวทิยฯ์ ช่างคิดพบช่างถาม” 
โดย พระอาจารย ์ว. วชิรเมธี และ ดร. วทิย ์สิทธิเวคิน, “พระศิวะมหาเทพแห่งจกัรวาล”  โดย ป๊อก เชลซี, “๑๑๑ นิทราชาดก (ฉบบั
ยอ่)” โดย ดร. ประพนัธ์ ศุภษร และผลงานจากพระไพศาล วสิาโล พระนกัเขียนรางวลัศรีบูรพา และรางวลัอมตะ ไดแ้ก่ “ยิม้รับ
ความตายดว้ยใจสงบ”, “สร้างพลงับุญ”, “ของขวญัแห่งความสุข” และ “สุขเหนือสุข”  

นอกจากนีย้งัได้รับการคดัเลอืกเป็น “หนังสือด ีสร้างคนด ีประจําปี 2554” อกีด้วย ไดแ้ก่ “๑๑๑ นิทราชาดก (ฉบบัยอ่)” 
โดย ดร. ประพนัธ์ ศุภษร, “พทุธพบวทิยฯ์ ช่างคิดพบช่างถาม” โดย พระอาจารย ์ว. วชิรเมธี และ ดร. วทิย ์สิทธิเวคิน และ “ทาํบุญ
ใหฉ้ลาด” โดย พระไพศาล วสิาโล 

นอกจากน้ียงัมีหนงัสือแปลเก่ียวกบัศาสตร์ดา้นโหงวเฮง้และฮวงจุย้ ผลงานของ Joey Yap ปรมาจารยแ์ละท่ีปรึกษาผูมี้
ช่ือเสียงระดบัโลก ผลงานของเขาไดรั้บการแปลเป็นภาษาไทยและมียอดจาํหน่ายท่ีดีมาก เช่น “แก่นแทป้าจ่ือ: 10 วนัเจา้ธาตุ”, 
“แก่นแทป้าจ่ือ: 5 โครงสร้าง” และ “ปฏิทินฤกษม์งคล ปี 2012” โดย Joey Yap 
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(5) หมวดทั่วไป (General Interest)  
หนงัสือในกลุ่มน้ีเป็นหนงัสือท่ีมีเน้ือหาหลากหลาย ครอบคลุมความสนใจดา้นต่างๆ ของผูอ่้านในวงกวา้ง อาทิ สุขภาพ

และความงาม อาหาร บา้นและการตกแต่ง การพฒันาตนเอง สตัวเ์ล้ียง และไลฟ์สไตล ์ตลอดจนเร่ืองชีวติคนดงั เช่น “บนัทึกตาม
รอย ๘๔ คาํพอ่สอน”  ซ่ึงไดป้ระมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดาํรัส เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนตลอดจน
ปฏิบติังานใหป้ระสบความสาํเร็จ และนาํความเจริญกา้วหนา้มาสู่ชีวติ พร้อมทั้งนาํพระบรมสาทิสลกัษณ์พระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั อนัเป็นภาพแห่งความประทบัใจ ท่ีเขียนโดยศิลปินชั้นครู อนัไดแ้ก่ อาจารยจ์กัรพนัธ์ุ โปษยกฤต อาจารยปั์ญญา เพช็รชู  
อาจารยปั์ญญา วจิินธนสาร  อาจารยไ์พรวลัย ์ดาเกล้ียง  อาจารยเ์กริกบุระ ยมนาค  อาจารยสุ์วฒัน์ วรรณมณี  อาจารยสุ์รเดช แกว้
ท่าไม ้อาจารยศ์กัด์ิวฒิุ วเิศษมณี  อาจารยว์ฒิุกร คงคา รวมจาํนวน 9 ภาพ มาจดัแสดงไวใ้นเล่ม 

แนวบ้านและทีอ่ยู่อาศัย “บา้นอนัแสนผอ่นคลาย (The Relaxed Home)”, “การตกแต่งภายในแบบแชบบ้ีชิค (เก่าแต่เก๋) 
Shabby Chic Interiors”, “โรแมนติกสไตล ์(Romantic Style)” 

แนวไลฟ์สไตล์/ชีวติคนดงั “The Shock เร่ืองเล่าเขยา่ขวญั” โดย ดีเจป่อง กพล ทองพลบั, “สวยเลือกได ้สไตลจี์บนั” 
โดย ป้าจีน แห่ง Jeban.com, “โอกาสท่ี 2 ชีวติท่ี 3” โดย พงษ ์ผาวจิิตร, “24” โดย เจนนิเฟอร์ ค้ิม, “ไวน์ ฟตุบอล การเดินทาง และ
คนรัก” โดย นนัทขวา้ง สิรสุนทร 

แนวสุขภาพ ไดแ้ก่ “ลว้งลึกทางรอดมะเร็ง” โดย นายแพทยส์มหมาย ทองประเสริฐ, “ใครไม่ป่วยยกมือข้ึน เล่ม 3” และ 
“ใครไม่ป่วยยกมือข้ึน ฉบบัพกพา” โดย หมอแดง หมอนทั ดิ อโรคยา, “พลงัจิต พชิิตมะเร็ง” โดย อ.ภูสิต เพญ็ศิริ”, “โยคะ
กระชากวยั”, “นํ้าด่ืมสมุนไพร ใกลต้วัแต่ไกลโรค”, “สะกดจิตพชิิตจุดป่วย”, “ผอม สวย ดว้ยชาเขียว” และ “ผอม สวย ดว้ยถัว่ดาํ” 

แนวท่องเท่ียว “อ่ิมหลกัร้อย อร่อยริมทาง”, “ฮอยอนัหวานเยน็”, “คมัภีร์พิชิตร้านอร่อยคิวยาว” และ 
“6 นกัข่าว 9 (กา้ว) เดินทาง” 

4.1.2.2 ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัคือผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ซ่ึงใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาตนเองในแง่มุมต่างๆ ไม่วา่การ
พฒันาทกัษะในการทาํงาน การใส่ใจสุขภาพ การพฒันาความคิดและปรัชญาการดาํเนินชิวติ และมีความช่ืนชอบในการอ่าน
หนงัสือเพื่อความบนัเทิงและสาระความรู้  

4.1.2.3  การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

ปัจจุบนั บริษทัฯ ทาํการจดัจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ผา่นช่องทางการจาํหน่ายประเภทต่างๆ ดงัน้ี 
1. ร้านหนังสือ เป็นช่องทางจดัจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของบริษทัฯ โดยส่วนใหญ่ผา่น บมจ.ซีเอด็

ยเูคชัน่ ซ่ึงจะจาํหน่ายหนงัสือในร้านหนงัสือของตนเองท่ีมีหลายสาขา และกระจายหนงัสือสู่ร้านคา้และร้านหนงัสือ
ชั้นนาํอ่ืนๆต่อไป นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีการวางจาํหน่ายเองผา่นร้านหนงัสืออ่ืนๆ ไดแ้ก่ ร้านดบัเบิลเอบุ๊ค       
ทาวเวอร์ และร้านบุ๊คสไมล ์รวมถึงการผลิตหนงัสือพิเศษ เฉพาะช่องทางเซเวน่ อิเฟเวน่ ภายใตโ้ครงการ “Only @” 
อีกดว้ย 

2. บูทจาํหน่ายหนังสือ เป็นการเปิดบทูจาํหน่ายหนงัสือแก่ผูอ่้านโดยตรงในงานต่างๆ ท่ีสาํคญั คือ งานสปัดาห์หนงัสือ
แห่งชาติ และงานมหกรรมหนงัสือ เป็นตน้  

3. จาํหน่ายตรงแก่องค์กร เป็นการจาํหน่ายหนงัสือแก่ผูบ้ริโภคท่ีเป็นบริษทัเอกชน โรงเรียน มหาวทิยาลยั และ
หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีมีความตอ้งการใชห้นงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ของบริษทัฯ 

4. ช่องทางการจาํหน่ายอ่ืนๆ เช่น การจาํหน่ายหนงัสือใหแ้ก่บริษทัในเครือเนชัน่กรุ๊ปฯ เพื่อใชเ้ป็นของขวญัปีใหม่หรือ
ของสมนาคุณแก่ลูกคา้ และการจาํหน่ายผา่นทางไปรษณีย ์ และอินเตอร์เน็ตผา่นเวบ็ไซด ์ www.nationbook.com ซ่ึง
ใหส่้วนลดเป็นพิเศษแก่ผูส้ัง่ซ้ือ และเป็นการเพิ่มช่องทางการจาํหน่ายสาํหรับผูอ่้านมากยิง่ข้ึน  
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ในปี 2554 สาํนกัพิมพ ์ ”เนชัน่บุค๊ส์” ไดจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ผา่นช่องทางการจาํหน่ายหลกัคือร้านหนงัสือ 
รองลงมาไดแ้ก่จาํหน่ายตรงผา่นบูธ โรงเรียน และองคก์รต่างๆ และช่องทางการจาํหน่ายอ่ืนๆ ตามลาํดบั รวมจุดจาํหน่าย
ทั้งส้ินกวา่ 4,000 จุด (ท่ีมา: บริษทัฯ ร้านบุ๊คสไมล ์3,000 / ร้านคา้ซีเอด็และในเครือ 1,000)  

4.1.2.4 กลยทุธ์การแข่งขนั 

1) บริษทัฯ จะดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ท่ีมีคุณภาพและมีความหลากหลายครอบคลุมความ
ตอ้งการของนกัอ่านทุกกลุ่มอาย ุเพศ และอาชีพ โดยพิจารณาคดัเลือกหนงัสือทั้งในแง่ของเน้ือหา คุณภาพ และความ
เหมาะสม เพื่อใหห้นงัสือของบริษทัฯ สามารถเป็นส่วนหน่ึงในการเสริมสร้างความบนัเทิง และความรู้ของผูอ่้านให้
ทนัต่อยคุสมยั  

2) เน่ืองจากบริษทัฯ มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบันกัเขียนและสาํนกัพิมพท่ี์มีช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศ ดงันั้น บริษทัฯ 
จึงใชข้อ้ไดเ้ปรียบสาํนกัพิมพอ่ื์นๆ ดงักล่าวในการคดัเลือกผลงานของนกัเขียน และสาํนกัพิมพท่ี์เป็นท่ีช่ืนชอบของ
นกัอ่านชาวไทย และมีคุณภาพระดบัโลกโดยมียอดขายในอนัดบัตน้ๆ (Bestsellers) มานาํเสนอ 

3) ในส่วนของหนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ท่ีเป็นหนงัสือแปลจากภาษาต่างประเทศ บริษทัฯ ไดมี้การมุ่งเนน้คุณภาพการแปล
ใหมี้ความถูกตอ้งตรงกบัตน้ฉบบัมากท่ีสุด โดยไม่ละท้ิงความสละสลวยของบทความ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
อรรถรสในการอ่านหนงัสือ และเสริมสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูอ่้านมากท่ีสุด  

4) บริษทัฯ มีนโยบายในการตั้งราคาจาํหน่ายหนงัสือท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขนักบัสาํนกัพิมพอ่ื์น ๆ ในตลาดได ้
นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีการสร้างแรงจูงใจในการซ้ือหนงัสือ เช่น จดัจาํหน่ายหนงัสือในราคาพิเศษ หรือให้
ส่วนลดพิเศษสาํหรับหนงัสือบางหมวด เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ไม่มีนโยบายทาํการตลาดดว้ยราคาตํ่ากวา่
คู่แข่ง (Price War) 

5) บริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดักิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขา้
ร่วมงานมหกรรมหนงัสือต่างๆ การเปิดตวัหนงัสือ  การพบปะนกัเขียน การจดัส่งหนงัสือใหแ้ก่ส่ือต่างๆ รวมถึงนกั
วจิารณ์  เป็นตน้ 

6) บริษทัฯ ไดมี้การประชาสมัพนัธ์ช่ือของสาํนกัพิมพ ์ “เนชัน่บุ๊คส์” ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มนกัอ่าน เช่นการจดัโครงการ
ประกวดเร่ืองสั้นแนววทิยาศาสตร์ (Nation Books Award) และเปิดโอกาสใหน้กัเขียนสมคัรเล่นสามารถลงเร่ืองสั้น
หรือบทความของตนเองในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  www.nationbook.com หรือส่งมาทางไปรษณีย ์ ซ่ึงเป็นการเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนทัว่ไปไดแ้สดงความสามารถดา้นการเขียน นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดรู้้จกันกัเขียนหนา้ใหม่ท่ี
อาจไดรั้บความนิยมในอนาคต  

 

4.1.3  การจดัหาส่ือส่ิงพมิพป์ระเภทหนงัสือ 

4.1.3.1 การผลิตส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือ 

กลุ่มบริษทัฯ จะทาํการพิจารณาแนวโนม้อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ ์ เพื่อวางแผนกาํหนดประเภทส่ิงพิมพแ์ละรูปแบบเน้ือหาท่ี
จะดาํเนินการผลิตในแต่ละปี หลงัจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการจดัหาและผลิตส่ิงพิมพ ์โดยมีขั้นตอนหลกัในการดาํเนินการ 
ดงัต่อไปน้ี 
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(1) การคัดสรรส่ือส่ิงพิมพ์   

กลุ่มบริษทัฯ จะจดัส่งบรรณาธิการ และทีมงานไปเยีย่มชมงานเทศกาลหนงัสือในต่างประเทศ (Book Fairs) เพื่อดู
แนวโนม้ของส่ิงพิมพโ์ลก และสรรหารายช่ือส่ิงพิมพท่ี์น่าสนใจ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีการสาํรวจตลาดเพื่อ
สอบถามหรือหาขอ้มูลของประเภทหรือรายช่ือส่ิงพมิพท่ี์เป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มผูอ่้านเป้าหมายโดยตรง ในบางกรณี
นกัเขียนหรือสาํนกัพิมพผ์ูเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิอาจทาํการติดต่อขอจาํหน่ายลิขสิทธ์ิในการผลิตและจดัจาํหน่ายแก่กลุ่ม
บริษทัฯ โดยตรง เน่ืองจากช่ือเสียงของกลุ่มบริษทัฯ เป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่หนงัสือ             
พอ็คเกต็บุ๊คส์ในแนวธุรกิจ และการจดัการ และ Self Improvement ของกลุ่มบริษทัฯ   

หลงัจากนั้น คณะทาํงานเพือ่คดัเลือกหนงัสือของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหาร บรรณาธิการ และ ฝ่ายการตลาด 
จะทาํการคดัเลือกส่ิงพิมพท่ี์เหมาะสมในการผลิตและจดัจาํหน่ายซ่ึงมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ดงัน้ี 
1.1) มีรูปแบบและเน้ือหาท่ีคาดวา่น่าจะตรงกบัความตอ้งการและไดรั้บความสนใจอยา่งต่อเน่ืองจากกลุ่มผูอ่้านเป้าหมาย 

ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมในการจดัพิมพส่ิ์งพิมพน์ั้นๆ  
1.2) ไม่มีเน้ือหาท่ีแสดงความรุนแรงและยัว่ยทุางเพศ 
1.3) มีตน้ทุนในการซ้ือลิขสิทธ์ิท่ีเหมาะสม และสามารถขายไดใ้นราคาท่ีกลุ่มบริษทัฯ สามารถทาํกาํไรจากการผลิตและ

จดัจาํหน่ายส่ิงพิมพน์ั้นได ้

(2) ติดต่อ เจรจา และทาํสัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิ  

หลงัจากท่ีไดร้ายช่ือส่ิงพิมพท่ี์เหมาะสมแลว้ ทางกลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการติดต่อเจรจาราคา และเง่ือนไขในการซ้ือ
ลิขสิทธ์ิกบันกัเขียน หรือสาํนกัพมิพผ์ูเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ สาํหรับหนงัสือพอ็คเกต็บุ๊คส์ในหมวดทัว่ไปบางเล่ม กลุ่ม
บริษทัฯ อาจดาํเนินการติดต่อนกัเขียนท่ีคาดวา่จะเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผูอ่้านมาเพื่อเขียนหนงัสือใหแ้ก่กลุ่มบริษทัฯ จากนั้น
จึงทาํสญัญากบันกัเขียน หรือสาํนกัพิมพผ์ูเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ 

(3) การจัดเตรียมต้นฉบับภาษาไทย 

3.1) การแปล  ในกรณีท่ีเป็นส่ิงพิมพภ์าษาต่างประเทศ กลุ่มบริษทัฯ จะติดต่อผูแ้ปลท่ีมีความเหมาะสมกบัประเภทหนงัสือ
เพื่อดาํเนินการแปลเป็นภาษาไทย และ ติดต่อผูท่ี้มีความเหมาะสมกบัประเภทหนงัสือดงักล่าวเพือ่ทาํหนา้ท่ีบรรณาธิการ
เล่มตรวจสอบความถูกตอ้งของสาํนวนแปล ซ่ึงภายหลงัจากท่ีผูแ้ปลทาํการลงนามในสญัญาและไดรั้บตน้ฉบบัส่ิงพิมพ์
ภาษาต่างประเทศจากกลุ่มบริษทัฯ เรียบร้อยแลว้ กจ็ะดาํเนินการแปล โดยระยะเวลาในการแปลนั้นข้ึนอยูก่บัประเภท
ส่ิงพิมพ ์ ซ่ึงส่วนใหญ่มีระยะเวลาไม่เกิน 1-2 เดือน จากนั้นผูแ้ปลจะดาํเนินการส่งผลงานแปลฉบบัสมบูรณ์ใหแ้ก่กลุ่ม
บริษทัฯ เพือ่ส่งต่อเล่มใหแ้ก่บรรณาธิการดาํเนินการตรวจสอบและแกไ้ข  ภายหลงัจากบรรณาธิการตรวจตน้ฉบบัท่ีแปล
เป็นภาษาไทยสมบูรณ์แลว้ กจ็ะดาํเนินการส่งใหแ้ก่กลุ่มบริษทัฯ ในกรณีส่ิงพิมพเ์ป็นหนงัสือการ์ตูน กลุ่มบริษทัฯ จะมี
การนาํตน้ฉบบัหนงัสือการ์ตูนภาษาต่างประเทศมาทาํการสแกนเพือ่นาํคาํแปลลงประกอบภาพการ์ตูน 
3.2) การจดัรูปเล่ม ภายหลงัจากท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บตน้ฉบบัส่ิงพิมพภ์าษาไทยฉบบัสมบูรณ์ กจ็ะนาํมาดาํเนินการจดัเรียง
ภาพ เน้ือหา และจดัรูปเล่มใหเ้หมาะสม ในบางกรณีท่ีเป็นส่ิงพิมพจ์ากต่างประเทศ อาจถูกจาํกดัใหจ้ดัเรียงและจดัทาํ
รูปแบบใหเ้หมือนตน้ฉบบัภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ จะทาํการออกแบบปกหนงัสือ และจดัทาํปกใน
กรณีท่ีเจา้ของลิขสิทธ์ิมิไดบ้งัคบัใหใ้ชป้กหนงัสือของตน้ฉบบั หรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ปกเดิมไม่
เหมาะสม 
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(4) การจัดเตรียมการพิมพ์ 

4.1) การเตรียมกระดาษ กลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการติดต่อผูค้า้กระดาษเพื่อดาํเนินการสัง่จองกระดาษท่ีใชใ้นการจดัพิมพ ์
ในระหวา่งการจดัเตรียมตน้ฉบบั โดยปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ ซ้ือกระดาษเพื่อใชผ้ลิตส่ิงพมิพจ์ากบริษทัในเครือเนชัน่กรุ๊ปฯ 
และผูจ้ดัจาํหน่ายกระดาษภายในประเทศในราคาตลาด 
4.2) การจดัหาโรงพิมพ ์ ในระหวา่งการจดัเตรียมตน้ฉบบั กลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการติดต่อโรงพิมพเ์พื่อกาํหนดรูปแบบ
การพิมพ ์ ค่าจา้งพิมพ ์ และวนักาํหนดส่งของ โดยมีการเปรียบเทียบและเจรจาต่อรองเพื่อใหค่้าจา้งพิมพต์ํ่าท่ีสุดภายใต้
รูปแบบส่ิงพิมพท่ี์กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งการ ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ ใชบ้ริการโรงพิมพจ์าํนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ บจก. เนชัน่ พร้ินต้ิง 
เซอร์วสิ จาํกดั บจก. ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั บจก.เอช-เอน็ กรุ๊ป และ บจก.พร้ินตโ์พร 
4.3) การพิมพท์ดสอบ จากนั้นกลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการส่งพิมพท์ดสอบ (proof printing) และตรวจดูความเรียบร้อยอีก
คร้ังหน่ึง ในบางกรณี กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งจดัส่งตน้แบบของส่ิงพิมพใ์หแ้ก่เจา้ของลิขสิทธ์ิเพื่อขออนุมติัก่อนดาํเนินการ
จดัพิมพห์รือจดัจาํหน่าย 

(5) การพิมพ์และจัดส่ง 

กลุ่มบริษทัฯ จะจดัส่งไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์ตน้ฉบบัส่ิงพิมพใ์หแ้ก่โรงพิมพเ์พือ่ดาํเนินการพิมพ ์ เม่ือโรงพิมพด์าํเนินการ
พิมพเ์รียบร้อยแลว้ โรงพิมพจ์ะจดัส่งมาเพื่อจดัเกบ็ท่ีคลงัสินคา้ของกลุ่มบริษทัฯ  

4.1.3.2  สรุปสาระสาํคญัของสญัญาลิขสิทธ์ส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือ 

ในการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือ กลุ่มบริษทัฯ จะซ้ือลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพม์าจากเจา้ของลิขสิทธ์ิซ่ึงเป็น
นกัเขียนหรือสาํนกัพิมพท์ั้งในและต่างประเทศจาํนวนหลายราย เพื่อนาํมาผลิตและจดัจาํหน่ายเพียงรายเดียว (exclusive) ใน
ประเทศไทย ซ่ึงส่วนใหญ่มีระยะเวลา 3 – 5 ปี และมีสิทธิต่ออายสุญัญาไดใ้นราคาและเง่ือนไขเดิม ส่วนใหญ่มีการกาํหนดจาํนวน
ขั้นตํ่าในการผลิตส่ิงพิมพค์ร้ังแรก ทั้งน้ี เจา้ของลิขสิทธ์ิสามารถยกเลิกสญัญาได ้หากกลุ่มบริษทัฯ ทาํผดิสญัญา และ/หรือมีปัญหา
ดา้นการเงิน และ/หรืออยูใ่นสถานะลม้ละลาย เป็นตน้ โดยมีค่าลิขสิทธ์ิท่ีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ดงัน้ี 

1) ค่าลิขสิทธ์ิขั้นตน้ซ่ึงเป็นจาํนวนคงท่ี (minimum guarantee) กาํหนดจากยอดพิมพเ์ร่ิมตน้ขั้นตํ่า หรือประมาณการ
ยอดขาย ชาํระ ณ วนัท่ีลงนามในสญัญา หรือ ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้

2) ค่าลิขสิทธ์ิแปรผนัท่ีคาํนวณจากยอดจาํหน่ายส่ิงพิมพห์รือยอดพิมพ ์ซ่ึงส่วนใหญ่มีการจ่ายทุกคร่ึงปี หรือ หน่ึงปี   

ทั้งน้ี ประเภทของค่าลิขสิทธ์ิ รวมทั้งจาํนวน และกาํหนดเวลาการชาํระค่าลิขสิทธ์ิของแต่ละสญัญานั้น ข้ึนอยูก่บัการ
ต่อรองระหวา่งกลุ่มบริษทัฯ และเจา้ของลิขสิทธ์ิ  
 
4.1.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนัในธุรกิจสาํนกัพิมพ ์
4.1.4.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจสาํนกัพิมพ ์

อุตสาหกรรมสาํนกัพิมพปี์ 2553 มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 30,700-32,500 ลา้นบาท ขยายตวัเพิ่มข้ึน 11.57% ตามการ
ฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจากปัจจยัสนบัสนุนทั้งจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกและ อุปสงคภ์ายในประเทศ 
ประกอบกบัตลอดระยะเวลาในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (นาํโดยสมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้าํหน่ายหนงัสือ
แห่งประเทศไทย) ต่างมีนโยบายและกิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการต่ืนตวัในเร่ืองการอ่านหนงัสือมากข้ึน รวมถึง
พฒันาการดา้นคุณภาพของหนงัสือท่ีมีการปรับปรุงในทิศทางท่ีดีข้ึนมาโดยตลอด (ท่ีมา : สมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้าํหน่ายหนงัสือ
แห่งประเทศไทย)  
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การแข่งขนัในธุรกิจหนงัสือมีแนวโนม้รุนแรงข้ึน มีการผลิตหนงัสือเขา้สู่ตลาดเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง นบัแต่ปี 2552 เป็นตน้มา 
และในปี 2554 มีการคาดการณ์วา่จะมีจาํนวนหนงัสือออกใหม่ประมาณ 29,000 เล่ม หรือเพิ่มข้ึน 2.3% (ท่ีมา : ศูนยว์จิยักสิกร
ไทย)  เน่ืองจากมีการผลิตหนงัสือเขา้สู่ตลาดเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง นบัแต่ปี 2552 เป็นตน้มา และในปี 2554 คาดการณ์วา่จะมี
จาํนวนหนงัสือออกใหม่ประมาณ 29,000 เล่ม (ท่ีมา : ศูนยว์จิยักสิกรไทย)  ยิง่ไปกวา่นั้น สดัส่วนการครอบครองตลาดกวา่คร่ึงยงั
อยูใ่นมือของกลุ่มสาํนกัพิมพท่ี์เป็นผูน้าํตลาดและสาํนกัพิมพข์นาดใหญ่ (ประมาณ 30 ราย จากจาํนวนสาํนกัพิมพร์วมประมาณ 
400 ราย) ส่วนกลุ่มสาํนกัพิมพข์นาดกลางกาํลงัพฒันาศกัยภาพในการเติบโตอยา่งน่าสนใจ ขณะท่ีกลุ่มสาํนกัพิมพข์นาดเลก็นั้น 
แมว้า่จะมีพฒันาการดีข้ึน แต่กมี็อตัราการเติบโตถดถอย แสดงใหเ้ห็นวา่ความสามารถในการแข่งขนัท่ีสูงในอุตสาหกรรม
สาํนกัพิมพ ์ เป็นของผูป้ระกอบการในกลุ่มผูน้าํตลาดและกลุ่มสาํนกัพมิพข์นาดใหญ่เป็นสาํคญั และสดัส่วนการครอบครองตลาด
ของสาํนกัพิมพก์ลุ่มน้ียงัมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง NINE กเ็ป็นผูป้ระกอบการในผูน้าํตลาดในกลุ่มน้ี (ท่ีมา : 
สมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้าํหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย) 
 

หนงัสือท่ียงัไดรั้บความนิยมต่อเน่ือง ไดแ้ก่ หมวดวรรณกรรม นวนิยาย บริหารธุรกิจ ธรรมะ และคู่มือการเรียน/ สอบ 
ประมาณการมูลค่าตลาดสาํนกัพิมพส์าํหรับปี 2554 ไดค้าดการณ์วา่ปัจจยัดา้นการขยายตวัของเศรษฐกิจของประเทศและแนวโนม้
การขยายตวัของอุตสาหกรรมสาํนกัพิมพ ์จะส่งผลของมูลค่าตลาดสาํนกัพิมพส์าํหรับปี 2554  อยูท่ี่ 32,200 - 33,000 ลา้นบาท มี
อตัราการเติบโตประมาณ ร้อยละ 5 อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์อุทกภยัในเดือนมีนาคม และมหาอุทกภยัในเดือนตุลาคม ส่งผลให้
อุตสาหกรรมสาํนกัพิมพมี์อตัราเติบโตถดถอยเป็นคร้ังแรกในรอบ 5 ปี ทั้งๆ ท่ี ในช่วงตน้ปีนั้น อุตสาหกรรมสาํนกัพิมพมี์
แนวโนม้สดใสมาก และมีโอกาสท่ีจะกลบัมาเติบโตท่ี 5% อีกคร้ัง นบัตั้งแต่เกิดปัญหาชุมนุมทางการเมือง แต่ผลจากมหาอุทกภยั
กลบัทาํใหร้ายไดจ้ากการจาํหน่ายในอุตสาหกรรมสาํนกัพิมพ ์ลดลง 10-20% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน ซ่ึงส่งผลต่อเน่ืองถึง
ภาพรวมอุตสาหกรรมท่ีมกัแปรผนัตาม GDP ทาํใหส้ิ้นปี 2554 อตัราการเติบโตของอุตสาหกรรมอยูท่ี่ 1.5-1.7%  และแมว้า่
สถานการณ์นํ้าท่วมไดค้ล่ีคลายลงไปแลว้ แต่กไ็ม่ทาํใหก้าํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคในอุตสาหกรรมสาํนกัพิมพฟ้ื์นกลบัมาโดยเร็ว 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคจะตอ้งใชเ้งินไปกบัการฟ้ืนฟบูา้นเรือน และส่ิงของท่ีไดรั้บผลกระทบจากนํ้าท่วม อยา่งไรกต็าม คาดวา่กาํลงัซ้ือ
หนงัสือจะกลบัสู่ภาวะปกติในเดือน ก.พ.-มี.ค.ปี 2555 ในอตัราเติบโตทิศทางเดียวกบั GDP (ท่ีมา : นายกสมาคมผูจ้ดัพมิพแ์ละผู้
จาํหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย) 
 
ก)  ยอดจําหน่ายหนังสือ 

ยอดการจาํหน่ายหนงัสือของประเทศไทยมีความสมัพนัธ์และเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยยอดการ
จาํหน่ายหนงัสือมีสดัส่วนอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 0.20 ของผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศไทย (GDP) ซ่ึงยอดการจาํหน่ายหนงัสือ
ในประเทศไทยนั้นมีการปรับตวัเพิม่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีอตัราเติบโตเฉล่ียสะสม (CAGR) ระหวา่งปี 2547 - 2552 ท่ีร้อยละ 
7.49   

หมวดท่ีมีหนงัสือใหม่ออกมากท่ีสุดประจาํปี 2553 (จาํนวนเล่ม) ไดแ้ก่ อนัดบัท่ี 1 หมวดวรรณกรรม โดยมีอตัราเติบโต
สูงกวา่ปี 2552 คือ ประมาณร้อยละ 13 เม่ือเทียบกบัปี 2552 อีกทั้งยงัมีราคาปกเฉล่ียสูงข้ึนดว้ย อนัดบั 2 หนงัสือสาํหรับเดก็          
มีอตัราเติบโตประมาณร้อยละ 9  ซ่ึงเป็นอตัราท่ีเติบโตนอ้ยกวา่ปี 2552    อนัดบั 3 หมวดคู่มือเรียน สอบ มีอตัราเติบโตมากท่ีสุด
ใกลเ้คียงกบัอนัดบั 4 หมวดจิตวทิยา และอนัดบั 5 คือ หนงัสือจิตวทิยาพฒันาตนเอง  
(ท่ีมา : เอกสาร “ท่ีสุดในธุรกิจหนงัสือปี 2553 จากฐานขอ้มูลซีเอด็บุ๊คเซนเตอร์” รวบรวมโดย ซีเอด็ยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)               
15 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 
 



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 

 29 

ข) จํานวนการใช้เงนิซ้ือหนังสือต่อคนต่อปี 
ในส่วนของจาํนวนการใชเ้งินซ้ือหนงัสือต่อคนต่อปีมีแนวโนม้สูงข้ึนตามรายไดต่้อหวัของประชากรในประเทศไทย 

โดยมีอตัราเติบโตเฉล่ียสะสม (CAGR) ระหวา่งปี 2547 -2552 ร้อยละ 7.49 อยา่งไรกต็าม การใชจ่้ายในการซ้ือหนงัสือของ
ประชาชนไทยยงัอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ามากเม่ือเทียบกบัต่างประเทศ  
 หมวดหนงัสือท่ีคนไทยซ้ืออ่านมากท่ีสุด (จาํนวนเล่ม)  ไดแ้ก่ อนัดบัท่ี 1 หมวดวรรณกรรม  ซ่ึงเป็นหมวดท่ีมีหนงัสือ
ใหม่ออกมามากท่ีสุด  อนัดบั 2 หนงัสือสาํหรับเดก็ อนัดบั 3 หมวดคู่มือเรียน/ สอบ อนัดบั 4 หมวดการ์ตูนความรู้ และ อนัดบั 5 
หมวดความรู้ทัว่ไป นอกจากน้ี มีหมวดหนงัสือ ท่ีมีอตัราการซ้ืออ่านเพิ่มข้ึน อยา่งน่าสนใจ (จาํนวนเล่ม) ไดแ้ก่ หมวด
สงัคมศาสตร์       หมวดการจดัการศึกษา หมวดท่องเท่ียว หมวดวทิยาการและเทคโนโลย ีและหมวดการ์ตูนความรู้ 
(ท่ีมา : เอกสาร “ท่ีสุดในธุรกิจหนงัสือปี 2553 จากฐานขอ้มูลซีเอด็บุ๊คเซนเตอร์” รวบรวมโดย ซีเอด็ยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)              
15 กมุภาพนัธ์ 2554) 
 
ปัจจัยที่ส่งเสริมการเติบโตของธุรกจิสํานักพมิพ์ 
ทิศทางอุตสาหกรรมสาํนกัพิมพแ์ละแนวโนม้ปี 2554 ยงัเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยอุตสาหกรรมสาํนกัพิมพจ์ะมีอตัราการเติบโต
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 หรือมีมูลค่าตลาดระหวา่ง 21,000-22,000 ลา้นบาท จากปัจจยัสนบัสนุนท่ีสาํคญัคือ  
1.  การเติบโตของเศรษฐกิจ    อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ สาํหรับปี 2554 อยูท่ี่ประมาณ 4.5%  
2.   มาตรการการสนบัสนุนการอ่านจากรัฐ ไดแ้ก่ การท่ีรัฐบาลกาํหนดให ้ปี 2552-2561 เป็น “ทศวรรษแห่งการอ่านของชาติ”  
 เพื่อเพิ่มค่าเฉล่ียการอ่านหนงัสือของคนไทยจาก 5 เล่มต่อปีเป็น 10 เล่มต่อปี ในปี 2555  และมาตรการทางภาษี ท่ี 
 คณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัมาตรการทางภาษีเก่ียวกบัการลดหยอ่นค่าใชจ่้ายจากการบริจาคหนงัสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน ซ่ึงจะมี 
 ผลบงัคบัใชใ้นปี 2554 
3)   การเพิ่มข้ึนของจาํนวนร้านหนงัสือและแผงหนงัสือ 

ร้านหนงัสือและแผงหนงัสือเป็นช่องทางการจาํหน่ายหนงัสือและส่ิงพมิพท่ี์อยูใ่กลชิ้ดกบัผูอ่้านมากท่ีสุด ซ่ึงจาํนวนร้าน
หนงัสือในประเทศไทยมีการปรับตวัเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  อยา่งไรกต็าม ร้านหนงัสือและแผงหนงัสือยงัคงมีปริมาณไม่
มากเม่ือเทียบกบัจาํนวนประชากรทั้งประเทศ ซ่ึงหากมีการกระจายร้านหนงัสือใหค้รอบคลุมพื้นท่ีมากข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่
ในต่างจงัหวดั อาจส่งผลใหจ้าํนวนผูอ่้านหนงัสือ รวมถึงยอดจาํหน่ายหนงัสือปรับตวัเพิม่สูงข้ึน 

 

4.1.4.2 สภาพการแข่งขนั 

ธุรกิจสาํนกัพิมพซ่ึ์งผลิตและจดัจาํหน่ายหนงัสือ เป็นธุรกิจท่ียงัคงมีการเจริญเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จึงส่งผลใหมี้ผูส้นใจ
เขา้มาในธุรกิจสาํนกัพิมพโ์ดยตลอด อีกทั้งธุรกิจสาํนกัพิมพเ์ป็นประเภทธุรกิจท่ีมีผูป้ระกอบการเป็นจาํนวนมาก มีขนาดของ
ผูป้ระกอบการท่ีแตกต่างกนัอยา่งหลากหลาย ประกอบกบัประเภทและลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือหนงัสือ กมี็ความแตกต่างกนั
อยา่งหลากหลายเช่นกนั ดงันั้น การประสบความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจสาํนกัพิมพป์ระกอบดว้ยกบัปัจจยัหลกั สรุปไดด้งัน้ี 

ก) เนือ้หา เน้ือหาสาระของหนงัสือเป็นปัจจยัสาํคญัในการตดัสินใจซ้ือของผูอ่้าน ดงันั้น สาํนกัพิมพท่ี์ประสบความสาํเร็จ
ตอ้งมีการคดัเลือกเน้ือหาท่ีตรงต่อความตอ้งการของผูอ่้านและสามารถสร้างความแตกต่างไดภ้ายใตท้างเลือกหลากหลาย
ท่ีมีอยูใ่นตลาด 
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ข) การบริหารช่องทางการจัดจาํหน่ายและสินค้าคงคลงั สาํนกัพิมพค์วรบริหารช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกบั
พฤติกรรมผูบ้ริโภค เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและทนัเวลา รวมทั้งควรบริหารระดบัของยอดคืนหนงัสือและสินคา้คงคลงัใหเ้หมาะสมเพื่อลดเงินทุน
หมุนเวยีน 

ค) พันธมิตรธุรกิจ การเปล่ียนแปลงและการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนทาํใหส้าํนกัพิมพจ์าํเป็นตอ้งปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์อยา่งทนัท่วงที  โดยนอกเหนือจากการพึ่งพิงความสามารถในการแข่งขนัของตนเองแลว้ สาํนกัพิมพอ์าจ
จาํเป็นตอ้งหาพนัธมิตรธุรกิจดา้นต่างๆ เช่น สาํนกัพิมพเ์จา้ของลิขสิทธ์ิชั้นนาํในต่างประเทศ และตวัแทนจาํหน่าย
หนงัสือขนาดใหญ่ เป็นตน้  

ในการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพมิพก์าร์ตูนสาํหรับเยาวชน กลุ่มบริษทัฯ เป็นหน่ึงใน 5  สาํนกัพิมพท่ี์มียอดจาํหน่ายสูง
ท่ีสุดในประเทศไทย โดยสาํนกัพิมพคู่์แข่ง 4 บริษทั ไดแ้ก่ สาํนกัพิมพว์บิลูยกิ์จ สาํนกัพิมพส์ยามอินเตอร์คอมิกส์  สาํนกัพิมพ์
บูรพฒัน ์ และสาํนกัพิมพบ์งกช พบัลิชช่ิง ซ่ึงสาํนกัพิมพด์งักล่าวผลิตและจดัจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูนจากประเทศญ่ีปุ่นเป็นส่วน
ใหญ่  และไม่มีร้านหนงัสือเป็นของตนเองยกเวน้สาํนกัพิมพส์ยามอินเตอร์คอมิกส์  

ในการผลิตและจดัจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ บริษทัฯ มีสาํนกัพิมพท่ี์เป็นคู่แข่งขนัในตลาดแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท 
คือ 

ก) สาํนกัพิมพท่ี์ไม่มีร้านหนงัสือเป็นของตนเอง เช่น สาํนกัพิมพ ์เอ.อาร์.อินฟอร์เมชัน่ แอนด ์พบัลิเคชัน่ และสาํนกัพิมพ ์ 
     เอก็ซเปอร์เน็ทบุ๊คส์ เป็นตน้ 
ข) สาํนกัพิมพท่ี์มีร้านหนงัสือของตนเอง เช่น บมจ. ซีเอด็ยเูคชัน่ สาํนกัพิมพใ์นเครือ บมจ. อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง     
     และ สาํนกัพิมพ ์นานมีบุ๊คส์ เป็นตน้ 
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4.2 ธุรกจิตัวแทนจําหน่ายส่ิงพมิพ์ต่างประเทศและบริการที่เกีย่วข้อง 

4.2.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

กลุ่มบริษทัฯ ประกอบธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศชั้นนาํและบริการท่ีเก่ียวขอ้งผา่นตวับริษทัฯ เอง ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม  2554 ส่ิงพิมพท่ี์บริษทัฯ ให้บริการมีทั้งหมด 118 หัว ประกอบดว้ยหนงัสือพิมพภ์าษาต่างประเทศและนิตยสาร
ภาษาต่างประเทศ ดงัรายช่ือท่ีแสดงในตารางดา้นล่าง ซ่ึงธุรกิจดงักล่าวรวมถึงการเป็นตวัแทนขายสมาชิกและเป็นตวัแทนขาย
โฆษณาใหก้บัหนงัสือพิมพ ์ The Yomiuri Shimbun ฉบบัท่ีพิมพใ์นประเทศไทย  การรับจา้งพิมพ ์อาทิ หนงัสือพิมพ ์The Wall 
Street Journal Asia  และ The Yomiuri Shimbun รวมถึง การจดัส่ง ให้แก่หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารอีกหลายฉบบัดว้ย  ดงั
รายละเอียดท่ีแสดงในตารางดา้นล่างเช่นกนั โดยการใหบ้ริการดงักล่าวของบริษทัฯ เป็นแบบ One Stop Service เพื่อความสะดวก
ของเจา้ของส่ิงพิมพใ์นการติดต่อประสานงาน และแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไม่ไดรั้บลิขสิทธ์ิในส่ิงพิมพ์
เหล่าน้ี 

ลาํดบัท่ี ประเภท/หมวด/ ช่ือหนังสือ จํานวนหัว บริการท่ีเกีย่วข้องของบริษัทฯ * 

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

2 นิตยสาร 115  
 1. Automotive & Motorcycle 10 2,5 
 2. Business & Finance 11 2,5 
 3. Computer & Electronics 8 2,5 
 4. Entertainment 10 2,5 
 5. Health & Fitness 9 2,3,5 
 6. Home & Garden 12 2,5 
 7. Kids & Teens 7 2,5 
 8. Men 3 2,5 
 9. News & Current Affairs 13 1,2,5 
 10. Science & Nature 6 2,5 
 11. Sports & Recreation 8 2,5 
 12. Women 18 2,5 

3 หนังสือ 1  
 1. Veg Haven Southeast Asia 1 1 

รวมทั้งหมด 118  
ท่ีมา: บริษทัฯ 
หมายเหตุ: * บริการท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ 

1. ตวัแทนจาํหน่ายวางร้าน  2.  ตวัแทนขายสมาชิก 3.  ตวัแทนขายโฆษณา 4.  รับจา้งพิมพ ์ 5. รับจา้งจดัส่ง 
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4.2.2 ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

ในกรณีหนงัสือพิมพ ์ The Yomiuri Shimbun ซ่ึงเป็นหนงัสือพิมพภ์าษาญ่ีปุ่นนั้น กลุ่มลูกคา้เป้าหมายคือ ชาวญ่ีปุ่นและ
ครอบครัวท่ีมาพาํนกัและทาํงานในประเทศไทยทั้งชัว่คราวและเป็นระยะเวลานาน แต่มีการสมคัรสมาชิกเป็นรายเดือนเท่านั้น 
ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดพ้ยายามขยายตลาด โดยเพิ่มทางเลือกในการเป็นสมาชิกระยะยาว เช่น 2 ปี 1 ปี และ 6 เดือนเป็นตน้ ในส่วน
หนงัสือพิมพ ์ The Wall Street Journal Asia กลุ่มเป้าหมายคือ นกัธุรกิจชาวต่างชาติ  นกัธุรกิจและผูบ้ริหารระดบัสูงชาวไทยท่ี
ตอ้งการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลอพัเดทในภูมิภาคเอเชีย และทัว่โลก  

ปัจจุบนับริษทัฯ กาํลงัขยายกลุ่มเป้าหมายไปยงักลุ่มท่ีมีความสนใจนิตยสารต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน  เพื่อให้สามารถ
บริการลูกคา้ไดต้รงกลุ่มมากข้ึน บริษทัไดแ้บ่งสินคา้ออกเป็น 12 หมวด ดงัน้ี 

Automotive & Motorcycle กลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่ เป็นเจา้ของร้านขายรถยนต ์และผูท่ี้ช่ืนชอบการขบัรถ และผูท่ี้ติดตาม
การออกรถรุ่นใหม่ๆ   
Business & Finance มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นนกัธุรกิจ และนกับญัชีการเงิน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศท่ีอยูใ่นประเทศ
ไทย แต่ปัจจุบนั บริษทัฯ กาํลงัขยายกลุ่มเป้าหมายไปยงักลุ่มนกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาดา้นธุรกิจ ซ่ึงปัจจุบนัมีความสนใจในนิตยสาร
ภาษาต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน  
Computer & Electronics มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นผูป้ระกอบการดา้นคอมพิวเตอร์ และ อิเลคโทรนิค ต่างๆ รวมถึง
คนทาํงานดา้น IT นกัศึกษา และคนทัว่ๆไปท่ีสนใจในดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการส่ือสารทุกชนิด  
Entertainment มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั เป็นกลุ่มวยัรุ่นและวยัทาํงานช่ืนชอบการติดตามข่าวของดารา ภาพยนตร์ และข่าว
บนัเทิงทัว่ๆไป 
Health & Fitness มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั เป็นสถานประกอบการดา้นสุขภาพ เช่น ร้านสปา ร้านอาหาร โรงพยาบาลสถานท่ี
ออกกาํลงักาย และรวมถึงคนทัว่ไปท่ีรักสุขภาพ  
Home & Garden มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั เป็นพอ่บา้น แม่บา้น และคนทาํงานท่ีสนใจในเร่ืองตกแต่งบา้น และสวนของตนเอง 
และผูท้าํกาํลงัทาํธุรกิจบา้นและสวน เพื่อดูแนวโนม้ความตอ้งการของลูกคา้ 
Kids & Teens มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั เดก็ และเดก็วยัรุ่น ตั้งแต่ 7-19 ปี 
Men มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นผูช้าย ท่ีชอบติดตามดาราคนโปรดของตนเอง ผา่นภาพและเน้ือข่าวท่ีน่าสนใจ 
News & Current Affairs มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นนกัธุรกิจ นกัวิชาการ กลุ่มนกัศึกษา ท่ีช่ืนชอบการติดตามข่าวและสนใจ
ในการวเิคราะห์ข่าวในเชิงลึก   
Science & Nature มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั เป็นนกัวชิาการ นกัธรรมชาตินิยม นกัศึกษาท่ีสนใจวทิยาศาสตร์ และธรรมชาติ 
Sports & Recreation มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั เป็นทุกเพศ ทุกวยัท่ีรักในกีฬาท่ีตนเองช่ืนชอบ เช่น ฟุตบอล กอลฟ์ บาสเก็ต
บอล รวมถึงนกัเดินทางท่ีสนใจสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
Women มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั เป็นบุคลทัว่ไปท่ีสนใจในเร่ืองแฟชัน่ ดารา ข่าวบนัเทิงต่างๆ กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง 
 
 นอกจากน้ี บริษทัยงัไดรั้บจดัจาํหน่ายหนงัสือเล่มเพิ่มเติมอีกดว้ย โดยเล่มแรกท่ีนาํเขา้มาเป็นหนงัสือประเภทไกด์บุ๊ค
แนะนาํร้านอาหารมงัสวรัิติ เพื่อตอบสนองลูกคา้กลุ่มท่ีสนใจเร่ืองสุขภาพ 



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 

 33 

4.2.3 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

การจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพ์ต่างประเทศของบริษทัฯ จะมีช่องทางการจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนัไปตามท่ีสํานักพิมพ์เจา้ของ
ลิขสิทธ์ิใหสิ้ทธ์ิไวใ้นสญัญาการเป็นตวัแทนจาํหน่ายของแต่ละส่ิงพิมพ ์โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

ก) ร้านหนงัสือ และแผงหนงัสือ (Newsstand): บริษทัฯ เป็นตวัแทนจาํหน่ายกระจายส่ิงพิมพไ์ปท่ีร้านหนงัสือ และแผง
หนงัสือใหแ้ก่ผูผ้ลิตส่ิงพิมพเ์พียงรายเดียวในประเทศไทย (Exclusive) ซ่ึงนาํไปจาํหน่ายต่อใหก้บัผูอ่้านโดยตรง ซ่ึงบริษทั
ฯ มีจุดกระจายส่ิงพิมพต่์างประเทศผา่นช่องทางน้ีรวมกนัทั้งส้ินมากกวา่ 400 แห่ง  

ข) สมาชิก: บริษทัฯ เป็นตวัแทนในการบอกรับสมาชิกส่ิงพิมพต่์างประเทศ ซ่ึงระยะเวลาการเป็นสมาชิกนั้นมีความ
หลากหลายข้ึนกบัประเภทหนงัสือพิมพ ์หรือนิตยสาร เช่น ราย 1 เดือน ราย 1ปี ราย 2 ปี เป็นตน้ ส่ิงพิมพด์งักล่าวจะถูก
จดัส่งถึงสถานท่ีท่ีผูเ้ป็นสมาชิกระบุไว ้โดยผูจ้ดัส่งท่ีบริษทัฯ หรือผูผ้ลิตส่ิงพิมพเ์ป็นผูจ้า้ง  

ค) Bulk:  ในช่องทางน้ี บริษทัฯ เป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศหวัละหลายเล่มให้แก่ผูซ้ื้อเพียงรายเดียว เช่น 
โรงแรม สายการบิน และองคก์รต่างๆ เป็นตน้ โดยสาํนกัพิมพเ์จา้ของส่ิงพิมพต่์างประเทศนั้นๆ จะมีการกาํหนดลกัษณะ
การจาํหน่ายและจาํนวนเล่มท่ีจาํหน่ายในแบบ Bulk ท่ีแตกต่างกนัไป  

ตารางแสดงรายละเอียดช่องทางการจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศหวัต่างๆ ของบริษทัฯ 

ลาํดบั
ที่ 

ประเภท/หมวด/ ช่ือหนังสือ แผงหนังสือและ
ร้านหนังสือ 

สมาชิก Bulk 

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

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

3 หนังสือ    
1. Veg Haven Southeast Asia x   
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4.2.4 กลยทุธ์การแข่งขนั 

เน่ืองจาก หากบริษทัฯ สามารถทาํยอดจาํหน่ายไดเ้พิ่มข้ึน บริษทัฯ จะไดรั้บค่าคอมมิชชัน่หรือส่วนลดในสดัส่วนท่ีเพิ่มข้ึน
เช่นกนั บริษทัฯ จึงมีนโยบายมุ่งเนน้การเพิ่มยอดจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศท่ีบริษทัฯ เป็นตวัแทนจาํหน่ายอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั
จากการขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายไปยงัช่องทางใหม่ๆ เช่น การจาํหน่ายแบบอิเลคโทรนิคส์ผา่นเวบ็ไซตซ่ึ์งเป็นการจดัจาํหน่าย
ท่ีมีตน้ทุนตํ่าและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดร้วดเร็ว และการจาํหน่ายผา่นศูนยบ์ริการการขายสมาชิก (Subscription Center) ซ่ึงบริษทัฯ 
มีแผนท่ีจะจดัตั้งข้ึนโดยรวบรวมส่ิงพิมพข์องบริษทัฯ เองและพนัธมิตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่ออาํนวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูอ่้าน เป็นตน้  

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีเป้าหมายในการเพิ่มการเป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศหวัใหม่ โดยมุ่งเนน้ส่ิงพิมพ์
ดา้นธุรกิจและส่ิงพิมพท่ี์เป็นภาษาต่างประเทศอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ และ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูอ่้านทุกกลุ่ม และ
เพิ่มความหลากหลายของส่ิงพิมพ ์ในปี 2554 บริษทัจึงไดแ้บ่งการขายส่ิงพิมพอ์อกเป็น 2 ประเภทคือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร 
โดยในส่วนของนิตยสารไดแ้บ่งสินคา้ออกเป็น 12 กลุ่ม ดงันั้นพนกังานของบริษทัสามารถเจาะตลาดตามลูกคา้ใหต้รงกลุ่มได ้

บริษทัฯ จะพิจารณาความตอ้งการของผูบ้ริโภคในประเทศไทยจากปริมาณการขายตามแผงหนงัสือและร้านหนงัสือ เม่ือ
บริษทัฯ เห็นแนวโนม้ความเป็นไปไดใ้นการทาํกาํไรจากการเป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพด์งักล่าวแลว้ บริษทัฯ จะทาํการติดต่อ
สํานกัพิมพเ์จา้ของส่ิงพิมพเ์พื่อขอเป็นตวัแทนจาํหน่ายต่อไป นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีกลยทุธ์เฉพาะในแต่ละช่องทางการจดั
จาํหน่ายดงัน้ี 
ก) ร้านหนังสือ และแผงหนังสือ (Newsstands)  
บริษทัฯ มุ่งเนน้การติดต่อ และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัร้านหนงัสือขนาดใหญ่เป็นหลกั เน่ืองจากมีสาขามาก และสามารถเขา้ถึง
กลุ่มลูกคา้ไดม้ากกวา่ร้านหนงัสือ หรือแผงหนงัสือท่ีมีขนาดเลก็ 
ข) สมาชิกแก่บคุคลท่ัวไป (Subscription) 
บริษทัฯ มีการจดักิจกรรมการตลาดโดยจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศอ่ืนๆ ใหแ้ก่สมาชิกในราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาหนา้ปก หรือ ตํ่ากวา่
ราคาท่ีจาํหน่าย ณ แผงหนงัสือ รวมถึงมีการแจกของชาํร่วยในกรณีสมคัรเป็นสมาชิกส่ิงพิมพก์บับริษทัฯ อีกดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯ มี
การชกัชวนให้ผูอ่้านสมคัรสมาชิกกบับริษทัฯ โดยผ่านช่องทางหลกั คือ การชกัชวนทางโทรศพัท์ การออกร้านในงานสัปดาห์
หนงัสือ การโปรโมทผา่นทางเวบ็ไซต ์และการส่งอีเมลแ์ละเอกสารไปยงัผูอ่้านท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เป็นตน้ 
ค) สมาชิกแก่โรงแรม องค์กรท่ัวไป (Bulk) 
บริษทัฯ มีทีมการขายท่ีติดต่อกบั สายการบิน โรงแรม สถาบนัการศึกษา และ องคก์รอ่ืนๆ โดยตรงเพื่อชกัชวนใหอ้งคก์รเหล่านั้น
ซ้ือส่ิงพิมพต่์างประเทศแบบ Bulk จากบริษทัฯ 
 
4.2.5 บริการจดัพิมพ ์จดัส่งและกระจายสินคา้ 

ปัจจุบนั สาํนกัพิมพเ์จา้ของหนงัสือพิมพ ์The Yomiuri Shimbun และ The Wall Street Journal Asia ไดว้า่จา้งบริษทัฯ ให้
ดาํเนินการจดัพิมพห์นงัสือพิมพด์งักล่าว โดยบริษทัฯ ไดใ้ชบ้ริการโรงพิมพใ์นเครือเนชัน่ ไดแ้ก่ บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศ
ไทย) จาํกดั ในการจดัพิมพห์นังสือพิมพ์ดงักล่าว  หลงัจากนั้นสํานักพิมพเ์จา้ของส่ิงพิมพ์ทั้ง  2 ไดว้่าจา้งบริษทัฯ กระจาย
หนงัสือพิมพต์ามช่องทางการจาํหน่ายต่างๆ โดยบริษทัฯ ไดว้่าจา้งบริษทัในเครือเนชัน่ ไดแ้ก่ บริษทั เอ็นเอ็มแอล จาํกดั เป็นผู ้
กระจายหนงัสือให ้ ในส่วนของนิตยสารต่างประเทศนั้น สาํนกัพิมพเ์จา้ของส่ิงพิมพจ์ะผลิตในต่างประเทศ และจดัส่งใหแ้ก่ลูกคา้
โดยวา่จา้งบริษทัฯ หรือผูจ้ดัส่งรายอ่ืน   
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สรุปสาระสาํคัญของสัญญาตัวแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพ์ต่างประเทศ 

ในการเป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศ บริษทัฯ จะทาํสัญญาเป็นตวัแทนจาํหน่ายกบัเจา้ของส่ิงพิมพซ่ึ์งเป็น
สาํนกัพิมพต่์างประเทศจาํนวนหลายราย โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลา 1 ปีสาํหรับสัญญาตวัแทนจาํหน่ายนิตยสาร และมีสิทธิต่ออายุ
สัญญาไดใ้นราคาและเง่ือนไขเดิม สาํหรับสัญญาตวัแทนจาํหน่ายหนงัสือพิมพจ์ะหมดอายเุม่ือมีการยกเลิกสัญญา  ทั้งน้ี เจา้ของ
ส่ิงพิมพส์ามารถยกเลิกสัญญาได ้หากกลุ่มบริษทัฯ ทาํผิดสัญญา และ/หรือมีปัญหาดา้นการเงิน และ/หรืออยูใ่นสถานะลม้ละลาย 
และ/หรือเม่ือมีการแจง้อีกฝ่ายล่วงหนา้ เป็นตน้ โดยบริษทัฯ จะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นสัดส่วนของปริมาณท่ีจาํหน่าย และค่า
คอมมิชชัน่จากการขายสมาชิก  
 
4.2.6 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนัในธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศ 

ยอดการจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศมีความสัมพนัธ์กบัการเติบโตของกลุ่มลูกคา้ของส่ิงพิมพต่์างประเทศ ซ่ึงสามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

ก) กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาพกัในโรงแรมต่างๆ ทัว่ประเทศไทย ถือเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัในการจาํหน่ายหนงัสือพิมพ์
และนิตยสารต่างประเทศของบริษทัฯ จากขอ้มูลของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พบวา่ปี 2554 มีนกัท่องเท่ียวต่างชาติ
ท่ีเขา้มาในประเทศไทยจาํนวน 19.1 ลา้นคน ซ่ึงเพิ่มข้ึน 3.16 ลา้นคนจากปี 2553 โดยมีอตัราเติบโตท่ีร้อยละ 19.84 
ข) กลุ่มชาวต่างชาติท่ีอาศัยในประเทศไทย 
ชาวต่างชาติท่ีอาศยัในประเทศไทยเป็นเวลา 1 เดือนข้ึนไป ถือเป็นกลุ่มลูกคา้สาํคญัท่ีสนใจอ่านนิตยสารและหนงัสือพิมพ ์
ต่างประเทศ จากขอ้มูลสาํนกัตรวจคนเขา้เมือง พบวา่ในปี 2554 ชาวต่างชาติท่ีอาศยัชัว่คราวในประเทศไทยซ่ึงรวมถึงผูมี้
ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย ผูท่ี้เขา้มาประกอบธุรกิจ นกัการฑูต และขา้ราชการ เป็นตน้ มีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 1,920,194 คน 
ซ่ึงเพิ่มข้ึน 230,474 คนจากปี 2553 โดยมีอตัราเติบโต ท่ีร้อยละ 13 
ค) กลุ่มคนไทยท่ีสนใจส่ิงพิมพ์ต่างประเทศ 
คนไทยกลุ่มวยัทาํงานและนักธุรกิจซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง และนักศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไปท่ีให้ความสนใจ
ข่าวสารต่างประเทศ ถือเป็นกลุ่มลูกค้าสําคญัท่ีสนใจอ่านนิตยสารและหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ ซ่ึงลูกค้ากลุ่มน้ีมี
แนวโนม้เติบโตข้ึนเร่ือยๆ  
 
ในส่วนสภาวะการแข่งขนัของธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศประเภทสมาชิกมีคู่แข่งนอ้ยราย โดยมีคู่แข่งหลกั

จาํนวน 3 ราย ไดแ้ก่ บริษทั แมกกาซีน อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย)  จาํกดั  บริษทั โพสต ์พบัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน)  และ
กลุ่มบริษทั นิวสเปเปอร์ไดเร็คท ์จาํกดั ส่วนตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพป์ระเภทแผงหนงัสือหรือร้านคา้ มีคู่แข่งจาํนวนหลายราย ซ่ึง
ประกอบดว้ยคู่แข่งท่ีเป็นร้านหนงัสือขนาดใหญ่ท่ีมีจาํนวนหลายสาขา เช่น บริษทั เอเซียบุ๊คส์ จาํกดั เป็นตน้ และคู่แข่งรายยอ่ย
อ่ืนๆ 

 
นอกจากน้ี บริษทัฯยงัตอ้งร่วมเผชิญภาวะยอดขายตกลงชัว่คราวในช่วงเหตุการณ์นํ้ าท่วมใหญ่เม่ือปลายปี 2554 ซ่ึงส่งผล

ใหย้อดนกัท่องเท่ียว และชาวต่างชาติท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นไทยมีจาํนวนลดลง ตามขอ้มูลของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พบวา่
เดือนพฤศจิกายนเดือนเดียวจาํนวนนกัท่องเท่ียวลดลง 1.21 ลา้นคน หรือเท่ากบัร้อยละ 17.92%   
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4.3  สายธุรกจิบนส่ือใหม่ (นิวมีเดยี)   
           ลกัษณะของการให้บริการ  
 สาํหรับการใหบ้ริการของสายธุรกิจดิจิตอลมีเดียนั้น สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 หมวดหลกัดงัน้ี  

(1)  หมวดดิจิตอลคอนเทน็ต ์(Digital Contents) 
เน่ืองจากการการเกิดข้ึนของอุปกรณ์ส่ือสารต่างๆ ไดมี้การพฒันารูปแบบอยา่งรวดเร็ว ทางกลุ่มมีการนาํเสนอ 

เน้ือหา (Content) ให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคท่ีใชอุ้ปกรณ์ต่างๆไดม้ากข้ึน เช่นการพฒันาเน้ือหามลัติมีเดียเพื่อผูอ่้านหนงัสือผา่น Tablets 
เช่น แอพพลิเคชัน่ Thaicook DIY ท่ีนาํเสนอการสอนวธีิการทาํอาหารในรูปแบบมลัติมีเดีย ท่ีผูอ่้านสามารถชมวธีิการทาํอาหารใน
รูปแบบใหม่และสามารถทาํอาหารไปได้พร้อมๆ กัน ซ่ึงเน้ือหาน้ีสามารถเข้าถึงผูบ้ริโภคทั้ งไทยและต่างประเทศได้ หรือ 
แอพพลิเคชัน่ Yoga DIY ท่ีเปล่ียนการนาํเสนอเน้ือหาจากตวัอกัษรมาสู่มลัติมีเดีย รูปแบบวีดีโอ ท่ีสามารถนาํผูฝึ้ก ฝึกโยคะ
พร้อมๆ เทรนเนอร์ดว้ยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ผ่าน App Store  โดยภาพรวมแลว้หมวดดิจิตอลคอนเท็นต์น้ีสามารถ
ใหบ้ริการผา่นช่องทางหลกัๆ 3 ช่องทาง คือ 

- โทรศัพท์มือถือ (Feature Phone) ผ่านบริการ SMS, MMS และอ่ืนๆ   
แมเ้ทคโนโลยีของกลุ่มน้ีจะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนในอนาคตก็ตาม แต่ผูใ้ช้สินคา้
ประเภทน้ี ยงัมีจาํนวนอีกมากในประเทศไทย ดงันั้น ตลาดผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจึงยงัไม่สามารถถูกละเลยได ้
บริการท่ีทางกลุ่มมีการนาํเสนอในปัจจุบนัไดแ้ก่ บริการดาวน์โหลด ภาพต่างๆ Theme, mComics, 
Wallpaper, Ringtone, SMS Subscription และอ่ืนๆ 
 

- สมาร์ทโฟน (Smart Phone)  เช่น IPhone, Android Phone 
ตลาดสมาร์ทโฟนเป็นตลาดกลุ่มท่ีมีศกัยภาพและมีแนวโนม้การเติบโตท่ีดีมาก โทรศพัทแ์บบเดิมๆใน
อดีตจะถูกแทนท่ีดว้ยสมาร์ทโฟน และดว้ยคุณลกัษณะ (Features) ของโทรศพัทท์าํใหก้ารใหบ้ริการใน
รูปแบบสามารถเพิ่มฟังกช์ัน่มลัติมีเดียไดม้ากมาย เช่น บริการแอพพลิเคชัน่นิทาน Shelldon ท่ีนาํเสนอ
ทั้งภาพและเสียงใหแ้ก่ผูอ่้านไดเ้พลิดเพลินตามการ์ตูน   
 

- แทบ็เลต (Tables , E-Reader) เช่น IPad, Galaxy Tab, ฯลฯ 
ตลาดแท็บเลตมีการเติบโตและเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในช่วงปีท่ีผ่านมา มีผูใ้ห้บริการค่ายต่างๆนาํเสนอ
เน้ือหาในรูปแบบน้ีเป็นจาํนวนมาก เช่นเดียวกับทางกลุ่มท่ีมีการนําเสนอการอ่านหนังสือผ่าน
แอพพลิเคชัน่บน IPad ผา่น ระบบปฎิบติัการ iOS รวมทั้งระบบปฏิบติัการ Android เช่น แอพพลิเคชัน่ 
Nation Books by NINE ท่ีนาํเสนอการอ่านหนังสือจากสํานักพิมพ์เนชั่นบุ๊คผ่านทั้งสอง
ระบบปฏิบติัการ   

 
(2) หมวดการใหบ้ริการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  (E-commerce)  

ในปี พศ 2554 ทางกลุ่มไดน้าํเสนอการใหบ้ริการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิคส์  ผา่นเวบ็ไซต ์www.NCoupon.co.th ท่ี 
นาํเสนอการใหบ้ริการขายคูปองออนไลน์รูปแบบใหม่  ซ่ึงบริการดงักล่าวไดรั้บการตอบรับและมีสมาชิกเป็นจาํนวนมาก สาํหรับ
แผนการดาํเนินธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิคส์ในปี 2555 ทางกลุ่มจะดาํเนินการต่อยอดธุรกิจจากฐานสมาชิกท่ีมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก
เพื่อสร้างรายไดใ้หเ้ติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป ทั้งน้ีจากแนวโนม้ในการดาํเนินธุรกิจออนไลน์ในต่างประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรม
หนังสือมีการเติบโตท่ีดีมาก โดยปัจจุบนัผูบ้ริโภคให้ไปสนใจการซ้ือหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ การอ่านออนไลน์ และ 
ดิจิตอลบุ๊คผ่านแอพพลิเคชัน่ต่างๆมากข้ึน ดงันั้นจากฐานลูกคา้ของเวบ็ไซต ์www.NCoupon.co.th เป็นช่องการท่ีดีในการขยาย
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ฐานจากการขายเพียงดีลพิเศษ พฒันาไปสู่การขายสินคา้ออนไลน์โดยเร่ิมตน้จากสินคา้ในกลุ่มเนชัน่ เช่น หนงัสือ สมาชิกรายปี 
และอ่ืนๆ อีกมากมาย   
และด้วยพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีเขา้ถึงเทคโนโลยีและรับรู้ถึงการใช้
เทคโนโลยต่ีางๆ ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว การสร้างกลุ่มเครือข่ายสาํหรับผูรั้กการอ่านการ์ตูนท่ีมีสาระจะเป็นส่วนสนบัสนุนคอนเทน้ต์
ต่างๆท่ีมีในกลุ่มเนชัน่ ผูอ่้านการ์ตูนไม่เพียงสนใจแต่หนงัสือการ์ตูน แต่ยงัสนใจสินคา้และคอนเทน้ตอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวกบัตวัการ์ตูน
นั้นๆ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ทางกลุ่ม NINE จึงริเร่ิมแนวคิดการสร้างกลุ่มเครือข่ายของคนรักการ์ตุนและเครือข่ายการผูอ่้านหนงัสือ 
เพื่อศูนยก์ลางในการส่ือสารกบัลูกคา้ ทั้งขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรมบนัเทิง การอ่านหนงัสือการ์ตูนออนไลน์ และ ไลฟ์สไตลต่์างๆ 
รวมทั้ง มลัติมีเดียมากมายผ่านช่องทางเวป็ไซต์ โดยคาดว่าจะมีสมาชิกให้คนรักการ์ตูนและผูอ่้านหนงัสือทัว่ประเทศให้ความ
สนใจติดตามและจะแลว้เสร็จภายใน ปีพ.ศ 2555  
 
4.4 ธุรกจิการผลติรายการการ์ตูนและรายการที่เกีย่วข้องกบัเยาวชนเพือ่แพร่ภาพผ่านส่ือโทรทัศน์ 
4.4.1 สภาวะตลาด 

จากตวัเลขท่ีมีการสาํรวจใน 5ปีท่ีผา่นมา มีการขยายตวัของจานดาวเทียม  ท่ีปี 2549 มีแค่ 6 แสนจาน แต่ปัจจุบนัมีถึง 8 
ลา้นจาน รวมถึงธุรกิจเคบิลทีวี ก็โตอย่างต่อเน่ืองเช่นกนั  โดยมีถึง 2.6 ลา้นครัวเรือน  และเม่ือรวมครัวเรือนท่ีสามารถรับชม
โทรทศัน์ผา่นดาวเทียมและเคเบิลทีว ีกส็ามารถเขา้ถึงบา้นไดถึ้ง 11 ลา้นครัวเรือนและคิดเป็น  50 % ของครัวเรือนในประเทศไทย 
ประกอบกบัการเติบโตอยา่งกา้วกระโดดของจาํนวนช่องโทรทศัน์ดาวเทียมท่ีคาดวา่น่าจะอยูป่ระมาณ 200-300 ช่อง และโฆษณา
ผ่านส่ือเคเบิลและทีวีดาวเทียมในปี 2554 ท่ีมีมูลค่าถึง 2,700 ลา้นบาท โดยเติบโตข้ึนมา 240% เทียบกบัการเติบโตของ
อุตสาหกรรมโฆษณา 3.59% เม่ือเทียบกบัปี 2553 (ขอ้มูล จาก Nielsen 2012) 

 
4.4.2 ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

พื้นฐานของกลุ่มบริษทัฯ เป็นบริษทัท่ีอยูใ่นธุรกิจส่ิงพิมพ ์ในขณะท่ีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนไป ทางกลุ่มบริษทัฯ 
จึงรุกเขา้มาในธุรกิจ Broadcast เพื่อกา้วทนัผูบ้ริโภค รวมถึงยงัเป็นช่องทางในการส่งเสริมธุรกิจส่ิงพิมพท่ี์มีอยู ่รวมถึงการวาง
แนวทางธุรกิจในอนาคตเพื่อให้สามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งครบวงจร โดยมีแผนจดัทาํช่องโทรทศัน์ดาวเทียมผ่านระบบ C Band 
สาํหรับเด็กวยั 4-12 ปี โดยเนน้การทาํรายการเด็กใหมี้ความสนุก ไดส้าระ อยา่งสร้างสรรค ์โดยตั้งพนัธกิจไวว้่าจะเป็น “Kid’s 
better TV for a better world tomorrow” ประกอบกบัความเช่ือท่ีวา่ ทีวีเป็นผูป้กครองคนท่ีสามของเด็กรองจากพ่อแม่ และครู จึง
ทาํใหเ้กิดความหลากหลายดว้ยวิธีการนาํเสนอและส่ือสารกบัเด็ก ทั้งน้ียงัมีการคดักรองรายการท่ีเหมาะสมกบัเด็กวยัต่างๆท่ีรวม
เอาทั้งความบนัเทิงและสาระความรู้มาอยูด่ว้ยกนัอยา่งลงตวั 
 
4.5 ธุรกจิการบริหารตัวการ์ตูน (Character  Management) 
4.5.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

กลุ่มบริษทัฯ ประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนลิขสิทธ์ิของตวัการ์ตูนต่างๆ ท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมจากต่างประเทศ เพื่อ

มาบริหารสิทธ์ิของตวัการ์ตูนนั้นๆ ให้กบัผูผ้ลิตสินคา้ท่ีสนใจซ้ือลิขสิทธ์ิ และนาํไปผลิตเป็นสินคา้ต่างๆ สําหรับจดัจาํหน่าย

ภายในประเทศไทย รวมถึงเจา้ของผลิตภณัฑ ์และห้างคา้ปลีก ท่ีสนใจซ้ือลิขสิทธ์ิไปเพื่อกิจกรรมส่งเสริมการขาย นอกจากน้ียงั

รวมถึงการทาํการตลาดเพื่อส่งเสริมให้ตวัการ์ตูนต่างๆ ท่ีบริษทัฯดูแลอยูใ่ห้เป็นท่ีรู้จกั และไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายมาก

ยิง่ข้ึนในประเทศไทย เพื่อเป็นการสนบัสนุนใหสิ้นคา้ลิขสิทธ์ิต่างๆ เกิดการบริโภคมากข้ึน ส่งผลใหมี้ยอดขายท่ีดี และเติบโตข้ึน

ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัฯจะไดรั้บผลตอบแทนกลบัคืนมาในรูปแบบของค่าลิขสิทธ์ินัน่เอง ณ ปัจจุบนัตวัการ์ตูนลิขสิทธ์ิท่ีบริษทัฯ 

ไดรั้บสิทธ์ิในการเป็นตวัแทนสาํหรับประเทศไทย มีดงัน้ี  
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1  CANIMALS (แคนนิมอลส์) 
 CANIMALS เป็นตวัการ์ตูนท่ีมีตน้กาํเนิดจากประเทศเกาหลีใต ้เป็นตวัการ์ตูนท่ีไดรั้บความนิยมมากในประเทศเกาหลี
ใตเ้อง และประเทศต่างๆในแถบยโุรป รวมถึงตะวนัออกกลาง เน่ืองจากความน่ารัก และโดดเด่นดว้ยรูปแบบตวัการ์ตูนท่ีแตกต่าง
จากตวัการ์ตูนอ่ืนๆท่ีมีอยู่ในตลาดปัจจุบนั รวมถึงมีแอนนิเมชัน่ท่ีมีความสนุกสนาน  รวมถึงสินคา้เมอร์แชนไดส์ท่ีมีคุณภาพ 
ดีไซน์สวยงาม  ท่ียิง่ช่วยส่งเสริมให ้CANIMALS เป็นท่ีรู้จกั และไดรั้บการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอยา่งดี   
 
 1.2 YOO-HOO AND FRIENDS (ยูฮูแอนด์เฟรนด์) 
 YOO-HOO AND FRIENDS เป็นตวัการ์ตูนท่ีมีตน้กาํเนิดจากประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงไดรั้บความนิยมมาจากสินคา้ตุ๊กตา
ผา้ขน ท่ีปัจจุบนัมีการจาํหน่ายท่ีกระจายไปมากกว่า 50 ประเทศทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย  นอกจากน้ี YOO-HOO AND 
FRIENDS ยงัไดพ้ฒันาในส่วนของแอนนิเมชัน่เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูท่ี้ช่ืนชอบ และหลงรักตวัการ์ตูนฯดงักล่าว 
โดยเน้ือหาในการ์ตูนแอนนิเมชัน่ไดส้อดแทรกแง่คิดในเร่ืองของมิตรภาพ ความสามคัคี ความเสียสละ รวมถึงการให้ความรู้
เก่ียวกบัสัตวป์ระเภทต่างๆ โดยใช้เป็นตวัการ์ตูนในเร่ือง ซ่ึงจะมีการสรุปตอนทา้ยเร่ืองว่าตวัการ์ตูนแต่ละตวั มีท่ีมาจากสัตว์
ประเภทใด  ซ่ึงเป็นประโยชน์สาํหรับผูช้ม 
 
4.5.2. ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจลิขสิทธ์ิแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ   
 กลุ่มบริษทัผูผ้ลิตสินคา้ประเภทต่างๆ 
 กลุ่มบริษทัเจา้ของผลิตภณัฑ ์
 กลุ่มหา้งสรรพสินคา้ และหา้งคา้ปลีก 

โดยกลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ี มีความตอ้งการท่ีจะนาํลิขสิทธ์ิไปใชใ้นวตัถุประสงคท่ี์คลา้ยคลึงกนั คือ ตอ้งการซ้ือลิขสิทธ์ิไปเพือ่เพิ่ม
มูลค่าใหก้บัสินคา้ หรือ ผลิตภณัฑข์องตนเอง ใหมี้ความโดดเด่น และแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด ซ่ึงคาดหวงัใหย้อดขายของ
ตนเองเติบโตมากยิง่ข้ึน 

 
4.5.3. การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 
 สาํหรับการช่องทางการจดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิตวัการ์ตูนต่างๆ นั้น ทางบริษทัฯ มุ่งเนน้ท่ีจะเขา้ไปนาํเสนอลิขสิทธ์ิใหก้บั 
บริษทัผูผ้ลิต, เจา้ของผลิตภณัฑ ์และหา้งคา้ปลีกโดยตรง เพราะลกัษณะของธุรกิจลิขสิทธ์ินั้น แตกต่างจากสินคา้อุปโภคบริโภค
ทัว่ไป 
 
4.5.4. กลยุทธ์การแข่งขัน 

1) คดัเลือกตวัการ์ตูนลิขสิทธ์ิท่ีโด่งดงั และไดรั้บความนิยมในต่างประเทศ 
2) คดัเลือกตวัการ์ตูนลิขสิทธ์ิ ท่ีมีแอนนิเมชัน่ เพราะเป็นตวัช่วยสาํคญัท่ีจะทาํให้ตวัการ์ตูนลิขสิทธ์ินั้นๆ เป็นท่ีรู้จกัใน

วงกวา้งอยา่งรวดเร็ว  
3) ใชส่ื้อจากกลุ่มบริษทัในเครือเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ตวัการ์ตูนลิขสิทธ์ิ 
4) สร้างสรรคกิ์จกรรมทางการตลาดท่ีโดดเด่น และแตกต่างเพื่อใหผู้บ้ริโภครู้จกั และเกิดการจดจาํตวัการ์ตูนใหม้ากข้ึน 
5) การหาคู่คา้ท่ีมีศกัยภาพ เพื่อช่วยประชาสัมพนัธ์ตวัการ์ตูนผ่านทางการทาํรายการส่งเสริมการขาย และกิจกรรม

ทางการตลาดอ่ืนๆ 
6) จดัอีเวน้ท ์และ School Tour เพื่อแนะนาํ และประชาสัมพนัธ์ตวัการ์ตูนกบัผูบ้ริโภคโดยตรง ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาส

ใหผู้บ้ริโภคไดส้มัผสัตวัการ์ตูนอยา่งใกลชิ้ด จนเกิดการยอมรับ 
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4.5.5. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกจิบริหารลขิสิทธ์ิ 
 ธุรกิจลิขสิทธ์ิเป็นธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจ เน่ืองมาจากตวัเลขรวมในตลาดท่ีมีมูลค่าสูง และยงัมีอตัราการเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ืองในทุกๆปี ซ่ึงปัจจุบนัมีคู่แข่งท่ีมีความไดเ้ปรียบในการดาํเนินธุรกิจเป็นตวัแทนลิขสิทธ์ิจาํนวนมาก เพราะตวัการ์ตูนท่ีทาง
คู่แข่งไดรั้บสิทใหดู้แลเป็นท่ีรู้จกั และไดรั้บความนิยมในระดบันานาชาติ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) ตวัการ์ตูนจากค่ายยกัษใ์หญ่ฝ่ังอเมริกา และประเทศญ่ีปุ่น อาทิเช่น วอลทดิ์สนีย,์ วอร์เนอร์สบรอส, มาร์เวลล ์ซาน
ริโอ ้, โดราเอมอน, ดรากอ้นบอล, อุลตร้าแมน, อาราเล่, นารูโตะ และอ่ืนๆ  

2)  เพราะตวัการ์ตูนเหล่าน้ีถือเป็นตวัการ์ตูนท่ีมีความคลาสสิค โด่งดงัมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั บวกกบัความ
แขง็แกร่งของแผนการตลาดท่ีชดัเจน, แม่นยาํ และท่ีสาํคญัมีความต่อเน่ืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ดงัจะเห็นได้
จาก มีการออกอากาศแอนนิเมชัน่ทางโทรทศัน์, มีภาพยนตร์แอนนิเมชัน่เขา้มาฉายท่ีประเทศไทยอยา่งต่อเน่ืองทุก
ปี รวมไปถึงการจดัอีเวน้ทท่ี์ยิง่ใหญ่ ส่ิงเหล่าน้ียิง่ตอกย ํ้าภาพความสาํเร็จของตวัการ์ตูนนั้นๆ ในสายตาของ
ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี 

3) ในเชิงของสินคา้ลิขสิทธ์ิตวัการ์ตูนช่ือดงั สาเหตุท่ียงัคงไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง เพราะทางค่าย
การ์ตูนยกัษใ์หญ่ต่างๆ ไดมี้การพฒันากราฟฟิคอาร์ทเวร์ิคของตวัการ์ตูนเหล่านั้นใหมี้ความทนัสมยั หลากหลาย 
ตอบโจทยไ์ดทุ้กกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่แรกเกิด จนถึงวยัทาํงาน กเ็ป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํใหผู้ป้ระกอบการต่างๆ 
เลง็เห็นโอกาสในการทาํธุรกิจจากการซ้ือสิทธ์ิเพื่อมาผลิตเป็นสินคา้ และทาํรายการส่งเสริมการขายต่างๆ มากมาย
ดงัท่ีไดเ้ห็นสินคา้ในตลาด 

4) เน่ืองจากมูลค่ารวมของตลาดลิขสิทธ์ิในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึงหม่ืนลา้นบาท ทาํใหมี้ผูส้นใจท่ีจะเขา้มาขอแชร์
เมด็เงินท่ีไดจ้ากค่าลิขสิทธ์ิเป็นจาํนวนมาก ไม่เวน้แมก้ระทัว่ตวัการ์ตูนท่ีผลิตโดยบริษทัคนไทย อาทิเช่น กา้น
กลว้ย, ปังปอนด,์ เชลลด์อน, เบร์ิดแลนด,์ Bloodly Bunny, Unsleep Sheep ฯลฯ 
 

โดยภาพรวมจะเห็นไดช้ดัเจนวา่การแข่งขนัในธุรกิจลิขสิทธ์ิในประเทศไทยมีสูง แต่กย็งัมีช่องทางท่ีจะหารายไดจ้าก
ธุรกิจลิขสิทธ์ิ หากเรามีตวัการ์ตูนท่ีมีศกัยภาพ บวกกบัการทาํการตลาดท่ีชดัเจน แม่นยาํ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ตวั
การ์ตูนอยา่งต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ เพื่อทาํใหไ้ดรั้บการยอมรับ และสร้างความมัน่ใจในตวัการ์ตูนจากกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิต, 
เจา้ของผลิตภณัฑ ์ และหา้งสรรพสินคา้/หา้งคา้ปลีก ซึงน่ีกเ็ป็นส่วนสาํคญัท่ีช่วยสนบัสนุนส่งเสริมใหต้วัการ์ตูนเหล่านั้นเป็นท่ี
รู้จกัและนิยมมากข้ึนในหมู่ผูบ้ริโภคนัน่เอง 
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5. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทรัพยสิ์นหลกัท่ีกลุ่มบริษทัฯ ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ  2554 มีดงัน้ี 

5.1 ทรัพยสิ์นหมุนเวยีน 

5.1.1 ลูกหน้ีการคา้ 

ในการจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพ ์กลุ่มบริษทัฯ มีการใหสิ้นเช่ือโดยเฉล่ียเป็นระยะเวลา 90 วนั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
และ 2554 กลุ่มบริษทัฯ มียอดลูกหน้ีการคา้หลงัหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและค่าเผื่อสินคา้รับคืนจาํนวน 91.08 และ 103.10 ลา้น
บาท ตามลาํดบั ซ่ึงในปีดงักล่าวกลุ่มบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจาํนวน 5.07 และ 4.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดย
มีนโยบายคือ ประเมินเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของยอดขายในแต่ละเดือน ประกอบกบัการพิจารณาประวติัการชาํระหน้ี และการ
คาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีการตั้งค่าเผื่อสินคา้รับคืนในการขายพ็อค
เก็ตบุ๊คส์ ส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน และหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารต่างประเทศ   โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 มี
จาํนวน 10.49 และ 10.17 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงมีนโยบายคือ  กลุ่มบริษทัฯ จะตั้งค่าเผื่อสินคา้รับคืนโดยใชส้ัดส่วนร้อยละของ
จาํนวนสินคา้รับคืนในอดีตยอ้นหลงั 12 เดือนต่อจาํนวนสินคา้ท่ีขายทั้งหมด โดยลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯ เป็น
ลูกหน้ีการคา้ประเภทตวัแทนขาย หรือร้านหนงัสือขนาดใหญ่ท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีมานาน และมีการคา้ขายอยา่งสมํ่าเสมอ และ
กรณีท่ีเป็นลูกคา้ใหม่ บริษทัฯ ตอ้งใหต้วัแทนจาํหน่ายดงักล่าววางประกนัค่าสินคา้ตามนโยบายบริษทัฯ 

5.1.2 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัฯ คือ ส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง  ๆโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ  2554 กลุ่มบริษทัฯ   มีสินคา้
คงเหลือหลงัหกัค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั จาํนวน 68.79 และ 94.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงทางกลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาค่าเผื่อ
สินคา้ลา้สมยั จาํนวน 67.20 และ 60.12 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 49.42 และ 38.93 ของสินคา้คงเหลือ ตามลาํดบั 
โดยมีนโยบายคือ กลุ่มบริษทัฯ จะตั้งค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัในสัดส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีมีอายมุากกวา่ 1 ปีข้ึน
ไปและผลิตครบชุดแลว้ และของสินคา้คงเหลือท่ีมีอายมุากกวา่ 3 ปีข้ึนไปแต่ยงัผลิตไม่ครบชุด อยา่งไรก็ตาม   สินคา้ท่ีตั้งค่าเผื่อ
สินคา้ลา้สมยัแลว้ยงัสามารถจาํหน่ายไดต้ามปกติ  

5.2  ทรัพยสิ์นไม่หมุนเวยีน 

5.2.1 อุปกรณ์  

อุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัฯ ประกอบด้วย ส่วนปรับปรุงสินทรัพยท่ี์เช่า ยานพาหนะ เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์
สาํนกังาน  รวมถึงสินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 กลุ่มบริษทัฯ เป็นเจา้ของ
อุปกรณ์ท่ีมีมูลค่าสุทธิจาํนวน 5.13 และ 4.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีค่าเส่ือมราคาสะสมจาํนวน 9.15 และ 10.68 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ซ่ึงค่าเส่ือมราคาดงักล่าวคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณตามแต่ละสินทรัพยแ์ต่ละ
รายการเป็นเวลา 5 ปี นอกจากน้ี ทรัพยสิ์นดงักล่าวขา้งตน้ไม่ติดภาระผกูพนัใดๆ 

5.2.2 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ คือ ค่าลิขสิทธ์ิในการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์
ประเภทต่างๆ  และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
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ประเภททรัพยสิ์น 
มูลค่าบญัชีสุทธิ (ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 

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

รวม 27.23 38.98 

กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายการตดัจาํหน่ายค่าลิขสิทธ์ิโดยพิจารณาจากจาํนวนท่ีสูงกวา่ระหวา่งวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 3 
ปี ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียอายสุัญญาลิขสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัฯ และการคาํนวณตามจาํนวนเล่มของส่ือส่ิงพิมพท่ี์จาํหน่ายไดภ้ายใตส้ัญญา
ลิขสิทธ์ินั้น โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายเม่ือผลิตส่ิงพิมพเ์รียบร้อยแลว้ ในส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริษทัฯ ตดัจาํหน่ายโดยวธีิ
เส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัเป็นเจา้ของหวันิตยสารการ์ตูน “Boom” “Jiro” และ “Disney & Me” ซ่ึงไดมี้การจดทะเบียน
กบัสาํนกัหอสมุดแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรมเรียบร้อยแลว้ 

5.2.3 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554 บริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัยอ่ยคือ บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (“NED”)   
บริษทั เอ็นคูปอง จาํกดั(“N Coupon”) และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัคือ บริษทั เนชัน่ เอ็กมอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (“NEE”) 
รวมจาํนวน 3 บริษทั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท 

บริษทั ทุนชาํระแลว้ 
(ลา้นบาท) ผูล้งทุน สดัส่วนเงิน

ลงทุน(ร้อยละ) 
จาํนวนคณะกรรมการตวัแทน 
/ คณะกรรมการทั้งหมด 

มูลค่าเงินลงทุนดว้ยวธีิราคาทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

NED 41.25 บริษทัฯ 99.99 5/5 25.36 
N Coupon 1.00 บริษทัฯ 99.98 2/2 1.00 
NEE ก 50.00 บริษทัฯ 49.99 3/6 25.05 

รวม 51.41 
หมายเหตุ:  ก NEE  บนัทึกเงินลงทุนดว้ยวธีิราคาทุนเป็นสดัส่วนตามร้อยละของเงินลงทุน  

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ในอนาคต โดยพิจารณาจากปัจจยัหลกัๆ 
เช่น 

1) มีความเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจส่ือส่ิงพิมพท่ี์สามารถเอ้ือประโยชน์ (Synergy) ใหแ้ก่กลุ่มบริษทัฯ ได ้ 
2) ผลตอบแทนจากการลงทุน  
3) สถานะทางการเงินของบริษทัท่ีจะลงทุน  
4) ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 

อยา่งไรกต็าม โครงการลงทุนของบริษทัฯ ตอ้งผา่นการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผู้
ถือหุ้น ตามขอบเขตอาํนาจการอนุมติัท่ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้และตามกฎเกณฑต่์างๆ ของคณะกรรมการ กลต. และ/หรือ ตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี บริษทัฯ จะส่งผูแ้ทนบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ เขา้ร่วมบริหารงานและดูแลการ
ดาํเนินธุรกิจ ตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดม้อบหมาย โดยบุคคลนั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้ในทางธุรกิจ
กบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือกิจการร่วมคา้นั้นๆ 
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5.3 อาคารและสาํนกังาน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดท้าํสญัญาเช่าพื้นท่ีอาคารเพื่อใชใ้นการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 เช่าสาํหรับเป็นสาํนกังาน ท่ีอาคารเนชัน่ 1 ชั้นท่ี 3 ชั้นท่ี 4 บางส่วน และ ชั้นท่ี 11 จากบริษทั ช. ชนะอนนัตพาณิชย ์
จาํกดั รวมพื้นท่ีประมาณ 1,190.88 ตารางเมตร เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 30 เมษายน 2552 ถึงวนัท่ี 29 เมษายน 2554 
และบริษทัสามารถต่ออายไุดอี้ก 1 ปีภายใตเ้ง่ือนไขเดิม  บริษทัฯ ไดท้าํการต่อสัญญาเช่าพื้นท่ีสาํนกังานท่ีจะหมดใน
ปี  2555  โดยทาํการยา้ยสาํนกังานจากอาคารเนชัน่  1  มาท่ี อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น  29   เลขท่ี  1858/123-124 
ถนนบางนา-ตราด กรุงเทพฯ รวมพื้นท่ีประมาณ 735.93 ตารางเมตร ระยะเวลาการเช่า 2 ปี  และสามารถต่อสัญญา
เช่าเพิ่มไดอี้ก 3 ปี +3+3 

 เช่าสาํหรับเป็นคลงัสินคา้ อาคารเลขท่ี 42/8 ถนนบางนา-ตราด กม. 4 หมู่ 10 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ จาก
บริษทั โชติชยัวรกุล จาํกดั ซ่ึงมีพื้นท่ีประมาณ 1,800 ตารางเมตร เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 และสามารถขอต่อสญัญาเช่าได ้

 เช่าสาํหรับเป็นคลงัสินคา้ อาคารเลขท่ี 69/10-11 หมู่ท่ี 2 ซอยวดัหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตาํบลบางแกว้ อาํเภอ
บางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ จากบริษทั สานณรงค ์จาํกดั  ซ่ึงมีพื้นท่ีประมาณ 1,360 ตารางเมตร เป็นเวลา 3 ปี 
ตั้งแต่วนัท่ี 10 กนัยายน 2554 ถึงวนัท่ี 9 กนัยายน 2557 และสามารถขอต่อสญัญาเช่าได ้

 



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 

 43 

6.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 - ไม่มี - 
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7. โครงสร้างเงนิทุน 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท  
(1) ทุน 
บริษทัมีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 85,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 85,000,000 หุน้  มูลค่าท่ี 

ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ จาํนวน 85,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 85,000,000 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท   
  7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุน้ 10 รายแรก และสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน  6 กมุภาพนัธ์  2555  
ลาํดบั กลุ่มผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นทีถ่ือ ร้อยละ

1 บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 66,694,076 78.46%
2 นายเชาวร์  โลห์สถาพรพิพิธ 1,816,100 2.14%
3 นางศิริวรรณ  จึงธีรพานิช 1,200,000 1.41%
4 นางสาวสุทธาพฒัน์  อมรเรืองตระกลู 1,000,000 1.18%
5 นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ 768,424 0.90%
6 พ.อ. ยรรยง  ภทัรเลาหะ 189,568 0.22%
7 นางสุปรีดา  ศรีศุภรพนัธ์ 170,000 0.20%
8 นางธนนณฐัฐ ์ ติณณาวมิุตจิต 159,000 0.19%
9 นายมงคล  ชาญไพบูลยรั์ตน์ 153,500 0.18%

10 นายเอกวฒิุ  เน่ืองจาํนงค์ 126,315 0.15%
อ่ืน ๆ 12,723,017 14.97%
รวม 85,000,000 100.00%  

หมายเหตุ 

 กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัและออกเสียงไปในทางเดียวกนัไดแ้ก่  บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป  ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ   ซ่ึงมีนายสุทธิชยั แซ่หยุน่ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัอีก 1 ราย  นัง่ดาํรงตาํแหน่ง
เป็นประธานกรรมการและกรรมการบริหาร   

 ประเภทผูถื้อหุน้ 
ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ จํานวนราย จํานวนหุ้น ร้อยละ 
สญัชาติไทย 1,013 84,859,173 99.83 
ผูถื้อหุน้ต่างชาติ 9 140,827 0.17 
รวมทั้งส้ิน 1,022 85,000,000 100.00 
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   7.3 นโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษทัและบริษัทย่อย 

ในกรณีปกติท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไม่มีความจาํเป็นในการใชเ้งินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการและมีกระแสเงินสดเพียงพอ 
กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสาํหรับบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิของแต่ละบริษทั 
(ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั) หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นและเหมาะสม ทั้งน้ี 
อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได ้โดยข้ึนอยูก่บัความจาํเป็นและความเหมาะสมภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการดาํเนินการ
ดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูก
นาํเสนอเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัให้
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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8. การจัดการ 

โครงสร้างการจดัการ ณ กมุภาพนัธ์  2555 

กรรมการผู้จดัการ

(น.ส. นนัทพร วงษ์เชษฐา )

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

สํานกัตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้ อํานวยการ

 (นางเกษรี กาญจนะวณิชย์ )

ฝ่ายบรรณาธิการ                             
พ็อกเก็ตบุ๊คส์และหนงัสือสําหรับ

เดก็และเยาวชน

รองกรรมการผู้ อํานวยการ

(นายศิวะพร  ชมสวุรรณ)

ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายธรุกิจส่ือใหม่ ฝ่ายคลงัสินค้า ฝ่ายส่ิงพิมพ์ต่างประเทศ
ฝ่ายบญัชีและการเงิน

(นางสาวบญุพา แซ่เบ๊)
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8.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  

โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

คณะกรรมการบริษัท 
ณ เดือนมีนาคม  2555 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดงัน้ี 
ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 
1.   นายธนะชยั   สนัติชยักลู ประธานกรรมการ 
2.   นางเกษรี   กาญจนะวณิชย ์ กรรมการ 
3.   นางสาวนนัทพร วงษเ์ชษฐา กรรมการ 
4.   นายเสริมสิน  สมะลาภา กรรมการ 
5.   นางสาวมธัยา  โอสถานนท ์
6.   นายพนา    จนัทรวโิรจน ์

กรรมการ 
กรรมการ 

7.   นายสมศกัด์ิ  เชียร์  จิระนคร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8.   นายกรีธา  มติธนวรุิฬห์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9.   นายสุธีร์   จินตนานฤมิตร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

   โดยมี นางนงนุช พุม่ผล เป็นเลขานุการบริษทั      
 กรรมการบริษทั ไดผ้า่นหลกัสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยครบทุกท่านแลว้  
 หมายเหตุ :  นายสาคร สุขศรีวงศ ์ กรรมการอิสระ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์  
2555  ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนของกระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระมาดาํรงตาํแหน่งแทน  

การถือครองหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทัฯ ณ ปี  2554 และ  2553 ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และผูถื้อหุน้ท่ีอยูภ่ายใตม้าตราดงักล่าวดงัน้ี 
  
       ช่ือ-นามสกลุ 

 จาํนวนหุน้   
         หมายเหตุ 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2553 จาํนวนหุน้เพิ่ม(ลด) 

ระหวา่งปี (หุน้) 
1. นายธนะชยั    สนัติชยักลู 16,209 16,209 - รวมการถือหุน้ของคู่สมรส 
2. นางเกษรี  กาญจนะวณิชย ์ 1,214 1,214 -  
3. นางสาวนนัทพร วงษเ์ชษฐา - - -  
4. นายเสริมสิน  สมะลาภา - - -  
5. นางสาวมธัยา  โอสถานนท ์ - - -  
6. นายพนา  จนัทรวโิรจน์ - - -  
7. นายสมศกัด์ิ  เชียร์ จิระนคร - - -  
8. นายสุธีร์  จินตนานฤมิตร - - -  
9. นายกรีธา  มติธนวรุิฬห์ - - -  
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กรรมการผู้มีอาํนาจผูกพนัตามหนังสือรับรองบริษัทฯ 

นายธนะชยั  สนัติชยักลู หรือ นางสาวมธัยา  โอสถานนท ์ คนใดคนหน่ึงลงนามร่วมกบันางเกษรี   กาญจนะวณิชย ์หรือ นางสาว
นนัทพร  วงษเ์ชษฐา  คนใดคนหน่ึง รวมเป็นสองคนพร้อมประทบัตราบริษทั   

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

1. กรรมการตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั  

2. ทาํหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสําคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั เช่น วิสัยทศัน์และภารกิจ กลยุทธ์ 
เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกาํกบั ควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ใหฝ่้าย
จดัการดาํเนินงานตามนโยบายและแผนงานท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงสุดใหแ้ก่กิจการและความมัง่คัง่สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) 

3. จดัให้มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้ความเห็นชอบนโยบายดงักล่าว พร้อมทบทวน
นโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.  ส่งเสริมใหจ้ดัทาํจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจถึงมาตรฐานดา้น
จริยธรรม ท่ีบริษทัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามใหมี้การปฏิบติัตามจริยธรรมดงักล่าวอยา่งจริงจงั 

5.  พิจารณาเร่ืองความขดัแยง้ของผลประโยชน์ อยา่งรอบคอบ พิจารณาการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ 
โดยมีแนวทางท่ีชดัเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั สาํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไม่มี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ พร้อมทั้งกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัขั้นตอนการดาํเนินการและการเปิดเผย
ขอ้มูลของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐาน และโปร่งใส  

6. จดัใหมี้ระบบการควบคุมดา้นการดาํเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบและนโยบาย และ
จดัให้มีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี เป็นผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดงักล่าว 
และมีการทบทวนระบบต่าง ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 

7. กาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองคก์ร โดยให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้
ปฏิบติัตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจาํ จดัให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพ 
ของการจดัการความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ และในทุก ๆระยะเวลาท่ีพบวา่ระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลงภายในทิศทางท่ี
กาํหนด ตลอดจนใหค้วามสาํคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการผดิปกติต่าง ๆ 

8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใด เพื่อทาํหนา้ท่ีช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารงานของบริษทั ในเร่ืองท่ีเป็น
สาระสําคญัภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งประเมินผลการปฏิบติังานและกาํหนดค่าตอบแทนของ
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว หรือมอบอํานาจเพื่อให้คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอาํนาจนั้น ๆ ได ้

ทั้งน้ีการมอบอาํนาจแก่คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดดงักล่าวขา้งตน้จะไม่รวมถึงการมอบอาํนาจท่ีทาํใหค้ณะอนุกรรมการ
หรือบุคคลดงักล่าว หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดงักล่าว สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะทาํข้ึนกบับริษทัฯ หรือบริษทั
ย่อย รวมทั้งกาํหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือ
จาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทัฯ เพื่อให้สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ 
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ตลาดหลักทรัพยฯ์ ในกรณีท่ีการดาํเนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการท่านใดหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามประกาศ
สาํนกังาน กลต. และ/หรือ      ตลาดหลกัทรัพยฯ์)     มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กรรมการและบุคคล
ท่ีอาจมีความขดัแยง้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออาํนาจอนุมติัการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าว 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณามอบอาํนาจให้แก่คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดดงักล่าวขา้งตน้ในการทาํ
ธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานและการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ โดยไดมี้การกาํหนดขอบเขตและวงเงินในแต่ละ
ระดบัอยา่งชดัเจน ทั้งน้ี ไม่มีการมอบอาํนาจในลกัษณะไม่จาํกดัวงเงินแต่อยา่งใด 

9. จดัทาํรายงานคณะกรรมการประจาํปี และรับผิดชอบต่อการจดัทาํและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและ
ผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา เพื่อนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระทั้งหมด 3 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

1. นายสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายกรีธา มติธนวรุิฬห์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: นายสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร และนาย กรีธา มติธนวรุิฬห์ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของ
บริษทัฯ 

โดยมี นางนงนุช พุม่ผล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจาํปี) ท่ีถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัอยา่ง
เพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. สอบทานใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย     
เลิกจา้ง หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการประเมินความเส่ียง การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
4. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  
5. พิจารณาคดัเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั ประสานงานกบั

ผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ในการดาํเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาท่ีพบระหว่างการ
ตรวจสอบ และประเด็นท่ีผูส้อบบญัชีเห็นว่าเป็นสาระสาํคญั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้
ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือ รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลในการเขา้ทาํรายงานดงักล่าวอยา่งถูกตอ้งครบถว้น  
ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
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7. จดัทาํรายงานผลการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายงานท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นชอบหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
 รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

ในการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวขา้งต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรงและ
คณะกรรมการของบริษทัยงัคงมีความรับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีสอดส่องดูแล   ฝ่ายจดัการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อการจดัเตรียมงบการเงินของบริษทั
และผูส้อบบญัชีภายนอกมีหน้าท่ีตรวจสอบงบการเงินดงักล่าว    คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบ
ร่วมกนัว่าฝ่ายจดัการ  ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลาตลอดจนขอ้มูลความรู้เร่ืองบญัชี  การ
ตรวจสอบ  ระบบควบคุมภายในและกระบวนการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัมากกวา่คณะกรรมการตรวจสอบ    ฉะนั้น
บทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ไดใ้หป้ระกนัเป็นพิเศษในงบการเงินและขอ้มูลการเงินท่ีบริษทันาํเสนอ
ใหก้บัผูถื้อหุน้และบุคคลอ่ืนๆ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการแกไ้ข เปล่ียนแปลง นิยามและคุณสมบติัของกรรมการอิสระ และคุณสมบติั 
ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์ของสาํนกังาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ บทบญัญติัของกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระ  คือ  กรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการกิจการของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม มีความเป็นอิสระจาก     
ผูถื้อหุน้ใหญ่ และ ผูบ้ริหารของบริษทั ไม่มีความสมัพนัธ์อนัอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน 

ทั้งน้ีนิยามกรรมการอิสระของบริษทัเท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของสาํนกังาน กลต.และตลาดหลกัทรัพย ์ฯ 
กรรมการอิสระของบริษทัฯ มีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งตาม
มาตรา 258 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์องกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง ท่ีปรึกษาดา้นอ่ืนใดท่ีไดรั้บผลตอบแทนประจาํ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการ
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แต่งตั้ง ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วน
ราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  

3. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางการคา้ ทางธุรกิจ ส่วนไดเ้สียทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ 
ในการบริหารจดัการ ทั้งในทางตรงหรือทางออ้มกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้
มีอาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 
ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

4. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่ นอ้งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

5. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่ทาํการเป็นตวัแทนอยา่งเปิดเผยหรืออยา่งไม่เปิดเผยของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ใดซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผูถื้อหุน้ใดของบริษทั 

6. กรรมการอิสระจะตอ้งทาํหนา้ท่ีและใชว้ิจารณญาณของตน โดยไม่ไดรั้บอิทธิพลจากกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือญาติ 

7. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั  ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของนิติบุคคลท่ี
เป็นสํานกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้ง  

8. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจาก บริษทัฯ บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี  ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ
เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้ห้บริการทาง
วชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

9. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

10.  กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของ
บริษทั 

ทั้งน้ี กรรมการอิสระตอ้งเป็นผูท่ี้ผา่นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุน้ 
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คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554  คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด  4 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

นายธนะชยั สนัติชยักลู ประธานกรรมการบริหาร 

นางเกษรี กาญจนะวณิชย ์ กรรมการบริหาร 

นางสาวนนัทพร  วงษเ์ชษฐา กรรมการบริหาร 

นางสาวมธัยา  โอสถานนท ์ กรรมการบริหาร 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามปกติธุระ

และงานบริหารของบริษทัฯ กาํหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอาํนาจการบริหารต่าง ๆ ของ
บริษทัฯ หลกัเกณฑใ์นการดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ และแนวนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั  เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัพิจารณาและอนุมติัและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการ
ตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามนโยบายท่ีคณะกรรมการกาํหนด โดยสรุปอาํนาจหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบท่ีสาํคญัไดด้งัน้ี  
1. ควบคุมดูแลกิจการ และกาํหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ดาํเนินการตามนโยบายและเป้าหมายของ

คณะกรรมการบริษัท รวมทั้ งนําเสนอนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ ทิศทางในการดําเนินธุรกิจและแผนงานให้
คณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

2. พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอาํนาจกาํหนดการบริหารจดัการ โครงสร้างเงินเดือนของบริษทัฯ รวมถึงการคดัเลือก  การ
ฝึกอบรม การแต่งตั้ง การวา่จา้ง การโยกยา้ย การกาํหนดเงินค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผูบ้ริหาร และการเลิก
จา้งพนกังานของบริษทัฯ โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผูอ้าํนวยการของบริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจแทนบริษทัฯ ในการลง
นามในสญัญาจา้งแรงงาน 

 3. พิจารณาอนุมติัการดาํเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ เช่น การจดัซ้ือสินคา้ การจดัซ้ือลิขสิทธ์ิ การลงทุนใน
สินทรัพย ์การทาํธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคาร/ สถาบนัการเงิน ในเร่ืองการเปิดบญัชี การให้กูย้ืมเงิน การกูย้ืมเงิน การ
จดัหาวงเงินสินเช่ือ จาํนาํ จาํนอง คํ้ าประกนั และอ่ืนๆ รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใดๆ เพื่อการ
ดาํเนินงานตามปกติธุรกิจ ตามระเบียบอาํนาจอนุมติัและสัง่การท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ อนุมติัแลว้ 

4. กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ  และหลกัในการดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั และให้มีอาํนาจควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ  แผนธุรกิจ  และกลยทุธ์ทาง
ธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแลว้ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

5. มีอาํนาจดาํเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามธุรกิจ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎหมาย  เง่ือนไข       
กฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั เวน้แต่รายการท่ีคณะกรรมการบริหาร อาจมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษทัหรือบริษทัย่อย  ซ่ึงจะกระทาํได้ต่อเม่ือได้รับมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัท่ีมี
กรรมการอิสระเขา้ประชุมดว้ยเท่านั้น  ส่วนรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของ
บริษทัใหเ้ป็นไปตามระเบียบวธีิปฏิบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ละ กลต.กาํหนด 
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6. พิจารณาผลกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจาํปี เพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

7.    พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี การไดรั้บมอบหมายอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้ ตอ้งไม่
มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอํานาจจากคณะ
กรรมการบริหาร สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผล
ประ โยชน์อ่ืนใด  ตามท่ีทาง กลต. กาํหนด กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัไว ้  

อย่างไรก็ดี  การอนุมติัรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวจะตอ้งดาํเนินการตามประกาศของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. เร่ืองหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยง
กนัของบริษทัจดทะเบียน 

ทั้งน้ี กรรมการบริหารของบริษทัฯ อาจไดรั้บการแต่งตั้ง หรือถอดถอนโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ของบริษทัฯ 

ผูบ้ริหาร (ตามคาํนิยามของสาํนกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554  ผูบ้ริหารประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ี
บริหารทั้งหมด 6 ท่าน 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

นางเกษรี กาญจนะวณิชย ์ กรรมการผูอ้าํนวยการ 
นายศิวะพร  ชมสุวรรณ รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
นางสาวนนัทพร วงษเ์ชษฐา กรรมการผูจ้ดัการ, รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายบรรณาธิการหนงัสือ 

พอ็คเกต็บุ๊คส์ 
นางสาวไพรินทร์  นิธิพานิช ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายขายโฆษณาและกิจกรรมพิเศษ  
นางสาวปัญญลกัษณ์  อุดมเลิศประเสริฐ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการอาวโุส  ฝ่ายดิจิตอลมีเดีย 
นางสาวบุญพา  แซ่เบ๊ ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 
การถือครองหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหารระดบัสูง ในปี  2554 และ  2553  ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และผูถื้อหุน้ท่ีอยูภ่ายใตม้าตราดงักล่าวดงัน้ี 
  
       ช่ือ-นามสกลุ 

 จาํนวนหุน้   
หมายเหตุ 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2553 จํานวนหุ้นเพิ่ม(ลด) 

ระหวา่งปี (หุน้) 
นางเกษรี กาญจนะวณิชย ์ 1,214 1,214 -  
นายศิวะพร  ชมสุวรรณ - - -  
นางสาวนนัทพร วงษเ์ชษฐา - - -  
นางสาวไพรินทร์   นิธิพานิช - - -  
นางสาวปัญญลกัษณ์  อุดมเลิศประเสริฐ - - -  
นางสาวบุญพา  แซ่เบ๊ - - -  
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ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการผูอ้าํนวยการ 

1. ควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจาํวนัของบริษทัฯ 
2. ดาํเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดาํเนินงานและงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ 
3. เป็นผูรั้บมอบอาํนาจของบริษทัฯ ในการบริหารกิจการของบริษทัฯ ให้เป็นตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ 

ขอ้กาํหนด คาํสั่ง มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ทุก
ประการ 

4. มีอาํนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทาํงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจดัการท่ีดี และโปร่งใส และให้มี
อาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนได ้โดยการมอบอาํนาจช่วง และ/
หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามหนังสือมอบอาํนาจ และ/หรือให้เป็นไปตาม
ระเบียบอาํนาจอนุมติัและสัง่การท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ อนุมติัแลว้ 

5. กาํหนดภารกิจ วตัถุประสงค ์แนวทาง นโยบายของบริษทัฯ รวมถึงการสั่งการและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานโดยรวม เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน 

6. ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ และมีหนา้ท่ีรายงานผลการดาํเนินงาน การบริหารจดัการ 
ความคืบหนา้ในการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั 

7. มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการใช้จ่ายเงินในการดาํเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทั แต่ละรายการ ท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบ
อาํนาจอนุมติัและสัง่การท่ีคณะกรรมการของบริษทัอนุมติัแลว้ 

8. พิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํสัญญาเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั โดยแต่ละรายการท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบอาํนาจ
อนุมติัและสัง่การท่ีคณะกรรมการของบริษทัอนุมติัแลว้ 

9. มีอาํนาจพิจารณาวา่จา้งพนกังาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกยา้ยขา้มสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพน้จากการ
เป็นพนักงาน กาํหนดอตัราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวสัดิการ เก่ียวกบัพนักงานของบริษทัฯ ตามกรอบ
นโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทักาํหนด 

10. มีอาํนาจ ออกคาํสั่ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ
เพื่อรักษาระเบียบ วนิยั การทาํงานภายในองคก์ร 

11. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป 

ทั้งน้ี  การมอบหมายอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูอ้าํนวยการนั้น  จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ
หรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํให้กรรมการผูอ้าํนวยการหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการผูอ้าํนวยการ  สามารถอนุมติัรายการท่ีตน
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการกาํหนดขอบเขตชดัเจน 

กรรมการผูอ้าํนวยการของบริษทัฯ อาจะไดรั้บการแต่งตั้งหรือถอดถอนโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯ 
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อาํนาจอนุมัติวงเงนิ 

ประเภทธุรกรรม 
อาํนาจอนุมัต ิ

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

8.2 การสรรหากรรมการ 

ปัจจุบนับริษทัฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ 
โดยคณะกรรมการบริษทัจะทาํหนา้ท่ีสรรหาและคดัเลือกกรรมการเพื่อนาํเสนอรายช่ือต่อผูถื้อหุ้น โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ 
อาทิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ และต้องเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ กลต. และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการเลือกตั้ง
กรรมการของบริษทัจะกระทาํโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 
(ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูเ่ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้ง

บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง ใหก้รรมการจาํนวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดตอ้งออก
จากตาํแหน่ง โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งก่อน อยา่งไรก็ดี กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งแลว้
อาจไดรั้บเลือกเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกกไ็ด ้

นอกจากน้ีบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  รายเดียว หรือหลายรายรวมกนั ซ่ึงถือหุน้ของบริษทัฯ เป็นเวลาต่อเน่ือง 
และตอ้งถือหุน้ในวนัท่ีเสนอช่ือกรรมการ  พร้อมเอกสารรับรองการถือครองหลกัทรัพยจ์ากบริษทัฯ  เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการได ้ โดยเสนอช่ือผา่นประธานกรรมการ ล่วงหนา้ 3 เดือนก่อนวนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ พร้อม
ขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัจะทาํหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการบริษทั 
โดยไดพ้ิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั หรือพิจารณาจากกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่  
อยา่งไรกต็ามการแต่งตั้งกรรมการใหม่จะตอ้งผา่นการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 
และคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยูด่ว้ย นอกจากน้ีการแต่งตั้งกรรมการจะตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
ทั้งน้ีขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี  

(ก)  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง  
(ข)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูเ่ลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
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(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี 
      หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน 
      จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง ใหก้รรมการจาํนวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการบริษทัทั้งหมด ตอ้งออก

จากตาํแหน่ง โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งก่อน อยา่งไรก็ตาม กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่ง
แลว้อาจไดรั้บเลือกเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกกไ็ด ้
 
8.3 การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

หลกัเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร บริษทัได้พิจารณาความเหมาะสมและความ
รับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร ตามประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี สภาพแวดลอ้ม สภาวะเศรษฐกิจ และสอดคลอ้งเปรียบเทียบ
ไดก้บับริษทัในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระท่ีทาํหนา้ท่ีประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระท่ีทาํหนา้ท่ีกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร เป็นรายปีโดยไม่มีค่าตอบแทน
ในรูปแบบอ่ืน  สําหรับปี 2554 ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในอตัราเดียวกนักบัประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จะไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราเดียวกนักบักรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร  อน่ึง ค่าตอบแทนกรรมการ ไดผ้า่น
การอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปี 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูป้ระเมินผลงานของกรรมการผูอ้าํนวยการเป็นประจาํทุกปี เพื่อนาํไปใชใ้นการพิจารณากาํหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการผูอ้าํนวยการ โดยใช้บรรทดัฐานท่ีได้ตกลงกันล่วงหน้า กบักรรมการผูอ้าํนวยการ ตามเกณฑ์ท่ีเป็น
รูปธรรม ซ่ึงรวมถึงผลการปฏิบติังานทางการเงิน ผลการปฏิบติังานตามวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ในระยะยาวและการพฒันาผูบ้ริหาร  

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดับสูง เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการกาํหนด ระดบัค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน 
สวสัดิการ และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว บริษทัฯจะพิจารณาให้ สอดคลอ้งกบัผลงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารแต่ละคน 
 
การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 

ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อการปฏิบติังาน การแนะนาํลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงใหม่ 

-  คณะกรรมการจะส่งเสริม และอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั ในระบบการกาํกบัดูแลกิจการ และการบริหารความเส่ียงของบริษทั เพื่อใหมี้การปรับปรุง
การปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

-  คณะกรรมการจะส่งเสริมให้มีการจัดทาํแผนการพฒันาผูบ้ริหารและแผนการสืบทอดงาน  และให้กรรมการ
ผูอ้าํนวยการรายงานต่อคณะกรรมการเป็นประจาํ 
 
8.3.1 ค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปี 2554 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัท่ีเป็นตวัเงิน 
 บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส โดยไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนในรูปอ่ืน 
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 กรรมการบริษทัมีจาํนวนทั้งส้ิน  9 คน แบ่งเป็นกรรมการท่ีมีฐานะเป็นพนักงานบริษทัและบริษทัในเครือ  5 คน
กรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการภายนอกท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร  1 คน  โดยในปี 2554  บริษทัจ่ายค่าตอบแทนให้กบัประธาน
กรรมการบริษทัในอตัราเดียวกนักบัประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราเดียวกบั
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร และกาํหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส  โดยแยกการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลดงัน้ี  

 
กรรมการ 

(หน่วย : บาท) 
2554 2553 

ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
1. นายธนะชยั  สนัติชยักลู 400,000 - - - 
2. นายสาคร  สุขศรีวงศ ์ 200,000 - 200,000 - 
3. นางเกษรี  กาญจนะวณิชย ์ 200,000 - - - 
4. นางสาวนนัทพร  วงษเ์ชษฐา 200,000 - - - 
5. นางสาวมธัยา  โอสถานนท ์ 200,000 - - - 
6. นายพนา  จนัทรวโิรจน์ 200,000    
7. นายธงชยั  บุญศฤงคารนนท ์ 200,000    
8. นายสมศกัด์ิ  เชียร์ จิระนคร  400,000 - 400,000 - 
9. นายกรีธา   มติธนวรุิฬห์   300,000 - 300,000 - 
10. นายสุธีร์   จินตนานฤมิตร  300,000 - 300,000 - 
รวม 2,600,000 - 1,200,000 - 
    

(ข) ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  
   - ไม่มี - 

8.3.2 ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดบัสูงของบริษัท สําหรับ ปี 2554 
(ก) ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน โบนสัและค่าพาหนะแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 
กรรมการในฐานะพนกังานบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงจาํนวนรวม 5 ท่าน ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือนโบนสัและ

ค่าพาหนะ ในปี 2554 เป็นจาํนวน 9,765,718  ลา้นบาท   

     (ข) ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 

บริษทัให้เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพของกรรมการท่ีอยูใ่นฐานะเป็นพนกังานของบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง
รวม  5 ท่าน ในปี 2554 รวม  0.50 ลา้นบาท 
 
8.4  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัมีนโยบายและวธีิการในการดูแลกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทั  ในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช ้ดงัน้ี 
1. กรรมการ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ จะรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในกลุ่มบริษทัฯ 

เป็นความลบั เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
2. กรรมการ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และพนกังานของบริษทัฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของกลุ่ม

บริษทัฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น ไม่ว่าทางตรง  หรือทางอ้อม โดยไม่คาํนึงว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์ดงักล่าวหรือไม่ 
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3. กรรมการ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ จะไม่ขาย ซ้ือ โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ   โดย
ขอ้มูลท่ีเป็นความลบั    และ/หรือขอ้มูล ภายในของกลุ่มบริษทัฯ  และ/หรือการเขา้ทาํรายการใด ๆ โดยขอ้มูลท่ีเป็นความลบั 
และ/หรือ ขอ้มูลภายในกลุ่มบริษทัฯ ในทางท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษทัฯ ไม่ว่าทางตรง หรือ ทางอ้อม 
ขอ้กาํหนดน้ียงัครอบคลุมไปถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และพนกังานของ
กลุ่มบริษทัฯ 

4. ภายหลงัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ ผูท่ี้รับผดิชอบต่อการดาํเนินงาน 
ผูส้อบบญัชี เจา้หนา้ท่ี หรือพนกังานของกลุ่มบริษทัฯท่ีซ้ือหรือขาย เสนอซ้ือ หรือ เสนอขาย หรือเช้ือเชิญใหบุ้คคลอ่ืนซ้ือ ขาย 
หรือ เสนอซ้ือ หรือ เสนอขาย หุน้ของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีเป็นการหาประโยชน์จากบุคคลอ่ืน  โดยการใชข้อ้มูลภายในของ
กลุ่มบริษทัฯ  ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากการใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีในการทาํใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงในราคาหุน้ของบริษทัฯ ไม่วา่การกระทาํดงักล่าว จะทาํไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลนั้นเอง หรือบุคคลอ่ืนกต็าม   
หรือการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะทาํใหบุ้คคลผูน้ั้น      ไดรั้บการพิจารณาจากบุคคลผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํดงักล่าว 
บุคคลผูน้ั้นมีความผดิตามกฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชข้อ้มูลภายในอนัเน่ืองมาจากการละเมิดดงักล่าว 

 
 ทั้งน้ี   กรรมการ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในของกลุ่ม
บริษทัฯ จะไม่ทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงระยะ เวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 
 
8.5 บุคลากร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 กลุ่มบริษทัมีพนกังานรวมทั้งหมด 143 คน โดยมีผลตอบแทนของพนกังานของบริษทั ในปี 
2554 ซ่ึงแบ่งเป็นเงินเดือนและโบนสั เท่ากบั 40.58 ลา้นบาท ในส่วนของเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพของบริษทัเท่ากบั 1.75
ลา้นบาท   

บริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา  
 

นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 1.การจา้งงานและบรรจุพนกังาน บริษทัมีนโยบายจา้งงานและบรรจุพนกังานตามความจาํเป็นและความเหมาะสมของ
งาน โดยพนกังานท่ีไดรั้บการว่าจา้งและบรรจุตอ้งมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถเหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน และมี
คุณสมบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กรณีท่ีตาํแหน่งงานว่าง บริษทัจะให้โอกาส และพิจารณาคดัเลือกพนักงานของ
บริษทัท่ีมีอยู่ให้ดาํรงตาํแหน่งท่ีว่างนั้นเสียก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษทัได้แลว้ จึงจะดาํเนินการ
กระบวนการสรรหาและวา่จา้งบรรจุบุคคลภายนอก  
 2.โครงสร้างสายการบงัคบับญัชาและการแบ่งส่วนงาน บริษทักาํหนดโครงสร้างสายการบงัคบับญัชา และการแบ่ง
ส่วนงานของบริษทั โดยมีขอบข่ายความรับผิดชอบของส่วนงาน และตาํแหน่งงานอยา่งชดัเจน และเหมาะสมกบัประเภทหรือ
ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 3.การบริหารค่าตอบแทน  
 3.1.เงินเดือนและค่าจา้ง บริษทับริหารเงินเดือนและค่าจา้งให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 
คุณวฒิุ ประสบการณ์ ระดบั ตาํแหน่ง หนา้ท่ีความรับผดิชอบ เทียบเคียงกบัอตัราเงินเดือนของบริษทัอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั
บริษทั  อตัราค่าจา้งแรงงานของตลาดในประเทศ และสถานการณ์ความจาํเป็นของบริษทั  
 3.2.ค่าตอบแทนอ่ืน บริษทัจะให้เงินตอบแทนพิเศษสําหรับการปฏิบติังานท่ีนอกเหนือจากการทาํงานปกติ เช่นค่า
ล่วงเวลา ค่าทาํงานวนัหยดุ เงินช่วยเหลือการปฏิบติังานตามกะ เงินช่วยเหลือปฏิบติังานเขา้เวร เขา้เวรกรณีฉุกเฉิน ตามความ
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เหมาะสมกบักรณี รวมทั้งเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบติังานนอกเขตงานประจาํทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในรูปเบ้ียเล้ียงเดินทาง และค่าท่ีพกั  
 4. สวสัดิการ บริษทัมีนโยบายท่ีจะดูแลให้พนักงานมีสุขภาพอนามยัท่ีดี เพื่อท่ีจะปฏิบติังานให้บริษทัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายของพนกังานโดยจดัให้มีสวสัดิการรักษาพยาบาลสําหรับพนกังาน และ
ครอบครัวพนักงานบางส่วน รวมทั้งสวสัดิการอ่ืนๆ ทั้งน้ีสวสัดิการท่ีพนักงานไดรั้บ บริษทัจะเทียบเคียงกบัอุตสาหกรรมใน
ลกัษณะเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนั หรือตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

 นอกจากน้ีบริษทัสนบัสนุนใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงเป็นลกัษณะแนวทางการ
ปฏิบติัของเครือเนชัน่ทั้งกลุ่ม เช่น กรรมการกองทุนสวสัดิการและเงินกูซ่ึ้งแบ่งตามหน่วยงาน  การจดัตั้งสหกรณ์ออมทรัพย ์
เนชัน่มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั การจดัตั้งชมรมกีฬา และสันทนาการดา้นต่างๆ  การมีคณะกรรมการลูกจา้ง ซ่ึงจะเป็นตวัแทนของ
พนกังานเขา้มาช่วยกลัน่กรองความตอ้งการและขอ้แนะนาํของพนกังาน ในเร่ืองการจดัสวสัดิการ และสถานประกอบการ และ
นาํเขา้หารือในท่ีประชุมกบัผูบ้ริหารของบริษทัเป็นประจาํ  รวมถึงการจดัตั้ง สหภาพแรงงานส่ือสารมวลชนไทย ตาม พรบ.
แรงงานสมัพนัธ์ 2518 เพื่อคุม้ครองผลประโยชน์เก่ียวกบัสภาพการจา้งงาน 
 5. สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน บริษทัมีนโยบายใหพ้นกังานทาํงานในบริษทัอยา่งมีความสุข ปลอดภยั ดงันั้นจึงไดจ้ดั
สถานท่ีทาํงาน อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ เคร่ืองแบบในการปฏิบติังาน ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน อีกทั้งจดัหาส่ิงอาํนวยความ
สะดวกต่างๆใหแ้ก่พนกังาน เช่น  ท่ีจอดรถ หอ้งพยาบาล    
 6. การพฒันาพนกังาน บริษทัมีนโยบายส่งเสริมพฒันาพนกังานให้มีความรู้ ทกัษะ และทศันคติเก่ียวกบังาน เป็นไป
ตามความสามารถท่ีตาํแหน่งงานนั้นๆตอ้งการ โดยมีแนวทางในการพฒันาท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ ส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มพูน
ความรู้ใหต้วัเองโดยผา่นส่ืออิเลคทรอนิคส์ต่างๆ  การจดัอบรมสัมมนาโดยวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถจากภายนอกองคก์ร  
การฝึกอบรมจากผูมี้ประสบการณ์ในองคก์ร การสอนงานโดยหวัหนา้งาน(Coaching)การเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริง (On the 
Job Training) การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การถ่ายทอดความรู้ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน  และการเรียนรู้ร่วมกนั
ระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานตามแนวทาง Learning Organization  

 นอกจากน้ีบริษทัได้พยายามปรับกระบวนการทาํงานของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การทาํงานมีความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ  และจดัสรรพนกังานใหมี้โอกาสปฏิบติังานในส่วนงานท่ีพนกังานมีความรู้  ความชาํนาญในงานนั้น ๆ  เป็นอยา่งดี 
สอดคลอ้งกบัแผนการสืบทอดงานในทุกส่วนงาน 
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รายงานการปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการท่ีด ี 

คณะกรรมการบริษทั  เนชัน่  อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) เช่ือมัน่เป็นอยา่งยิง่ว่าระบบและการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จะทาํใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ช่วยสร้างความเช่ือมัน่และ
ความมัน่ใจต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ยกระดบัการดาํเนินงานอยา่งย ัง่ยนื และเป็นหวัใจสาํคญัท่ี
นาํไปสู่ความสาํเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีสาํคญัท่ีสุดของบริษทั ไดแ้ก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   

คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ท่ีสอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี code of 
best practices ของ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดและดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ปฏิบติัท่ีระบุไวอ้ยา่ง
เคร่งครัด และจะติดตามปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัเวลาและสถานการณ์ สอดคลอ้งกบัประโยชน์ และความคาดหวงัของผูถื้อหุน้อยู่
ตลอดเวลา และใหเ้ป็นท่ีเช่ือมัน่ของผูถื้อหุน้วา่ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ไดรั้บการดูแลอยา่งดี 

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัท่ีใชปั้จจุบนัเป็นนโยบายฉบบัท่ี 2 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
และประกาศใช ้คร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2551 และกาํหนดใหมี้การทบทวนเน้ือหาเป็นประจาํทุกปี เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี  2549 ของตลาดหลกัทรัพยฯ์   ในปี 2553  คณะกรรมการบริษทัฯ ได้
พิจารณาทบทวนนโยบายฯ เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2553 โดยประกาศใหพ้นกังานทุกระดบัทราบและถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด 
 
การส่ือสารนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการตระหนกัดีวา่ การดาํเนินการเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการนั้น เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ท่ีกาํหนดไว ้ ปัจจยัหลกัท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนการดาํเนินงานคือพนักงานทุกคนของบริษทัและบริษทัในกลุ่ม จึงไดป้ระกาศแจง้
พนกังาน และมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านเวบ็ไซตส่ื์อสารภายในองคก์ร รวมถึงฝ่ายบริหารไดติ้ดตามกาํกบัใหมี้การดาํเนินงานตาม
นโยบายในทุกดา้นอยา่งใกลชิ้ด นอกจากนั้นเพื่อสร้างความเขา้ใจกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มบริษทัไดเ้ผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีดงักล่าวผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อให้ประชาชนทัว่ไปและผูล้งทุนรับทราบดว้ยและหากผูถื้อหุ้น
ประสงค์จะขอรับนโยบายดงักล่าวเป็นเอกสาร สามารถติดต่อไดท่ี้ฝ่ายเลขานุการบริษทั โดยใชแ้บบฟอร์มขอรับเอกสารท่ีส่ง
พร้อมรายงานประจาํปี  ทั้งน้ีเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  
 
การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ  

ในปี 2554 เป็นปีแรกท่ีบริษทัเร่ิมเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดีตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  ผลการประเมินการจดัการประชุมสามญัประจาํปี 2554 อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม และผล
การประเมินการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทยของบริษทั อยูใ่นระดบัดี (4 ดาว)  

การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ในปี  2554  ของบริษทัฯ ไดค้รอบคลุมเน้ือหา 5 หมวด ไดแ้ก่  
1) สิทธิของผูถื้อหุน้   
2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั   
3) บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
4) การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส   
5) ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัตระหนกัดีวา่ ผูถื้อหุน้มีสิทธิในความเป็นเจา้ของโดยควบคุมบริษทัผา่นการแต่งตั้งคณะกรรมการใหท้าํหนา้ท่ีแทนตน
และมีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของบริษทั โดยกาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ บริษทัไดใ้ห้
ความสาํคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด  

บริษทัมีนโยบายปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั โดยตระหนกัถึงสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัอยา่งเพียงพอและ
ทนัเวลา ไดใ้หก้ารดูแลผูถื้อหุน้มากกวา่สิทธิท่ีกฎหมายกาํหนด จึงจดัใหมี้หน่วยงานผูล้งทุนสัมพนัธ์(Investor Relation)ทาํหนา้ท่ี
รับผิดชอบดูแล  ให้ข้อมูล  ตอบคําถามต่างๆ  และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆของบริษัทไว้ท่ี เว็บไซต ์
www.nine.co.th  เพื่อให้ขอ้มูลของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทัว่ไปทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้มูลสาํคญั
ล่าสุด จดหมายแจง้ข่าวสารถึงผูล้งทุน นดัพบปะนกัลงทุนเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ังตามกาํหนดการท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์
จดัเตรียม  รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็น ขอคาํอธิบาย หรือตั้งคาํถามใด ๆ ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั    

การประชุมผู้ถือหุ้น 

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

ในปี 2554 บริษทัฯจดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ข้ึน ในวนัท่ี  7 เมษายน 2554 ในการน้ีบริษทัไดม้อบใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย(์แห่งประเทศไทย)จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทัเป็นผูจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นการ
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมประมาณ 13 วนั และไดน้าํหนงัสือเชิญประชุมเผยแพร่ไวใ้นเวป็ไซดข์องบริษทั ทั้งภาษาไทยและองักฤษ  
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 1 เดือน เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดศึ้กษาขอ้มูลก่อนวนัประชุม  

 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ผูบ้ริหาร และผูส้อบ
บญัชีของบริษทัจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภุมิไชย จาํกดั เขา้ร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งได ้

 บริษทัไดเ้ผยแพร่จดหมายถึงผูถื้อหุ้นผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพยฯ์และทางเวบ็ไซต์ของบริษทั เพื่อเปิด
โอกาสให้ ผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีถือหุ้นในสัดส่วน 1 หุ้นข้ึนไป และถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองนับจากวนัท่ีถือหุ้น
จนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองการพิจารณาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  1 ปี  สามารถเสนอช่ือบุคคลเขา้เป็นกรรมการบริษทั 
ผ่านคณะกรรมการบริษทัได้ตั้งแต่ วนัท่ี 24 ธันวาคม 2553 ถึงวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2554 พร้อมขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการให้ความยินยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้น
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีคร้ังน้ีโดยเสนอ ผ่านทางเวบ็ไซต์
ของบริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี วนัท่ี 24 ธนัวาคม  2553  ถึงวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์  2554 ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด
เสนอเพิ่มวาระการประชุม 

 ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดร้ายงานผลการใชสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทั และสิทธิการเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั ใน
วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์  2554 
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 สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้จดัส่งคาํถามล่วงหนา้ ผ่านทาง
เวบ็ไซต์ ของบริษทัหรือทางโทรสาร 0-2338-3938  ตั้งแต่วนัท่ี 7  มีนาคม 2554 ถึงวนัท่ี  21 มีนาคม 2554  
เพื่อใหค้ณะกรรมการและฝ่ายบริหารไดร้วบรวมและเตรียมขอ้มูลเพื่อช้ีแจงต่อผูถื้อหุน้ในวนัประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้   ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอคาํถามล่วงหนา้เขา้มาแต่อยา่งใด   

 หนงัสือเชิญประชุมมีการใหข้อ้มูล วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม  ตลอดจนขอ้มูลสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมแก่ผูถื้อหุ้นอยา่งเพียงพอ  พร้อมรับทราบกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีใชใ้นการประชุม 
รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ  

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี บริษทัฯนาํเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัเป็น
ประจาํทุกปี  โดยนาํเสนอขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลเปรียบเทียบกบัปีก่อน รวมถึง
นโยบายและหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนเก่ียวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการใหผู้ถื้อหุน้รับทราบและพิจารณา  

 สําหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัไดเ้สนอให้มอบอาํนาจให้ กรรมการอิสระ 1 
ท่าน   ซ่ึงไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณาเป็นผูรั้บมอบอาํนาจเขา้ประชุมและลงคะแนนเสียงแทน 
โดยบริษทัฯไดแ้นบหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) ซ่ึงเป็นแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงไดเ้องในแต่ละวาระ ไปพร้อมหนงัสือนดัเชิญประชุม 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 บริษทัไดเ้สนอนายสมศกัด์ิ  เชียร์  จิระนคร  กรรมการอิสระและ 
 กรรมการตรวจสอบเป็นผูรั้บมอบอาํนาจ มีผูถื้อหุน้จาํนวน 39 ราย มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระท่ีบริษทัฯ 
 เสนอเป็นผูรั้บมอบอาํนาจใหอ้อกเสียงแทน  

 ก่อนเร่ิมการประชุม บริษทัไดช้ี้แจงกฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุม วิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน การใชบ้ตัร
ลงคะแนน ให้ท่ีประชุมรับทราบ และประธานฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถามและแสดงความคิดเห็น
อยา่งเปิดเผย กวา้งขวาง พร้อมใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ กรรมการบริหาร บางท่าน ไดต้อบคาํถามของ
ผูถื้อหุ้นทุกคาํถาม และไดบ้นัทึกสาระสาํคญัของคาํถาม คาํตอบ และขอ้สรุปเร่ืองนั้นๆในรายงานการประชุม
อยา่งครบถว้น   

 บริษทัไดใ้ชร้ะบบสารสนเทศแบบบาร์โคด้ มาใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและในการนบัคะแนนเสียง
ในการประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล และไดบ้นัทึกวิธีลงคะแนน วิธีนบัคะแนน มติท่ีประชุม โดยแยกเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
และงดออกเสียง ในรายงานการประชุมอยา่งครบถว้น 

 บริษทัไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงจดบนัทึกรายงานการประชุมและบนัทึกการออกเสียงรวมทั้งขอ้
ซักถามของผูถื้อหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
ภายในกาํหนด 14 วนั  รวมถึงเผยแพร่วีดีทศัน์  ภาพ และเสียงของการประชุม และรายงานการประชุมบน
เวบ็ไซตข์องบริษทั  
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

             คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการกาํกบัดูแลกิจการเป็นประจาํเพื่อใหส้ามารถสร้างความมัน่ใจวา่
การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกราย  ซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุน้รายยอ่ยและผูถื้อหุน้ต่างชาติมีความเท่าเทียมกนัและยติุธรรม และใหก้ระบวนการ
ดูแลผูถื้อหุน้ไม่มีความยุง่ยากหรือมีตน้ทุนสูงโดยไม่จาํเป็น  ผูถื้อหุน้มีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมในการตดัสินใจและไดรั้บทราบถึงผลของ
การตดัสินใจของบริษทัสาํหรับเหตุการณ์ท่ีสาํคญัตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้  บริษทัมีนโยบายท่ีจะรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกราย ไม่เพิ่มระเบียบวาระในท่ีประชุมหรือ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลสาํคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ และไม่ไดแ้จกเอกสารท่ีมีขอ้มูลสาํคญัเพิ่มเติม
ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้อยา่งกระทนัหนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลง
มติ  

 ผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจาํนวนหุน้ท่ีถืออยู ่ โดยหุน้แต่ละหุน้มีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง และ
ไม่มีหุน้ใดมีสิทธิพิเศษ 

 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นตั้งแต่  1 หุ้นข้ึนไป สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี  2554 รวมทั้ง
เสนอช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการระหว่างวนัท่ี 24 ธันวาคม 2553 – 4 กุมภาพนัธ์  2554  โดย
ประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทางของ ตลท.และบนเวบ็ไซต์ของบริษทั โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบติัท่ีชดัเจน 
โปร่งใส สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัเพิ่มเติมเร่ืองการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย  อยา่งไรก็ตามในปี  2554 ไม่มีผู ้
ถือหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงโดยการมอบฉนัทะใหก้บั
กรรมการอิสระ ซ่ึงไม่มีประเด็นเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เก่ียวกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี เป็นทางเลือกใหก้บัผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้ลงคะแนนเสียงได ้ และอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อ
หุน้สามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัได ้

 ไม่มีการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัร่วม หรือ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อยา่งเป็นสาระสาํคญั 

การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ กาํหนดนโยบายการป้องกนัไม่ให้กรรมการและผูบ้ริหารใชต้าํแหน่งหน้าท่ีเพื่อประโยชน์แก่ตนเองในทางท่ีมิ
ชอบ  ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้รายอ่ืน หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูถื้อหุน้โดยรวม ดงัน้ี 

 1. หา้มกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในไปเปิดเผยขอ้มูลแก่ 
      บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 2. หา้มซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนประกาศงบการเงิน   
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การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย     
คณะกรรมการบริษทักาํหนดแนวปฏิบติัใหก้รรมการของบริษทั บริษทัยอ่ย และผูบ้ริหาร เปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียของ 

ตนและผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้ง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2551 เพื่อความโปร่งใส
และป้องกนัปัญหาการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยต่์อสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยฯ์ และตลาดหลักทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการซ้ือขาย โอน หรือ รับโอน
หลกัทรัพยภ์ายใน  3 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยต่์อ ก.ล.ต.  อีกทั้งกาํหนดให้ คณะกรรมการและผูบ้ริหารรายงาน
ขอ้มูลแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี 
ทจ. 2/2552 ซ่ึงบริษทัไดป้ระกาศใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม  2552 ดงัน้ี 
 1.กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร จะตอ้งจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจาํ 
ทุกปี    และเลขานุการบริษทั เป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนไดเ้สียของ  กรรมการ ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้ง และดูแลใหข้อ้มูลนั้น
เป็นปัจจุบนัเสมอ พร้อมสาํหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเม่ือคณะกรรมการตอ้งพิจารณาธุรกรรมระหวา่งบริษทั กบักรรมการ 
และหรือ ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
 2.ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลรายงานการเปล่ียนแปลงทนัที และส่งรายงานภายใน 7 วนั นบัแต่มีการเปล่ียนแปลง 

3. ใหเ้ลขานุการบริษทัจดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน   
    7 วนั ทาํการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 
ในปี2554 มีการรายงานทั้งส้ิน1คร้ัง และมิไดมี้การทาํรายการท่ีมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั  
 
การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์  
ในปี 2554 บริษทัไดก้าํหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ริหาร รายงานการถือครองหลกัทรัพยต่์อท่ีประชุมคณะกรรมการ  

และให้รายงานเป็นประจาํทุกปี อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง  โดยกรรมการไดร้ายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตนต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2555   

การเข้าทํารายการระหว่างกนัของบริษัทฯ  

บริษทัฯ มีนโยบายการทาํรายการระหว่างกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มี
ส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกาํหนดการปฏิบติัในการทาํรายการให้เป็นไปตามลกัษณะ
การดาํเนินการคา้ปกติซ่ึงเกิดกบับุคคลภายนอก  ในกรณีท่ีไม่สามารถเปรียบเทียบราคากบับุคคลภายนอกไดท้ั้ง  2 ฝ่ายจะร่วมกนั
พิจารณาเพื่อกาํหนดอตัราค่าสินคา้และบริการท่ีเหมาะสมต่อไป  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความ
จาํเป็นในการเขา้ทาํรายการและความเหมาะสมทางดา้นราคา 

ในปี  2554 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  มีการทาํรายการระหวา่งกนักบักิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  โดยมีเง่ือนไขตามราคาตลาด 
และสําหรับรายการระหว่างกันอ่ืน ๆ ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการทาํรายการจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นแลว้ คณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  
นอกจากเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแลว้ ยงัขยายไปสู่เร่ืองท่ีคณะกรรมการเห็นว่าเป็นหน้าท่ีท่ีควรทาํต่อ
สงัคมส่วนรวมดว้ย  
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ผูมี้ส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาให้มี
กระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในการสร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงินและ
ความยัง่ยนืของกิจการ 

ในระบบการกาํกบัดูแลกิจการ ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีสําคญัมีหลายกลุ่มประกอบดว้ย  พนกังาน ลูกคา้ ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน คู่คา้ 
เจา้หน้ี คู่แข่งทางการคา้ สังคม ภาครัฐ ชุมชุนท่ีบริษทัตั้งอยู่ และผูส้อบบญัชีอิสระ เป็นตน้ คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการ
ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทัฯ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการเสริมสร้างผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพื่อสร้างความมัน่คงอยา่งย ัง่ยนืให้กบักิจการ 
และเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งเพียงพอ คณะกรรมการจึงกาํหนดเป็นจริยธรรมของ
องคก์รในดา้นต่างๆเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน  2551 และไดพ้ิจารณาทบทวนล่าสุดเม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2553 (สามารถคน้หา
รายละเอียดคู่มือจริยธรรมของคณะกรรมการผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ไดท่ี้ www.nine.co.th)   

1.จริยธรรมว่าด้วยความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น  
บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูถื้อหุน้โดยคาํนึงถึงการเจริญเติบโตขององคก์รอยา่ง

ย ัง่ยืน และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งจะดาํเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้ บริษทัมี
หน่วยงานลงทุนสมัพนัธ์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อซกัถาม ช้ีแจงและใหข้อ้มูลแก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป     

บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั) 
ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได ้โดยข้ึนอยู่กบัความจาํเป็นและความเหมาะสมภายใตเ้ง่ือนไขการ
ดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี  2554 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจาํนวนเงิน 12.75 ลา้นบาท  
โดยจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี  2554  และมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555  

2.จริยธรรมว่าด้วยความรับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและพนักงาน  

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บรู้ถึงสิทธิ และมีการดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทัฯ อยา่งเท่าเทียม และเป็น
ธรรม 

 พนกังาน 

บริษทั ตระหนกัดีว่าทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีสุด และเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีนาํองคก์รไปสู่ความสาํเร็จ จึงมุ่งมัน่ใน
การพฒันาคุณภาพของพนกังาน เสริมสร้างวฒันธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ และสร้างบรรยากาศการทาํงานท่ี
ดี ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมัน่ใจให้พนกังาน สนบัสนุนให้มีการเลือกตั้งกรรมการลูกจา้งเพื่อเป็นตวัแทนของ
พนกังานใหมี้ส่วนร่วมในการบริหาร จดัการสวสัดิการต่างๆ ตามท่ีกฏหมายกาํหนด อีกทั้งเปิดโอกาสและอาํนวยความสะดวกให ้
พนกังานสามารถจดัตั้ง “สหภาพแรงงานส่ือสารมวลชนไทย” ตามพรบ.แรงงานสมัพนัธ์ 2518 ได ้ทั้งน้ีเพื่อคุม้ครองผลประโยชน์
เก่ียวกบัสภาพการจา้งงาน ส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้งและระหวา่งลูกจา้งดว้ยกนั  กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัพนกังานไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีผูบ้ริหารและพนกังานทาํบุญใส่บาตรร่วมกนัเดือนละคร้ัง  กิจกรรมบรรยายธรรม  กิจกรรมชมรม
ต่าง ๆ  เช่นค่ายอาสา  

ในดา้นการพฒันาคุณภาพของพนักงานนั้นบริษทัได้จดัส่งพนักงานไปฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานท่ีอย่าง
ต่อเน่ืองเช่น จดัใหมี้การอบรมเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมการทาํงานดา้นการผลิตใหม่ๆ เพื่อนาํมาปรับกระบวนการในการผลิต ทั้ง
ส่วนงานดา้นธุรกิจส่ิงพิมพ ์ธุรกิจดา้นวิทยโุทรทศัน์ อบรมพฒันาศกัยภาพของนกัข่าวสายต่างๆในการใชง้านอุปกรณ์ส่ือสารท่ี
ทนัสมยัมาใชป้ระกอบในการทาํงาน การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใชง้านและการพฒันาส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบั Social Media และ New 
Media ทุกประเภท รวมถึงการกลบัมามุ่งเนน้คุณภาพพื้นฐานในการทาํงานในฐานะส่ือสารมวลชนท่ีดี 
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บริษทัเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถ แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสการทุจริตถึงฝ่าย
บริหารไดห้ลายช่องทาง ไดแ้ก่ ผ่านตวัแทนของพนักงานท่ีได้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการลูกจา้งตามท่ีกฏหมายกาํหนด ซ่ึง
ประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหารเป็นประจาํทุกเดือน  แสดงความคิดเห็น หรือตั้งคาํถามผา่น intranet ภายในองคก์ร หรือเสนอความเห็น
โดยตรงถึงผูบ้ริหารผา่นทาง e-mail   ซ่ึงพนกังานสามารถทราบไดจ้าก intranet ของบริษทั   

การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่าง ๆ  

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาและการเพิ่มศกัยภาพของบุคคลากรในองคก์ร 
ตลอดจนนโยบายการสืบทอดตาํแหน่งงาน บริษทัจึงไดว้า่จา้งท่ีปรึกษาดา้นทรัพยากรมนุษย ์เขา้มาศึกษาและเร่ิมนาํหลกัการเร่ือง
การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังานมาใช้ในการวดัผลการปฏิบติังานของพนักงาน  อีกทั้งตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ 
(IFRS) เร่ืองค่าตอบแทนพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2554  บริษทัจึงไดจ้ดัหาผูเ้ช่ียวชาญทางสถิติในการ
คาํนวณผลตอบแทนพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุและไดบ้นัทึกรับรู้รายการดงักล่าวในงบการเงินประจาํปี 2554 แลว้ 

เพื่อสร้างหลกัประกนัทางการเงินให้แก่บริษทัเม่ือตอ้งออกจางานหรือเกษียณอายุจากการทาํงาน บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มี
กองทุนสํารองเล้ียงชีพให้กบัพนกังาน ซ่ึงเงินในกองทุนสํารองเล้ียงชีพจะมาจากเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม เงินของบริษทัท่ีจ่าย
สมทบ และผลประโยชน์ท่ีเกิดจากเงินดงักล่าว 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัไดก้าํหนดหลกัการในจรรยาบรรณทางธุรกิจว่าจะปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนดว้ยความเคารพต่อปัจเจกชน และ
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และพนกังานจะตอ้งไม่กระทาํการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่วา่จะทางวาจา หรือการกระทาํต่อ
ผูอ่ื้นบนพื้นฐานของเช้ือชาติ เพศ ศาสนา อาย ุความพิการทางร่างการและจิตใจ 

ในปีท่ีผา่นมา ไม่มีขอ้พิพาทฟ้องร้องระหวา่งบริษทัและพนกังาน  และไดรั้บความร่วมมือจากสหภาพแรงงาน ในการช่วย
ประชาสมัพนัธ์และสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งพนกังานกบัองคก์ร 

3.จริยธรรมว่าด้วยความสัมพนัธ์กบัลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้าและเจ้าหนีท้างการค้า 

บริษทัฯ คาํนึงถึงความเสมอภาค และความซ่ือสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ โดยพึงปฏิบติั
ตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อยา่งเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจ  ในส่วนของธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนั   
บริษทัจะยดึถือกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และ จะยดึถือแนวทางการปฏิบติัท่ีดีและเป็นธรรม  รวมทั้งการสร้างพนัธมิตรทางการคา้ 

นอกจากน้ีบริษทัไม่มีขอ้พิพาทใด ๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หน้ีการคา้และสถาบนัการเงิน 

4.จริยธรรมว่าด้วยความรับผดิชอบต่อประชาชน สังคมและส่ิงแวดล้อม 
         บริษทัฯ  มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวติและการบริโภคข่าวสารของคนไทย โดยเฉพาะเดก็และเยาวชน  ใหค้วามสาํคญัอยา่ง
ยิง่ในการเสนอขอ้มูลท่ีมีคุณภาพและมีประโยชนต่์อสงัคมและส่วนรวม  และใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกอบการ
รายหน่ึงในประเทศไทย  รวมทั้งเป็นส่ือกลางในการสร้างจิตสาํนึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใหค้นในสงัคม  บริษทัมีกิจกรรม
เพื่อสงัคม (รายละเอียดตามขอ้มูลในรายงานประจาํปี (56-2) หวัขอ้กิจกรรมเพื่อสงัคม) 

นอกจากน้ีใน ปี 2554 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนเร่ืองต่างๆ ถึงประธานกรรมการ หรือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการอิสระ ไดท้าง website:nine.co.th   หรือส่งทางไปรษณียม์ายงัท่ีอยูบ่ริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เนชัน่ 
อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์ จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี  1854 ถนนบางนา – ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ  10260 
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เลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในการรับเอกสารท่ีส่งถึงคณะกรรมการและดาํเนินการส่งให้คณะกรรมการชุดยอ่ยหรือ
กรรมการท่ีเก่ียวขอ้งและจะสรุปขอ้เสนอแนะและประเดน็ต่าง ๆ ทั้งหมดเพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการทราบและพิจารณาต่อไป 
 
4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการไดดู้แลใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทาง
การเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมและเช่ือถือได ้

บริษทักาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์ใหก้รรมการ และ
ผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยต่์อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสาํเนาให้
เลขานุการบริษทัเก็บรักษา เลขานุการบริษทัจะดาํเนินการใหก้รรมการและผูบ้ริหารรายงานขอ้มูลปัจจุบนัของตนอยา่งนอ้ยปีละ
คร้ัง ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อรวบรวมส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์ รายงานต่อคณะกรรมการอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง   

 บริษทัเลง็เห็นความสาํคญัของการรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัและหรือขอ้มูลภายในกลุ่มบริษทั จึงไดอ้อกนโยบาย “การ
ใชข้อ้มูลภายในของบริษทั” กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และพนกังานของกลุ่มบริษทัตอ้งรักษาขอ้มูลภายในกลุ่ม
บริษทัฯ เป็นความลบั เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ห้าม ขาย ซ้ือ โอน 
หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยขอ้มูลท่ีเป็นความลบั และ/หรือขอ้มูล ภายในของกลุ่มบริษทัฯ  และ/หรือการเขา้ทาํ
รายการใดๆ โดยขอ้มูลท่ีเป็นความลบั และ/หรือ ขอ้มูลภายในกลุ่มบริษทัฯ ในทางท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษทัฯ 
ไม่วา่ทางตรง หรือ ทางออ้ม  
ในรายงานประจาํปี 2554 บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
 1.   วสิยัทศัน์ พนัธะกิจ และคุณค่าขององคก์ร 
 2.   รายช่ือกรรมการ พร้อมประวติัการทาํงาน การศึกษา ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบั 
       ผูบ้ริหาร การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน  การถือหุน้ในบริษทั  
 3.  โครงสร้างผูถื้อหุน้  
 4.   ปัจจยัความเส่ียง  
 5.   รายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  
 6.   นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและการปฏิบติัตามนโยบาย 
 7.   ค่าตอบแทนกรรมการและ จาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมกรรมการ 
 8.   การทาํหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมาของคณะกรรมการและประวติัการอบรมของกรรมการ  
 9.   การทาํหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมาของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 10. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
 11. ค่าตอบแทนการทาํหนา้ท่ีกรรมการ และการทาํหนา้ท่ีอ่ืนใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ย  
 12. รายงานการดาํเนินงานประจาํปีของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 13. รายการความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินท่ีมีเน้ือหาตามท่ีกาํหนด  
       ซ่ึงมีประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารลงนามรับรอง 
 14. คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินของผูบ้ริหาร  
 15. รายงานทางการเงินท่ีมีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นจริงตามมาตรฐานบญัชี 
 16. งบการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั 
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บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมต่อไปน้ีในเวบ็ไซด ์www.nine.co.th 

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

 ส่วนนักลงทุนสัมพนัธ์ 
 ส่วนนกัลงทุนสัมพนัธ์ทาํหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบันกัลงทุนสถาบนั ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนกัวิเคราะห์อยา่งเท่าเทียมและเป็น
ธรรม  ตอบคาํถามเก่ียวกบับริษทัและการดาํเนินงานของบริษทั แก่นกัลงทุนตามท่ีส่งคาํถามผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั หรือ
โทรศพัท ์หรือช่องทางอ่ืน ๆ  บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีขอ้มูลท่ีสาํคญัของบริษทัโดยการพบปะนกัลงทุนใน
งาน Opportunity Day ท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์  จดัข้ึนเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ในปี 2554  บริษทัเร่ิมเขา้กิจกรรมร่วมพบปะ
นกัลงทุนจาํนวน  2 คร้ัง  เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์  2554 และ วนัท่ี  2 กนัยายน  2554 
 
 ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
 บริษทัฯใหค้วามสาํคญักบัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของ ตลท. และ กลต. และกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น โปร่งใส โดยผา่นการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน เลขานุการบริษทัมีหนา้ท่ีในการช่วยเหลือประธานกรรมการ ใน
การกาํกบัดูแลใหก้ารดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และกรรมการบริษทัทุกท่าน เป็นไปตามกรอบของ
บทบาทหนา้ท่ีตามท่ีกฏหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดไว ้ตลอดจนมีหนา้ท่ีในการจดัเตรียมเอกสารประกอบ
วาระการประชุมใหเ้พียงพอต่อการพิจารณาและตดัสินใจของคณะกรรมการ บนัทึกรายงานการประชุมอยา่งรัดกมุ ถูกตอ้ง เพื่อ
แสดงใหเ้ห็นวา่คณะกรรมการไดพ้จิารณาเร่ืองต่างๆท่ีนาํเสนอ อยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัยสุ์จริตและมีความรับผดิชอบ
โดยใชว้จิารณญาณเยีย่งวญิญูชน ท่ีประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทาํในสถานการณ์เดียวกนั อีกทั้งมีหนา้ท่ีในการเกบ็รักษาทะเบียน
กรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการมีส่วนได้
เสีย และรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงเลขานุการบริษทัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามกรอบอยา่งครบถว้น  

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ  

คณะกรรมการได้กาํหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูอ้าํนวยการ ไวอ้ย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้น
โดยรวม  รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและกาํกบัดูแลให้การดาํเนินกิจการของบริษทัเป็นไปตามกฏหมายและอยู่บน
จริยธรรมทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการกาํหนด  
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 การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
ในปี 2554 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 10 คน เป็นกรรมการอิสระจาํนวน 3 

คน กรรมการท่ีเป็นพนักงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย จาํนวน 3 คน และกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารจาํนวน 4 คน บริษทัมี
คณะกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทาํใหเ้กิดการถ่วงดุลและการสอบทาน   

กรรมการอิสระจาํนวน 3 คนน้ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัซ่ึงไดผ้า่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการแลว้ และเป็นไปตามขอ้กาํหนดในปี 2551 ของสาํนกังาน กลต.  กรรมการอิสระจาํนวน 1ใน 3 คน ดาํรงตาํแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 2  คน    

 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทักรรมการจาํนวน 1 ใน3 ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระทุกปี บริษทัสามารถแต่งตั้งกรรมการท่ี

ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึงได ้โดยบริษทัมิไดมี้ขอ้กาํหนดเร่ืองจาํนวนวาระท่ีจะ
ดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุดของกรรมการไวต้ามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน กลต.  และมีนโยบายให ้กรรมการผูอ้าํนวยการ 
ของบริษทัดาํรงตาํแหน่งในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดไ้ม่เกิน 5 บริษทั กรรมการของบริษทัจะไม่เป็นกรรมการใน
บริษทัท่ีเป็นคู่แข่งหรือมีผลประโยชน์ขดัแยง้ทางธุรกิจกบับริษทั  และเปิดเผยรายช่ือ ประเภทธุรกิจ และตาํแหน่งท่ีกรรมการของ
บริษทัไปดาํรงตาํแหน่งไวใ้นทะเบียนประวติักรรมการ ในปี 2554ไม่มีกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัท่านใดดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการของบริษทัจดทะเบียนเกิน  5 บริษทั  

บริษทัไม่มีนโยบายใหผู้บ้ริหารระดบัสูงไปดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอ่ืนยกเวน้บริษทัยอ่ย และ บริษทัร่วม และใหร้ายงาน
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนของผูบ้ริหารระดบัสูงไวใ้นแบบรายงาน56-1  

บริษทัไดแ้ต่งตั้งนางนงนุช  พุ่มผล เป็นเลขานุการบริษทั ตั้งแต่ปี 2551 โดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบตามท่ีกาํหนดใน 
พ.ร.บ. กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ และทาํหนา้ท่ีสรุปสาระสาํคญัเก่ียวกบั แนวปฏิบติั และขอ้บงัคบัท่ีปรับปรุงใหม่ 
ของสาํนกังาน กลต.และตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงสรุปสาระสาํคญัของกฏหมายท่ีเพิ่งตราข้ึนใหม่ ท่ีคณะกรรมการตอ้งทราบใน
การทาํหนา้ท่ีกรรมการของบริษทั ใหค้ณะกรรมการรับทราบ เป็นผูจ้ดัเกบ็รวบรวม ขอ้มูล ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกบัฝ่ายบริหารใหมี้การปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั ไดแ้ก่ แผนธุรกิจ 
งบประมาณการดาํเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและกลยทุธ์ทางธุรกิจ ท่ีกรรมการผูอ้าํนวยการ เป็นผูน้าํเสนอ รวมทั้งติดตามการ
ดาํเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกาํหนดไว ้อยา่งสมํ่าเสมอ  

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อช่วยกลัน่กรองรายละเอียดโดยกาํหนดคุณสมบติัและขอบเขตความ
รับผิดชอบไวใ้นระเบียบของแต่ละคณะ สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการไม่ดาํรง
ตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ย และกาํหนดใหก้รรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย  

เพื่อให้ไดค้ณะกรรมการท่ีทรงคุณวุฒิ มีภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน์ท่ีมีคุณสมบติัหลากหลาย ทั้งในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบติัหนา้ท่ี มีความเขา้ใจในวฒันธรรม 
และจรรยาบรรณการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี คณะกรรมการจึงไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยข้ึนมาทาํหน้าท่ี
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คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้งคณะจะร่วมกนัเสนอช่ือ และพิจารณา
คุณสมบติั ความเหมาะสมของกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง และมอบให้ประธานกรรมการเป็นผูเ้สนอรายช่ือบุคคลท่ีสมควรเป็น
กรรมการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงันั้นจึงมัน่ใจไดใ้นความโปร่งใส ปราศจากการครอบงาํของฝ่ายบริหาร  

ปัจจุบนับริษทัมีคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียวคือคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเก่ียวกับหน้าท่ีความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอยูใ่นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการเร่ืองโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษทัไดเ้ห็นความสาํคญัในเร่ืองน้ีจึงไดป้ระกาศใชน้โยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ท่ีหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานของบริษทัประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทั หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบับริษทั หากมีความจาํเป็นตอ้งทาํรายการดงักล่าวคณะกรรมการจะดูแลใหก้ารทาํรายการนั้นมีความโปร่งใส 
เท่ียงธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือนกบัการทาํรายการกบับุคคลภายนอก ทั้งน้ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานท่ีมีส่วนไดเ้สีย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั รวมทั้งจดัให้มีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์อยา่งเคร่งครัด  สาํหรับรายการระหว่างกนัของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม  ในปี  2554 ไดเ้สนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบแลว้ เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 และบริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของ
รายการ คู่สญัญา เหตุผล/ความจาํเป็น ไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบ (56-1) แลว้ 

การประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัจะกาํหนดไวล่้วงหนา้ในแต่ละปีอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ังและมีการประชุมพิเศษเพิ่ม
ตามความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดวาระการประชุมชดัเจน ล่วงหน้า และมีวาระการติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ  ซ่ึง
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมตามวาระท่ีผ่านการพิจารณาร่วมกันของประธานกรรมการและกรรมการ
ผูอ้าํนวยการ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วนั 
เพื่อใหค้ณะกรรมการไดศึ้กษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดตอ้งการเสนอเร่ืองเขา้เป็นวาระการ
ประชุมหรือประสงค์ให้ฝ่ายบริหารรายงานความคืบหน้าเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นการเฉพาะ ก็สามารถแจง้ความประสงค์ได้ท่ี
ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษทั  

โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละคร้ังใชเ้วลา 2-3 ชัว่โมง ประธานกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่านสามารถ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น และขอ้สงัเกตอยา่งอิสระ คณะกรรมการเห็นวา่เพื่อป้องกนัขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่ัวไหลโดยไม่
มีเจตนา จึงใหฝ่้ายบริหารรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในการประชุมเดือนใดท่ีไม่มีการประชุมกไ็ม่ตอ้งรายงาน กรรมการ
อิสระและกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารไดมี้การพบปะหรือติดต่อเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาต่างๆในการบริหารโดย
ไม่มีฝ่ายบริหารร่วมดว้ยกนัเป็นประจาํ หากมีประเด็นท่ีเป็นขอ้สังเกตห่วงใย ก็จะแจง้ขอ้กงัวลหรือขอ้ห่วงใยนั้นต่อฝ่ายบริหาร
เพื่อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง  

ในปี 2554   มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัจาํนวน  4 คร้ัง และบริษทัไดมี้การจดบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลท่ีเป็นสาระสําคัญอย่างครบถ้วน จัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษทั พร้อมใหก้รรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้ 
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การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั แต่ละคนในปี 2554 สรุปไดด้งัน้ี   

กรรมการ  ตาํแหน่ง 
จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม / จาํนวนคร้ังทั้งหมด 

2554 2553 
1. นายธนะชยั สนัติชยักลู ประธานกรรมการ 4/4 5/5 
2. นายสาคร สุขศรีวงศ ์ กรรมการ 4/4 5/5 
3. นางเกษรี กาญจนะวณิชย ์ กรรมการ 4/4 5/5 
4. นางสาวนนัทพร วงษเ์ชษฐา กรรมการ 4/4 5/5 
5. นางสาวมธัยา  โอสถานนท ์ กรรมการ 4/4 - 
6. นายพนา  จนัทรวโิรจน์ 
7. นายธงชยั  บุญศฤงคารนนท ์

กรรมการ 
กรรมการ 

4/4 
2/4 

5/5 
- 

8. นายสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร  กรรมการ 4/4 5/5 
9. นายกรีธา มติธนวรุิฬห์  กรรมการ 4/4 5/5 
10. นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร กรรมการ 4/4 5/5 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี  1/2554 มีมติแต่งตั้ง นายธงชยั บุญศฤงคารนนท ์และ นางสาวมธัยา โอสถานนท ์ เป็น

กรรมการแทน นางสาวรัชดาภรณ์  อารักษรั์ฐ และ นางวรางคณา กลัยาณประดิษฐ 
 
ในปี 2553 และ ปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง และ 4 คร้ัง ตามลาํดบั  โดยกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองทั้งคณะเป็นประจาํทุกปี สาํหรับปี 2554 ไดท้าํการ

ประเมินผลในช่วงเดือนธนัวาคม โดยใชแ้บบการประเมินแบบใหม่ตามแบบประเมินของตลาดหลกัทรัพยฯ์ พร้อมรับทราบผล
การประเมินผลการปฏิบติังานในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2555  เม่ือวนัท่ี 15  กุมภาพนัธ์ 2554  เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ  

ค่าตอบแทนกรรมการ    

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรม
สูงเพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ และไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ กรรมการท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบมากข้ึน ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมายเพิ่มข้ึน  

กรรมการ ตาํแหน่ง 
จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม / จาํนวนคร้ังทั้งหมด 

2554 2553 
1. นายสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4 
2. นายกรีธา มติธนวรุิฬห์  กรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4 
3. นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร  กรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4 



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 

 72 

สาํหรับหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาผลการดาํเนินงานของกรรมการผูอ้าํนวยการและผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นไปตามหลกัการ
และนโยบายท่ีคณะกรรมการกาํหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกบัการดาํเนินงานของบริษทัและผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละคน 
คณะกรรมการเป็นผูป้ระเมินผลการดาํเนินงานของกรรมการผูอ้าํนวยการ และมอบหมายใหป้ระธานกรรมการแจง้หลกัเกณฑแ์ละ
ผลการประเมินต่อกรรมการผูอ้าํนวยการ คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบการประเมินผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหาร
ระดบัสูงตามท่ีกรรมการผูอ้าํนวยการ เสนอ คณะกรรมการไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมใหแ้ก่กรรมการผูอ้าํนวยการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

จาํนวนค่าตอบแทนในปี 2553 และ 2554 ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายใหแ้ก่กรรมการมีรายละเอียดดงัน้ี  
กรรมการ / ตําแหน่ง ค่าตอบแทนปี 2554 ค่าตอบแทนปี 2553 

  ค่าตอบแทน เบ้ีย
ประชุม 

อ่ืนๆ รวม ค่าตอบแทน เบ้ีย
ประชุม 

อ่ืนๆ รวม 

ประธานกรรมการตรวจสอบ:                 

- นายสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร 400,000.- - - 400,000.- 400,000.- - - 400,000.- 

กรรมการตรวจสอบ:                 

- นายกรีธา  มติธนวรุิฬห์ 300,000.- - - 300,000.- 300,000.- - - 300,000.- 

- นายสุธีร์   จินตนานฤมิตร 300,000.- - - 300,000.- 300,000.- - - 300,000.- 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร :             

-  นายธนะชยั  สนัติชยักลู 400,000.- - - 400,000.-       

-  นางเกษรี   กาญจนะวณิชย ์ 200,000.- - - 200,000.- ไม่ไดรั้บ - - ไม่ไดรั้บ 

-  นางสาวนนัทพร  วงษเ์ชษฐา 200,000.- - - 200,000.- ค่าตอบแทน     ค่าตอบแทน 

-  นางสาวมธัยา  โอสถานนท ์ 200,000.- - - 200,000.-       

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร:                 

- ดร.สาคร   สุขศรีวงศ ์
- นายธงชยั   บุญศฤงคารนนท ์
- นายพนา   จนัทรวโิรจน์ 
- นายเสริมสิน   สมะลาภา 

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

- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

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

- 

200,000.- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

200,000.- 
- 
- 
- 

รวม 2,600,000.-     2,600,000.- 1,200,000.-     1,200,000.- 

หมายเหตุ :   นายธงชัย บุญศฤงคารนนท์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี  1 พฤศจิกายน  2554  โดยมติที่ประชุม 
     คณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี  4/2554  แต่งตั้งนายเสริมสิน  สมะลาภา เข้าดาํรงตําแหน่งแทนตามวาระท่ีเหลอือยู่ 
 
การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 กรรมการเขา้ใหม่ทุกคนจะไดรั้บการปฐมนิเทศน์ เบ้ืองตน้จากประธานกรรมการ เก่ียวกบัลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 
ประวติัและความเป็นมาของบริษทั ท่ีตั้งสาํนกังานและสาขา วฒันธรรมองคก์ร พร้อมรับคาํช้ีแจงจากกรรมการผูอ้าํนวยการและ
เลขานุการบริษทั เก่ียวกบัโครงสร้างองคก์ร นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน พร้อมเอกสารประกอบ 
 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง  ไดใ้ห้ความสําคญัต่อการเขา้อบรมสัมมนาหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ (รายละเอียดตามขอ้มูลในประวติัของแต่ละท่าน) 
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 บริษทัมีนโยบายให้ความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าท่ีแก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
เลขานุการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง และหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการฝึกอบรมและสัมมนากบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย และหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น สมัมนาเก่ียวกบัมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ และ พระราชบญัญติักาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยฉ์บบัใหม่ เป็นตน้ 
 
แผนการสืบทอดงาน 
 คณะกรรมการตระหนกัว่าคุณภาพขององคก์รจะสะทอ้นออกมาจาก พนกังานผูป้ฏิบติังาน  ความเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยนื
ของบริษทั  ข้ึนอยูก่บัการสร้างบุคคลากรท่ีมีความสามารถเพื่อส่งต่อภารกิจ  บริษทั ไดรั้บผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้มาช่วยเสริมทีม 
และแบ่งความรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานให้ชดัเจน  เพื่อเป็นการกระจายการบริหารงานขององคก์รให้มีประสิทธิภาพ ให้กบั
ผูบ้ริหารระดบัรอง  ซ่ึงเป็นแผนรองรับการสืบทอดงานของบริษทั 
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9.การควบคุมภายใน 
 

  คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนฯ ในการ
กาํกบัดูแลใหร้ายงานทางการเงินของบริษทัฯ ท่ีจดัทาํข้ึนมีขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั โปร่งใส เปิดเผยอยา่ง
เพียงพอท่ีจะดาํรงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ป้องกนัการทุจริตและการดาํเนินการท่ีผิดปกติ รายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงอาจ
ทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ซ่ึงเป็นรายการทางการคา้อนัเป็นธุรกิจปกติทัว่ไป รวมทั้งไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการ
บญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป  ใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอ  ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล  
ประโยชน์สูงสุด  การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  ความรอบคอบระมดัระวงัในการจดัทาํงบการเงินและงบ
การเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  รวมถึงขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

 
 ดงันั้นเพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียเกิดความเช่ือมัน่ต่อรายงานทางการเงินของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดแ้ต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผูซ่ึ้งมีคุณสมบติัครบถ้วนตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  ทาํหนา้ท่ีสอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงิน และ
การดาํเนินงานอยา่งถูกตอ้งเพียงพอ มีการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้
มีความโปร่งใสถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั้งให้มีความเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียง  การควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และการกาํกบัดูแลของบริษทัฯ ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  ตลอดจนมีความครบถว้นเพียงพอ และเหมาะสมของ
กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน   

 
           ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนั 4 คร้ัง  เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ไดร่้วมประชุมพร้อมกนัทุกคร้ัง  นอกจากน้ียงัมีวาระการประชุมร่วมกบั
ผูส้อบบญัชี  วาระการประชุมร่วมกบัหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในซ่ึงได้รายงานผลการตรวจสอบและเสนอขอความ
เห็นชอบเร่ืองกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบประจาํปี   รวมถึงไดป้ระชุมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง
ของบริษทัในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง  จากการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินประจาํปี 2554 
ของบริษทัมีความเหมาะสมและไม่พบรายการใดท่ีอาจมีผลกระทบอนัเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน ระบบควบคุมภายในของ
บริษัทมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ    รายการท่ีเก่ียวโยงกันเป็นรายการท่ีเป็นธุรกิจตามปกติทั่วไป 
สมเหตุสมผล และไม่พบรายการใดท่ีผิดปกติ  บริษทัไดป้ฏิบติัอยูใ่นกรอบของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้กาํหนดและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  และผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2554  ของบริษทั เป็นบุคคลท่ีเหมาะสม
เพราะมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการสอบบญัชีมาเป็นเวลายาวนาน 

 
   คณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 คร้ัง เก่ียวกบัการสอบ

ทานงบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั้งผลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีพนกังานตรวจสอบท่ีมี
ประสบการณ์จาํนวน 2 ท่าน  ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ี
น่าพึงพอใจ สามารถใหค้วามมัน่ใจอยา่งมีเหตุผลต่อความน่าเช่ือถือไดข้องงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทัส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554  มีการดูแลป้องกนัทรัพยสิ์นมิใหผู้บ้ริหารและพนกังานนาํไปใชโ้ดยมิชอบ การปฏิบติังานเป็นไปตามขั้นตอนท่ี
กาํหนด มีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกมุเพียงพอและเหมาะสม ทั้งในส่วนขององคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเส่ียง 
การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล รวมถึงระบบการติดตามการปฏิบติังานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
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นอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้กระบวนการในการทบทวนและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ

การควบคุมภายในดา้นต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อให้การควบคุมภายในของบริษทั ทนัสมยัต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนไปตลอดเวลา ไม่เกิดขอ้บกพร่อง ซ่ึงจะนาํมาซ่ึงความร่ัวไหลและขาดประสิทธิภาพ 

 
จากการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  ผูส้อบบญัชีมีขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ 

ซ่ึงไดร้ายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแลว้ เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2555   ซ่ึงขอ้สงัเกตดงักล่าวไม่เป็นสาระสาํคญัใน
การแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแต่อยา่งใด  ดงัต่อไปน้ี 

ควรกาํหนดกรอบการแบ่งแยกหน้าท่ีการปฏิบติังานในระบบให้ชัดเจน  ทบทวนผูไ้ด้รับสิทธ์ิในแต่ละรายท่ี
สามารถเขา้ถึงฐานขอ้มูล และการนาํไปใชง้าน ซ่ึงฝ่ายบริหารไดรั้บไปดาํเนินการ 

 

      ส่วนหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในระหว่างปี 2554 มีขอ้สังเกตเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในบางประการ 
โดยบริษทัได้ออกระเบียบปฏิบติัเพื่อให้สอดคล้องกบัระบบสารสนเทศขององค์กร โดยใช้ควบคุมการระบายหนังสือใน
ช่องทางหลกั อีกทั้งมาตรการในการดาํเนินการเพื่อควบคุมและเร่งรัดการปฏิบติังานในเร่ืองดงักล่าวกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
แลว้ โดยมีประเดน็ท่ีเป็นสาระสาํคญัดงัน้ี 

1)  ควรควบคุมเวลาในการพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยระบบงานค่าลิขสิทธ์ิ ใหเ้ป็นไปตามกรอบเวลาท่ีวาง
ไว ้

2)  ควรเนน้ย ํ้าผูเ้ก่ียวขอ้งให้ปฏิบติัตามระเบียบในเร่ืองของการขายสินคา้ผ่านช่องทางงานสัปดาห์หนงัสือ และ
งานบูธหรืออีเวน้ท ์ตลอดจนเร่งสรุปผลการขายทุกคร้ังโดยเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึน 

3)  ควรปรับปรุงฐานขอ้มูลสินคา้ในระบบคลงัสินคา้ ให้ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั และกาํหนดแนวทางการระบาย
สินคา้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าขอ้มูลจากระบบสารสนเทศ ถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และการบริหารการ
จดัเกบ็สินคา้ มีแนวทางท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน  
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10. รายการระหว่างกนั 

10.1 มาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

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

นอกจากนั้น บริษทัฯ จะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจาํหน่ายไปของ
สินทรัพยท่ี์สําคญัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ กลต.  และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนถึง
มาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

10.2 นโยบายหรือแนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคตของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

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

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการเขา้ทาํรายการใหม่ หรือมีการเปล่ียนแปลงของราคา   และเง่ือนไขท่ีแตกต่างจากเดิม สาํนกัตรวจสอบ
ภายในของบริษทัฯ เอง ซ่ึงแยกอยา่งชดัเจนจากสํานกัตรวจสอบภายในของบริษทัในเครือเนชัน่กรุ๊ปฯ จะทาํหน้าท่ีตรวจสอบ
ขอ้มูลและจดัทาํรายงานเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา  และความ
สมเหตุสมผลของการทาํรายการดงักล่าวทุกๆ ไตรมาส ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติซ่ึงไม่มีเง่ือนไข
ทางการคา้โดยทัว่ไป และรายการระหวา่งกนัอ่ืนๆ บริษทัฯ จะดาํเนินการตามมาตรการตามขั้นตอนในการอนุมติัการทาํรายการ
ระหวา่งกนัท่ีระบุไวข้า้งตน้ ก่อนการทาํรายการ 
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10.3 สรุปความเห็นของคณะกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายการระหวา่งกนัของกลุ่มบริษทัฯ กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปี 2553 และปี 
2554 แลว้ มีความเห็นสรุปไดว้า่สมเหตุสมผลและจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ เง่ือนไขต่างๆ ของรายการระหวา่ง
กนัท่ีเกิดข้ึนถูกกาํหนดใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้โดยปกติ   และคาํนึงถึงราคาตลาดหรือตน้ทุนบวกกาํไรท่ีเหมาะสม (Cost 
Plus) ในส่วนมาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัรายการระหวา่งกนั นโยบายการทาํรายการระหวา่งกนั และมาตรการการควบคุม
รายการระหวา่งกนัของกลุ่มบริษทัฯ กมี็ความเพียงพอและเหมาะสมแลว้ในสภาพปัจจุบนั  
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รายการระหวา่งกนัที่มีสาระสําคญั (ตามงบการเงินรวม) ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ในปี 2554 และปี 2553 
(หน่วย : ล้านบาท)  

บริษัทหรือบคุคล/ ประกอบ
ธรุกิจ 

ลกัษณะวามสมัพนัธ์กบับริษัทฯ ลกัษณะรายการ 

มลูคา่รายการ / 
ยอดคงเหลือ 

มลูคา่รายการ / 
ยอดคงเหลือ 

ปี 2554 
 

ปี 2553 
 

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

เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 77.65 
ในปี 2553 และร้อยละ 78.46 ใน  ปี 
2554 และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ 

NMG เพื่อไปใช้ในกิจการ จํานวน 5.91  
และ 4.35  ล้านบาท ในปี 2553 และ 2554 
ตามลําดบั 

- บ ริ ษั ท ฯ  จํ า ห น่ า ย สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ จ า ก
ตา่งประเทศให้ NMG เพื่อนําไปจดัจําหน่าย
ต่อ จํานวน 5.09  และ 3.82 ล้านบาท ในปี 
2553 และ 2554 ตามลําดบั และบริษัทใน
กลุ่มมีเรียกเก็บค่าบริการโฆษณาจํานวน 
3.97 ล้านบาท และเรียกเก็บค่าบริหาร
สินค้าคงคลังให้แก่ NMG จํานวน 0.44 
ล้านบาท ในปี 2554 

12.58 
4.92 

 

11.00 
2.90 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนงัสือให้ NMG เพื่อใช้เป็นของสมนาคณุใน
การสง่เสริมการขายสมาชิกหนงัสือพิมพ์ในเครือ และสําหรับเป็นของขวญัแก่
ลกูค้าในเทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 
 
 
 

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

 

ลกูหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ เรียกเก็บเงินที่ NMG รับเงินแทน
ก่อน เช่น ยอดขาย Bulk นสพ.โยมิอรูิ งาน
ออกบูธร่วมกัน จํานวน 17.46 และ 6.29  
ล้านบาท ในปี 2553 และ 2554 ตามลําดบั 

 

2.09 3.61 - บริษัทฯ ขายสื่อสิ่งพิมพ์ต่างประเทศในจํานวนมาก (Bulk) ให้แก่ลกูค้าขนาด
ใหญ่ร่วมกบัสื่อสิ่งพิมพ์ของ NMG โดยให้ลกูค้าทําสญัญาซือ้สิ่งพิมพ์ทัง้หมด
กบั NMG ซึ่งบริษัทฯ เรียกเก็บเงินที่ NMG รับแทนก่อนโดยใช้ราคาที่เรียก
เก็บจากลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงมาทํา
สญัญาขายสิ่งพิมพ์ในนามบริษัทฯ ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2553 และออกบิลใน
นามบริษัทฯ ในเดือนเมษายน 2553   

- บริษัทฯ ออกบูธงานขายสินค้าขนาดใหญ่ร่วมกัน เช่น งานสปัดาห์หนังสือ 
และใช้ระบบเก็บเงินร่วมกนั โดยใช้ราคาที่เรียกเก็บจากลกูค้า 

     บริษัทฯ ทําการบริหารสินค้าคงคลงั(หนงัสือ BizBook ก่อนโอนย้ายส่วน
งาน) และเรียกเก็บค่าบริการในอตัราต้นทุน แต่หลงัจากที่บริษัทฯ รับโอน
ธุรกิจหนงัสือ Bizbook มาแล้ว รายการนีจ้ะลดลงตามสินค้าคงคลงัเดิมของ 
NMG ที่เหลืออยู ่
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บริษัทหรือบคุคล/ ประกอบ
ธรุกิจ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์กบั
บริษัทฯ 

ลกัษณะรายการ 
มลูคา่รายการ / 
ยอดคงเหลือ 

มลูคา่รายการ / 
ยอดคงเหลือ 

ปี 2554 ปี 2553 
บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
จํากดั (มหาชน) (NMG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 
77.65 ในปี 2553 และร้อยละ 
78.46 ในปี 2554 และมี
กรรมการร่วมกนั 

ต้นทนุการผลิต  
เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ ซือ้กระดาษม้วนจาก NMG เพื่อใช้ในการ
ผลิตสิ่งพิมพ์ 

16.97 
10.00 

38.00 
16.41 

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

 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เจ้าหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
จากการใช้บริการแผนกต่างๆ ของ NMG จํานวน 
5.09  และ 7.09 ล้านบาท ในปี 2553 และ ปี 2554 
ตามลําดบั 

- ค่าธรรมเนียมในการคํา้ประกันเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร 

7.09 
3.98 

 

5.09 
2.27 

 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มซือ้โฆษณาจากสื่อในเครือของ NMG เพื่อใช้ในการ
ประชาสมัพนัธ์สินค้าและงานของบริษัทฯ ในอตัราที่ตํ่ากวา่ราคาตลาด ในกรณี
ที่มีพืน้ที่โฆษณาวา่ง 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการแผนกต่างๆ ของ 
NMG ซึง่มีความชํานาญในงานนัน้ๆ เช่น จดัซือ้ บคุคล เป็นต้น ในราคาต้นทนุ
บวกกําไรร้อยละ 5 ซึง่เป็นอตัราที่เหมาะสม (Cost Plus) 

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

บริษัท เนชัน่ เอ็ดดเูทนเมนท์ 
จํากดั (NED)  
/ ดําเนินธรุกิจสํานกัพิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการ
ร่วมกนั  

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 
รายได้จากการลงทนุ 
รายได้อื่น 
 
ลกูหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ออก
แทนไปก่อน เช่นคา่เช่าสํานกังาน คา่บริหาร เป็นต้น 

เจ้าหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทมีการสํารองจ่ายค่าใช้จ่ายแทน  เ ช่น  ค่า
เดินทางไปประเทศญี่ปุ่ น เป็นต้น 
 
 

0.032 
3.00 
0.18 
0.84 

 
2.21 

 
 
 

0.083 

0.002 
- 
- 

0.85 
 

1.73 
 
 
 

0.019 
 
 
 
 
 
 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนงัสือให้ NED เพื่อใช้เป็นของขวญัแก่ลกูค้าใน
เทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 
 

- บริษัทฯ ทําสญัญาเช่าอาคารสํานกังาน และให้บริษัทในกลุ่มเช่าช่วงต่อ  และ
เรียกเก็บคา่บริหารจากบริษัทในกลุม่ในอตัราเท่ากบัที่ถกูเรียกเก็บ 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มสํารองจ่ายค่าใช้จ่ายแทนกัน เช่นค่าเดินทางไป
ตา่งประเทศ 
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บริษทัหรือบุคคล/ ประกอบ
ธุรกิจ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์กบั
บริษัทฯ 

ลกัษณะรายการ 
มลูคา่รายการ / 
ยอดคงเหลือ 

มลูคา่รายการ / 
ยอดคงเหลือ 

ปี 2554 ปี 2553 
บริษัท เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดู
เทนเมนท์ จํากดั (NEE)  
/ ดําเนินธรุกิจสํานกัพิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- เป็นรายการขายสินค้าระหวา่ง NEE และ NED 

53.62 
43.20 

55.78 
39.97 

-  NED ขายหนงัสือการ์ตนูให้กับ NEE เพื่อจดัจําหน่ายในช่องทางต่างๆ โดย
เป็นการขายขาด ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

รายได้จากการลงทนุ 
 
 
 
รายได้อื่น 
 
 
ลกูหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ออก
แทนไปก่อน เช่นคา่เช่าสํานกังาน คา่บริหาร เป็นต้น 

1.36 
 
 
 

1.81 
 
 

12.44 
 

1.14 
 
 
 

1.90 
 
 

7.32 

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

- บริษัทฯ ทําสญัญาเช่าอาคารสํานักงานในนามบริษัทฯ โดยแบ่งให้บริษัทใน
กลุ่มเช่าช่วงต่อ  และเรียกเก็บค่าบริหารจากบริษัทในกลุ่มในอตัราเท่ากบัที่ถกู
เรียกเก็บ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.31 
 

2.07 
0.40 
0.98 

 
 
 

1.52 
 

4.00 
2.04 
2.46 

 
 
 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีการขายสินค้าให้กับบริษัทฯเพื่อนําไปขายต่อ
ให้กบัลกูค้า 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลางจากการใช้บริการแผนก
ตา่งๆ ของ NEE เช่น การจดัการการผลติ การบริหารคลงัสินค้า  ในราคาต้นทนุ  
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บริษัทหรือบคุคล/ ประกอบ
ธรุกิจ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์กบั
บริษัทฯ 

ลกัษณะรายการ 
มลูคา่รายการ / 
ยอดคงเหลือ 

มลูคา่รายการ / 
ยอดคงเหลือ 

ปี 2554 ปี 2553 
บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติง้ 
คอร์ปอเรชัน่ จํากดั  (มหาชน) 
(NBC)/ เป็นผู้ ดําเนินธรุกิจ
สถานีโทรทศัน์ และผลิต
รายการโทรทศัน์ 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 
โดย บริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 
61.99 ในปี 2554 และร้อยละ 
62.14 ใน ปี 2553 และมี
กรรมการร่วมกนั 

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

ต้นทนุขายสินค้าและต้นทนุการให้บริการ 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
เจ้าหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯและบริษัทในกลุม่ซือ้สินค้าหรือบริการจาก NBC 

0.29 
 

0.13 
 
 

0.12 
 

1.15 
0.001 

0.88 
0.42 

0.60 
 

0.28 
 
 

0.11 
 

0.46 
0.004 

0.22 
0.38 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มขายหนงัสือให้ NBC เพื่อใช้เป็นของขวญัแก่ลกูค้า
ในเทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

 
 
- บริษัทฯ ออกบธูงานขายสินค้าขนาดใหญ่ร่วมกนั เช่น งานสปัดาห์หนงัสือ และ
ใช้ระบบเก็บเงินร่วมกนั โดยใช้ราคาที่เรียกเก็บจากลกูค้า 
 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มซือ้สินค้าหรือบริการที่ NBC ในราคาต้นทุนและมี
เงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่น คา่โฆษณาทางทีวี 

 

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

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 
โดยบริษัทใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 
84.50 และมีกรรมการร่วมกนั 

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

- 
 

60.69 
0.06 

37.02 
4.27 

0.02 
 

24.37 
0.06 

16.40 
- 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุม่ขายหนงัสือให้ WPS เพื่อใช้เป็นของขวญัแก่ลกูค้าใน
เทศกาลตา่งๆในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ้าง WPS ที่มีความชํานาญ พิมพ์หนังสือพิมพ์ 
นิตยสารการ์ตนู และหนงัสือการ์ตนู ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้า
ปกติ 

 
 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากดั 
(NML) 
/ ธรุกิจให้บริการรับจดัสง่สินค้า 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 
โดย บริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และมีกรรมการร่วมกนั 

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

 
 

- 
 

0.001 
10.56 

3.36 
 

3.97 
 

0.05 
 

0.02 
10.50 

2.96 
 

3.79 
 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุม่ขายหนงัสือให้ NML เพื่อใช้เป็นของขวญัแก่ลกูค้าใน
เทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 
 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มจ้าง NML ที่มีความชํานาญ ส่งสินค้าให้ลกูค้าทุก
ประเภท เช่น ลูกค้าสมาชิกหนงัสือพิมพ์และนิตยสาร ลกูค้าเอเย่นต์และแผง
หนงัสือ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขการบริการปกติ 
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บริษัทหรือบคุคล/ ประกอบ
ธรุกิจ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์กบั
บริษัทฯ 

ลกัษณะรายการ 

มลูคา่รายการ / 
ยอดคงเหลือ 

มลูคา่รายการ / 
ยอดคงเหลือ 

   ปี 2554 
 

ปี 2553 

บริษัท เอ็นคปูอง จํากดั
(Ncupon)/ดําเนินธรุกิจ
จําหน่ายสินค้าและบริการทาง
อินเตอร์เน็ต 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดย
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.98 และ
มีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีอ้ื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

0.011 
2.61 

- 
0.69 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายสินค้าและให้บริการโดยใช้ราคาตลาดและมี
เงื่อนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสํานกังาน ในอตัราเท่าที่ถูก
เรียกเก็บและคา่บริการสว่นกลาง เช่น คา่บริหาร ในอตัราที่ตกลงกนั 
 

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

เป็นบริษัทร่วมของบริษัทใหญ่ 
โดยบริษัทใหญ่  ถือหุ้นร้อยละ 
45.00 และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
 
 
ลกูหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯ รับจ้างขายโฆษณาและโฆษณาแทรกใน
หนงัสือพิมพ์  The Yomiuri Shimbun  

3.92 
 
 

0.28 
 
 

3.44 
 
 

0.54 
 
 

- บริษัทฯ รับจ้างขายโฆษณาและโฆษณาแทรกในหนงัสือพิมพ์ The Yomiuri 
Shimbun โดยได้รับค่านายหน้าตามอัตราที่ตกลงกันในสญัญา ซึ่งเป็นราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯ ทําสญัญาเช่าอาคารสํานักงานในนามบริษัทฯ โดยแบ่งให้บริษัทใน
กลุม่เช่าช่วงตอ่  และเรียกเก็บคา่เช่าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องในอตัราต้นทนุ 

บริษัท เนชัน่ พริน้ติง้ เซอร์วิส 
จํากดั (NPS) / ดําเนินธรุกิจ
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย WPS 
ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
 
ต้นทนุขายสินค้าและต้นทนุการให้บริการ 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
เจ้าหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 
- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ซือ้กระดาษจาก NPS 
จํานวน 8.68 และ 16.22 ล้านบาท ใน ปี 2553 และ 
ปี 2554 ตามลําดบั 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ้าง NPS พิมพ์ หนงัสือ
การ์ตูน และพ็อคเก็ตบุ๊ คส์ จํานวน 31.74  และ 
17.49 ล้านบาท ในปี 2553 และ ปี 2554 ตามลําดบั 

    0.003 
 

     33.71 
0.017 

  - 
- 
- 

       -  
 

    40.42 
0.23 
7.25 
0.24 
2.13 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ ซือ้กระดาษจาก NPS ซึง่นําเข้าจากต่างประเทศ ใน
ราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ้าง NPS ที่มีความชํานาญในการพิมพ์หนังสือ
การ์ตนู และหนงัสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 
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บริษัทหรือบคุคล/ ประกอบ
ธรุกิจ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์กบั
บริษัทฯ 

ลกัษณะรายการ 

มลูคา่รายการ / 
ยอดคงเหลือ 

มลูคา่รายการ / 
ยอดคงเหลือ 

   ปี 2554 
 

ปี 2553 

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

สิ่งพิมพ์ /ธรุกิจด้านการศกึษา 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 
โดย บริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 
99.97 และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
ลกูหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
ลกูหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ออกแทน
ไปก่อน เช่นคา่เช่าสํานกังาน คา่บริหาร เป็นต้น 
เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
เจ้าหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
 
 

0.09 
0.25 
1.11 

 
 
 

0.98 
- 

0.05 
0.00 
1.40 

 
 
 

0.003 
0.001 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ เพื่อใช้เป็นของขวัญแก่ลูกค้าใน
เทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสํานกังาน ในอตัราเท่าที่ถูก
เรียกเก็บและคา่บริการสว่นกลาง เช่น คา่บริหาร ในอตัราที่ตกลงกนั 

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

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 
โดย บริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
 
ลกูหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
ลกูหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ออกแทน
ไปก่อน   เช่น คา่เช่าสํานกังาน คา่บริหาร เป็นต้น 
 
เจ้าหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
- บริษัทฯและบริษัทในกลุม่จ่ายคา่ใช้จ่ายออกแทนจาก 

NNN 

0.051 
 

0.007 
0.003 

 
 
 
 

0.25 

0.18 
 

0.004 
0.02 

 
 
 
 

1.00 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุม่ขายหนงัสือให้ NNN เพื่อใช้เป็นของขวญัแก่ลกูค้าใน
เทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 
 

- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสํานกังาน ในอตัราเท่าที่ถูก
เรียกเก็บและคา่บริการสว่นกลาง เช่น คา่บริหาร ในอตัราที่ตกลงกนั 

- บริษัทฯ จดัจําหน่ายหนงัสือให้ NNN  เช่น Drive Thailand ขบัรถเที่ยวทัว่ไทย 
โดยผ่านช่องทางเอเย่นต์และร้านหนังสือทั่วประเทศ ในราคาตลาดและมี
เงื่อนไขทางการค้าปกติ 

  

บริษัท คมชดัลกึ มีเดีย จํากดั 
(KMM)/ ดําเนินธรุกิจด้านข่าว 
ซึง่รวมถึงผลิตและจําหน่าย
หนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 
 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 
โดย บริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 
 
ลกูหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
ลกูหนีอ้ื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 
 

0.31 
 

0.33 
0.41 

0.021 

0.07 
 

0.15 
0.29 

- 

- บริษัทฯและบริษัทในกลุม่ขายหนงัสือให้ KMM เพื่อใช้เป็นของขวญัแก่ลกูค้าใน
เทศกาลตา่งๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

 
 
- -บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มได้ใช้บริการที่ KMM ในราคาตลาดและมีเงื่อนไข
การค้าปกติ 
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11.ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

11.1 งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ และงบการเงินรวมปี 2552 – 2554  

11.1.1 ช่ือผูส้อบบญัชี 

นายวเิชียร ธรรมตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3183 - บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั  

11.1.2 สรุปรายงานการตรวจสอบและรายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชี 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552– 2554: ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบหรือสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ และงบ
การเงินรวมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั โดยมีความเห็นวา่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดมี้การอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในการท่ีกิจการ
ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554   

11.1.3 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

สาํนกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั จ่ายค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีในปี 2553 และ ปี 2554 จาํนวน 1.73 ลา้นบาท และ 1.94  ลา้นบาทตามลาํดบั 
สาํหรับค่าตรวจสอบ/สอบทานงบการเงิน และมิไดจ่้ายค่าตอบแทนอ่ืนให้ผูส้อบบญัชี หรือบุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชี 

11.1.4 ตารางสรุปงบการเงิน 
งบการเงินดงัต่อไปน้ี เป็นงบการเงินรวมของบริษทั บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั โดยรายการบญัชีบางรายการ
ในตารางน้ีไดมี้การจดักลุ่มใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีของงวดปัจจุบนั 
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บริษัท เนช่ันอนิเตอร์ เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (เดมิงบดุล) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552-2554 

หน่วย : ลา้นบาท 

  รายการ 2552 2553 2554 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวยีน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 42.34 51.66 29.45 

เงินลงทุนชัว่คราว 5.00 - - 

ลูกหน้ีการคา้ 92.02 91.08 103.10 

รายไดค้า้งรับ 10.22 11.22 9.75 

ลูกหน้ีกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10.02 12.76 16.16 

สินคา้คงเหลือ 53.67 68.80 94.30 

สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 5.04 9.38 9.28 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 218.31 244.89 262.04 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    
อุปกรณ์ 3.16 5.13 4.54 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18.77 27.23 38.98 

เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ - 3.77 2.50 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ีน 0.33 0.63 0.71 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22.26 36.76 46.73 

รวมสินทรัพย์ 240.57 281.65 308.77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (เดมิงบดุล) (ต่อ) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552-2554 

 หน่วย : ลา้นบาท 

  รายการ 2552 2553 2554 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสิ้นหมุนเวยีน    

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 0.17 4.73 3.10 

เจา้หน้ีการคา้ 71.45 76.18 86.14 

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.55 6.44 5.75 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - 7.28 5.02 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 14.40 5.97 5.64 

หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน 36.78 36.96 40.51 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 127.35 137.56 146.16 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - - 6.02 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 4.61 

รวมหน้ีสิน 127.35 137.56 156.79 

    

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนจดทะเบียน    
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 70.00 85.00 85.00 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ - 18.35 18.35 

กาํไรสะสมท่ีจดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 8.50 8.50 8.50 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 34.72 32.24 40.13 

ส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะบริษทั 113.22 144.09 151.98 

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย - - - 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 113.22 144.09 151.98 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 240.57 281.65 308.77 
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บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (เดมิงบกาํไรขาดทุน) 
สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552-2554 

                                                                                   หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2552 2553 2554 

รายได ้    

รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 299.23 283.87 288.58 

รายไดอ่ื้น 3.24 5.87 8.11 

รวมรายได้ 302.47 289.74 296.69 

ค่าใชจ่้าย    

ตน้ทุนขายสินคา้และตน้ทุนการใหบ้ริการ 200.72 194.99 200.97 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 73.46 63.86 69.31 

รวมค่าใช้จ่าย 274.18 258.85 270.28 

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 28.29 30.89 26.41 

ตน้ทุนทางการเงิน 0.06 1.24 1.68 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 13.90 8.93 7.25 

กาํไรสําหรับปี 14.33 20.72 17.48 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน(บาท) 0.20 0.29 0.21 
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บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

                                                                สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552-2554               
   

หน่วย : ลา้นบาท 

 รายการ 2552 2553 2554 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    

กาํไรสาํหรับปี 14.33 20.72 17.48 

รายการปรับปรุง    

ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 23.46 22.28 22.89 

ดอกเบ้ียรับ (0.17) (1.28) (2.41) 

ตน้ทุนทางการเงิน 0.06 1.24 1.68 

หน้ีสงสยัจะสูญ 1.90 0.91 0.60 

ขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั 13.07 1.98 (7.08) 

อุปกรณ์ตดัจาํหน่าย - 0.24 - 

ภาษีเงินได ้ 13.90 8.93 7.25 

 66.55 55.02 40.42 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน    

ลูกหน้ีการคา้ (12.26) (0.12) (12.61) 

รายไดค้า้งรับ (2.83) (0.99) 1.47 

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.72 (2.72) (3.41) 

สินคา้คงเหลือ (7.79) (17.11) (18.44) 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (1.04) (4.34) 0.11 

เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ - (3.77) 1.27 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1.16 (0.30) (0.07) 

เจา้หน้ีการคา้ 1.75 4.73 9.95 

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (0.96) 1.89 (0.69) 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 4.44 0.17 3.55 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (0.15) - - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - - 0.68 

จ่ายภาษีเงินได ้ (17.12) (17.35) (7.58) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 36.47 15.11 14.65 
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บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

                                                                สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552-2554 
                 

หน่วย : ลา้นบาท 

 รายการ 2552 2553 2554 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

รับดอกเบ้ีย 0.17 1.28 2.41 

ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (5.00) 5.00 - 

ซ้ืออุปกรณ์ (2.43) (3.53) (1.14) 

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (25.04) (29.41) (32.92) 

ขายอุปกรณ์ 0.07 - - 

ขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1.22 - - 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (31.01) (26.66) (31.65) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

จ่ายดอกเบ้ีย (0.06) (1.24) (1.68) 

จ่ายเงินปันผลใหถื้อหุน้ของบริษทั (35.00) (23.20) (4.25) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 0.17 4.55 (1.63) 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว - 12.50 12.50 

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว - (5.09) (10.15) 

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน - 36.00 - 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน - (2.65) - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (34.89) 20.87 (5.21) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (29.43) (9.32) (22.21) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 71.77 42.34 51.66 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 42.34 51.66 29.45 
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11.1.5 ตารางสรุปอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 
 

รายการ   2552 2553 2554 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.71 1.78 1.79 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.09 1.04 0.91 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.29 0.23 0.21 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 2.88 2.65 2.57 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 124.90 135.63 139.87 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 3.55 3.18 2.46 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 101.30 113.05 146.07 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 2.84 2.64 2.48 

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 126.96 136.28 145.38 

Cash Cycle (วนั) 99.25 112.39 140.56 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profita     

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 33.12 31.31 30.36 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 8.37 8.81 6.34 

อตัรากาํไรอ่ืน (%) 1.07 2.03 2.73 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%) 145.59 60.39 80.08 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 4.74 7.15 5.89 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 11.60 16.11 11.81 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 5.73 7.94 5.92 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 626.06 531.87 393.24 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 1.21 2.22 2.01 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน      

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.12 0.95 1.03 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 854.76 20.39 14.04 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผกูพนัผกูพนั (เท่า) 0.54 0.27 0.30 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 244.29 111.97 24.32 
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11.2    คาํอธิบาย และการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

11.2.1 สรุปภาพรวมผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา  

การประกอบธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัฯ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ การผลิตและจาํหน่ายพอ็คเก็ตบุ๊คส์ การผลิต
และจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน และการเป็นตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศ ซ่ึงสร้างรายไดใ้ห้แก่กลุ่มบริษทัฯ คิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 21.14, 46.01 และ 30.12 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทัฯ ในปี 2554 ตามลาํดบั 

ในช่วงปี 2552 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดร้วมและกาํไรสุทธิจาํนวน 302.47 และ 14.33 ลา้นบาท ลดลง 40.57 และ 20.20 ลา้น
บาท จากรายไดร้วมและกาํไรสุทธิในปี 2551 จาํนวน 343.04 และ 34.53 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 11.83 และ 58.53 
ตามลาํดบั เน่ืองจากการลดลงของยอดจาํหน่ายพอ็คเกต็บุ๊คส์ และส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน 

ในปี 2553 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดร้วมจาํนวน 289.74 ลา้นบาท ลดลง 12.73 ลา้นบาท จากรายไดร้วมในปี 2552 จาํนวน 
302.47 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 4.21 เน่ืองจากการลดลงของยอดจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน และส่ิงพิมพ์
ต่างประเทศจากเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง อยา่งไรกต็าม ในปี 2553 กลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 20.72 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 
6.39 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 44.59 เน่ืองจากราคากระดาษซ่ึงเป็นตน้ทุนการผลิตปรับลดลง และบริษทัฯ มีการ
ควบคุมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีดี 

ในปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดร้วมจาํนวน 296.69  ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 6.95 ลา้นบาท จากรายไดร้วมในปี 2553 จาํนวน 
289.74 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.40 เน่ืองจากรายไดจ้ากการจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพล์ดลงร้อยละ 3 มาจากส่ือส่ิงพิมพ์
สาํหรับเยาวชน และส่ิงพิมพต่์างประเทศจากเหตุการณ์นํ้ าท่วมคร้ังใหญ่ของประเทศไทย ซ่ึงมีผลกบัการกระจายยอดส่งตามร้าน
เอเยน่ต ์รายไดจ้ากการให้บริการเพิ่มข้ึนร้อยละ 12 เน่ืองจากมีรายไดเ้พิ่มข้ึนในส่วนของค่าโฆษณาและรับจา้งพิมพห์นงัสือเล่ม 
อยา่งไรก็ตาม ในปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 17.48 ลา้นบาท ลดลง 3.24 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 15.64  
เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ่มข้ึนร้อยละ 9 เพื่อรองรับกบัการดาํเนินงานท่ีจะขยายตวัทางธุรกิจ  
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11.2.2 ผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ในแต่ละสายธุรกิจ 

ก. รายได ้
การรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกัดงัน้ี 
ก) การขายฝาก กลุ่มบริษทัฯ รับรู้รายไดแ้บบการขายฝากในการจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ และส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน 

ผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือรายใหญ่ท่ีมีร้านหนงัสือหลายสาขา โดยกลุ่มบริษทัฯ ยงัไม่รับรู้รายไดเ้ม่ือมีการโอนสินคา้จากคลงั
ไปใหผู้จ้ดัจาํหน่ายเหล่านั้น แต่จะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บใบสรุปยอดขายรายเดือนจากผูจ้ดัจาํหน่าย 

ข) การขายเช่ือ กลุ่มบริษทัฯ รับรู้รายไดแ้บบการขายเช่ือในการจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์ําหรับเยาวชน และหนังสือพิมพ ์และ
นิตยสารต่างประเทศผา่นเอเยน่ตร์ายยอ่ย  และกลุ่มคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) โดยกลุ่มบริษทัฯ รับรู้รายไดเ้ม่ือมีการ
ส่งมอบสินคา้ตามใบส่งของ (DO) และมีการหกัค่าเผือ่สินคา้รับคืน ซ่ึงคาํนวณจากสดัส่วนร้อยละของจาํนวนสินคา้รับคืนใน
อดีตยอ้นหลงั 12 เดือนต่อจาํนวนสินคา้ท่ีขายทั้งหมด 

ประเภทรายได ้ 

รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจ 
2552 2553 2554 

ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 
1. ธุรกิจสาํนกัพิมพ ์       
1.1 การผลิตและจาํหน่ายพอ็คเกต็บุ๊คส์   45.16  14.93 57.94 19.99 62.73 21.14 
1.2  การผลิตและจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน 152.46  50.40 134.18 46.31 132.68 44.72 
2. ธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศและบริการท่ี
เก่ียวขอ้ง ก      98.74  32.65 91.75 31.67 89.34 30.12 

3. ธุรกิจจาํหน่ายสินคา้และบริการทางอินเตอร์เน็ต - - - - 3.83 1.29 

4. รายไดอ่ื้น ข     6.11  2.02 5.87 2.03 8.11 2.73 
รายได้รวม 302.47  100.00 289.74 100.00 296.69 100.00 

หมายเหตุ: ก รวมรายไดจ้ากค่าจา้งพิมพ ์ค่าจดัส่ง และค่าบริการจากการเป็นตวัแทนขายโฆษณาในส่ิงพิมพต่์างประเทศ 
ข รายไดอ่ื้นๆ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการสมัมนา สอนภาษาต่างประเทศและทกัษะการส่ือสาร ดอกเบ้ียรับ และรายการอ่ืนๆ เป็นตน้ 

ก.1 รายไดจ้ากการผลิตและจาํหน่ายพอ็คเกต็บุ๊คส์ 

ในช่วงปี 2552 และ 2553 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการผลิตและจาํหน่ายพอ็คเก็ตบุ๊คส์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.93 และ 
19.99 ตามลาํดบั โดยในปี 2552 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจน้ีจาํนวน 45.16 ลา้นบาท ลดลง 11.01 ลา้นบาท จากรายไดใ้นปี 
2551 จาํนวน 56.17 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 19.60 เน่ืองจากจาํนวนหนงัสือออกใหม่นอ้ยลง ยอดขายหนงัสือใหม่
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และจาํนวนการพิมพซ์ํ้ าปกเดิมนอ้ยลง 

ในช่วงปี 2553 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจน้ีจาํนวน 57.94 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 12.78 ลา้นบาท จากรายไดปี้ 2552 
จาํนวน 45.16 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 28.30 เน่ืองจากบริษทัฯ จาํหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั
โหราศาสตร์และสุขภาพท่ีเป็นท่ีนิยมอยา่งสูงในตลาดและมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง 

ในช่วงปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจน้ีจาํนวน 62.73 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 4.79 ลา้นบาท จากรายไดปี้ 2553 จาํนวน 
57.94 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.27 เน่ืองจากบริษทัฯ จาํหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับ
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โหราศาสตร์  สุขภาพและบุคคลท่ีสาํคญัเช่น หนงัสือสตีฟจ็อป ท่ีเป็นท่ีนิยมอยา่งสูงในตลาด  และมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการ
ขายอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัทางบริษทัฯ ยงัมีการรับจา้งผลิตหนงัสือเล่มเพิ่มข้ึน 

ก.2 รายไดจ้ากการผลิตและจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน 

ในช่วงปี 2552 ปี 2553 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดส่้วนใหญ่จากการผลิตและจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์ําหรับเยาวชนคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 50.40  และ 46.31 ตามลาํดบั โดยในปี 2552 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจน้ีจาํนวน 152.46 ลา้นบาท ลดลง 
22.12 ลา้นบาท จากปี 2551 จาํนวน 174.58 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 12.67 โดยมีสาเหตุหลกัจากจาํนวนหนงัสือ
ออกใหม่น้อยลง ยอดพิมพล์ดลง รวมทั้งการสั่งซ้ือจากเอเยน่ต์และร้านหนงัสือลดลง อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีหนงัสือ
การ์ตูนท่ีมียอดจาํหน่ายสูง ไดแ้ก่ นินจาคาถาโอโ้ฮเฮะ เทพมรณะ เป็นตน้ 

ในช่วงปี 2553 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจน้ีจาํนวน 134.18 ลา้นบาท ลดลง 18.28 ลา้นบาท จากรายไดปี้ 2552 จาํนวน 
152.46 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 11.99 เน่ืองจากยอดขายหนงัสือการ์ตูนจากประเทศญ่ีปุ่นลดลงจากเหตุการณ์ไม่
สงบทางการเมืองท่ีทาํใหเ้อเยน่ตแ์ละร้านหนงัสือสัง่หนงัสือลดลง  

ในช่วงปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจน้ีจาํนวน 132.68 ลา้นบาท ลดลง 1.50 ลา้นบาท จากรายไดปี้ 2553 จาํนวน 
134.18 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 1.12 เน่ืองจากยอดขายหนงัสือการ์ตูนจากประเทศญ่ีปุ่นลดลงจากนํ้ าท่วม ทาํให้
บริษทัฯไม่สามารถกระจายยอดส่งได ้ มีผลใหเ้อเยน่ตแ์ละร้านหนงัสือสั่งหนงัสือลดลง  ในขณะทีหนงัสือเด็กเยาวชนเพิ่มข้ึนจาก
ปีก่อนประมาณ 3% 

ก.3 รายไดจ้ากธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในช่วงปี 2552 และปี 2553 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศและบริการท่ีเก่ียวขอ้งคิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 32.65 และ 31.67 ตามลาํดบั ซ่ึงถือเป็นแหล่งรายไดอ้นัดบัสองของกลุ่มบริษทัฯ รองจากการผลิตและจาํหน่าย
ส่ือส่ิงพิมพส์ําหรับเยาวชน โดยในปี 2552 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจน้ีจาํนวน 98.74 ลา้นบาท ลดลง 0.24 ลา้นบาท จาก
รายไดใ้นปี 2551 จาํนวน 98.98 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 0.24 เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง แมว้่ากลุ่ม
บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการรับจา้งพิมพ ์ The Wall Street Journal, Asia. ซ่ึงโอนมาจากเนชัน่กรุ๊ปฯ ในเดือนตุลาคม 2551 เพิ่มข้ึน 

ในช่วงปี 2553 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจน้ีจาํนวน 91.75 ลา้นบาท ลดลง 6.99 ลา้นบาท จากรายไดปี้ 2552 จาํนวน 
98.74 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 7.08 เน่ืองจากเหตุการณ์วุน่วายทางการเมืองทาํใหน้กัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศและ
ชาวต่างประเทศท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศไทยซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัมีจาํนวนลดลง  

ในช่วงปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจน้ีจาํนวน 89.34 ลา้นบาท ลดลง 2.41 ลา้นบาท จากรายไดปี้ 2553 จาํนวน 
91.75 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 2.63 เน่ืองจากเหตุการณ์นํ้ าท่วมและชาวต่างประเทศท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศไทย
ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัมีจาํนวนลดลง  

ก.4 รายไดจ้ากธุรกิจจาํหน่ายสินคา้และบริการทางอินเตอร์เน็ต 
 ในช่วงปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ เร่ิมมีรายไดจ้ากธุรกิจน้ีจาํนวน 3.83 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 1.29  
ก.5 รายไดอ่ื้นๆ 

ในช่วงปี 2552 และปี 2553 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นๆ ซ่ึงไดแ้ก่ รายไดจ้ากการสมัมนา สอนภาษาต่างประเทศ และทกัษะ
การส่ือสาร ดอกเบ้ียรับ รายไดเ้บด็เตลด็ และรายการอ่ืนๆ เป็นตน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.02 และ 2.03 ตามลาํดบั โดยในปี 2552 
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กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นๆ จาํนวน 6.11 ลา้นบาท ลดลง 7.20 ลา้นบาท จากรายไดใ้นปี 2551 จาํนวน 13.31 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
การลดลงร้อยละ 54.09  

ในช่วงปี 2553 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจน้ีจาํนวน 5.87 ลา้นบาท ลดลง 0.24 ลา้นบาท จากรายไดปี้ 2552 จาํนวน 
6.11 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 3.93 โดยมีสาเหตุหลกัจากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไม่มีการดาํเนินธุรกิจการอบรมสัมมนา
,สอนภาษาต่างประเทศ และทกัษะการส่ือสารหลงัจากไตรมาส 1 ปี 2552 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ ไดห้ยดุการดาํเนินธุรกิจน้ีแลว้ 
และกลุ่มบริษทัฯมีดอกเบ้ียรับเพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 1.11 ลา้นบาท 

ในช่วงปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ  มีรายไดจ้ากธุรกิจน้ีจาํนวน 8.11 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 2.24 ลา้นบาท จากรายไดปี้ 2553 จาํนวน 
5.87 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 38.16 โดยมีสาเหตุหลกัจากดอกเบ้ียรับท่ีเพิ่มข้ึนจาํนวน 1.13 ลา้นบาท และค่า
บริหารท่ีเพิ่มข้ึนจากปีก่อนและรายการอ่ืนอีกจาํนวน 0.80 ลา้นบาท 

ข. ตน้ทุนขายสินคา้และตน้ทุนใหบ้ริการ 

ประเภท 
2552 2553 2554 

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

ตน้ทุนค่าลิขสิทธ์ิ   40.23     13.45 39.79     14.02  36.18 12.54 
ตน้ทุนอ่ืนๆ 160.49     53.63  155.20      54.67 164.79 57.10 

รวมตน้ทุนขายสินคา้และใหบ้ริการ 200.72     67.08  194.99      68.69 200.97 69.64 
หมายเหตุ: ก สดัส่วนร้อยละต่อรายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 

สัดส่วนค่าลิขสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัฯ คิดเป็นร้อยละ 13.45, 14.02 และ 12.54 ของรายได้จากการขายสินคา้และการ
ใหบ้ริการในปี  2552, 2553 และปี 2554 ตามลาํดบั โดยในปี 2552 และปี 2553 สัดส่วนค่าลิขสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัฯ เพิ่มข้ึน จาก
ยอดขายหนงัสือท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงมาจากค่าลิขสิทธ์ิของหนงัสือการ์ตูนค่ายญ่ีปุ่น และปี 2554 สดัส่วนค่าลิขสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัฯ ลดลง
จากปี 2553 ซ่ึงเกิดจากกลุ่มบริษทัฯ ตดัจ่าย ค่าลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพ ์สอดคลอ้งตามยอดขายการผลิตและจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับ
เยาวชนท่ีลดลง 

สัดส่วนตน้ทุนอ่ืนๆ ของกลุ่มบริษทัฯ คิดเป็นร้อยละ 53.63, 54.67 และ 57.10 ของรายไดจ้ากการขายสินคา้และการ
ใหบ้ริการในปี 2552, 2553 และ 2554 ตามลาํดบั โดยในปี 2553 มีสดัส่วนเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ยจากปี 2552 ซ่ึงเกิดจากจากบริษทัฯมีการ
รับจา้งพิมพห์นงัสือพิมพ ์The Wall Street Journal, Asia.รวมทั้งบริการจดัส่งหนงัสือพิมพแ์ละหนงัสือแมก็กาซีนเพิ่มข้ึน  และปี 
2554 มีสดัส่วนเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 2.43 ซ่ึงเกิดจากการออกนิตยสาร JIRO  และมีการรับจา้งพิมพห์นงัสือพิมพแ์ละหนงัสือแมก็
กาซีนเพิ่มข้ึนจากปี 2553 
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 ค. ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

ประเภท 
2552 2553 2554 

ลบ. ร้อยละ ค ลบ. ร้อยละ ค ลบ. ร้อยละ ค 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   37.34      12.48    24.06        8.48   27.79 9.63 
ค่าตอบแทนพนกังาน   22.24       7.43   23.75        8.37   23.34 8.09 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย     5.56         1.86      12.26        4.32  15.28 5.29 
อ่ืนๆ     8.38         2.80     5.04        1.78     4.58 1.59 
รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ   73.52     24.57   65.11     22.95   70.99     24.60 

หมายเหตุ: ก สดัส่วนร้อยละต่อรายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 

กลุ่มบริษทัฯ มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารร้อยละ 12.48, 8.48 และ 9.63 ของรายไดจ้ากการขายสินคา้และการ
ให้บริการในปี 2552, 2553 และ 2554 ตามลาํดบั โดยในปี 2553 สัดส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลงเน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ  มี
นโยบายในการลดค่าใชจ่้ายและควบคุมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี  ในปี 2554 มีสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.15  เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มี
ค่าใชจ่้ายจากการขยายธุรกิจ 

  สัดส่วนค่าตอบแทนพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ คิดเป็นร้อยละ 7.43, 8.37  และ 8.09 ของรายไดจ้ากการขายสินคา้และ
การใหบ้ริการในปี 2552, 2553 และ 2554 ตามลาํดบั เม่ือเทียบตามร้อยละของรายไดปี้ 2553 และปี 2554  สัดส่วนค่าตอบแทน
พนกังานลดลงเล็กนอ้ย แต่ถา้เทียบจากจาํนวนเงิน 22.24 ลา้นบาท 23.75 ลา้นบาท และ 23.34 ลา้นบาท จาํนวนเงินในปี 2554 
ลดลงจากปี 2553จาํนวน 0.41 ลา้นบาท  

 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายของกลุ่มบริษทัฯ คิดเป็นร้อยละ 1.86, 4.32 และ 5.29 ของรายไดจ้ากการขาย

สินคา้และการใหบ้ริการในปี 2552, 2553 และ 2554 ตามลาํดบั โดยมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีการจดัการส่งเสริม
การขายกบัร้านคา้อยา่งต่อเน่ืองเพื่อกระตุน้ยอดขาย  

 
สดัส่วนค่าใชจ่้ายอ่ืนๆของกลุ่มบริษทัฯ ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ และตน้ทุนสินคา้บริจาค  คิดเป็นร้อยละ 2.80, 

1.78  และ 1.59 ของรายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการในปี 2552, 2553 และ 2554 ตามลาํดบั โดยทั้งจาํนวนเงินและ
อตัราส่วนลดลงจากปี 2552เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าใชจ่้ายในการเขา้ตลาดหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียม
วชิาชีพต่าง ๆ  ลดลง  

ง. อตัรากาํไรขั้นตน้และอตัรากาํไรสุทธิ 

ในปี 2552, 2553 และ 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 33.12, 31.31 และ 30.36 ตามลาํดบั โดยกลุ่มบริษทัฯ 
มีอตัรากาํไรขั้นตน้ลดลงในปี 2553 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ ตดัจ่ายค่าลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพส์อดคลอ้งตามยอดขายท่ีลดลง และการ
เพิ่มข้ึนของตน้ทุนการใหบ้ริการจากการรับจา้งพิมพ ์Wall Street Journal. Asia  กลุ่มบริษทัฯ มีอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 4.74, 7.15 
และ 5.89   ในปี 2552 2553 และ 2554 ตามลาํดบั โดยปี 2552 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัรากาํไรสุทธิตํ่าลงจากการท่ีบริษทัฯ มีสัดส่วน
ตน้ทุนขายสินคา้และใหบ้ริการ รวมทั้งสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ่มข้ึน และในปี 2553 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัรากาํไร
สุทธิเพิ่มข้ึน เน่ืองจากสามารถควบคุมตน้ทุนขายสินคา้และใหบ้ริการ และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารไดดี้ข้ึน และในปี 2554 
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กลุ่มบริษทัฯ มีอตัรากาํไรสุทธิลดลงเน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ่มข้ึนจากปี 2553 ซ่ึงเกิดจากการ
ดาํเนินงานและการขยายธุรกิจ 

11.2.3 ฐานะทางการเงิน 

ก. สินทรัพย ์

ณ ส้ินปี 2553 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 281.65  ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 41.08 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 17.08 จากยอด
สินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2552 และ ณ ส้ินปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 308.77 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 27.12 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.63 จากยอดสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2553 โดยสินทรัพยห์ลกัของกลุ่มบริษทัมี 4 ประเภท คือ ลูกหน้ีการคา้ สินคา้
คงเหลือ เงินสดและรายการเทียบเท่า และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงมีสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วม ณ  ส้ินปี 2554 เท่ากบัร้อยละ 33.39, 
30.54, 9.54 และ 12.62 ตามลาํดบั การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยห์ลกัดงักล่าวมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ก.1 ลูกหน้ีการคา้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 31 ธ.ค. 2552 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั :    
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 19.74 20.94 15.08 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ    

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 22.91 18.15 29.33 
6 - 12 เดือน - 4.79 4.71 
มากกวา่ 12 เดือน 0.10 0.10 0.09 

 42.75 43.98 49.21 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (0.10) (0.10) (0.10) 

สุทธิ 42.65 43.88 49.11 
กิจการอ่ืนๆ :    

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 54.05 52.13 52.12 
เกินกาํหนดชาํระ    

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 6.86 4.53 6.30 
6 - 12 เดือน 1.17 2.26 1.45 
มากกวา่ 12 เดือน 2.41 3.75 8.51 

 64.49 62.67 68.38 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (4.05) (4.98) (4.22) 

ค่าเผือ่สินคา้รับคืน (11.07) (10.49) (10.17) 
สุทธิ 49.37 47.20 53.99 

รวมลูกหนีก้ารค้า 92.02 91.08 103.10 

ลูกหน้ีการคา้ของกลุ่มบริษทัฯ ประกอบดว้ยลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนๆ โดยมีการ
หกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ จะมีการตั้งค่าเผื่อดงักล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของยอดขายในแต่ละเดือน ประกอบ
กบัการพิจารณาประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ นอกจากนั้น ยงัมีการหกัค่าเผื่อ
สินคา้รับคืน ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ จะมีการตั้งค่าเผื่อดงักล่าวโดยใชส้ัดส่วนร้อยละของจาํนวนสินคา้รับคืนในอดีตยอ้นหลงั 12 เดือน
ต่อจาํนวนสินคา้ท่ีขายทั้งหมด โดยกลุ่มบริษทัฯ จะตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผือ่ดงักล่าวทุกส้ินไตรมาส 

ณ ส้ินปี 2553 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้จาํนวน 91.08 ลา้นบาท ลดลง 0.94 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 1.02 จากยอด
ลูกหน้ีการคา้ ณ ส้ินปี 2552 โดยในส่วนของลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีจาํนวนท่ีเกินกาํหนดชาํระเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย ซ่ึงมี
สาเหตุจากการท่ี NED ไม่ไดรั้บชาํระค่าหนงัสือการ์ตูนจาก NEE ตามกาํหนดเวลา  และในส่วนของลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนๆ มี
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จาํนวนท่ีเกินกาํหนดเกินกว่า 6 เดือนเพิ่มข้ึน เน่ืองจากเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองทาํให้ลูกคา้เอเยน่ต์มีสภาพคล่องลดลงจึง
ชะลอการจ่ายชาํระเงิน 

ณ ส้ินปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้จาํนวน 103.10 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 12.02 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.20 จาก
ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ ส้ินปี 2553 โดยในส่วนของลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีจาํนวนท่ีเกินกาํหนดชาํระเพิ่มข้ึน ซ่ึงมี
สาเหตุจากการท่ี NED ไม่ไดรั้บชาํระค่าหนงัสือการ์ตูนจาก NEE ตามกาํหนดเวลา  และในส่วนของลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืนๆ มี
จาํนวนท่ีเกินกาํหนดนอ้ยกวา่ 6 เดือนเพิ่มข้ึน เน่ืองจากตวัแทนจาํหน่ายหนงัสือพิมพต่์างประเทศรายหน่ึงชาํระหน้ีชา้ แต่ปัจจุบนั
ไดช้าํระหน้ีท่ีเกินกาํหนดเรียบร้อยแลว้ นอกจากนั้นสภาพเศรษฐกิจท่ียงัคงชะลอตวัอยูท่าํใหลู้กคา้เอเยน่ตมี์สภาพคล่องลดลงจึง
ชะลอการจ่ายชาํระเงิน 

ก.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ ส้ินปี 2553 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 51.66 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 9.32 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 22.01 จากส้ินปี 2552 เน่ืองจากบริษทัฯ มีเงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนสุทธิจาํนวน 33.36 ลา้นบาท 
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 23.20 ลา้นบาท  ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจาํนวน 5.09 ลา้นบาท  รวมทั้งมีเงินสดรับจากเงินกู้
ระยะยาวเพิ่มจาํนวน 12.50 ลา้นบาท  และซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 29.42 ลา้นบาท  

ณ ส้ินปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 29.45  ลา้นบาท ลดลง 22.21 ลา้นบาท หรือลดลง
ร้อยละ 42.99 จากส้ินปี 2553 เน่ืองจากบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 4.25 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว
จาํนวน 10.15 ลา้นบาท  รวมทั้งมีเงินสดรับจากเงินกูร้ะยะยาวเพิ่มจาํนวน 12.50 ลา้นบาท  และซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 
32.92 ลา้นบาท  

 ก.3 สินคา้คงเหลือ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 31 ธ.ค. 2552 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 

สินคา้สาํเร็จรูป 126.40 135.99 154.42 
หกั ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั (72.73) (67.20) (60.12) 

สุทธิ 53.67 68.79 94.30 

สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัฯ ประกอบดว้ยวตัถุดิบ และสินคา้สาํเร็จรูปซ่ึงเป็นส่ิงพิมพ ์โดยมีการหกัค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ จะมีการตั้งค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยัในสดัส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีมีอายมุากกวา่ 1 ปีข้ึนไปและผลิต
ครบชุดแลว้ และของสินคา้คงเหลือท่ีมีอายมุากกวา่ 3 ปีข้ึนไปแต่ยงัผลิตไม่ครบชุด อยา่งไรก็ตามสินคา้ท่ีตั้งค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั
แลว้ ยงัคงสามารถจาํหน่ายไดต้ามปกติ  

ณ ส้ินปี 2553 กลุ่มบริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือสุทธิจาํนวน 68.79 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 15.12 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ   
28.17 จากส้ินปี 2552 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายสินคา้ลา้สมยั ทาํใหค่้าเผื่อสินคา้ลา้สมยัลดลง แต่มีการซ้ือสินคา้คงเหลือ
เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 9.59 ลา้นบาท 

ณ ส้ินปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือสุทธิจาํนวน 94.30 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 25.51 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ    
37.08 จากส้ินปี 2553 เน่ืองจาก กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายสินคา้ลา้สมยัรวมทั้งบริหารสินคา้คงคลงั ทาํใหค่้าเผื่อสินคา้ลา้สมยัลดลง 
แต่มีการซ้ือสินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 18.44 ลา้นบาท 
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ก.4 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ณ ส้ินปี 2553 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 27.23 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 8.46 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ   
45.07 จากส้ินปี 2552 และ ณ ส้ินปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 38.98 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 11.75 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 43.15 จากส้ินปี 2553 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีการซ้ือลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพเ์พิ่มข้ึน เพื่อรองรับกบัการทาํหนงัสือใน
อนาคต 

ข. แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

ข.1 หน้ีสิน 

หน้ีสินหลักของกลุ่มบริษทั ณ ส้ินปี 2554 และ 2553  มี 2 ประเภท คือ เจ้าหน้ีการคา้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหน้ีสิน
หมุนเวียนอ่ืน ซ่ึงมีสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ 27.90 และ 13.12 ตามลาํดบัในปี 2554 และร้อยละ 27.05 และ 13.12 
ตามลาํดบัในปี 2553 โดยค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่าลิขสิทธ์ิคา้งจ่ายของส่ิงพิมพท่ี์กลุ่ม
บริษทัฯ บนัทึกตามสญัญาท่ีตกลงกนั  

ณ ส้ินปี 2553 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินรวม 137.56 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 10.21ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.02 จากยอดหน้ีสิน
รวม ณ ส้ินปี 2552 โดยมีสาเหตุหลกัคือ การลดลงของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจาํนวน 12.54 ลา้นบาท และการ
เพิ่มข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนกิจการการท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวนรวม 6.62 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม ณ ส้ินปี 2553 กลุ่มบริษทัฯ 
มีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารรวมจาํนวน 12.01 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 11.83 ลา้นบาท จากจาํนวน 0.17 ลา้น
บาท ณ ส้ินปี 2552 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีการกูเ้งินเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในการดาํเนินธุรกิจ  และ ณ ส้ินปี 2554 
กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินรวม 156.79 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 19.23 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.98 จากหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2553 โดย
มีสาเหตุหลกัคือ  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารรวมจาํนวน 12.73 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 0.72 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 
2553 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีการกูเ้งินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในการดาํเนินธุรกิจ  ค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายและหน้ีสิน
หมุนเวยีนเพิ่มข้ึน 3.55 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.61 

ข.2 ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ณ ส้ินปี 2553 กลุ่มบริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 144.09 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 30.87 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 27.26 
จากส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินปี 2552 เน่ืองจาก บริษทัมีการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 15.00 ลา้นบาทและมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น
จาํนวน 18.35 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 151.98 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 7.89 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 5.48 จากส่วนของผูถื้อหุน้ ณ ส้ินปี 2553  

ค. สภาพคล่อง 

ใน ส้ินปี 2553 กลุ่มบริษทัฯ มีวงจรเงินสด (Cash Cycle) เท่ากบั 112.39 วนั เพิ่มข้ึน 13.14 วนั จาก 99.25 วนัในช่วงปี 
2552 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้เพิ่มข้ึนจากการท่ี NED ไม่ไดรั้บชาํระค่าหนงัสือการ์ตูนจาก NEE ตามกาํหนดเวลา 
และเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองทาํให้ลูกคา้เอเยน่ตห์นงัสือการ์ตูนมีสภาพคล่องลดลงจึงชะลอการจ่ายชาํระเงิน นอกจากนั้น 
สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัฯ ยงัเพิ่มข้ึนจากการท่ีค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัลดลง และในปี 2554 กลุ่มบริษทัฯมีวงจรเงินสดเท่ากบั 
140.56 เพิ่มข้ึน 28.17 วนั จาก 112.39 วนัในปี 2553 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯมีลูกหน้ีการคา้เพิ่มข้ึนจากการท่ี NED ไม่ไดรั้บชาํระค่า
หนงัสือการ์ตูนจาก NEE ตามกาํหนดเวลา และเหตุการณ์นํ้ าท่วมทาํใหลู้กคา้เอเยน่ตห์นงัสือการ์ตูนมีสภาพคล่องลดลงจึงชะลอ
การจ่ายชาํระเงิน รวมทั้งอตัราส่วนหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัฯลดลงซ่ึงเกิดจากการไม่สามารถกระจายสินคา้ได้
ตามเป้าหมาย 



 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 

99 

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

ในช่วงปี 2552 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 36.47 ลา้นบาท ลดลง 31.17 ลา้นบาท 
หรือลดลงร้อยละ 46.08  จากในช่วงปี 2551 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มียอดขายลดลง รวมทั้งมีลูกหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรับ
เพิ่มข้ึนจากสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั และปี 2553 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 15.11 ลา้น
บาท ลดลง 21.36 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 58.57  จากในช่วงเดียวกนัปี 2552 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือ สินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืนและเงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใชเ้พิ่มข้ึน และลูกหน้ีการคา้ลดลง และในปี 2554 กลุ่มบริษทัฯมีเงินสดสุทธิไดม้า
จากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 14.65 ลา้นบาท ลดลง 0.46 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 3 ในปี 2553 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯมี
ขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั และเงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัลดลงจาก   ปี 2553 รวมทั้งลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้และค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย
เพิ่มข้ึนจากสภาพคล่องของกลุ่มบริษทัฯ 

เงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

ในช่วงปี 2552 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 31.01 ลา้นบาท เทียบกบัในช่วงปี 2551 ท่ีกลุ่ม
บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุนจาํนวน 17.59 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2552 กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีเงินสดรับจากเงินให้
กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมทั้งซ้ือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนและเงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน และปี 2553 กลุ่มบริษทัฯ มี
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 26.67 ลา้นบาท เทียบกบัช่วงเดียวกนัในปี 2552 ลดลง 4.34  ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่ม
บริษทัฯ ซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มข้ึนจาํนวน 5.48 ลา้นบาท และในปี 2554 กลุ่มบริษทัฯมีเงินสดสุทธิใชไ้ปใน
กิจกรรมลงทุนจาํนวน 31.65 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 4.98 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มข้ึนจาํนวน 3.50 
ลา้นบาท ซ้ืออุปกรณ์ลดลงจาํนวน 2.39 ลา้นบาท รวมทั้งมีการรับดอกเบ้ียท่ีเกิดจากดอกเบ้ียรับในกลุ่มบริษทัฯเพิ่มข้ึนจาํนวน 1.13 
ลา้นบาท 

เงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน   

ในช่วงปี 2553 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 20.87 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัในช่วงปี 2552 
ท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 34.89 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2553 บริษทัฯ มีเงินสดรับสุทธิจากการ
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน  36.00 ลา้นบาท มีเงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 12.50 ลา้นบาท รวมทั้งมีการจ่ายปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
และเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารนอ้ยกวา่ปี 2552จาํนวน 11.80 ลา้นบาท และ 4.38 ลา้นบาท ตามลาํดบั  และในปี 2554 กลุ่มบริษทัฯ 
มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 5.21 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัในช่วงปี 2553 ท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจาก
กิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 20.87 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวเพิ่มข้ึน 5.06 ลา้นบาท และมีการ
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 18.95 ลา้นบาท  

11.3 ปัจจยัหลกัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต 

11.3.1 การขยายธุรกิจไปยงัโครงการใหม่ 

กลุ่มบริษทัฯ มีโครงการท่ีจะใช้ประสบการณ์และความชาํนาญของกลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งการหาเน้ือหาท่ีแตกต่าง และ
โอกาสจากช่องว่างทางการตลาด ในการออกส่ิงพิมพฉ์บบัใหม่ โดยกลุ่มบริษทัฯ คาดว่าการออกสินคา้ใหม่น้ีจะส่งผลดีแก่กลุ่ม
บริษทัฯ ในการเพิ่มรายไดใ้ห้แก่กลุ่มบริษทัฯ จากการขายส่ิงพิมพแ์ละการขายโฆษณาในส่ิงพิมพด์งักล่าว การขยายกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายของกลุ่มบริษทัฯ การลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงการ์ตูนจากแหล่งเดียว และเพิ่มการ์ตูนท่ีเขียนโดยคนไทย รวมทั้งสร้าง
โอกาสในการหารายไดต่้อยอดในอนาคต อาทิ รายไดจ้ากการขายการ์ตูนรวมเล่ม และรายไดจ้ากส่ือใหม่ เป็นตน้ 
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นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีโครงการในการใชป้ระโยชน์จากเน้ือหา (Content) ท่ีกลุ่มบริษทัฯมี และความสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่างกลุ่มบริษทัฯ กบัเจา้ของลิขสิทธ์ิในต่างประเทศ มาใช้ประโยชน์เพื่อการสร้างรายไดใ้หม่จากส่ือใหม่ และไดก้าํหนด
แนวทางในการต่อยอดไปยงัส่ือใหม่ใน 3 เร่ืองคือ 1) การใหบ้ริการเวบ็ไซตท์างอินเตอร์เน็ต  2) การใหบ้ริการ Content ผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และ 3) การใหบ้ริการ Content ผา่นเคร่ืองดิจิทลัอ่ืนๆ ดงัรายละเอียดในขอ้ท่ี 6 โครงการในอนาคต โดยกลุ่ม
บริษทัฯคาดวา่การใหบ้ริการผา่นส่ือใหม่น้ี จะส่งผลดีกบับริษทัฯ ในการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มบริษทัฯ จากการ
ขายโฆษณาและสปอนเซอร์ รวมทั้งรายไดจ้ากผูใ้ชบ้ริการ การตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ปัจจุบนัของกลุ่มบริษทัฯ ท่ี
มีความตอ้งการบริโภคเน้ือหาผ่านช่องทางใหม่ การขยายกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของกลุ่มบริษทัฯ และการเพิ่มช่องทางใหม่ในการ
บริหารความสมัพนัธ์กบัลูกคา้(Customer Relationship Management) เพื่อสนบัสนุนธุรกิจส่ิงพิมพแ์ละธุรกิจอ่ืนๆของกลุ่มบริษทัฯ 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีโครงการผลิตรายการการ์ตูนและรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเยาวชนเพื่อแพร่ภาพผา่นส่ือโทรทศัน์ 
และการบริหารตวัการ์ตูนเพื่อต่อยอดการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯใหค้รบวงจรและเพิ่มโอกาสในการสร้างแหล่งรายไดใ้หม่
แก่กลุ่มบริษทัฯ อีกดว้ย 

11.3.2 การเพิ่มข้ึนของราคากระดาษและการขาดแคลนกระดาษ 

วตัถุดิบหลกัท่ีสําคญัในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์คือ กระดาษ ซ่ึงคิดเป็นตน้ทุนประมาณร้อยละ 19.27 ของตน้ทุนขายและ
บริการตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ  ใน ปี 2553 และ ร้อยละ16.64 ในปี 2554 โดยกระดาษท่ีใชใ้นการผลิตส่ิงพิมพจ์ดัเป็น
สินคา้ประเภท Commodity ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นราคาแปรผนัตามความตอ้งการของการบริโภคและปริมาณการผลิตของ
ผูผ้ลิต (Demand & Supply) ดงันั้นกลุ่มบริษทัฯ จึงมีความเส่ียงจากการผนัผวนของราคากระดาษ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ตน้ทุนการผลิตและกาํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัฯ นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีความเส่ียงจากการขาดแคลนกระดาษ Newsprint ชนิด
มว้นท่ีใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือท่ีมียอดพิมพ์สูง ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีสําคญัท่ีบริษทัฯ ใช้ในการผลิตส่ิงพิมพ ์
เน่ืองจากกระดาษชนิดดงักล่าวหาซ้ือไดย้ากในประเทศไทยและตอ้งซ้ือเป็นจาํนวนมากในแต่ละคร้ัง 

ในการลดความเส่ียงจากการขาดแคลนกระดาษและการปรับตวัเพิ่มข้ึนของราคากระดาษ Newsprint ชนิดมว้น กลุ่มบริษทั
ฯ จะสั่งซ้ือจากบริษทัในเครือเนชัน่กรุ๊ปฯ สาํหรับการจดัพิมพท่ี์โรงพิมพใ์นเครือเนชัน่กรุ๊ปฯ ซ่ึงเป็นการจดัพิมพส่์วนใหญ่ของ
กลุ่มบริษทัฯ โดยเนชัน่กรุ๊ปฯ มีประสบการณ์ในการจดัซ้ือกระดาษเป็นระยะเวลานาน มีการจดัซ้ือกระดาษสาํรองไว ้และเขา้ใจ
ในวงจรของราคากระดาษเป็นอยา่งดี รวมทั้งเนชัน่กรุ๊ปฯ ไดมี้การบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยการทาํ Forward 
Contract ไวต้ามปริมาณกระดาษท่ีคาดวา่จะใชล่้วงหนา้ ดงันั้น การจดัซ้ือกระดาษจากเนชัน่กรุ๊ปฯ จึงช่วยลดความเส่ียงจากความ
ผนัผวนของราคากระดาษ และการขาดแคลนกระดาษได ้ 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ จะสัง่จองกระดาษก่อนการตั้งราคาขายของหนงัสือ เพื่อใหก้ลุ่มบริษทัฯ ยงัสามารถรักษาสัดส่วน
ของตน้ทุนกระดาษต่อราคาหนงัสือไวไ้ด ้รวมทั้งบริษทัฯสามารถปรับราคาของหนงัสือหลายประเภทข้ึนได ้ในกรณีท่ีตน้ทุน
กระดาษเพิ่มข้ึนอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

11.3.3 การดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือ 

ปัจจุบนั ส่ิงพิมพข์องกลุ่มบริษทัฯ มีการขายผ่านตวัแทนจาํหน่ายเป็นส่วนใหญ่ โดยกลุ่มบริษทัฯ จะรับคืนส่ิงพิมพท่ี์ไม่
สามารถจาํหน่ายไดจ้ากตวัแทนจาํหน่าย ซ่ึงอาจเป็นผลใหมี้ส่ิงพิมพเ์ป็นสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวนมากได ้สินคา้คงเหลือดงักล่าวมี
โอกาสเส่ือมคุณภาพ เสียหาย และลา้สมยัเม่ือเวลาผ่านไป  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งไรก็
ตาม กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การตั้งค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัในสัดส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีมีอายมุากกวา่ 1 ปีข้ึนไปและ
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ผลิตครบชุดแลว้ และของสินคา้คงเหลือท่ีมีอายุมากกว่า 3 ปีข้ึนไปแต่ยงัผลิตไม่ครบชุด โดยมีการตั้งค่าเผื่อดงักล่าวทุกเดือน 
นอกจากนั้น เพื่อลดปริมาณสินคา้คงเหลือ กลุ่มบริษทัฯ จะนาํเอาหนงัสือเก่าออกมาจาํหน่ายเป็นระยะๆ  โดยการจดักิจกรรมพิเศษ
เพื่อส่งเสริมการขายในงานนิทรรศการต่างๆท่ีจดัข้ึนเป็นประจาํทุกปี สําหรับหนังสือการ์ตูนท่ีมีเล่มต่อเน่ือง กลุ่มบริษทัฯ จะ
ดาํเนินการนาํเล่มท่ีออกใหม่จาํหน่ายควบคู่ไปกบัเล่มท่ีไดเ้คยวางจาํหน่ายไปแลว้ ซ่ึงรวมถึงการนาํการ์ตูนท่ีมีการออกจาํหน่าย
ครบทุกเล่มแลว้มาจดัจาํหน่ายรวมเป็นชุดเพื่อกระตุน้การจาํหน่ายดว้ย 

11.3.4 การแข่งขนัและจาํนวนคู่แข่งท่ีเพิ่มมากข้ึน 

การแข่งขนัในอุตสาหกรรมส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือระหว่างสาํนกัพิมพข์นาดใหญ่ปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนในปัจจุบนั ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ในอนาคต อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ เช่ือวา่จะสามารถรักษาความเป็นหน่ึง
ในผูน้าํของอุตสาหกรรมส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือในประเทศไทยไดต่้อไปในอนาคต โดยเฉพาะการเป็นหน่ึงในสํานกัพิมพท่ี์มี
ยอดจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนจากประเทศญ่ีปุ่น และประเทศในทวีปเอเชียสูงท่ีสุดในประเทศไทย จากจุดเด่นของกลุ่ม
บริษทัฯ ท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเขียนและสาํนกัพิมพท่ี์มีช่ือเสียง และท่ีประสบความสาํเร็จในการผลิตและจดัจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์
ประเภทหนงัสือมาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงทาํให้กลุ่มบริษทัฯ สามารถคดัเลือกส่ิงพิมพท่ี์มีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บความนิยมสูงมาผลิตและจดั
จาํหน่ายไดต้ามเป้าหมาย นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีการผลิตส่ิงพิมพห์ลากหลายประเภทเพื่อครอบคลุมความตอ้งการของ
ผูอ่้านทุกกลุ่ม ซ่ึงเป็นการลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูอ่้านกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

11.3.5 การปรับปรุงรายการค่าลิขสิทธ์ิคา้งจ่าย 

สาํหรับงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดมี้การปรับปรุงงบ
การเงินยอ้นหลงั เน่ืองจากไดรั้บการตอบกลบัจากผูใ้หลิ้ขสิทธ์ิรายท่ีเหลืออยูว่า่ยอดคงเหลือล่าสุดของค่าลิขสิทธ์ิคา้งจ่ายท่ีบนัทึก
ไวใ้นงบการเงินรวมปี 2551 ซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 ในงบการเงินรวมสูงไป กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การปรับปรุง
งบการเงินยอ้นหลงัท่ีมีต่องบดุลรวมปี 2551 โดยกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 เพิ่มข้ึนจาํนวน  2.22 ลา้นบาท โดยไม่มีผล
ต่องบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปี 2551 ดงัรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 ในงบการเงินปี 2552  

อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีค่าลิขสิทธ์ิคา้งจ่ายท่ียงัไม่สามารถติดต่อกบัเจา้ของลิขสิทธ์ิไดใ้นงบดุลรวมประมาณ 3 
ลา้นบาท (เฉพาะส่วนของกลุ่มบริษทัฯ ตามวิธีจดัทาํงบการเงินรวมในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั) ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ อยู่ระหว่าง
ดาํเนินการติดตามหนงัสือยนืยนัยอดและเอกสารหลกัฐานประกอบจากเจา้ของลิขสิทธ์ิเพื่อดาํเนินการปรับปรุงงบการเงิน 
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