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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ NINE
ประเภทธุรกิจ
• ธุรกิจสำ�นักพิมพ์โดยผลิตและจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์
		 ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คส์ และสิ่งพิมพ์สำ�หรับเยาวชน
• ธุรกิจสื่อโทรทัศน์สำ�หรับเด็กและเยาวชน
		 สำ�หรับสถานีโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล
• ธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายและให้บริการต่างๆ
		 ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ
• ธุรกิจดิจิตอล ให้บริการเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์
		 โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ดิจิตอลอื่นๆ
• ธุรกิจการบริหารลิขสิทธิ์
• ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชากับการศึกษา
ที่อยู่สำ�นักงานใหญ่ เลขที่1858/123-124 ชั้น 29 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษทั
บมจ. เลขที่ 0107551000312
โทรศัพท์
(66) 2338-3333
โทรสาร
(66) 2338-3904
ทุนจดทะเบียน
259,250,000 บาท
ทุนชำ�ระแล้ว
170,048,386 บาท
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

ทุน
สัดส่วน
การถือหุ้น จดทะเบียน
(บาท)
(%)

ทุน
ชำ�ระแล้ว
(บาท)

บริษัทย่อย
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บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด สิ่งพิมพ์
1858/123-124 ชั้น 29
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ

99.99

41,250,000 41,250,000

บริษัท เนชั่น คิดส์ จำ�กัด
1858/123-124 ชั้น 29
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ
บริษัท เนชั่น โกลบอล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด
1858/123-124 ชั้น 29
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ
บริษัท ไนน์ บี ไบรท์ จำ�กัด
1858/123-124 ชั้น 29
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ

ประกอบธุรกิจและ ผลิต
รายการในรูปแบบต่างๆ
เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อ
โทรทัศน์ และสื่อรูปแบบใหม่
สิ่งพิมพ์

99.99

1,000,000 1,000,000

98.99

50,000,000 50,000,000

ให้บริการด้านการศึกษา

59.99

1,000,000 1,000,000

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 29/12/57 บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) เข้าซื้อหุ้น บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด จ�ำนวน 49% จากผู้ถือหุ้นเดิม และเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด
เป็น บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด
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สรุปข้อมูลการเงิน
1. ข้อมูลจากงบการเงินรวม
• รายได้จากการขายและบริการ
• รายได้รวม
• กำ�ไรขั้นต้น
• กำ�ไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา รายจ่ายตัดบัญชี
• กำ�ไรสุทธิ
• สินทรัพย์รวม
• ส่วนของผู้ถือหุ้น

2. อัตราส่วนทางการเงิน
• อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
• อัตรากำ�ไรขั้นต้น
• อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม
• อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
• อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
• กำ�ไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน)
• กำ�ไรต่อหุ้น (ปรับลด)
• เงินปันผลต่อหุ้น
• มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน)
• มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (ปรับลด)

เท่า
%
%
%
%
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2557
241.45
268.47
64.14
31.01
1.71
711.43
516.27

2557
0.38
26.56
0.64
0.33
0.23
0.01
0.01
0.10
3.04
3.04

หน่วย : ล้านบาท
2556
2555
347.85
339.55
359.45
354.85
105.79
104.06
64.52
64.16
20.44
24.95
761.31
368.86
529.64
183.06

2556
0.44
30.41
5.69
5.74
3.62
0.16
0.16
0.15
4.22
4.11

2555
1.01
30.65
7.03
14.10
7.16
0.29
0.29
0.15
2.15
2.15
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สรุปข้อมูลการเงิน
การลงทุนในบริษัทย่อยของ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
		

ทุนจดทะเบียน อัตราการลงทุน
ล้านบาท
ร้อยละ

ประเภทธุรกิจสิ่งพิมพ์
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด
บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด
(เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด)

41.25

99.99

50.00

98.99

ประเภทธุรกิจสื่อโทรทัศน์
บริษัท เนชั่น คิดส์ จำ�กัด
1.00
ประเภทธุรกิจจำ�หน่ายสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต
บริษัท เอ็นคูปอง จำ�กัด (เลิกกิจการและเสร็จสิ้น
การชำ�ระบัญชี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555)
1.00
ประเภทธุรกิจการให้บริการด้านการศึกษา
บริษัท ไนน์ บี ไบรท์ จำ�กัด
1.00

99.99

99.98
59.99

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ในกรณีปกติทกี่ ลุม่ บริษทั ฯ ไม่มคี วามจ�ำเป็นในการใช้เงินเพือ่ การลงทุนหรือขยายกิจการ
และมีกระแสเงินสดเพียงพอ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิของแต่ละบริษัท (ตามงบการเงิน
เฉพาะบริษทั ) หลังหักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ส�ำรองตามกฎหมาย และส�ำรองอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็น
และเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับ
ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมภายใต้เงือ่ นไขทีก่ ารด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
จะต้องถูกน�ำเสนอเพือ่ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลซึง่ คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว จะต้องได้รับการอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
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บริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2556 ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท
เป็นจ�ำนวนเงิน 17 ล้านบาท โดยมีก�ำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2557
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สารจากประธานกรรมการ
เรียนท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2557 เป็นปีแห่งความท้าทายของทุกวงการธุรกิจ เนื่องจากเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง และ
การเปลี่ยนรัฐบาล ท�ำให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ปรับกลยุทธ์ในการด�ำเนินการเพื่อเผชิญกับวิกฤติต่างๆ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ได้ชนะการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรวม 2 ช่อง โดย บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
ไม่ได้เข้าร่วมการประมูล อย่างไรก็ตามปัจจุบัน บริษัทฯได้ท�ำการผลิตรายการทีวีส�ำหรับออกอากาศในช่อง
ดังกล่าว รวม 2 ช่อง ท�ำให้ขยายฐานผู้ชมได้มากขึ้น คือ Nation TV22 และ Now 26 (ทั้งนี้ เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดว่าสถานีโทรทัศน์ทกุ ช่องจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีรายการส�ำหรับเด็ก) จากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้เริม่ ด�ำเนินธุรกิจ
เกีย่ วกับโทรทัศน์มาตัง้ แต่ปี 2556 ท�ำให้ได้รบั ความเชือ่ มัน่ จากคูค่ า้ และจะเป็นพืน้ ฐานทีด่ ตี อ่ การเจริญเติบโต
ของรายได้ในอนาคต ทดแทนการตกลงของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ และการ์ตูน
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี และสภาพเศรษฐกิจ
โดยปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลดจ�ำนวนผลิตของหนังสือ คัดเลือกหนังสือที่ตรงกับความต้องการของผู้อ่าน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทในครึ่งปีหลัง ที่สถานการณ์ของประเทศเริ่มดีขึ้น
ธุรกิจการให้บริการด้านการศึกษา ทีไ่ ด้รว่ มทุนจัดตัง้ เป็นบริษทั ไนน์ บี ไบร์ท จ�ำกัด นัน้ ปี 2557 มีการจัดคอร์ส
การสอนให้แก่สว่ นราชการ คือ สอนภาษาอังกฤษให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องกรุงเทพมหานครจ�ำนวนมากกว่า 300 คน
เพือ่ ให้บริการแก่ชาวต่างชาติให้ได้รบั ความสะดวกมากยิง่ ขึน้ โครงการนีเ้ ป็นการจัดร่วมกันระหว่างบริษทั ไนน์
บี ไบร์ท จ�ำกัด และ มหาวิทยาลัย เนชั่น ซึ่งจะมีการขยายต่อเนื่องไปยังส่วนราชการอื่น ในปี 2558
ปี 2558 เป็นปีที่บริษัทฯ วางเป้าหมายปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เพื่อที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพส�ำหรับเด็กและครอบครัว สร้างสรรค์คอนเทนท์ด้านดิจิตอลเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะท�ำ
รายได้ส�ำคัญของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต
บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน สื่อมวลชน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน และ
คณะกรรมการบริษัท พนักงาน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ทุกท่านเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้บริษทั มีความมัน่ คงและเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนือ่ ง ในนามของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจาก
ทุกท่านเป็นอย่างดีในปีต่อๆ ไป

สุทธิชัย หยุ่น
ประธานกรรมการ
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กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
ประธานกรรมการ

นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายเทพชัย หย่อง
กรรมการ

ดร. ศันธยา กิตติโกวิท

นายเสริมสิน สมะลาภา

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร

กรรมการ

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

4
7
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นายพนา จันทรวิโรจน์
กรรมการ
และกรรมการผู้อ�ำนวยการ

นายแสงชัย ลีลานวลิขิต

ดร.วงศ์สิริ สังขวาสี มิยาจิ

ผู้อ�ำนวยการ - ฝ่ายขาย

บรรณาธิการบริหาร

นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร

นางสาวบุญพา  แซ่เบ้

ผู้อ�ำนวยการ - พัฒนาธุรกิจ

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
- ฝ่ายบัญชีและการเงิน

8
11
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คณะกรรมการบริษัท
นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
ประธานกรรมการ
อายุ 69 ปี
การศึกษา
- ประกาศนียบัตรโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์กรุงเทพมหานคร (ACC)
- โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54
การอบรมปี 2557
- Thailand is Back
- Japan’s New Wave of Overseas Investment: Thailand and Asean Plus-one
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557
- นายสุทธิชัย หยุ่น				
1,536,848 หุ้น (0.91%)
- คู่สมรส (นางนันทวัน หยุ่น)
29,788 หุ้น (0.02%)
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
- หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- พี่ชายนายเทพชัย แซ่หย่อง
ประวัติการทำ�งาน
2514 - 2555 			 บรรณาธิการอ�ำนวยการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2554 - ปัจจุบัน 		 ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2555 - ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2555 - ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2555 – ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2554 - ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2549 - ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ บจก. เอ็น เอ็ม แอล		
2551 - ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ บจก. เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค		
2554 - ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ บจก. เนชั่น ยู 		
2555 - ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย		
2555 - ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ บจก. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์
2555 - ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ บจก. เนชั่น คิดส์		
2556 - ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ บจก. ไนน์ บี ไบรท์
29 ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือกิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องกัน  
- ไม่มี
จำ�นวนปีดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
12 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2539)
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
5/5
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
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คณะกรรมการบริษัท
นายเสริมสิน สมะลาภา
กรรมการ
อายุ 47 ปี
การศึกษา
- ปริญญาโท สาขาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจสโลน		
		 สถาบันเทคโนโลยี แห่งแมสซาชูเซ็ทส์ (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กลยุทธ์ส�ำหรับบริษัทสื่อ หลักสูตรผู้บริหาร วิทยาลัยบริหารธุรกิจฮาวาร์ด 		
		 มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 24
การอบรมปี 2557
- ไม่มี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557
- นายเสริมสิน สมะลาภา		
- หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป				
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น			
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2553 - ปัจจุบัน
นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์			
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. เนชั่น ยู
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. ไนน์ บี ไบรท์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน  
- ไม่มี
จ�ำนวนปีด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
3 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2554)
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
4/5
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
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คณะกรรมการบริษัท
นายพนา จันทรวิโรจน์

กรรมการ และกรรมการผู้อ�ำนวยการ
อายุ 56 ปี
การศึกษา
- ปริญญาโท : Tufts University, USA
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย						
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 71
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยง
การอบรมปี 2557
- ไม่มี จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557
- นายพนา จันทรวิโรจน์			
- หุ้น
- คู่สมรส (นางผุษดี จันทรวิโรจน์)
- หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ		
- หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2554 - ปัจจุบัน		 กรรมการ บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2555 - ปัจจุบัน		 กรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป				
6 ส.ค 2557 - ปัจจุบัน		 กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2555 - ปัจจุบัน		 กรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2551 - ปัจจุบัน		 กรรมการผู้อ�ำนวยการ บจก. เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค 		
2555 - ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส		
2555 - ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
					 (เดิม บจก. เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์)
24 ก.พ. 2557 - ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก. ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) 		
16 ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์				
16 ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก. เนชั่น คิดส์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน
- ไม่มี
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
3 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2554)
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
5/5		
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
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คณะกรรมการบริษัท
นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 71 ปี

การศึกษา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์และการบริหารอุตสาหกรรม
		 University of Wisconsin, USA			
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Wisconsin, USA			
- ประกาศนียบัตรโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร (ACC)
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย						
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 101		
- หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบ รุ่นที่ 23
การอบรมปี 2557						
- KPMG’s Audit Committee Priorities for 2014 - The Challenges Ahead		
- COSO 2013: The Road to Transition
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557
- นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร		
- หุ้น
- คู่สมรส (นางอลิสรา จิระนคร)		
- หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ		
- หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2543 - ปัจจุบัน		 กรรมการผู้จัดการ บจก. เร็บบิท เอเชีย 		
2545 - ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ บจก. เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล
2548 - ปัจจุบัน		 กรรมการผู้จัดการ บจก. พี.อาร์.เอส.เอส. 		
2551 - ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ			
					 บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2543 - ปัจจุบัน		 กรรมการผู้จัดการ บจก. เร็บบิท เอเชีย		
2545 - ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ บจก. เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล
2548 - ปัจจุบัน		 กรรมการผู้จัดการ บจก. พี.อาร์.เอส.เอส.
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน  
- ไม่มี
จ�ำนวนปีด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
6 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2551)
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
5/5		
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4		
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
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คณะกรรมการบริษัท
นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

14

อายุ 70 ปี
การศึกษา
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย						
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 108		
- Financial Statement for Director รุ่นที่ 3/2551		
การอบรมปี 2557				
- KPMG’s Audit Committee Priorities for 2014 - The Challenges Ahead		
- COSO 2013: The Road to Transition
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557
- นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร		
- หุ้น
- คู่สมรส (นางเฟื่องฟ้า จินตนานฤมิตร) - หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ		
- หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน
2518 - ปัจจุบัน		 หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. แพคดีไซน์			
2531 - ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ บจก. ทอปคอน			
2532 - ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ บจก. นฤมิตร				
2538 - ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ บจก. แพคครีเอท
2538 - ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ บจก. สยามอาร์ตเซรามิค			
2549 - ปัจจุบัน		 กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล 			
2551 - ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
					 บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2554 - ปัจจุบัน		 กรรมการบริษัท บจก. หาดใหญ่นครินทร์
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2518 - ปัจจุบัน		 หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. แพคดีไซน์			
2531 - ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ บจก. ทอปคอน			
2532 - ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ บจก. นฤมิตร				
2538 - ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ บจก. แพคครีเอท
2538 - ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก.สยามอาร์ตเซรามิค				
2549 - ปัจจุบัน		 กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล			
2554 - ปัจจุบัน		 กรรมการบริษัท บจก. หาดใหญ่นครินทร์
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือกิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องกัน  
- ไม่มี
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
6 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2551)
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
5/5		
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4		
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
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คณะกรรมการบริษัท
นายเทพชัย หย่อง
กรรมการ
อายุ 60 ปี

การศึกษา
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ กรุงเทพมหานคร (ACC)
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย						
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่น 177
การอบรมปี 2557			
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่น 5
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557
- นายเทพชัย แซ่หย่อง			
- หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- น้องชายนายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
ประวัติการท�ำงาน
2551 - 2555			 ผูอ้ ำ� นวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
					 (ไทยพีบีเอส)
2555 - ปัจจุบัน		 บรรณาธิการเครือเนชั่น (Group Editor) บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2556 - ปัจจุบัน		 กรรมการ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น			
2556 - 8 ส.ค. 2557		 กรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป			
7 ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน		 กรรมการ บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2554 - ปัจจุบัน		 กรรมการ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น		
2556 - 8 ส.ค. 2557		 กรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2555 - ปัจจุบัน		 กรรมการ บมจ. เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค
29 ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน		 กรรมการ บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน  
- ไม่มี
จ�ำนวนปีด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2557)
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
1/5		
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
-
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คณะกรรมการบริษัท
ดร. ศันธยา กิตติโกวิท

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 44 ปี
การศึกษา
- ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย						
- MBA - International Management, University of Dallas, Texas, USA
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การต้นทุน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย						
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107		
การอบรมปี 2557				
- KPMG’s Audit Committee Priorities for 2014 - The Challenges Ahead
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557
- นางสาวศันธยา กิตติโกวิท		
- หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน
2541 – 2542			 นักวิเคราะห์ทางการเงินอาวุโส บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)		
2542 – ปัจจุบัน 		 อาจารย์ประจ�ำ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์
					 และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				
2555 - ปัจจุบัน 		 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
					 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555 - ปัจจุบัน 		 กรรมการภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์
					 และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
2556 - ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
					 บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือกิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องกัน  
- ไม่มี
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
1 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2556)
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
5/5		
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4		
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
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ผู้บริหารระดับสูง
ดร. วงศ์สิริ สังขวาสี มิยาจิ
บรรณาธิการบริหาร
อายุ 51 ปี
การศึกษา
- ปริญญาเอก Graduate School of Science and Technology, Chiba University, Japan
- ปริญญาโท Industrial Chemistry, Faculty of Engineering, Chiba University, Japan
- ปริญญาตรี Industrial Chemistry, Faculty of Engineering, Chiba University, Japan
การอบรม
- ไม่มี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557
- 3,000 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2545 - 2549		
กรรมการอ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บจก. เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2549 - 2555		
ที่ปรึกษา บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2555 - ปัจจุบัน
บรรณาธิการบริหาร บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
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ผู้บริหารระดับสูง
นายแสงชัย ลีลานวลิขิต
ผู้อ�ำนวยการ - ฝ่ายขาย
อายุ 47 ปี
การศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		
- ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
- ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557
- 1,000 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน
2533 - 2553			 ผู้จัดการฝ่ายขาย บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป			
ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน		 ผู้อ�ำนวยการ - ฝ่ายขาย
					 บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
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ผู้บริหารระดับสูง
นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร
ผู้อ�ำนวยการ - พัฒนาธุรกิจ
อายุ 51 ปี
การศึกษา
- ปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ สาขาการแปล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
- ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน สาขานโยบายและการวางแผนการสือ่ สาร
		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์					
- ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
- ไม่มี
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2537 - 2547		
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสั่งซื้อและการตลาดผลิตภัณฑ์ บจก. เอเซียบุ๊คส์
2547 - 2549		
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายส�ำนักพิมพ์ บจก. เอเซียบุ๊คส์ 			
2549 - ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการ - พัฒนาธุรกิจ
				
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
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ผู้บริหารระดับสูง
นางสาวบุญพา  แซ่เบ้

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ - ฝ่ายบัญชีและการเงิน
อายุ 41 ปี
การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรม
- ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี
ประวัติการทำ�งาน
2551 - 2553		
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2553 - 2554		
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
				
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์			
2554 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี
				
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
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โครงสร้างการประกอบธุรกิจ

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท จำกัด (มหาชน)

สิ่งพิมพ
หนังสือ
พ็อคเก็ตบุคส

รายการโทรทัศน

ดิจิตอล

ผลิตรายการ
E-Commerce
ตัวแทนจำหนาย

การตูน และหนังสือ
สำหรับเยาวชน

99.99%

99.99%
บจก. เนชั่น คิดส (NTK)
ทุนชำระแลว 1 ลานบาท

บจก. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท (NED)
ทุนชำระแลว 41.25 ลานบาท

ตัวแทนจำหนาย
ดิจิตอล
คอนเทนท
จากตางประเทศ

บริการอ�นๆ

การศึกษา

ตัวแทน
จำหนายสิ่งพิมพ
จากตางประเทศ
การบริหาร
ลิขสิทธิ์

ส�อการเรียน
การสอน
ภาษาอังกฤษ
สถาบันกวดวิชา

59.99%
บจก. ไนน บี ไบรท (NBB)
ทุนชำระแลว 1 ลานบาท

98.99%
บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท (NGE)
(เดิม บจก. เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท)
ทุนชำระแลว 50.00 ลานบาท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
มีโครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์และบริการ
ดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท
ดำ�เนินการ		 2557				 2556				 2555
รายได้จากกลุ่มธุรกิจ
					
โดย
ลบ.		ร้อยละ		ลบ.		 ร้อยละ		 ลบ.			ร้อยละ
1.		ธุรกิจสำ�นักพิมพ์
		1.1 การผลิตและจำ�หน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์
NINE
47.67		17.76		70.51		 19.62		74.98			21.13
		1.2 การผลิตและจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์สำ�หรับเยาวชน NGE, NED,
72.14		26.87		140.06		 38.96		175.36			49.42
NINE
					
2.		ธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์
NINE
72.45		26.99		79.69		 22.17		79.91 			22.52
		จากต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง ก
3.		ธุรกิจจำ�หน่ายสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต NINE, NCP 3.14		 1.17		2.10		 0.58		 4.97			1.40
4.		ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณา
NINE, NTK 42.21		15.72		51.32		 14.28		 4.33			1.22
		ผ่านสื่อโทรทัศน์		
5.		ธุรกิจด้านการศึกษา	

NINE, NBB

6.		รายได้อื่น ข			
รายได้รวม		

3.84		 1.43		4.17		 1.16		 -			 27.02		10.06		11.60		 3.23		15.30			4.31
268.47		 100.00		359.45		 100.00		354.85 			100.00

หมายเหตุ: ก รวมรายได้จากค่าจ้างพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าบริการจากการเป็นตัวแทนขายโฆษณาในสิง่ พิมพ์
ต่างประเทศ
ข รายได้อนื่ ๆ ได้แก่ รายได้คา่ บริหารส่วนกลาง ค่าบริการอืน่ ๆ รวมทัง้ รายได้จากการขายเศษซาก
ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ เป็นต้น
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เครือข่ายธุรกิจ

ธุรกิจหนังสือ
Nation Books

หนังสือ
คุณภาพ
หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์
ด�ำเนินธุรกิจผ่านตัวบริษัทฯ เอง ภายใต้ชื่อส�ำนักพิมพ์ “เนชั่นบุ๊คส์” ซึ่งผลิตและ
จ�ำหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ที่ได้รับความไว้วางใจ โดยได้รับลิขสิทธิ์จากนักเขียน
และส�ำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นผู้จัดพิมพ์และจ�ำหน่าย
ผลงานที่มีคุณภาพ ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายแนว ได้แก่ หมวดบริหารและจัดการ,
หมวดนวนิยาย, หมวดภาษาและการเรียนรู้, หมวดศาสนา จิตวิทยา และปรัชญา และ
หมวดทั่วไป ครอบคลุมความต้องการของผู้อ่านทุกกลุ่ม
เว็บไซต์ :

www.nine.co.th, www.facebook.com/NationBooksFanPage

น้องนักศึกษาจาก ม.เนชั่น ได้รับประสบการณ์ ในการทำ�งาน
เป็น Book Barista ในงานสัปดาห์หนังสือที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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ธุรกิจหนังสือ
Nation Kids

เสริมทักษะ
และ
จินตนาการ

การ์ตูนและหนังสือสำ�หรับเยาวชน
บริษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (ปัจจุบนั เปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั เนชัน่ โกลบอล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด) ด�ำเนินธุรกิจส�ำนักพิมพ์โดยผลิต น�ำเข้า และจัดจ�ำหน่ายสือ่ สิง่ พิมพ์
ส�ำหรับเยาวชนเพือ่ การศึกษา บันเทิง และการเสริมทักษะ ส�ำหรับกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายหลัก
ทีเ่ ป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ส่วนใหญ่ได้รบั ลิขสิทธิม์ าจากกลุม่ ประเทศแถบยุโรป อเมริกา
และออสเตรเลีย เช่น Walt Disney, Warner Bros. เป็นต้น และรับจัดจ�ำหน่ายหนังสือ
ให้แก่ บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (NED)
หนังสือและสื่อที่ผลิตโดยส�ำนักพิมพ์เนชั่น เอ็กมอนท์ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ นิทาน
และกิจกรรมเสริมทักษะคาร์แรคเตอร์ดิสนีย์, หนังสือรวมนิทานคลาสสิกของดิสนีย์
ฉบับปกแข็ง” “เจ้าหญิงแปลงโฉม” เป็นต้น
เว็บไซต์ :
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ธุรกิจหนังสือ
Nation Edutainment

การ์ตูน
ยอดนิยม
หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น และการ์ตูนไทย
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจส�ำนักพิมพ์
โดยผลิตและจัดจ�ำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ส�ำหรับเยาวชนเพื่อ
การศึกษาและบันเทิงส�ำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่เป็น
เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี โดยมุง่ เน้นหนังสือการ์ตนู ยอดนิยม
ที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากส�ำนักพิมพ์ชั้นน�ำทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศในแถบเอเซีย ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีฯ รวมทั้ง
การ์ตูนความรู้และวรรณกรรมเยาวชนจากบริษัทต่างๆ เช่น
Shueisha Inc., Shogakukan Kodansha และ Futabasha
เป็นต้น
หนังสือการ์ตนู และวรรณกรรมเยาวชนทีผ่ ลิตโดยส�ำนักพิมพ์
เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างสูงในกลุม่ นักอ่าน
ได้แก่ “โดราเอมอน” “นารุโตะ นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ” “เทพมรณะ
Bleach” “Bakuman” “ “Blue Exorcist” การ์ตูนไทย อาทิ
“มีดที่ 13” “เดโมนิค คอรี่ย์” เป็นต้น
เว็บไซต์ :  www.nine.co.th,

www.facebook.com/nedcomics
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ธุรกิจบริการ
เป็นตัวแทนจำ�หน่าย
สิ่งพิมพ์
จากต่างประเทศ
และบริการทีเ่ กีย่ วข้อง
International Media

เปิดโลกทัศน์
สู่ประชาคม
โลก
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กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์
จากต่างประเทศชัน้ น�ำรวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์และบริการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งผ่ า นตั ว บริ ษั ท ฯ เอง สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ บ ริ ษั ท ฯ
จัดจ�ำหน่ายมีทงั้ หมด 185 ฉบับ ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์
ภาษาต่างประเทศและนิตยสารภาษาต่างประเทศ ซึ่งธุรกิจ
ดั ง กล่ า วรวมถึ ง การเป็ น ตั ว แทนขายสมาชิ ก และตั ว แทน
ขายโฆษณาให้กับหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun
ฉบับทีพ่ มิ พ์ในประเทศไทย การรับจ้างพิมพ์ อาทิ หนังสือพิมพ์
The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri
Shimbun รวมถึง การจัดส่ง ให้แก่หนังสือพิมพ์และนิตยสาร
อีกหลายฉบับด้วย โดยการให้บริการดังกล่าวของบริษัทฯ
เป็นแบบ One Stop Service เพือ่ ความสะดวกของเจ้าของ
สิ่งพิมพ์ในการติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้น

Nation International Edutainment Public Company Limited

ธุรกิจ
รายการโทรทัศน์
สำ�หรับเยาวชน
และครอบครัว
TV Content

บริษัท เนชั่น คิดส์ จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจจัดท�ำรายการส�ำหรับเยาวชนและครอบครัว
ออกอากาศแพร่ภาพทางระบบโทรทัศน์ดิจิตอล ปัจจุบันผลิตรายการเพื่อออกอากาศ
จ�ำนวน 3 ช่อง ทั้งประเภทช่องเด็ก (MCOT Family) ช่องข่าว (Nation TV 22) และ
ช่องวาไรตี้ (NOW 26) รวมทั้งสิ้น 7 รายการ ซึ่งเป็นรายการที่น�ำเสนอสาระควบคู่
กับความบันเทิงแบบ edutainment และด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดไปพร้อมๆ กัน

รายการ
สนุก
มีสาระ
สำ�หรับ
เยาวชน
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ธุรกิจการบริหาร
ลิขสิทธิ์
Character Management

หลากหลาย
สินค้า
คาแรคเตอร์
โดนใจ
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ด�ำเนินธุร กิจเป็นตั วแทนลิ ขสิ ทธิ์ ของตั วการ์ ตูนที่ มีชื่อ เสีย งและได้รับความนิย มจาก
ต่ า งประเทศ เพื่ อ บริ ห ารสิ ท ธิ์ ข องตั ว การ์ ตู น ให้ กั บ ผู ้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ที่ ส นใจซื้ อ ลิ ข สิ ท ธิ์
และน�ำไปผลิตเป็นสินค้าส�ำหรับจัดจ�ำหน่ายภายในประเทศไทย รวมถึงเจ้าของผลิตภัณฑ์
และห้างค้าปลีกที่สนใจซื้อลิขสิทธิ์เพื่อกิจกรรมส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ยังรวมถึง
การท�ำการตลาดเพื่อส่งเสริมให้ตัวการ์ตูนต่างๆที่บริษัทฯดูแลอยู่ให้เป็นที่รู้จัก และได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในประเทศไทย

Nation International Edutainment Public Company Limited

ธุรกิจดิจิตอล
NSTORE

ด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ การผลิ ต และจั ด จ�ำหน่ า ยสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละรู ป แบบเล่ ม
หลากหลายแนวที่สอดคล้องกับรสนิยมการอ่านในแต่ละไลฟ์สไตล์ ได้แก่ การบริหาร,
การจัดการ, ศาสนา, จิตวิทยา, ปรัชญา, ภาษา, นิยาย, วรรณกรรม, นิทาน, การ์ตูน
และอื่ น ๆ ทั้ ง ที่ เ ป็ น หนั ง สื อ พิ ม พ์ , พ็ อ คเก็ ต บุ ค ส์ , นิ ต ยสาร เพิ่ ม ความสะดวกให้ กั บ
ผู ้ ที่ รั ก การอ่ า น สามารถซื้ อ ได้ ร วดเร็ ว โดยไม่ เ สี ย เวลาในการเดิ น ทางผ่ า นช่ อ งทาง
เว็บไซต์ Nstore.net, แอพพลิเคชั่น NSTORE บน iOS, android, โซเชียลมีเดียต่างๆ,
LINE account, อีเมล์, โทรศัพท์

เสิร์ฟ
สินค้าดีๆ
ให้คุณ
ด้วยใจ

เว็บไซต์ :  nstore.net
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ธุรกิจการศึกษา
Nation Junior

เรียนรู้
ด้วยความ
สนุกสนาน

สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
นิตยสารเนชั่นจูเนียร์ เป็นนิตยสารภาษาอังกฤษรายเดือนที่ตอบทุกความต้องการ
ของวัยรุ่นมายาวนานมากกว่า 20 ปี เนชั่นจูเนียร์จึงได้กลายเป็นเหมือนเพื่อนคู่ใจของ
วัยรุน่ ทีช่ ว่ ยท�ำให้ภาษาอังกฤษกลายเป็นเรือ่ งง่ายๆในชีวติ ประจ�ำวัน ด้วยรูปแบบกะทัดรัด
คุ้มค่ากับสาระและบันเทิงจากคอลัมน์คุณภาพถึง 2 ปกในเล่มเดียวกัน ปกหน้ามีเนื้อหา
80% เป็นภาษาอังกฤษครอบคลุมเนื้อหาทางด้าน IQ EQ Education และ Lifestyle
ส่วนปกหลังมีเนือ้ หา 20% เป็นภาษาไทย ครอบคลุมเนือ้ หาทางด้านทบทวนเนือ้ หาเข้มข้น
เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยรวม 7 วิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ (สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
ในแต่ละเล่ม)
เว็บไซต์ :  www.njspellingbee.net
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ธุรกิจการศึกษา
Be Bright Academy

สถาบันกวดวิชา
บริษัท ไนน์ บี ไบรท์ จ�ำกัด ประกอบธุรกิจกวดวิชาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาและเพิม่ ขีดความสามารถของนักเรียน และธุรกิจการอบรมให้กบั บุคลากร
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน และประชาชนทัว่ ไปเพือ่ พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพในหลาก
หลายประเภทธุรกิจ ทัง้ นีเ้ รามีเครือข่ายอาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒแิ ละประสบการณ์การสอน
สูง มีความรู้ถึงระดับปริญญาเอกและไม่ต�่ำกว่าปริญญาโทจากต่างประเทศมากกว่าเจ็ด
ท่าน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี
และชีววิทยา ดังนั้นอาจารย์ทุกท่านจึงสามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนที่ตน
เชี่ยวชาญได้เป็นอย่างดี โดยสามารถสอนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เว็บไซต์ :  www.bebrightacademy.com

โรงเรียน
กวดวิชา
คุณภาพ
จากครูทม่ี ี
ความรูแ้ ละ
ประสบการณ์
สอน
มากกว่า 30 ปี
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขันธุรกิจส�ำนักพิมพ์
ปี 2557 เป็นปีที่ยากล�ำบากของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ สาเหตุจากทั้งสถานการณ์การเมืองที่ต่อเนื่องมาจาก
ปี 2556 ซึ่งความวุ่นวายได้สิ้นสุดลงจากการเข้าควบคุมสถานการณ์โดยทหาร อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นมีผลต่อการใช้จ่ายของประชาชน โดยรายได้จากหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ การ์ตูน และหนังสือเด็กลดลง
46 % แต่รายได้จากการขายหนังสือของงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 42 ซึ่งจัดช่วงปลายเดือนมีนาคม
ถึงต้นเดือนเมษายน 2557 เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว หลังจากที่ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมา
และสถานการณ์การเมืองเข้าสู่ภาวะปกติในครึ่งปีหลังของปี 2557 เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น แต่ยงั
อยู่ในอัตราที่ไม่น่าพอใจ เนื่องจากการหดตัวลงของค่าใช้จ่ายทั้งปี
โดยทั้งปี 2557 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ที่เพียง 0.7% ยอดขายหนังสือจาก
ร้านหนังสือโดยรวมตกลง ร้านหนังสือปิดตัวลงเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนั้นอัตราค่าบริการในการกระจาย
หนังสือก็ปรับตัวสูงขึน้ ซึง่ ท�ำให้สำ� นักพิมพ์ตอ้ งคัดเลือกหนังสือ และพิมพ์หนังสือเพือ่ วางตลาดในจ�ำนวนเรือ่ ง
ที่น้อยลง อย่างไรก็ตาม เรื่องที่คัดเลือกมาแล้วว่าตรงตามความต้องการของตลาดก็มียอดขายเฉลี่ยที่สูงขึ้น
ซึ่งหมายความถึงจ�ำนวนหนังสือที่เหลือกลับคืนมาน้อยลง
รายได้จากงานมหกรรมหนังสือครัง้ ที่ 19 ทีจ่ ดั ขึน้ ในเดือนตุลาคม 2557 บริษทั ฯ มีรายได้เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับ
งานเดียวกันปีที่แล้วประมาณ 10% โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�ำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยรายงานว่า
มีคนเข้าชมงานจ�ำนวน 2.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 6% แต่รายได้จากการขายหนังสือโดยรวม
ลดลง 22% สาเหตุหลักของการหดตัวลดลงของตลาดหนังสือคาดการณ์ได้ว่า ผู้บริโภคใช้เวลาไปกับสื่ออื่น
ทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งไม่ได้หมายความว่าคนหันไปอ่านดิจิตอลบุ๊คส์เป็นการทดแทน อย่างไรก็ตาม
ยอดขายของร้านค้าทางอินเตอร์เน็ตของบริษทั ฯ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างชัดเจน ถึงแม้ยอดขายจะเป็นสัดส่วน
ทีน่ อ้ ยมาก เมือ่ เทียบกับยอดขายหนังสือทีพ่ มิ พ์ดว้ ยกระดาษ สภาพตลาดของหนังสือการ์ตนู ก็เป็นเช่นเดียวกัน
กับตลาดหนังสือทัว่ ไป แต่ในปี 2557 ยอดขายของหนังสือเด็กเล็กโดยเฉพาะคาร์แรคเตอร์ราชินหี มิ ะ (Frozen)
และชุดเจ้าหญิงของดิสนีย์ท�ำรายได้มากขึ้น โดยเฉพาะยอดขายที่ 7-Eleven.
ปี 2557 เป็นปีทบี่ ริษทั ใช้สอื่ โทรทัศน์ของเครือเนชัน่ ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ
เนือ่ งด้วยเครือเนชัน่ ได้ทำ� การประมูลใบอนุญาตการให้บริการโครงข่ายทีวดี จิ ติ อลมาได้ 2 ช่อง คือ เนชัน่ ทีวี 22
และ NOW 26 นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังใช้สื่ออื่นๆในเครือเนชั่นในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ทุกประเภทอย่างเต็มที่ ซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ
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ภาวะตลาดอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ภายหลังจากส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) เปิดการประมูลโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในส่วนของช่องบริการธุรกิจ 24 ช่อง และได้มีการทยอย
เผยแพร่ภาพมาตั้งแต่ไตรมาสแรก ปี 2557 เป็นปัจจัยหลักในการผลักดันให้ตลาดผลิตรายการโทรทัศน์
ในประเทศไทยเติบโตและมีความคึกคักมากขึ้น และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอลในประเทศไทย
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจทีวีที่เข้มข้นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันด้านคุณภาพ
ของเนื้อหารายการโทรทัศน์ เพื่อสร้างความแตกต่าง และเพื่อยกระดับภาพรวมของเนื้อหารายการโทรทัศน์
ในประเทศไทยให้มีคุณภาพหลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้ชมโทรทัศน์ เพื่อแข่งขันกันสร้าง
เรตติ้ง และแข่งขันกันดึงเม็ดเงินโฆษณาผ่านโทรทัศน์ที่มีมูลค่ากว่า 70,000 ล้านบาทต่อปี
จากข้างต้นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิตอลทีวีในประเทศไทยเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมโฆษณา และเป็น
ผลดีต่อผู้ชมรายการ ที่จะได้รับชมเนื้อหาสาระที่ถูกยกระดับคุณภาพขึ้น โดยเฉพาะรายการประเภทเยาวชน
และครอบครัว ที่สื่อมวลชนผู้สร้างสรรค์รายการจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นโอกาสให้บริษัทฯ
เป็นผู้ผลิตรายการที่มีเนื้อหาทั้งสาระควบคู่ไปกับบันเทิง (Edutainment) ซึ่งจะเป็นทางเลือกอันดับแรกๆ
ที่เหมาะสมกับทุกคนในครอบครัว มีรายการคุณภาพออกอากาศถึง 3 ช่อง ทั้งประเภทช่องเด็ก ช่องข่าว
และช่องวาไรตี้

ภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขันธุรกิจดิจิตอล
การเข้าถึงสื่อดิจิตอลในประเทศไทยก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟนกลายเป็นช่อง
ทางหลักในการเข้าอินเตอร์เน็ตของคนไทย รวมทั้งเข้าสู่ยุคของพฤติกรรมในการใช้หลายอุปกรณ์ไปพร้อมๆ
กัน (Multiscreen) ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจต้องพัฒนาแคมเปญในทุกช่องทาง
นอกจากนี้ โลกดิจิตอล ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีเพื่อการใช้งานเท่านั้น หากแต่ยังเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ประสบการณ์และความรู้อีกด้วย
อุตสาหกรรมสิง่ พิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยอยูใ่ นช่วงก�ำลังพัฒนาทัง้ แบรนด์คา้ ปลีก, ส�ำนักพิมพ์ และ
บริษทั พัฒนาแอพพลิเคชัน่ ได้ลงทุนพัฒนา และเปิดตัวระบบจ�ำหน่ายสิง่ พิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์ผา่ นแอพพลิเคชัน่
และเว็บไซต์หลายราย รวมถึงสถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ให้ความสนใจในการท�ำระบบ E-Library
เพิม่ มากขึน้ เพือ่ เป็นการรองรับกับเทรนด์ดจิ ติ อลดังกล่าว บริษทั ได้ขยายช่องทางออนไลน์เพือ่ จ�ำหน่ายสินค้า
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นอกเหนือจากผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ Nstore.net แล้ว ยังกระจายเข้าไปยัง LINE, LINE SHOP, tarad.
com, lazada และช่องทางออนไลน์อื่นๆ ตลอดจนมีการจัดท�ำการตลาดที่เข้มข้นขึ้น ด้วยสื่อผสมผสานทั้ง
ออนไลน์ และออฟไลน์เพื่อโปรโมทสินค้าใน NSTORE ซึ่งมีทั้งในและนอกเครือที่หลากหลาย มีการขยายโดย
จ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทคู่ค้าเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนพยายามสร้างวัฒนธรรมการให้บริการเพื่อมุ่งหวังสร้าง
ความรูส้ กึ ประทับใจ อบอุน่ ให้กบั ลูกค้า ทีไ่ ด้ใช้บริการแล้วกลับมาซือ้ ซ�ำ้ อีก นอกจากนัน้ ยังมีโครงการจ�ำหน่าย
E-book ส�ำหรับ e-library เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์จาก
ต่างประเทศ
ยอดการจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศรวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการเติบโตของ
กลุ่มลูกค้าของสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่
ก) กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นักท่องเทีย่ วต่างชาติทเี่ ดินทางมาพักในโรงแรมต่างๆ ทัว่ ประเทศไทย ถือเป็นกลุม่ ลูกค้าหลักในการจ�ำหน่าย
หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างประเทศของบริษัทฯ
ข) กลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย
ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยเป็นเวลา 1 เดือนขึ้นไป ถือเป็นกลุ่มลูกค้าส�ำคัญที่สนใจอ่านนิตยสาร
และหนังสือพิมพ์จากต่างประเทศ
ค) กลุ่มคนไทยที่สนใจสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ
คนไทยกลุ่มวัยท�ำงานและนักธุรกิจ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีก�ำลังซื้อสูง และนักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ที่ให้ความสนใจข่าวสารต่างประเทศ ถือเป็นกลุ่มลูกค้าส�ำคัญที่สนใจอ่านนิตยสารและหนังสือพิมพ์
จากต่างประเทศ ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
ง) กลุ่มสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไปเริ่มแบ่งงบประมาณเพื่อซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
รวมถึงการรับฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นในสาขาวิชาต่างๆ จ�ำนวนสถาบันทั้งในสังกัดรัฐและเอกชน
มีทงั้ สิน้ 146 แห่ง ส�ำหรับโรงเรียนนานาชาติได้มกี ารน�ำเทคโนโลยีทนั สมัยอย่างกระดานอัจฉริยะ (Smart
Board) มาใช้ในห้องเรียน ซึง่ ท�ำให้ความต้องการดิจติ อลคอนเทนท์ทใี่ ช้งานบนกระดานอัจฉริยะมีมากขึน้
ตามไปด้วย โรงเรียนสองภาษาก็เริ่มมีแนวทางที่คล้ายกัน ตลาดดิจิตอลคอนเทนท์จึงนับว่ามีโอกาสที่ดี
ในการเติบโต ในขณะที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านการจัดเก็บ หรือ ลอจิสติกส์
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ในส่วนสภาวะการแข่งขันของธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศประเภทสมาชิกนั้น
นับว่ามีคแู่ ข่งน้อยราย โดยมีคแู่ ข่งหลักจ�ำนวน 3 ราย ได้แก่ บจก. แมกกาซีน อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย)
บมจ. โพสต์ พับลิชชิ่ง และกลุ่ม บจก. นิวสเปเปอร์ไดเร็คท์ ส่วนตัวแทนจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์ประเภทแผงหนังสือ
หรือร้านค้า มีคแู่ ข่งจ�ำนวนหลายราย ซึง่ ประกอบด้วยคูแ่ ข่งทีเ่ ป็นร้านหนังสือขนาดใหญ่ทมี่ จี ำ� นวนหลายสาขา
เช่น บริษัท เอเซียบุ๊คส์ จ�ำกัด และคู่แข่งรายย่อยอื่นๆ เป็นต้น

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจการบริหารลิขสิทธิ์
ธุรกิจการบริหารลิขสิทธิเ์ ป็นธุรกิจทีม่ คี วามน่าสนใจ เนือ่ งมาจากตัวเลขรวมในตลาดมีมลู ค่าสูง และยังมีอตั รา
การเติบโตอย่างต่อเนือ่ งทุกปี สภาพการแข่งขันทางธุรกิจสูง คาร์แรคเตอร์การ์ตนู ทีไ่ ด้รบั ความนิยมในประเทศไทย
ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มาจากค่ายยักษ์ใหญ่ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น อาทิเช่น วอลท์ ดิสนีย์,
วอร์เนอร์ บรอส, มาร์เวล, ซานริโอ้, โดราเอมอน, ดราก้อนบอล, โปเกมอน และอื่นๆ คาร์แรคเตอร์การ์ตูน
ดังกล่าวเป็นคาร์แรคเตอร์การ์ตนู ทีม่ คี วามเป็นอมตะ โด่งดังมาตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั บวกกับความแข็งแกร่ง
ของการท�ำการตลาดอย่างต่อเนื่อง ท�ำการออกอากาศแอนิเมชั่นทางโทรทัศน์ การมีภาพยนตร์แอนิเมชั่น
เข้ามาฉายที่ประเทศไทยทุกปี รวมไปถึงการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ สิ่งเหล่านี้ยิ่งตอกย�้ำภาพความส�ำเร็จ
ของคาร์แรคเตอร์การ์ตนู นัน้ ๆ ในสายตาของผูบ้ ริโภคได้เป็นอย่างดี และเนือ่ งจากมูลค่ารวมของตลาดลิขสิทธิ์
ในประเทศไทยมีมูลค่าสูง ท�ำให้มีผู้สนใจที่จะเข้ามาแบ่งเม็ดเงินที่ได้จากค่าลิขสิทธิ์เป็นจ�ำนวนมาก ไม่เว้น
แม้กระทั่งคาร์แรคเตอร์การ์ตูนที่ผลิตโดยบริษัทคนไทย อาทิ ก้านกล้วย, ปังปอนด์, เชลล์ดอน, เบิร์ดแลนด์,
บลัดดี้ บันนี และอื่นๆ อีกมากมาย
ในเชิงของสินค้าลิขสิทธิ์คาร์แรคเตอร์การ์ตูนชื่อดัง ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพราะ
ค่ายการ์ตูนยักษ์ใหญ่ต่างๆ ได้มีการพัฒนากราฟิกอาร์ตเวิร์กของตัวการ์ตูนให้มีความทันสมัย หลากหลาย
ตอบโจทย์ได้ทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่แรกเกิด จนถึงวัยท�ำงาน ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ประกอบการต่างๆ
เล็งเห็นโอกาสในการท�ำธุรกิจจากการซือ้ สิทธิเพือ่ ผลิตเป็นสินค้า และท�ำรายการส่งเสริมการขายต่างๆ มากมาย
ดังที่ได้เห็นในตลาด
โดยภาพรวมจะเห็นได้ชัดเจนว่า ธุรกิจการบริหารลิขสิทธิ์ในประเทศไทยมีการแข่งขันที่สูงมาก แต่ก็ยังมี
ช่องทางที่จะหารายได้จากธุรกิจลิขสิทธิ์ หากเรามีคาร์แรคเตอร์การ์ตูนที่มีศักยภาพ และการท�ำการตลาด
ที่ชัดเจน แม่นย�ำ รวมถึงการโฆษณา ประชาสัมพันธ์คาร์แรคเตอร์การ์ตูนอย่างต่อเนื่อง เพื่อได้รับการยอมรับ
และสร้างความมั่นใจในตัวการ์ตูนจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิต, เจ้าของผลิตภัณฑ์ ร้านค้า และองค์กรต่างๆ
ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้คาร์แรคเตอร์การ์ตูนเป็นที่รู้จักและนิยมมากขึ้นในหมู่ผู้บริโภค
โดยปัจจุบัน บริษัทมีคาร์แรคเตอร์การ์ตูนชั้นน�ำจากต่างประเทศ 3 คาร์แรกเตอร์ คือ Canimals และ
Yoohoo & Friends จากประเทศเกาหลี และเจ้าหนูอะตอม Astroboy จากประเทศญี่ปุ่น
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจนิตยสารภาษาอังกฤษส�ำหรับเยาวชน
แม้ว่าปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ในภาวะชะลอตัว เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อเทคโนโลยีมือถือและ
การสื่อสารมีทั้งความรวดเร็ว ความสะดวก ราคาที่ถูกลง ท�ำให้เยาวชนรุ่นใหม่ๆนิยมรับข้อมูลข่าวสารทาง
New Media เป็นหลักแต่ส�ำหรับธุรกิจนิตยสารภาษาอังกฤษ ที่เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา มีสาระคู่บันเทิง
ในแบบ edutainment ยังมีการแข่งขันทีไ่ ม่สงู มาก อาจารย์และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษายังคงสะดวกใช้
สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อการเรียนการสอนเป็นหลัก NJ Magazine จึงถือครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด
ด้วยความสามารถเข้าถึงตลาดโรงเรียนทัว่ ประเทศเป็นหลัก รองลงมาเป็นตลาดผ่านตัวแทนจัดจ�ำหน่าย และ
สมาชิก ทางด้านกระบวนการผลิต บริษัทฯมีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลข่าวสารที่อัพเดท พร้อมทั้งใช้วัตถุดิบ
และการผลิตภายในบริษัทในเครือ สามารถควบคุมปัจจัยด้านการผลิต คลังหนังสือ การขนส่ง เพื่อพัฒนา
ต้นทุนและสร้างรายได้อย่างมีระบบ

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจสถาบันกวดวิชา
ตลอดเวลาที่ผ่านมา มาตรฐานการเรียนและการสอนในโรงเรียนทั่วประเทศไทยยังขาดแคลนอาจารย์ทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท�ำให้มาตรฐานทางการศึกษาของแต่ละโรงเรียนแตกต่างกัน ประกอบกับค่านิยม
ของสังคมไทยที่ยังคงให้ความส�ำคัญกับชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา รวมทั้งความนิยมในสาขาวิชาและ
คณะการศึกษาซึ่งสามารถสร้างอาชีพและความมั่นคงในอนาคต อย่างไรก็ตาม การสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียน
ในระดับชั้นต่างๆ มีความเข้มข้นมากขึ้น อีกทั้ง การเปลี่ยนแปลงระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งใช้
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ท�ำให้นักเรียนต้องพยายามท�ำคะแนนสอบที่โรงเรียนให้ดีโดยตลอด
นักเรียนจ�ำเป็นต้องกวดวิชาตลอดเวลา เพื่อให้มีระดับผลการเรียนในโรงเรียนที่ดี และสามารถสอบเข้า
มหาวิทยาลัยได้ ด้วยเหตุนี้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในปัจจุบันจึงจ�ำเป็นต้องวางแผนการเรียนเสริม
หรือกวดวิชาระยะยาวตลอด 6 ปี และมีจุดมุ่งหมายเพื่อการสอบเข้าเรียนระดับมัธยมปลายโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียง และสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่ต้องการและมีชื่อเสียงด้วยเช่นกัน
จากรายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่องยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาการกวดวิชาของส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
(สนย.) ส�ำนักงานปลัด ศธ. พบว่า มีผปู้ ระกอบการธุรกิจกวดวิชาเพิม่ ขึน้ ทุกปี โดยประเทศไทยมีโรงเรียนกวดวิชา
มากถึง 2,005 แห่งในปี 2555 ซึง่ ในจ�ำนวนนี้ เป็นโรงเรียนกวดวิชาทีต่ งั้ อยูใ่ นกรุงเทพฯ 460 แห่ง มีนกั เรียน
กวดวิชา 453,881 คน คิดเป็น 12% ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งหมด โดยมูลค่าการตลาดของธุรกิจ
กวดวิชา ปี 2556 ประมาณ 7,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีมูลค่า 7,000 ล้านบาท และคาดว่า
ในปี 2558 จะเติบโตไปสู่ 8,189 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.4% ซึ่งการเติบโตนี้มีสาเหตุจากค่าเรียนที่สูงขึ้น และ
จ�ำนวนนักเรียนที่เรียนกวดวิชาเพิ่มมากขึ้น
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ธุรกิจกวดวิชาเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตในทุกภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ไม่ว่าเศรษฐกิจ
จะตกต�่ำหรือการเมืองจะร้อนแรงเพียงใด ผู้ปกครองยังคงให้ความส�ำคัญด้านการศึกษาแก่บุตรหลานของตน
เป็นส�ำคัญ ด้วยหวังวางรากฐานที่ดีและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่มั่นคงในอนาคต อย่างไรก็ตาม
ธุรกิจการศึกษาเป็นธุรกิจที่จ�ำเป็นต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะสร้างชื่อเสียงและผลงานให้เป็นที่ยอมรับแก่
ผู้ปกครองและนักเรียน ดังนั้นภาพลักษณ์ที่ดีและคุณภาพทางการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญในการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมนี้
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ปัจจัยความเสีย่ ง
ปัจจัยความเสีย่ งหลักทีอ่ าจมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษทั ประกอบ
ด้วยความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก และความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ โดยมี
รายละเอียดดังนี้คือ

1. ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจส�ำนักพิมพ์
1.1 ความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรมส�ำนักพิมพ์
ปี 2557 อุตสาหกรรมส�ำนักพิมพ์ในประเทศโดยเฉพาะหนังสืออ่านเล่นพกพา และนิตยสาร ภาพรวมติดลบ
ต่อเนื่องมาจากปี 2556 ก�ำลังซื้อชะลอตัวลงเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปใช้เวลากับสื่ออื่น
มากยิ่งขึ้น บริษัทกระจายหนังสือรายย่อยบางรายปิดตัวลง เป็นผลให้รายได้ของบริษัทในส่วนของหนังสือ
ลดลง และคาดว่ายังมีผลต่อเนื่อง
ส�ำหรับธุรกิจส�ำนักพิมพ์นนั้ บริษทั มีกลยุทธ์ทจี่ ะผลิตหนังสือทีต่ รงตามความต้องการของผูอ้ า่ นมากยิง่ ขึน้ โดย
เน้นคัดเลือกหมวดหนังสือที่ท�ำก�ำไรให้กับบริษัท การเพิ่มของแจกของแถมที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย การเฟ้นหา
นักเขียนและหนังสือทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์รวมถึงรายการ
ส่งเสริมการขายต่างๆ ทั้งกับร้านหนังสือและผู้อ่าน อีกทั้งการเพิ่มเครือข่ายการขายไปยังช่องทางใหม่ ๆ เช่น
เครือข่ายร้านค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ช่องทางการขายหนังสือเดิม และร้านค้าทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและคู่แข่งที่ให้บริการเนื้อหาสาระรูปแบบเดียวกัน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สารในปัจจุบนั ท�ำให้มคี วามรวดเร็วในการใช้งานมากขึน้ อุปกรณ์
ทางด้านเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต มีราคาถูกลง ท�ำให้ผู้บริโภคหันไปใช้เวลากับ
อุปกรณ์ดิจิตอลมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นที่กลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชนหันไปอ่านการ์ตูน
ละเมิดลิขสิทธิท์ เี่ ผยแพร่ตามเว็บไซต์ตา่ งๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย เป็นผลให้ยอดขายของหนังสือการ์ตนู ได้รบั
ผลกระทบค่อนข้างมาก
บริษทั ฯ เองซึง่ เปิดร้านค้าออนไลน์ Nstore ในปี พ.ศ. 2557 มียอดขายเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ ถึงแม้วา่ อัตราส่วน
ของยอดขายจะยังน้อยมากเมื่อเทียบกับหนังสือที่พิมพ์กระดาษ
1.3 ความเสี่ยงจากช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
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บริษทั ฯ จ�ำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถซือ้ สินค้าได้สะดวก และสอดคล้อง
กับพฤติกรรมการซื้อในแต่ละไลฟ์สไตล์

Nation International Edutainment Public Company Limited

ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย Modern Trade เป็นช่องทางที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า เนื่องจากรูปแบบและ
พื้นที่การจัดวางสินค้า มีการแบ่งตามประเภทสินค้าอย่างชัดเจน และอนุญาตให้คู่ค้าตกแต่งพื้นที่ขายสินค้า
ด้วยสื่อส่งเสริมการขายได้อย่างสวยงาม ปัจจัยเสี่ยงในการจัดดิสเพลย์หนังสือให้โดดเด่นที่ร้านหนังสือจะขึ้น
อยู่กับ Modern Trade แต่ละสาขาเป็นผู้ด�ำเนินการ ซึ่งจะท�ำให้โอกาสที่จะจัดดิสเพลย์หนังสือของบริษัทฯ
ให้โดดเด่นอย่างต่อเนื่องเป็นไปได้ยาก และการเพิ่มค่าส่วนแบ่งการขายอันเนื่องมาจากค่าเช่าพื้นที่ของ
Modern Trade สูงขึ้นและปัจจัยอื่นๆซึ่งจะท�ำให้ต้นทุนของสินค้าสูงขึ้น
ช่องทางการจ�ำหน่าย Agent เป็นช่องทางทีเ่ น้นการจ�ำหน่ายหนังสือการ์ตนู พืน้ ทีก่ ารจัดวางสินค้าหลากหลาย
ไม่มพี นื้ ทีม่ ากพอส�ำหรับการตกแต่งดิสเพลย์หนังสือ ท�ำให้มคี วามเสีย่ งเนือ่ งจากหนังสือไม่อยูใ่ นต�ำแหน่งทีโ่ ดด
เด่น ซึ่งอาจจะท�ำให้เสียโอกาสในการขาย และความเสี่ยงเนื่องจากการคืนหนังสือในจ�ำนวนมาก และการ
ด�ำเนินงานส่วนใหญ่เป็นธุรกิจครอบครัวที่ท�ำมาเป็นเวลานาน ไม่มีระบบบันทึกการขายที่แน่นอน ท�ำให้ยาก
ต่อการที่จะติดตามผลการขายที่ชัดเจน
ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย E-Commerce เป็นช่องทางทีม่ แี นวโน้มเติบโตมากขึน้ สร้างความสะดวกให้กบั ลูกค้า
โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางในการซื้อสินค้า และจะเป็นช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงจาก
ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย Modern Tradeและ Agent โดยปัจจุบัน บริษัทฯ จ�ำหน่ายหนังสือผ่านในช่องทาง
นี้ผ่านร้านค้าออนไลน์ Nstore และ facebook เป็นหลัก
1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทในเครือเนชั่นในการด�ำเนินธุรกิจและความเป็นอิสระในการบริหาร
งานของกลุ่มบริษัท
เนื่องจากเครือเนชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกลุ่มบริษัทฯ โดยมีการถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 80.06
ของหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมด หลังจากการเสนอขายหุน้ ของบริษทั ฯ แก่นกั ลงทุนทัว่ ไป จนถึงปัจจุบนั กลุม่
บริษทั ฯ มีการท�ำธุรกรรมรายการระหว่างกันหลายประเภท เช่น การซือ้ กระดาษ การจ้างพิมพ์ การจ้างส่งสือ่
สิง่ พิมพ์ และการรับบริการต่างๆ เป็นต้น กับบริษทั ในเครือเนชัน่ ดังรายละเอียดในหัวข้อ 10 รายการระหว่าง
กัน โดยในปี 2557 และ 2556 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนขายสินค้า ต้นทุนการให้บริการ และค่า
ใช้จา่ ยในการขายและบริหาร จากธุรกรรมข้างต้นกับบริษทั ในเครือเนชัน่ เป็นจ�ำนวนรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 100.87
ล้านบาท และ 151.80 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.30 และ 45.95 ตามล�ำดับของค่าใช้จ่ายรวมตาม
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว และกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีการท�ำธุรกรรมดังกล่าวอีกใน
อนาคต เนื่องจากบริษัทในเครือเนชั่นมีทีมงานที่มีความช�ำนาญ มีเครือข่ายในการจัดจ�ำหน่ายและเครื่องจักร
อุปกรณ์ พร้อมที่จะให้บริการในต้นทุนที่น่าจะต�่ำกว่า หากกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ด�ำเนินการเอง และมีก�ำลังการ
ผลิตและบริการเพียงพอในการด�ำเนินการ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทในเครือ
เนชั่นในการสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งหากบริษัทในเครือเนชั่นไม่สามารถสนับสนุนการ
ให้บริการข้างต้นดังกล่าวได้ กลุ่มบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในการจัดพิมพ์ และการจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ แต่ก็
เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ เนือ่ งจากกลุม่ บริษทั ฯ สามารถสัง่ ซือ้ กระดาษและรับบริการต่างๆ ผ่านผูจ้ ดั จ�ำหน่ายและ
ผู้ให้บริการรายอื่นที่มีจ�ำนวนหลายรายในประเทศไทย ในเงื่อนไขทางการค้าปกติและมีราคาตามตลาดเช่น
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เดียวกับการด�ำเนินธุรกรรมรายการระหว่างกันข้างต้นแต่ราคาต้นทุนอาจจะสูงกว่าราคาที่ทางในเครือเนชั่น
เรียกเก็บ นอกจากนั้นมูลค่าของการท�ำธุรกรรมรายการระหว่างกันข้างต้นในปี 2557 และ 2556 คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 3.42 และ 4.11 ของรายได้รวมของบริษัทในเครือเนชั่น ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งถือเป็น
สัดส่วนที่น้อยมาก ดังนั้น บริษัทในเครือเนชั่น จึงไม่ได้พึ่งพิงรายได้จากกลุ่มบริษัทฯ และมีแรงจูงใจในการหา
ประโยชน์จากรายการดังกล่าว
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการบริหาร และการตัดสินใจที่เป็นอิสระจากบริษัทในเครือเนชั่นโดยค�ำนึงถึงผล
ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ายของกลุม่ บริษทั ฯ โดยมีอสิ ระในการจัดหา
สินค้าหรือใช้บริการกับผู้ให้บริการภายนอกอื่นๆ ที่เสนอราคาที่มีเงื่อนไขทางการค้าปกติในราคาตลาดและ
เป็นประโยชน์มากที่สุดแก่กลุ่มบริษัทฯ เช่น ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีการจ้างพิมพ์กับบริษัทภายนอก ดังนั้น
กลุ่มบริษัทฯ จึงไม่มีการพึ่งพิงบริษัทในเครือเนชั่น จนท�ำให้ขาดความเป็นอิสระ
1.5 ความเสี่ยงจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคากระดาษและการขาดแคลนกระดาษ
กระดาษที่ใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์จัดเป็นสินค้าประเภท Commodity ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคา
แปรผันตามความต้องการของการบริโภคและปริมาณการผลิตของผู้ผลิต (Demand & Supply) และเป็น
วัตถุดิบหลักที่ส�ำคัญในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นต้นทุนประมาณร้อยละ 13.51 และ
19.85 ของต้นทุนขายและบริการตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2557 และ 2556 ดังนั้นกลุ่ม
บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการผันผวนของราคากระดาษ ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต
และก�ำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนกระดาษ Newsprint
ชนิดม้วนที่ใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือที่มียอดพิมพ์สูง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ส�ำคัญที่บริษัทฯ ใช้ใน
การผลิตสิ่งพิมพ์ เนื่องจากกระดาษชนิดดังกล่าวหาซื้อได้ยากในประเทศไทยและต้องซื้อเป็นจ�ำนวนมาก
ในแต่ละครั้ง
ในการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนกระดาษและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคากระดาษ Newsprint
ชนิดม้วน กลุ่มบริษัทฯ จะสั่งซื้อจากบริษัทในเครือเนชั่นส�ำหรับการจัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์ในเครือเนชั่น ซึ่งเป็น
การจัดพิมพ์ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทในเครือเนชั่นมีประสบการณ์ในการจัดซื้อกระดาษเป็น
ระยะเวลานาน มีการจัดซื้อกระดาษส�ำรองไว้ และเข้าใจในวงจรของราคากระดาษเป็นอย่างดี รวมทั้งบริษัท
ในเครือเนชั่นได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการท�ำ Forward Contract ไว้ตามปริมาณ
กระดาษที่คาดว่าจะใช้ล่วงหน้า ดังนั้น การจัดซื้อกระดาษจากบริษัทในเครือเนชั่นจึงช่วยลดความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของราคากระดาษและการขาดแคลนกระดาษได้ รวมทั้งยังสามารถต่อรองราคากระดาษที่
ถูกกว่าราคาตลาดทั่วไป
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นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะสั่งจองกระดาษก่อนการตั้งราคาขายของหนังสือ เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถ
รักษาสัดส่วนของต้นทุนกระดาษต่อราคาหนังสือไว้ได้ รวมทั้งบริษัทฯ สามารถปรับราคาของหนังสือหลาย
ประเภทขึ้นได้ ในกรณีที่ต้นทุนกระดาษเพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
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1.6 ความเสี่ยงด้านการจัดหาลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์
ในการประกอบธุรกิจส�ำนักพิมพ์ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 45.09 และ 60.71 ของรายได้ทั้งหมด
ของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2557 และ 2556 กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่ท่ีผลิต
และจัดจ�ำหน่าย แต่กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดซื้อลิขสิทธิ์ส่ิงพิมพ์มาจากเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นนักเขียนหรือ
ส�ำนักพิมพ์ทงั้ ในและต่างประเทศจ�ำนวนหลายราย เพือ่ น�ำมาผลิตและจัดจ�ำหน่ายเพียงรายเดียว (Exclusive)
ในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่มีระยะเวลา 3 – 5 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้ในราคาและเงื่อนไขเดิม
ทั้งนี้ เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถยกเลิกสัญญาได้ หากกลุ่มบริษัทฯ ท�ำผิดสัญญา และ/หรือมีปัญหาด้านการเงิน
และ/หรืออยู่ในสถานะล้มละลาย เป็นต้น ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดหาลิขสิทธิ์
สิง่ พิมพ์ทตี่ อ้ งการมาผลิตและจัดจ�ำหน่ายได้ นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งจากการทีเ่ จ้าของลิขสิทธิ์
ไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญา หรือยกเลิกสัญญา ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบ
การของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริษทั ฯไม่เคยประสบปัญหาด้านการจัดหาลิขสิทธิส์ งิ่ พิมพ์จากเจ้าของลิขสิทธิท์ งั้ ในประเทศ
และต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดสิ่งพิมพ์มีขนาดใหญ่และมีลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ให้
เลือกซื้อเป็นจ�ำนวนมาก รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเขียนและส�ำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียง
หลายราย และประสบความส�ำเร็จในการผลิตและจัดจ�ำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือมาอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มบริษัทฯ จึงสามารถเลือกซื้อลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ที่ต้องการและได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในการ
ให้ลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ที่มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมสูงมาผลิตและจัดจ�ำหน่าย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ
ยังปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีปัญหาเรื่องการไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญาตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้วางแผนการผลิตหนังสือที่มีความหลากหลาย ทั้งเนื้อหา, เจ้าของลิขสิทธิ์ และ
ประเทศ เพื่อลดการพึ่งพิงเนื้อหา, เจ้าของลิขสิทธิ์ และประเทศใดประเทศหนึ่งมากจนเกินไป อีกทั้งยังผลิต
หนังสือต้นฉบับโดยนักเขียนไทยเพิ่มขึ้น อันเป็นการกระจายความเสี่ยงแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้พัฒนาทีมงาน
ให้มีศักยภาพในการผลิตเนื้อหา หรือหาผู้สร้างสรรค์เนื้อหาจากในประเทศ
1.7 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
ปัจจุบัน สิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ มีการขายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายเป็นส่วนใหญ่ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะรับคืน
สิ่งพิมพ์ที่ไม่สามารถจ�ำหน่ายได้จากตัวแทนจ�ำหน่าย ซึ่งอาจเป็นผลให้มีสิ่งพิมพ์เป็นสินค้าคงเหลือเป็น
จ�ำนวนมากได้ สินค้าคงเหลือดังกล่าวมีโอกาสเสื่อมคุณภาพ เสียหาย และล้าสมัยเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ฯ ประกอบกับยอดขายในปีปจั จุบนั ความเจริญเติบโตในส่วน
ของยอดขายลดลงกว่าปีก่อน ท�ำให้มีปริมาณสินค้าคงหลือสูงกว่าในอดีต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 2556 กลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่าสินค้าคงเหลือสุทธิจ�ำนวน 232.55 ล้านบาท และ 143.86 ล้านบาท
(ตามล�ำดับ) หรือคิดเป็นร้อยละ 32.69 และ 18.89 ของมูลค่าสินทรัพย์ทงั้ หมดของกลุม่ บริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม
กลุ่มบริษัทฯ ได้มีค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยในสัดส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า
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1 ปีขนึ้ ไปและผลิตครบชุดแล้ว และของสินค้าคงเหลือทีม่ อี ายุมากกว่า 3 ปีขนึ้ ไปแต่ยงั ผลิตไม่ครบชุด โดยมีการ
ตัง้ ค่าเผือ่ ดังกล่าวทุกเดือนซึง่ การตัง้ ค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัยนีจ้ ะถูกพิจารณาการด้อยค่าจากผูบ้ ริหารอีกครัง้ หนึง่
ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยจ�ำนวน 88.96 และ 41.71
ล้านบาท (ตามล�ำดับ) นอกจากนั้น เพื่อลดปริมาณสินค้าคงเหลือ กลุ่มบริษัทฯ จะน�ำเอาหนังสือเก่าออกมา
จ�ำหน่ายเป็นระยะๆ โดยการจัดกิจกรรมพิเศษเพือ่ ส่งเสริมการขายในงานนิทรรศการต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ เป็นประจ�ำ
ทุกปี ส�ำหรับหนังสือการ์ตนู ทีม่ เี ล่มต่อเนือ่ ง กลุม่ บริษทั ฯ จะด�ำเนินการน�ำเล่มทีอ่ อกใหม่จำ� หน่ายควบคูไ่ ปกับ
เล่มที่ได้เคยวางจ�ำหน่ายไปแล้ว ซึ่งรวมถึงการน�ำการ์ตูนที่มีการออกจ�ำหน่ายครบทุกเล่มแล้วมาจัดจ�ำหน่าย
รวมเป็นชุดเพือ่ กระตุน้ การจ�ำหน่ายด้วย นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้เพิม่ ความระมัดระวังในการผลิตหนังสือใหม่
และควบคุมปริมาณยอดพิมพ์เพื่อมิให้มีสินค้าคงเหลือมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารคลังสินค้า
โดยการก�ำหนดจ�ำนวนสินค้าไม่ให้มีปริมาณคงเหลือมากกว่าปีก่อน

2. ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์
และนิตยสารต่างประเทศ
2.1 ความเสี่ยงจากการต่อสัญญา
ในการประกอบธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จะท�ำสัญญาเป็นตัวแทน
จ�ำหน่ายกับเจ้าของสิ่งพิมพ์จ�ำนวนหลายราย โดยส่วนใหญ่สัญญาตัวแทนจ�ำหน่ายนิตยสารมีระยะเวลา 1 ปี
และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้ในราคาและเงื่อนไขเดิม ส�ำหรับสัญญาตัวแทนจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์จะหมดอายุ
เมื่อมีการยกเลิกสัญญา ทั้งนี้เจ้าของสิ่งพิมพ์สามารถยกเลิกสัญญาได้ หากกลุ่มบริษัทฯ ท�ำผิดสัญญา และ/
หรือมีปัญหาด้านการเงิน และ/หรืออยู่ในสถานะล้มละลาย และ/หรือเมื่อมีการแจ้งอีกฝ่ายล่วงหน้า เป็นต้น
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการที่เจ้าของสิ่งพิมพ์ไม่ต่ออายุสัญญา หรือยกเลิกสัญญา ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต
อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ กับเจ้าของสิ่งพิมพ์มีการท�ำธุรกิจและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นระยะเวลา
ยาวนาน โดยผูบ้ ริหารและทีมงานของบริษทั ฯ เป็นกลุม่ ทีท่ ำ� ธุรกิจนีก้ บั เจ้าของสิง่ พิมพ์มาตัง้ แต่เริม่ ต้น รวมทัง้
กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีปัญหาเรื่องการไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญา
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากนี้ เจ้าของสิ่งพิมพ์ The Yomiuri Shimbun และ The Wall Street
Journal Asia ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ ให้ด�ำเนินการพิมพ์และจัดส่งหนังสือพิมพ์ต่างประเทศดังกล่าว ซึ่งได้มี
การลงทุนในการสร้างฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ และการพัฒนา
บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในการด�ำเนินงาน ดังนั้น โอกาสที่เจ้าของสิ่งพิมพ์
ดังกล่าวจะยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายกับกลุ่มบริษัทฯ จึงมีน้อย
2.2 ความเสี่ยงจากเจ้าของสิ่งพิมพ์ยกเลิกการผลิต
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ในการประกอบธุรกิจบริการการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการ
ที่เจ้าของสิ่งพิมพ์ยกเลิกการผลิต ซึ่งมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและด�ำเนินธุรกิจ ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ
จ�ำเป็นต้องหาสิ่งพิมพ์ที่มีชื่อเสียงและมั่นคงเพื่อทดแทนหรือเพิ่มเติมอยู่เสมอๆ
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3. ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจรายการโทรทัศน์
3.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์เข้าสู่ระบบดิจิตอล
การเปลีย่ นผ่านเข้าสูโ่ ทรทัศน์ยคุ ดิจติ อลในประเทศไทยเป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจโทรทัศน์
ทีเ่ ข้มข้นขึน้ โดยเฉพาะการแข่งขันด้านคุณภาพของเนือ้ หารายการเพือ่ สร้างความแตกต่างจากผูผ้ ลิตรายการ
โทรทัศน์รายอื่นๆให้มีคุณภาพหลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้ชมให้มากที่สุด แต่เนื่องจากช่วง
เริ่มต้นของระบบโทรทัศน์ดิจิตอลยังคงมีการออกอากาศคู่ขนานกับระบบโทรทัศน์อนาล็อค (หรือฟรีทีวี)
จึงมีผลเรื่องของเรตติ้งยังไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับระบบเดิม โดยบริษัทฯ มุ่งพัฒนาเนื้อหาและผลิตรายการ
คุณภาพ โดยใช้แพลตฟอร์มที่มีความหลากหลายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในเครือ กิจกรรมการตลาดและกิจกรรม on-ground ที่สร้างความมีส่วนร่วม
อย่างปัจจุบันทันสมัย
3.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์ที่สูงขึ้น
ภาวะอุตสาหกรรมโทรทัศน์ โดยเฉพาะฟรีทีวีมีความเข้มข้นขึ้น ทั้งในด้านของประเภทรายการ และจ�ำนวน
ช่องรายการที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นด้วย แต่เนื่องด้วยในตลาด
ยังคงมีช่องว่างในรายการประเภทเอ็ดดูเทนเมนท์ส�ำหรับเยาวชนและครอบครัว จึงเป็นโอกาสในการจัดท�ำ
รายการที่สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นเนื้อหารายการที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ เหมาะส�ำหรับทุกคน
ในครอบครัวอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากการท�ำรายการในภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

4. ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจดิจิตอล
4.1 ความเสี่ยงจากการลักลอบท�ำซ�้ำเนื้อหา
มีเว็บไซต์ที่ลักลอบน�ำเสนอสื่อ เช่น การ์ตูน โดยผิดกฎหมายอยู่พอสมควร ท�ำให้ลูกค้าบางส่วนบริโภคสื่อ
ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าดังกล่าวแบบถูกกฎหมาย ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้อง
คัดเลือกเนื้อหาที่ดี โดดเด่นและแตกต่าง พร้อมๆ กับการใช้เทคโนโลยีที่ดี มีความปลอดภัยสูง และการให้
บริการที่เป็นเลิศ ซึ่งบริษัทได้แสวงหาเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเอกลักษณ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดจนหาวิธีการน�ำเสนอที่ไปเหนือกว่าเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายเหล่านั้น และตลอดจนน�ำเสนอขายในราคา
ที่น่าสนใจ

5. ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจการบริหารลิขสิทธิ์ (Character Management)
5.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางการตลาด
ปัจจุบันในประเทศไทยมีคาร์แรคเตอร์การ์ตูนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นจ�ำนวนมากที่เสนอขายลิขสิทธิ์เพื่อผลิต
เป็นสินค้า การแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ซึง่ จะควบคูไ่ ปกับการท�ำให้คาร์แรคเตอร์การ์ตนู เป็นทีร่ จู้ กั และ
ปริมาณของคาร์แร็คเตอร์การ์ตูนที่เป็นตัวแทน โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การตลาดที่แตกต่าง
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ปัจจุบนั บริษทั ฯ เป็นตัวแทนบริหารลิขสิทธิค์ าร์แรคเตอร์การ์ตนู อยู่ 3 ตัว คือ Canimals, Yoohoo & Friends
และ Astro Boy ซึ่งปีที่ผ่านมาได้มีการท�ำการตลาดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการน�ำการ์ตูนอนิเมชั่นออกอากาศที่
สถานีโทรทัศน์ ช่อง Nation 22 และช่อง MCOT Familly 14 และยังมีการจัดกิจกรรมร่วมกับสถานีโทรทัศน์
ดังกล่าวทั่วประเทศ ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก ท�ำให้ลิขสิทธิ์ในเครือบริษัทเนชั่น เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
และท�ำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจที่จะเลือกซื้อลิขสิทธิ์การ์ตูนที่บริษัทฯ ดูแลลิขสิทธิ์อยู่
5.2 ความเสี่ยงจากการต่อสัญญา
เนื่องจากการจดสัญญาเป็นตัวแทนบริหารลิขสิทธิ์คาร์แรคเตอร์การ์ตูนนั้นมีระยะเวลาสัญญาเฉลี่ยประมาณ
3 - 5 ปี ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละลิขสิทธิ์ ดังนั้น ในการต่อสัญญาเจ้าของลิขสิทธิ์อาจจะขอเรียกเก็บ
ค่าสิทธิเพิ่ม เนื่องจากได้รับข้อเสนอการเป็นตัวแทนฯจากบริษัทอื่น จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ เกิดความเสี่ยง
ในการถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรืออาจจะไม่รับการต่ออายุสัญญาในการเป็นตัวแทนสิทธิของ
คาร์แรคเตอร์การ์ตูนนั้นๆ
5.3 ความเสี่ยงจากช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ที่มีจ�ำนวนจ�ำกัด
ปัจจุบันช่องทางหลักในการจัดจ�ำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ มีอยู่ 3 ช่องทาง ดังนี้
1) ห้างสรรพสินค้า ช่องทางนีเ้ ป็นช่องทางทีช่ ว่ ยส่งเสริมภาพลักษณ์สนิ ค้าลิขสิทธิไ์ ด้เป็นอย่างดี เนือ่ งจาก
รูปแบบและพื้นที่การจัดวางสินค้ามีการแบ่งตามประเภทสินค้าอย่างชัดเจน รวมถึงอนุญาตให้คู่ค้า (ผู้ซื้อ
ลิขสิทธิ์) ตกแต่งพื้นที่ขายสินค้าด้วยสื่อส่งเสริมการขายได้อย่างสวยงาม แต่ช่องทางนี้ไม่ค่อยเป็นที่สนใจ
ของคู่ค้า เนื่องจากมีต้นทุนการขายสูง และข้อจ�ำกัดอื่นๆ ที่ห้างฯ เป็นผู้ก�ำหนด
2) ห้างค้าปลีก ช่องทางนีเ้ ป็นช่องทางทีส่ ร้างรายได้ให้กบั คูค่ า้ ค่อนข้างสูง อีกทัง้ ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์
ของสินค้าลิขสิทธิไ์ ด้ระดับหนึง่ เนือ่ งจากห้างค้าปลีกมีจำ� นวนสาขามาก ท�ำให้เข้าถึงผูบ้ ริโภคได้ดี ยอดขายสูง
และพื้นที่การจัดวางสินค้าเป็นสัดส่วนแยกตามหมวดหมู่ แต่จ�ำเป็นต้องใช้สื่อส่งเสริมการขายที่เป็นรูปแบบ
ตายตัวที่ถูกก�ำหนดโดยห้างฯ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ห้างค้าปลีกมีอิทธิพลต่อผู้ซื้อลิขสิทธิ์ในการเลือกสินค้า (ทั้งที่
มีลิขสิทธิ์และไม่มีลิขสิทธิ์) เข้าไปจัดจ�ำหน่าย หากห้างฯ มีความสนใจในลิขสิทธิ์ตัวใด ก็จะท�ำให้ง่ายในการ
ตัดสินใจซือ้ ลิขสิทธิจ์ ากคูค่ า้ ความแตกต่างระหว่างห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีก ก็คอื คุณภาพสินค้า เพราะ
ห้างค้าปลีกใช้กลยุทธ์การตลาดแบบแข่งขันทางด้านราคา เป็นผลให้คุณภาพสินค้าลดลงตามล�ำดับ
3) ตลาดขายส่ง ช่องทางนี้เป็นช่องทางที่สร้างรายได้สูงให้กับผู้ซื้อลิขสิทธิ์ และไม่ค่อยมีข้อจ�ำกัดใดๆ
จากร้านค้า มีการซือ้ ขายกันเป็นเงินสด และมีตวั แทนพ่อค้าคนกลางทีจ่ ะน�ำสินค้าเหล่านีไ้ ปขายในพืน้ ทีต่ า่ งๆ
ทัว่ ประเทศ สัดส่วนการขายสินค้าผ่านทางช่องทางนีจ้ งึ มีมากกว่าช่องทางอืน่ ๆ ข้างต้นถึงร้อยละ 50 แต่ขอ้ เสีย
ก็คอื ช่องทางนีไ้ ม่ชว่ ยส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าลิขสิทธิ์ หรือคาร์แรคเตอร์การ์ตนู เพราะไม่ได้เน้นการจัดวาง
สินค้าให้สวยงาม แต่เน้นการขายเป็นจ�ำนวนมาก ราคาถูก
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6. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา
ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาเป็นธุรกิจทีม่ อี นาคตสดใส และสามารถเติบโตได้ในทุกสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ปัจจัยภายนอกจึงมีอิทธิพลต่อการด�ำเนินธุรกิจกวดวิชาน้อยมาก อย่างไรก็ตาม ภาวการณ์
แข่งขันของคู่แข่งในอุตสาหกรรมนี้ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในด้านจ�ำนวนผู้แข่งขันในตลาดที่มากขึ้น
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติจากงานการวิจัย* ได้กล่าวไว้วา่ จ�ำนวนของโรงเรียนกวดวิชาทั่วประเทศไทยที่
จดทะเบียนอย่างถูกต้องมีจำ� นวนเพียง 864 แห่งในปี 2547 และสูงขึน้ มากถึง 1,128 แห่งในปี 2551 ด้วยเหตุนี้
ผูป้ ระกอบการทีม่ ชี อื่ เสียงและครองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นส่วนใหญ่อยูแ่ ล้วจึงปรับกลยุทธ์มาใช้เทคโนโลยี
ช่วยสอนและท�ำตลาดกลุม่ ใหญ่ ส่วนผูป้ ระกอบการรายใหม่ทเี่ ข้าสูต่ ลาดต้องเผชิญกับรายได้ทไี่ ม่แน่นอน และ
จ�ำเป็นต้องวางต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีความชัดเจนเพื่อเข้าสู่ตลาดให้ได้
ส�ำหรับสถาบันกวดวิชาบีไบรท์ เรามีความพร้อมทั้งเครือข่ายอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในทุกสาขาวิชา มีอาคาร
สถานทีใ่ นท�ำเลส�ำคัญใจกลางเมืองด้วยต้นทุนทีต่ ำ�่ มีสอื่ การเรียนการสอนทีพ่ ร้อมบุกตลาด และมีพนั ธมิตรสือ่
ในเครือเนชั่นสนับสนุนทางการตลาด ปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญจึงเป็นการท�ำธุรกิจในช่วงแรกที่ไม่อาจคาดการณ์
รายรับทีแ่ น่นอนได้ และความยากล�ำบากในการสร้างภาพลักษณ์และชือ่ เสียงให้เป็นทีป่ ระจักษ์ตอ่ กลุม่ นักเรียน
และผู้ปกครอง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่คาดหวังในระยะยาวต่อไป
*ทีม่ า: สุนยี ์ วรรธนโกมล และธานินทร์ ศิลป์จารุ “ปัจจัยส�ำคัญทางการตลาดและความต้องการของผูเ้ รียนทีม่ ตี อ่ การตัดสินใจ
เลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมสอบเข้าระดับปริญญาตรี.” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 19, 3
(กันยายน – ธันวาคม 2552): 426-427.

7. ความเสี่ยงจากอัตราค่านิยมการอ่านนิตยสารที่ลดน้อยลง
เนื่องด้วยธุรกิจนิตยสารภาษาอังกฤษส�ำหรับวัยรุ่นนั้นเจาะตลาดผู้อ่านวัยรุ่นเป็นหลัก ซึ่งวัยรุ่นเป็นวัยที่มี
พัฒนาการ มีความเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมเฉพาะตัว มีการเปลี่ยนรุ่นจากวัยรุ่นไปสู่ผู้ใหญ่ภายในระยะ
เวลาไม่กปี่ ี ท�ำให้ธรุ กิจสร้าง Brand Royalty ทีค่ อ่ นข้างจ�ำกัด รวมถึงภาพลักษณ์ของธุรกิจประเภท Edutainment ส�ำหรับวัยรุ่นนั้นมีอิทธิพลต่อการรับรู้และกระแสที่อ่อนกว่าธุรกิจประเภท Entertainment อย่างไรก็
ดีบริษทั ฯยังคงเน้นจุดแข็งด้านการศึกษาทีใ่ ห้ความแตกต่าง สร้างคุณค่า โดยต่อยอดธุรกิจไปยังคณาจารย์และ
ผูป้ กครอง ซึง่ เป็น Influencer แนะน�ำและกระตุน้ ให้เยาวชนอ่านสือ่ ทีส่ ร้างสรรค์ ด้วยการสร้างความสัมพันธ์
อันดี
บริษัทฯ ท�ำกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้าง Customer Relationship โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาความรู้
ภาษาอังกฤษ ด้วยบริษทั ฯมีชอื่ เสียงด้านการผลิตสือ่ ภาษาอังกฤษในระดับต้นของประเทศ รวมถึงมีสอื่ มัลติมเี ดีย
ที่สามารถหลอมหลวมสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท�ำให้กิจกรรมสามารถสร้างประโยชน์ต่อลูกค้าโดยตรง
รวมถึงสร้างคุณค่าและพัฒนาสังคมและการศึกษา (CSR) ซึ่งมีผู้สนับสนุนในความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งภาค
รัฐและเอกชน
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8. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุน
8.1 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ “NINE-W1”
ในเดือนมิถุนายน 2556 บริษัทได้มีการออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้
แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน NINE-W1 จ�ำนวน 85,000,000 หน่วย อายุ 5 ปี โดยไม่คิดค่า
ตอบแทนในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 1 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยังคงเหลือใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวนทั้งสิ้น 84,958,614 หน่วย
ในการนีห้ ากผูถ้ อื ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทำ� การใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญของบริษทั เต็มจ�ำนวน ผูถ้ อื หุน้ สามัญของบริษทั
อาจได้รับผลกระทบจาก Dilution Effect ทั้งในเรื่องของราคาหุ้นในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง และสัดส่วน
การถือหุ้นที่ลดลงดังต่อไปนี้

ก่อนการใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิเต็มจำ�นวน (31 ธันวาคม 2557)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่เรียกช�ำระแล้ว		

170,048,386

หุ้น

100

%

255,007,000

หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

66.68

%

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ลดลง		

33.32

%

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นก่อนการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

หลังการใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิเต็มจำ�นวน (NINE-W1)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่เรียกช�ำระแล้ว		
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8.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ “ESOP-WA”
ในเดือนสิงหาคม 2556 บริษัทได้มีการออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้
บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP) จ�ำนวน 4,250,000 หน่วย ชนิดไม่มี
มูลค่า อายุ 5 ปี อัตราการใช้สิทธิ ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาในการใช้สิทธิ 4 บาท
ต่อ 1 หุ้นสามัญ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยังคงเหลือใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวนทั้งสิ้น
4,243,000 หน่วย
ในการนีห้ ากผูถ้ อื ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทำ� การใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญของบริษทั เต็มจ�ำนวน ผูถ้ อื หุน้ สามัญของบริษทั
อาจได้รับผลกระทบจาก Dilution Effect ทั้งในเรื่องของราคาหุ้นในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง และสัดส่วน
การถือหุ้นที่ลดลงดังต่อไปนี้

ก่อนการใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิเต็มจำ�นวน (31 ธันวาคม 2557)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่เรียกช�ำระแล้ว		

170,048,386

หุ้น

100

%

174,291,386

หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

97.56

%

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ลดลง		

2.44

%

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นก่อนการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

หลังการใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิเต็มจำ�นวน (ESOP-WA)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่เรียกช�ำระแล้ว		
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9. ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ
9.1 ความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายและบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป ปัจจุบัน เครือเนชั่นถือหุ้นร้อยละ 80.06 ของทุนช�ำระ
แล้ว จึงท�ำให้สามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่ส�ำคัญในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงมติ
พิเศษทีก่ ฎหมายหรือข้อบังคับของบริษทั ฯ ก�ำหนดให้ตอ้ งได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของจ�ำนวนหุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียง ท�ำให้ผถู้ อื หุน้ รายอืน่ ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพือ่ ตรวจสอบและถ่วงดุลเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ ราย
ใหญ่เสนอได้ นอกจากนี้ เครือเนชั่นยังมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ โดยมีกรรมการตัวแทน
จ�ำนวน 4 ท่านจากทั้งหมด 7 ท่าน และคณะกรรมการบริหารจ�ำนวน 3 ท่านจากทั้งหมด 4 ท่าน เป็นตัวแทน
ที่มาจากเครือเนชั่น
อย่างไรก็ตาม เพือ่ ถ่วงดุลการบริหารงานของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ บริษทั ฯ จึงได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระทีเ่ ป็นบุคคล
ภายนอกจ�ำนวน 3 ท่าน เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการตรวจสอบการด�ำเนินงานของผูบ้ ริหารและดูแลผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)
ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
		

กลุ่มผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
นายราชวีระ นารูลา	
นายคริษฐ ยุวบูรณ์
นางวันทนา เลิศสกุลผาสุข
นายสมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล
นายวิชัยยา เมนอน
น.ส.ประภาภรณ์ ขานวงศ์
นายวิวัฒน์ วิชาเหล็ก
นายอชิตพล กนกศรีถาวร
อื่นๆ
รวม

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
136,135,187
1,536,848
1,450,000
1,240,000
899,999
689,300
620,000
600,000
559,000
453,000
25,865,052
170,048,386

ร้อยละ
80.057
0.904
0.853
0.729
0.529
0.405
0.364
0.353
0.329
0.266
15.211
100

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
หมายเหตุ : กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุม่ เดียวกันและออกเสียงไปในทางเดียวกันได้แก่ บมจ. เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุป๊
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ซึง่ มีนายสุทธิชยั แซ่หยุน่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั อีก 1 ราย นัง่ ด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
• ประเภทผู้ถือหุ้น - การกระจายหุ้นตามสัญชาติ
ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวนราย
1,479
6
1,485

จ�ำนวนหุ้น
169,991,277
57,109
170,048,386

ร้อยละ
99.97
0.03
100.00

* ข้อบังคับบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ก�ำหนดว่า “ห้ามมิให้บคุ คลทีไ่ ม่มี
สัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 35 ของหุ้นทั้งหมด”
• กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการอย่างมีนัยส�ำคัญ
		 -ไม่มี• ชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยมิได้แสดงสถานะที่แท้จริง
		 - ไม่มี
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รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ
1. นโยบายก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ
และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จะท�ำให้บริษทั ฯ มีระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยกระดับ
การด�ำเนินงานอย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจส�ำคัญที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ส�ำคัญที่สุดของ
บริษัทฯ ได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท จึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ที่สอดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี (code of best practices) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก�ำหนดและดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายและข้อปฏิบัติที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด และจะติดตามปรับปรุงให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์
สอดคล้องกับประโยชน์และความคาดหวังของผู้ถือหุ้นอยู่ตลอดเวลา และให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นว่า
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างดี
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประกาศใช้ครั้งแรก
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และได้ด�ำเนินการทบทวนปรับปรุงเนื้อหาเป็นประจ�ำ ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยฉบับที่ใช้ล่าสุดได้ทบทวนเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 และประกาศให้พนักงาน
ทุกระดับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
การสื่อสารนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตระหนักดีวา่ การด�ำเนินการเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการนัน้ เพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ ปัจจัยหลักทีเ่ ป็นตัวขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานคือพนักงานทุกคนของบริษทั ฯ และบริษทั
ในเครือ จึงได้ประกาศแจ้งพนักงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สื่อสารภายในองค์กร รวมถึง
ฝ่ายบริหารได้ตดิ ตามก�ำกับให้มกี ารด�ำเนินงานตามนโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชดิ นอกจากนัน้ เพือ่ สร้างความ
เข้าใจกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ บริษทั ฯ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ดี งั กล่าวผ่าน
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ประชาชนทัว่ ไปและผูล้ งทุนรับทราบด้วย และหากผูถ้ อื หุน้ ประสงค์จะขอรับนโยบาย
ดังกล่าวเป็นเอกสาร สามารถติดต่อได้ทฝี่ า่ ยเลขานุการบริษทั โดยใช้แบบฟอร์มขอรับเอกสารทีส่ ง่ พร้อมรายงาน
ประจ�ำปี ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
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ทีด่ ใี นปี 2549 ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั และการจัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ได้พัฒนาดีขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
• ผลประเมินจากการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�ำปี 2557 ซึ่งจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) มีคะแนนในภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก” (4 ดาว)
ซึง่ พิจารณาจากข้อมูลทีบ่ ริษทั เผยแพร่ผา่ นช่องทางการสือ่ สารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ของบริษัทฯ
• ผลประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2557 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียน และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง” ในปี 2557 บริษัทได้รับรางวัล Investors’ Choice
Award จากการทีบ่ ริษทั สามารถท�ำคะแนนได้เต็ม 100 คะแนนต่อเนือ่ งกันเป็นระยะเวลา 4 ปี ตัง้ แต่
ปี 2554-2557 จากจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินทั้งหมด 528 บริษัท
การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2557 ของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)

สิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ให้ทำ� หน้าทีแ่ ทนตนและมีสทิ ธิในการตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ โดยก�ำหนดไว้ใน
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ
อย่างเพียงพอและทันเวลา ได้ให้การดูแลผูถ้ อื หุน้ มากกว่าสิทธิทกี่ ฎหมายก�ำหนด จึงจัดให้มหี น่วยงานผูล้ งทุน
สัมพันธ์ (Investor Relation) ท�ำหน้าที่รับผิดชอบดูแล ให้ข้อมูล ตอบค�ำถามต่างๆ และจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษทั ฯ ไว้ทเี่ ว็บไซต์ www.nine.co.th เพือ่ ให้ขอ้ มูลของบริษทั ฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ และ
นักลงทุนทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลส�ำคัญล่าสุด จดหมายแจ้งข่าวสารถึงผู้ลงทุน
นัดพบปะนักลงทุนเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามก�ำหนดการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดเตรียม รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอค�ำอธิบาย หรือ ตั้งค�ำถามใดๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน
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การประชุมผู้ถือหุ้น
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญกับการจัดประชุมสามัญประจ�ำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งตรวจสอบการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
และเป็นไปตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัท
จดทะเบียน และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2557 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ในวันที่ 2 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 7
อาคารมหาวิทยาลัยเนชัน่ เวลา 14.00 น. เริม่ ลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา 12.00 น. โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
7 ท่าน มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ�ำนวน 63 ราย รวมจ�ำนวนหุ้น 146,835,478 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 86.35 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้ทงั้ หมดจ�ำนวน 170,048,386 หุน้ ซึง่ การด�ำเนินการประชุม
เป็นไปตามแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีและตามที่กฎหมายก�ำหนดดังนี้
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ได้นำ� ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมฯ ทีม่ รี ายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ก่อนล่วงหน้า
30 วัน และบริษัทฯ ยังมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน
หุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ความเห็นของคณะกรรมการ ในแต่ละวาระ รายงานการประชุมครั้งก่อน รายงานประจ�ำปี เอกสารประกอบ
การพิจารณาแต่ละวาระ ค�ำชี้แจงวิธีการต่างๆ ข้อมูลกรรมการอิสระ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับ
บริษทั เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุม ซองธุรกิจตอบรับ และหนังสือมอบฉันทะ
ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด โดยจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน และได้ประกาศ
ลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
และส่งค�ำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557
โดยผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th หรือ www.nine.co.th ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้รายงานผลการใช้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัท และสิทธิการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ใน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
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ส�ำหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2557 บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ จัดส่งค�ำถามล่วงหน้าผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทางโทรสาร 02-338-3938 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2557
เพือ่ ให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมข้อมูลเพือ่ ชีแ้ จงต่อผูถ้ อื หุน้ ในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอค�ำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด
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วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ก�ำหนดวันเวลาการประชุม และสถานทีท่ สี่ ะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม พร้อมทัง้ จัดเจ้าหน้าที่
มาอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ตัง้ แต่การลงทะเบียน ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม โดยสามารถลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
รวมถึงการจัดของที่ระลึกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิช จ�ำกัด
เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียง
และในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งประธานกรรมการบริษัทฯ ท�ำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ จะชี้แจงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้
บัตรลงคะแนน ให้ทปี่ ระชุมรับทราบ และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามและแสดงความคิดเห็น
อย่างเปิดเผย กว้างขวาง พร้อมให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการบริหารบางท่าน ได้ตอบค�ำถามของ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกค�ำถาม และได้บนั ทึกสาระส�ำคัญของค�ำถาม ค�ำตอบ และข้อสรุปเรือ่ งนัน้ ๆ ในรายงานการประชุม
อย่างครบถ้วน
บริษัทฯ ได้ใช้ระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และในการนับคะแนน
เสียงในการประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล และได้บนั ทึกวิธลี งคะแนน วิธนี บั คะแนน มติทปี่ ระชุม โดยแยกเป็นคะแนนทีเ่ ห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ส�ำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ
จะด�ำเนินการลงมติเป็นรายคน ส่วนในการลงมติในแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อสามารถ
ตรวจสอบได้ในภายหลัง พร้อมทั้งได้บันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระอย่าง
ละเอียด บริษัทฯ ได้น�ำเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปีโดยน�ำเสนอ
ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณา
ส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั ฯ เสนอให้มอบอ�ำนาจให้กรรมการอิสระ 1 ท่าน
คือนายสุธีร์ จินตนานฤมิตร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้อง
พิจารณา เป็นผู้รับมอบอ�ำนาจเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ
(แบบ ข.) ซึง่ เป็นแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมหนังสือ
นัดเชิญประชุม
หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ จัดส่งรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ข้อซักถามอย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายในเวลา 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ จากการด�ำเนินการดังกล่าว
เป็นผลให้บริษทั ฯ ได้รบั การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี (Annual General Meeting : AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง”
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการก�ำกับดูแลกิจการเป็นประจ�ำเพื่อให้สามารถสร้าง
ความมั่นใจว่าการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติมีความเท่าเทียม
กันและยุตธิ รรม และให้กระบวนการดูแลผูถ้ อื หุน้ ไม่มคี วามยุง่ ยากหรือมีตน้ ทุนสูงโดยไม่จำ� เป็น ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิ
ทีจ่ ะเข้าร่วมในการตัดสินใจและได้รบั ทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษทั ฯ ส�ำหรับเหตุการณ์ทสี่ ำ� คัญตาม
ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ
• ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่เพิ่มระเบียบวาระ
ในทีป่ ระชุมหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า และไม่ได้แจกเอกสาร
ที่มีข้อมูลส�ำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล
ของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
• ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียง
หนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ
• เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ตัง้ แต่ 1 หุน้ ขึน้ ไป สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2557
รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 –
31 มกราคม 2557 โดยประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทางของ ตลท. และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องการให้สิทธิแก่
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย อย่างไรก็ตามในปี 2557 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการ
มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับวาระ
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี เป็นทางเลือกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงได้
และอ�ำนวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ได้
• ไม่มีการท�ำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างเป็นสาระส�ำคัญ
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม นอกจากเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่เรื่องที่คณะ
กรรมการเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ควรท�ำต่อสังคมส่วนรวมด้วย
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ในระบบการก�ำกับดูแลกิจการ ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญมีหลายกลุ่มประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม ภาครัฐ ชุมชุนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น
คณะกรรมการมีนโยบายให้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียแต่ละกลุม่ โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเสริมสร้าง
ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เพือ่ สร้างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้กบั กิจการ และเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ คณะกรรมการจึงก�ำหนดเป็นจริยธรรมขององค์กร
ในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และได้พิจารณาทบทวนล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โดยได้จัดท�ำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและปรับปรุง
แนวปฎิบัติในการแจ้งข้อร้องเรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (สามารถค้นหารายละเอียดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ได้ที่
Website ของบริษัทฯ www.nine.co.th)
จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบด้วย
1. จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
1.1 แนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจส�ำนักพิมพ์ โดยผลิตและ
จ�ำหน่ายสือ่ สิง่ พิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุค๊ ส์ สิง่ พิมพ์สำ� หรับเยาวชน และสือ่ สิง่ พิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เป็นตัวแทน
จ�ำหน่ายและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ ธุรกิจโทรทัศน์ส�ำหรับเยาวชน ธุรกิจการ
บริหารลิขสิทธิ์ ธุรกิจการให้บริการด้านการศึกษา โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้า เนื้อหา และบริการที่มีคุณภาพ
เพื่อประชาชน ด้วยประสบการณ์ความช�ำนาญและความทุ่มเทของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน
1.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯ มีอดุ มการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีคณ
ุ ธรรม ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติใน
การท�ำงาน (Code of Conduct) บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์
อักษรขึน้ ซึง่ ผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เป็นแนวทางการปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนในการด�ำเนินธุรกิจ
และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ด�ำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ การรับสิง่ ของ ของขวัญ การเลีย้ งรับรอง เงินเรีย่ ไร เงินบริจาคและผลประโยชน์
อื่นใด ให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ท�ำธุรกิจกับบริษัทฯ
2. ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้
มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งก�ำหนดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กรเป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ
และข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อ
ก�ำหนดของกฎหมาย
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3. การด�ำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ รวมทั้งระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
แนวทางการปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะก�ำหนดขึ้นต่อไป
4. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�ำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
4.1 การเลี้ยงรับรอง ของก�ำนัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
• การให้ มอบ หรือรับ ของก�ำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจฯ
4.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน
• การให้ หรือรับ เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และต้อง
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกน�ำ
ไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
4.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง
• ห้ามให้หรือรับสินบนในการด�ำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือ
หน่วยงานที่ด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและก�ำหนดไว้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ทีส่ นับสนุนการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญ
กับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล
มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ คณะผูบ้ ริหาร มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการก�ำหนดให้มรี ะบบและให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ
และข้อก�ำหนดของกฎหมาย
4. ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั งิ านว่าเป็นไป
อย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อ�ำนาจด�ำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อก�ำหนดของ
หน่วยงานก�ำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้าน
คอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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แนวทางปฏิบัติ
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และ
คู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานของบริษทั ฯ ไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉย เมือ่ พบเห็นการกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
บริษทั ฯ ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จ
จริงต่างๆ หากมีขอ้ สงสัย หรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีก่ ำ� หนดให้ทำ� หน้าทีร่ บั ผิดชอบ
เกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้
3. บริษทั ฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ ครองพนักงานทีป่ ฏิเสธหรือแจ้งเรือ่ งคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รปั ชัน่ ตามทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนด
ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ข้อ 4 การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
4. ผูท้ กี่ ระท�ำการคอร์รปั ชัน่ เป็นการกระท�ำผิดคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษทั ฯ ซึง่ จะต้องได้รบั การพิจารณา
โทษทางวินยั ตามระเบียบทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รบั โทษตามกฎหมาย หากการกระท�ำนัน้ ผิด
กฎหมาย
5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท�ำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติ
หน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษทั ฯ ในเรือ่ งทีต่ อ้ ง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
6. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีจิตส�ำนึกที่ดี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของ
สังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งรักษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดมั่นว่า “คอร์รัปชั่น” เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
ทั้งการท�ำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯ ได้มกี ารเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ให้พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียกับบริษทั ฯ ได้รบั ทราบ
ทั้งทางระบบ Intranet, จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail) และ Website ของบริษัทฯ (www.nine.co.th)
โดยในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ พบว่า
1. บริษัทฯ ไม่มีกรณีการกระท�ำผิด อันเนื่องมาจากการทุจริต/จริยธรรม
2. บริษัทฯ ไม่มีชื่อเสียงทางลบ อันเนื่องมาจากความบกพร่องในการท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการ
3. ไม่มีกรรมการของบริษัทฯ ที่ลาออก อันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการ
2. จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2.1 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพสื่อสารมวลชน (Nation Way “ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา”)
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ตั้งแต่บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นมา ได้ยึดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสื่อมวลชน เป็นประเพณีปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้สื่อและผู้ปฏิบัติงานของสื่อต่างๆ ในเครือฯ ได้รับความ
เชือ่ ถือและศรัทธาจากสังคมมาอย่างต่อเนือ่ ง แม้ในยามคับขันหรือในช่วงทีม่ แี รงกดดันทางการเมือง
เราก็สามารถท�ำหน้าที่ของสื่ออย่างแน่วแน่โดยไม่ละทิ้งหลักการ
หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) จัดท�ำขึ้นมาเพื่อก�ำหนดหลักจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกันส�ำหรับพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง
จรรยาบรรณเบื้องต้น ตลอดจนการวางตัวในสังคมและความประพฤติทั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่และ
นอกเวลางาน
พนักงานของบริษทั ฯ ทุกสือ่ ในเครือฯ ต้องยึดหลักปฏิบตั ติ อ่ ไปนีอ้ ย่างเคร่งครัดโดยไม่มขี อ้ ยกเว้นเพือ่
ที่เราจะได้ช่วยกันธ�ำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและศรัทธาที่สังคมมีต่อสื่อในเครือเนชั่นฯ ต่อไป
หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) แบ่งออกเป็น 13 หมวด ดังนี้
หมวด 1		 ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
หมวด 2		 จริยธรรมของสื่อในเครือเนชั่น
หมวด 3		 ความรับผิดชอบต่อผู้อ่าน ผู้ฟัง และผู้ชม
หมวด 4		 ภาระผูกพันธ์ที่มีต่อวิชาชีพสื่อมวลชนและองค์กร
หมวด 5		 หลักการท�ำข่าวและการปฏิบัติตนต่อแหล่งข่าว
หมวด 6		 สิทธิพิเศษและผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
หมวด 7		 แนวทางปฏิบัติในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจกรรมชุมชน
หมวด 8		 การปฏิบัติต่อฝ่ายโฆษณา ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย
หมวด 9		 แนวทางปฏิบัติเรื่องลิขสิทธิ์ในชิ้นงาน และการรับงานนอก
หมวด 10 แนวปฏิบัติส�ำหรับผู้สื่อข่าวด้านต่างๆ
หมวด 11 การแก้ไขข้อผิดพลาด
หมวด 12 การรายงานข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทฯ
หมวด 13 หลักปฎิบัติและจรรยาบรรณ Nation Social Media
บริษัทฯ มีมาตรการ ในทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดและหมิ่นประมาทจากการน�ำเสนอ
ข่าว โดยการอบรมฝ่ายข่าว ให้ทราบถึงแนวทางการน�ำเสนอข่าว ข้อความและรูปภาพที่ควรกระท�ำ
และ สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง พร้อมก�ำชับพนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
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2.2 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยค�ำนึงถึงการเจริญเติบโตของ
องค์กรอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะด�ำเนินการอย่างโปร่งใส ยึดมั่นใน
คุณธรรม และอยู่ในกรอบของกฏหมาย กรอบนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และการปฎิบัติต่อ
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ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน มีระบบบัญชีทเี่ ชือ่ ถือได้ บริษทั ฯ มีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์เพือ่ เป็นช่องทางในการ
ติดต่อซักถาม ชี้แจง และให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ในปี 2557 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ 15.26
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557ของงบการเงินเฉพาะกิจการ
2.3 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าและประชาชน ทีจ่ ะได้รบั ผลิตภัณฑ์
และบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่มของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น
• ลูกค้ากลุ่มผู้ชมรายการโทรทัศน์ของ NINE TV บริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจในรูป
แบบและเนื้อหาของการน�ำเสนอรายการ รวมทั้งมีการสมนาคุณคืนก�ำไรให้ลูกค้า เช่น การจัด
กิจกรรมต่างๆ ผ่านทางรายการโทรทัศน์ และ Facebook/คิดโซน THINKzone หรือการจัดกิจกรรม
“คลับ Wonder Kids” เพือ่ ให้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถพิเศษต่างๆ รวมทัง้ กิจกรรมทีส่ ง่ เสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว อาทิ “Movie Family” พาแฟนๆ รายการมาชมภาพยนตร์
แบบ exclusive กับพี่ๆ พิธีกร และกิจกรรม Roadshow ทั่วประเทศเพื่อเปิดตัวรายการทาง
ช่อง MCOT Family เป็นต้น
• ลูกค้ากลุม่ ผูอ้ า่ นหนังสือ มีกจิ กรรมต่างๆ ตลอดทัง้ ปีทเี่ หมาะกับกลุม่ ลูกค้าแต่ละช่วงอายุ โดยจัด
ในสือ่ หลากหลายช่องทาง ทัง้ ออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การประกวดภาพวาดระบายสีรปู ภาพ
เจ้าหญิงลิขสิทธิ์ของบริษัทดิสนีย์ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับรางวัลเดินทางไปทัศนศึกษา
ทีฮ่ อ่ งกง ดิสนียแ์ ลนด์ การร่วมสนุกตอบค�ำถามเพือ่ ชิงรางวัลทีห่ ลากหลาย เช่น บัตรชมภาพยนตร์
การ์ตูนโดราเอมอน การจัดงานเปิดตัวหนังสือ เพื่อให้ผู้อ่านพบปะพูดคุยกับนักเขียนโดยตรง
เป็นต้น
2.4 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทีส่ ดุ และเป็นปัจจัยส�ำคัญทีน่ ำ� องค์กรไปสูค่ วามส�ำเร็จ
จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
และสร้างบรรยากาศการท�ำงานทีด่ ี ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้พนักงาน สนับสนุนให้
มีการเลือกตัง้ กรรมการลูกจ้างเพือ่ เป็นตัวแทนของพนักงานให้มสี ว่ นร่วมในการบริหารจัดการสวัสดิการต่างๆ
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด อีกทัง้ เปิดโอกาสและอ�ำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถจัดตัง้ “สหภาพแรงงาน
สื่อสารมวลชนไทย” ตามพรบ. แรงงานสัมพันธ์ 2518 ได้ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการ
จ้างงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพนักงานได้แก่ กิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานท�ำบุญใส่บาตรร่วมกันเดือนละครั้ง การจัดงานปีใหม่
กิจกรรมชมรมต่างๆ เช่น ค่ายอาสาฯ ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา เป็นต้น
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การจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรื่องของ
สวัสดิการแรงงาน ในการจัดระบบค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน การวางแผนเติบโตในสายงาน ศักยภาพ ค่าครองชีพ โดยค่าจ้าง
เริม่ ต้นของพนักงาน สวัสดิการยังครอบคลุมถึงการลาหยุดในกรณีตา่ งๆ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เงินช่วยเหลือ
บุตร เงินยืมฉุกเฉิน ค่าเครือ่ งแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล เบีย้ เลีย้ ง ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง รวมถึงการก�ำหนด
แนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดและมาตรฐานสากล สิทธิการ
จัดตัง้ คณะกรรมการแรงงานหรือสหภาพแรงงานของพนักงาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความ
คิดเห็น หรือร้องเรียน ในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในเรื่องการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
อีกทัง้ ยังมีมาตรการช่วยเหลือพนักงานในกรณีการเกิดอุบตั เิ หตุขนึ้ โดยมีการท�ำประกันชีวติ ให้กบั พนักงานทุก
ระดับในบริษัทฯ รวมถึงมีการดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานเป็นประจ�ำ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

จัดท�ำประกันชีวิต (ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงานทุกระดับ)
มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี โดยมีแพทย์ และพยาบาล จากโรงพยาบาล เข้ามาท�ำการตรวจ
จัดให้มีการฉีดวัคซีนเป็นประจ�ำทุกปี เช่น วัคฉีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
จัดเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเจ็บป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล
จัดเงินช่วยเหลือ กรณี บิดา ภรรยา บุตร หรือตัวพนักงานเองเสียชีวิต

ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงาน บริษัทได้ให้ความส�ำคัญโดยอบรมและรณรงค์สร้าง
จิตส�ำนึกและความตระหนักต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
ของพนักงานอยูเ่ สมอ โดยในรอบปี 2557 ทีผ่ า่ นมา ไม่มกี ารเกิดอุบตั เิ หตุ และการลาเจ็บป่วยจากการท�ำงาน
เนื่องจากลักษณะการท�ำงานของบริษัทฯ เป็นการปฏิบัติงานในส�ำนักงานเป็นส่วนใหญ่ และทางบริษัทฯ ได้
ให้ความส�ำคัญกับสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน มีการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงสถานประกอบ
การให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ
ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ในทุกระดับ โดยมีการจัดการอบรมให้กับพนักงานทั้งจัดอบรมภายในบริษัท และจัดให้ไปอบรมกับสถาบัน
หรือหน่วยงานภายนอก เพือ่ เป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้มาพัฒนารูปแบบ
การท�ำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการอบรมพนักงานนั้น บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการอบรมอย่างถูก
ต้องตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งก�ำหนดให้บริษัทที่มีจ�ำนวนพนักงานมากกว่า
100 คนขึ้นไป ต้องจัดให้พนักงานได้รับการอบรมในอัตราส่วน 50% ของพนักงานทั้งหมด และต้องยื่นเรื่อง
รับรองหลักสูตรการอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ส�ำหรับการจัด
ฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัทฯ
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ในปี 2557 บริษัทฯ จัดการอบรมให้กับพนักงาน คิดเป็นอัตราร้อยละ 7 ของพนักงานทั้งหมด 86 คน โดย
เป็นการจัดส่งไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอกทั้งหมด
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ในการฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงานในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
ด�ำเนินธุรกิจและการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทก้าวหน้าและเจริญเติบโต
อย่างยัง่ ยืนควบคูไ่ ปกับสังคมและประเทศชาติ ดังนัน้ จึงได้จดั ท�ำคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจฯ เพือ่ ให้ยดื ถือเป็นกรอบ
แนวทางในการท�ำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต รวมถึงละเว้นการปฏิบัติที่จะน�ำ
ไปสูก่ ารทุจริตได้ เช่น ปฏิเสธการรับของขวัญทีม่ มี ลู ค่าสูง โดยได้มกี ารให้ความรูก้ บั พนักงานเริม่ ตัง้ แต่ขนั้ ตอน
การปฐมนิเทศ และย�้ำเน้นตลอดเวลาการท�ำงานกับบริษัท โดยผ่านทางผู้บริหาร และหัวหน้าสายงานแต่ละ
ระดับ
การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
ในองค์กร ตลอดจนนโยบายการสืบทอดต�ำแหน่งงาน บริษัทจึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ เข้า
มาด�ำเนินการปรับปรุงการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลเพือ่ เพิม่ ประสิทธิการท�ำงานให้แก่องค์กร และสร้าง
ความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน และ เป็นธรรมในการจ้างงานให้แก่พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (IFRS) เรือ่ ง
ค่าตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2554 บริษัทจึงได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญทางสถิติใน
การค�ำนวณผลตอบแทนพนักงานเมือ่ เกษียณอายุ และได้บนั ทึกรับรูร้ ายการดังกล่าวในงบการเงินปี 2557 แล้ว
เพือ่ สร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงานเมือ่ ต้องออกจากงานหรือเกษียณอายุจากการท�ำงาน บริษทั ฯ
ได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ซึ่งเงินในกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพจะมาจากเงินที่พนักงานจ่าย
สะสม เงินของบริษัทที่จ่ายสมทบ และผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินดังกล่าว
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจว่าจะปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนด้วยความเคารพต่อปัจเจก
ชน และศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ และพนักงานจะต้องไม่กระท�ำการใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่วา่ จะ
ทางวาจา หรือการกระท�ำต่อผูอ้ นื่ บนพืน้ ฐานของเชือ้ ชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ
ในปีทผี่ า่ นมา ไม่มขี อ้ พิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษทั และพนักงาน และได้รบั ความร่วมมือจากสหภาพแรงงาน
ในการช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร
2.5 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการด�ำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดย
พึงปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณทีด่ ใี นการด�ำเนินธุรกิจ จึงได้กำ� หนด
แนวทางปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รับ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอ หรือจ่าย
		 ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า
2. ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
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3.
4.
		
		
5.
6.
7.
		
8.

มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีม่ ตี อ่ คูค่ า้ อย่างเคร่งครัด กรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขได้ จะรีบแจ้ง
ให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักการของความ
สมเหตุสมผล
ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการ
ของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
รักษาความลับของคู่ค้า ไม่น�ำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความสัมพันธ์กับคู่ค้ามาโดยตลอด อาทิ ความร่วมมือกับคู่ค้าในด้านการรับบริการขนส่ง
สิ่งพิมพ์ของคู่ค้ากระจายตามจุดต่างๆ ที่ด�ำเนินงานโดย บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฯ
เป็นการใช้ทรัพยากรของแต่ละฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับคู่ค้า
ส�ำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า มีดังนี้
1. มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
2. ผลิต หรือจ�ำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
3. ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า
2.6 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า
ในส่วนธุรกิจทีเ่ ป็นการแข่งขัน บริษทั ฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันทีด่ ี และจะยึดถือแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ แี ละ
เป็นธรรม รวมทั้งการสร้างพันธมิตรทางการค้า ดังนี้
1.
2.
		
3.
		

ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
ไม่ทำ� ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวให้รา้ ยโดยปราศจากความจริง หลีกเลีย่ งวิธกี าร
ไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่งขัน
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น
การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น

โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ คู่แข่งทางการค้า
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2.7 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหนี้ทางการค้า และการปฏิบัติตามพันธะสัญญาใน
การกู้ยืมเงินจากธนาคาร สถาบันการเงิน รวมถึงการช�ำระค่าสินค้าบริการ เงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย ดังนั้นจึง
ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมดังนี้
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1.
		
		
2.
3.
		

รักษาดูแลและปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีม่ ตี อ่ เจ้าหนีโ้ ดยเคร่งครัด ทัง้ ในแง่การช�ำระคืนการดูแลหลักทรัพย์
ค�้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์
ในข้อตกลงที่ท�ำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน
รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่เป็นจริงและถูกต้อง แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์
รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว

โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ เจ้าหนี้การค้า และสถาบันการเงิน
2.8 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ ส่งเสริมให้มกี ารให้ความรูแ้ ก่พนักงาน เพือ่ ปลูกฝังจิตส�ำนึกเกีย่ วกับการรักษาสิง่ แวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการสื่อสารภายในบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน, กิจกรรม 5 ส.
พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่บริษัทฯ จัดขึ้น โดยเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2557 บริษัทฯ เชิญวิทยากรจาก
สถาบันไทยพัฒน์มาอบรมให้ความรู้แก่ฝ่ายบริหารและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักสูตร CSR Report
บริษทั ฯ มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวติ และการบริโภคข่าวสารของคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้ความ
ส�ำคัญอย่างยิ่งในการเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
ในฐานะทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบการรายหนึง่ ในประเทศไทย รวมทัง้ เป็นสือ่ กลางในการสร้างจิตส�ำนึกด้านการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมให้คนในสังคม ในรอบปี 2557 บริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคม (รายละเอียดตามข้อมูลในรายงาน
ประจ�ำปี (56-2) หัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคม)
ในฐานะที่บริษัทฯ ท�ำธุรกิจด้านสื่อ กิจกรรมทางธุรกิจและสังคมของบริษัทฯ ต้องติดต่อพบปะกับประชาชน
กลุ่มต่างๆ อยู่แล้ว บริษัทฯ จึงมีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางพนักงานที่ติดต่อกับ
ผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ และจากการพบปะของผู้บริหาร กรรมการ ที่ได้มีโอกาสพบปะกับผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ มีระบบ call center ในการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมประสานแก้ไข
ปัญหาด้านบริการ และประสานงานด้านอื่นๆ ภายในบริษัทฯ เป็นประจ�ำ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการปรับปรุง
เรื่องต่างๆ ตามข้อร้องเรียนนั้นอย่างสม�่ำเสมอ
การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ และ
จัดให้มชี อ่ งทางการแสดงความเห็น การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยบริษทั ฯ เปิดโอกาสให้พนักงาน
ของบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ สามารถร้องเรียน แสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับเรือ่ งต่างๆ
โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ในช่องทาง E-mail : audit_nine@
nationgroup.com หรือ ส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่บริษัท / ยื่นส่งโดยตรง ที่ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล

63

ANNUAL REPORT 2014

เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 1858/118-119, 121-122, 124-130 ชั้น 28 ถ.บางนา-ตราด แขวง
บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
กระบวนการด�ำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
- ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากข้อร้องเรียนมีมูลความผิด
จะรวบรวมหลักฐานส่งให้กรรมการผู้อ�ำนวยการ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลเป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน และรายงานผลพร้อมทั้งมาตรการด�ำเนินการกับผู้กระท�ำ
ผิด เพื่อเสนอต่อกรรมการผู้อ�ำนวยการ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรม และปกป้องผู้ร้อง
เรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้ง
ต้องเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าทีจ่ ำ� เป็น โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหาย
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
ทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้ เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ด์ของบริษัท ช่อง
ทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้
กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำเนาให้เลขานุการบริษัทเก็บรักษา เลขานุการบริษัทจะด�ำเนินการให้กรรมการและ
ผูบ้ ริหารรายงานข้อมูลปัจจุบนั ของตนอย่างน้อยปีละครัง้ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพือ่ รวบรวมส่งรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ รายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง
บริษัทฯ เล็งเห็นความส�ำคัญของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและหรือข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ จึงได้ออก
นโยบาย “การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ” ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่ม
บริษทั ฯ ต้องรักษาข้อมูลภายในกลุม่ บริษทั ฯ เป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนัน้ เป็นไปเพือ่ ผลประโยชน์
ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ห้าม ขาย ซื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่เป็นความ
ลับ และ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือการเข้าท�ำรายการใดๆ ในทางที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม
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ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการ
เงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงานกลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ก�ำหนด ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษทั โดยไม่ถกู ส�ำนักงาน
กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ด�ำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด
ในรายงานประจ�ำปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร
2. รายชื่อกรรมการ พร้อมประวัติการท�ำงาน การศึกษา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
		 การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน การถือหุ้นในบริษัทฯ
3. โครงสร้างผู้ถือหุ้น
4. ปัจจัยความเสี่ยง
5. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย
6. ค่าตอบแทนกรรมการและจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมกรรมการ
7. การท�ำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและประวัติการอบรมของกรรมการ
8. การท�ำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
10. ค่าตอบแทนการท�ำหน้าที่กรรมการ และการท�ำหน้าที่อื่นให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย
11. รายงานการด�ำเนินงานประจ�ำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินที่มีเนื้อหาตามที่ก�ำหนด ซึ่งมี
		 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงนามรับรอง
13. ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผู้บริหาร
14. รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานบัญชี
15. งบการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ในเว็บไซต์ www.nine.co.th
1. บทบาทอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ
2. นโยบายรายการระหว่างกัน
3. คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน (Code of Conduct)
4. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
5. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
6. กฏบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี
8. รายงานประจ�ำปี
9. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
10. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11. การควบคุมภายใน
12. ข้อบังคับบริษัท
13. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
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นอกจากการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์บริษทั ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพือ่ ให้ผสู้ นใจสามารถศึกษา
ข้อมูลได้โดยสะดวก บริษัทยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชี้แจงข้อมูล รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมซักถามข้อมูลอย่างโปร่งใส ดังนี้
1. การเข้าร่วมกิจกรรม “บริษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน” (SET Opportunity Day) ซึง่ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในปี 2557 บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุน 3 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557, วันที่ 1 กันยายน
2557 และวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนได้พบปะนักลงทุน นักวิเคราะห์
และสื่อมวลชน เพื่อแจ้งข้อมูล ความเคลื่อนไหวในการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนแผนงานในอนาคต
2. การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชน ในปี 2557 ได้เผยแพร่ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำ� หน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกับนักลงทุนสถาบัน ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม ตอบค�ำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ และการด�ำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักลงทุนตามที่ส่งค�ำถาม
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับ
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน
โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้
ที่อยู่บริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร		
Email		
เว็บไซต์		
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ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของ ตลท. และ กลต. และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการช่วยเหลือ
ประธานกรรมการ ในการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และ
กรรมการบริษทั ทุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ก�ำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าทีใ่ นการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพือ่ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการ
ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่น�ำเสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้
วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชนที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระท�ำในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้ง มีหน้าที่ในการเก็บ
รักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการ
ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วน
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการ
มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ผูถ้ อื หุน้ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั
จึงประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วยทักษะด้านธุรกิจ ด้านบัญชี
การเงิน ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านกฎหมาย
คณะกรรมการได้ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการ และกรรมการผู้อ�ำนวยการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและก�ำกับดูแลให้การ
ด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและอยู่บนจริยธรรมทางธุรกิจที่คณะกรรมการก�ำหนด
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ควบคุม ดูแล จัดสรรเวลาในแต่ละวาระ ส�ำหรับให้
กรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นในประเด็นที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดใน
กรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน และรับผิดชอบใน
ฐานะผูน้ ำ� ของคณะกรรมการในการวางกรอบ และ ติดตามดูแลการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของ
องค์กร และเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัท
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ในปี 2557 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 7 คน เป็นกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจ�ำนวน 1 คน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
จ�ำนวน 3 คน บริษัทฯ มีคณะกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ท�ำให้เกิดการถ่วงดุลและการ
สอบทาน
กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คนนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว และเป็นไปตามข้อก�ำหนดในปี 2551 ของส�ำนักงาน กลต. กรรมการ
อิสระจ�ำนวน 1 ใน 3 คน ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวน 2 คน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระทุกปี บริษัทฯ สามารถ
แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้ โดยบริษัทฯ
มิได้มขี อ้ ก�ำหนดเรือ่ งจ�ำนวนวาระทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันได้นานทีส่ ดุ ของกรรมการไว้ตามข้อก�ำหนดของ
ส�ำนักงาน กลต. และมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัททุกคน ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนใน
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ตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการของบริษัทฯ จะไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งหรือมีผล
ประโยชน์ขดั แย้งทางธุรกิจกับบริษทั ฯ และเปิดเผยรายชือ่ ประเภทธุรกิจและต�ำแหน่งทีก่ รรมการของบริษทั ฯ
ไปด�ำรงต�ำแหน่งไว้ในทะเบียนประวัติกรรมการ ในปี 2557 ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ท่านใด
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายให้ผบู้ ริหารระดับสูงไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ ยกเว้นบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม และ
ให้รายงานการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน 56-1
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 โดยมี
หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดใน พ.ร.บ. ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และท�ำหน้าที่
สรุปสาระส�ำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ และข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ ของส�ำนักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมถึงสรุปสาระส�ำคัญของกฎหมายที่เพิ่งตราขึ้นใหม่ ที่คณะกรรมการต้องทราบในการท�ำหน้าที่กรรมการ
ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการรับทราบ เป็นผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ใิ ห้ความเห็นชอบในเรือ่ งทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ได้แก่
แผนธุรกิจ งบประมาณการด�ำเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่กรรมการผู้อ�ำนวยการ
เป็นผู้น�ำเสนอ รวมทั้งติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก�ำหนดไว้อย่างสม�่ำเสมอ
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดยก�ำหนดคุณสมบัติและ
ขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ ปัจจุบนั บริษทั มีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอยู่ใน
ข้อ 2 คณะกรรมการชุดย่อย
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ได้เห็นความส�ำคัญในเรื่องนี้จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ห้ามกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการท�ำรายการที่เกี่ยวโยง
กับตนเอง ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ หากมีความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการดังกล่าว
คณะกรรมการจะดูแลให้การท�ำรายการนัน้ มีความโปร่งใส เทีย่ งธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ
เสมือนกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในรายการนัน้ จะไม่มสี ว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ รวมทัง้ จัดให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่างเคร่งครัด ส�ำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในปี 2557 ได้เสนอให้
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และ
บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจ�ำเป็น ไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบ
56-1 แล้ว
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การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั จะก�ำหนดไว้ลว่ งหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และมีการประชุม
พิเศษเพิ่มตามความจ�ำเป็นโดยมีการก�ำหนดวาระการประชุมชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระการติดตามผลการ
ด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมตามวาระที่ผ่านการพิจารณาร่วมกัน
ของประธานกรรมการและกรรมการผู้อ�ำนวยการ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการ
ทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วัน เพือ่ ให้คณะกรรมการได้ศกึ ษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน
เข้าร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดต้องการเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมหรือประสงค์ให้ฝ่ายบริหาร
รายงานความคืบหน้าเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ เป็นการเฉพาะ ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทปี่ ระธานกรรมการ หรือ
เลขานุการบริษัท
โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการ
ทุกท่านสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพือ่ ป้องกันข้อมูล
ทางการเงินของบริษทั ฯ รัว่ ไหลโดยไม่มเี จตนา จึงให้ฝา่ ยบริหารรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ในการ
ประชุมเดือนใดทีไ่ ม่มกี ารประชุมก็ไม่ตอ้ งรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหารได้มกี ารพบปะ
หรือติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในการบริหารโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วยกัน
เป็นประจ�ำ หากมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตห่วงใย ก็จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนั้นต่อฝ่ายบริหารเพื่อ
ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด�ำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อให้น�ำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทใน 2 รูปแบบ คือ การ
ประเมินรายบุคคล (โดยตนเอง) และการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งผลคะแนนการ
ประเมินแบ่งออกเป็น 4 = เห็นด้วยอย่างมาก, 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก, 2 = เห็นด้วย, 1 = ไม่เห็นด้วย, 0
= ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
กระบวนการในการประเมินผลงาน และสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
• การประเมินรายบุคคล แบ่งตามห้วข้อ ได้แก่ ความพร้อมของกรรมการ การก�ำหนดกลยุทธ์และ
วางแผนธุรกิจ การจัดการความเสีย่ งและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การติดตามรายงานทางการเงินและการด�ำเนินการ และการประชุมคณะกรรมการ สรุปผลการประเมิน
มีคะแนนส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก และเห็นด้วยเป็นอย่างมาก รวม 100%
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• การประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ แบ่งตามหัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะ
กรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท�ำหน้าที่
ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร สรุปผล
การประเมิน มีคะแนนส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก และเห็นด้วยเป็นอย่างมาก รวม 100%
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังคงให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เช่นเดียวกับปีทผี่ า่ นมา ซึง่ ผลประเมินแบ่งออกเป็น ใช่ = เห็นด้วย,ไม่ใช่ = ไม่เห็นด้วย สรุปผลการ
ประเมินได้ ดังนี้
• การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการประเมินในด้านความรับผิดชอบตามหน้าที่ และ
ในด้านการประชุมสรุปผลการประเมินมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วย รวม 100%
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น
ส�ำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการด�ำเนินงานของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ เป็น
ไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และผลการ
ปฏิบัติงาน คณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผลการด�ำเนินงานของประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บริหารให้ความเห็นชอบการประเมินผลการด�ำเนินงานของกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ คณะกรรมการได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่กรรมการผู้อ�ำนวยการ
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จำ�นวนค่าตอบแทนในปี 2557 และ 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้
กรรมการ / ตำ�แหน่ง

ค่าตอบแทนปี 2557
ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม อื่นๆ

ค่าตอบแทนปี 2556
รวม

ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม อื่นๆ

รวม

ประธานกรรมการ:
- นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น

400,000.-

-

-

400,000.- 400,000.-

-

-

400,000.-

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร:
- นายเสริมสิน สมะลาภา
- นางเกษรี กาญจนะวณิชย์
- นางสาวมัธยา โอสถานนท์
- นายเทพชัย แซ่หย่อง
- นายศิวะพร ชมสุวรรณ

200,000.50,000.50,000.-

-

-

200,000.50,000.50,000.-

200,000.200,000.100,000.150,000.-

-

-

200,000.200,000.100,000.150,000.-

ประธานกรรมการตรวจสอบ:
- นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร

400,000.-

-

-

400,000.- 400,000.-

-

-

400,000.-

กรรมการตรวจสอบ
- นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร
- นางสาวศันธยา กิตติโกวิท

300,000.300,000.-

-

-

300,000.- 300,000.300,000.- 300,000.-

-

-

300,000.300,000.-

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร :
- นายพนา จันทรวิโรจน์
- นายต่อบุญ พ่วงมหา

200,000.100,000.-

-

-

200,000.- 200,000.100,000.- 100,000.-

-

-

200,000.100,000.-

2,000,000.-

-

- 2,000,000.- 2,350,000.-

-

- 2,350,000.-

รวม

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 แต่งตั้งนายพนา จันทรวิโรจน์ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งรักษาการกรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการ และประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2557 เมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2557 แต่งตัง้ นายพนา จันทรวิโรจน์ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ
และแต่งตั้งนายเทพชัย แซ่หย่อง เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ แทนนายต่อบุญ พ่วงมหา ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว จ่ายให้ตามช่วงที่กรรมการด�ำรงต�ำแหน่ง
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการด�ำเนิน
ธุรกิจ ประวัตแิ ละความเป็นมาของบริษทั ฯ ทีต่ งั้ ส�ำนักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับค�ำชีแ้ จงจาก
กรรมการผู้อ�ำนวยการและเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ระบบ
การควบคุมภายในพร้อมเอกสารประกอบ
คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรูใ้ ห้กบั กรรมการทุกคน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ บริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ เข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
สถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการ
บริหารจัดการแนวใหม่ เพือ่ ให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึง
การน�ำความรูต้ า่ งๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง และน�ำความ
รู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งในปี 2557 ได้สนับสนุนกรรมการเข้าร่วมอมรม ดังนี้
ลำ�ดับ
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กรรมการ

ตำ�แหน่ง

หลักสูตรที่อบรมปี 2557

1

นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร

• KPMG’s Audit Committee
กรรมการอิสระ และ
Priorities for 2014 - The
ประธานกรรมการตรวจสอบ
Challenges Ahead
• COSO 2013: The Road to
Transition
• TFRS: Roadmap to the Future

2

นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

• KPMG’s Audit Committee
Priorities for 2014 - The
Challenges Ahead
• COSO 2013: The Road to
Transition
• TFRS: Roadmap to the Future

3

นางสาวศันธยา กิตติโกวิท

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

• KPMG’s Audit Committee
Priorities for 2014 - The
Challenges Ahead
• TFRS: Roadmap to the Future

3

นายเทพชัย แซ่หย่อง

กรรมการ

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
วิทยาการพลังงาน วพน. รุ่น 5
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แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจากพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ความเจริญเติบโต
ที่ยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับการสร้างบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อส่งต่อภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์
ของผู้ก่อตั้ง รวมถึงวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น จึงได้มอบนโยบายให้ฝ่ายบริหารให้ความ
ส�ำคัญกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร
บริษัทฯ มีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�ำแหน่งงานบริหารที่ส�ำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วน
เกีย่ วข้องกับการเมือง มีความเข้าใจในวัฒนธรรม และจรรยาบรรณการด�ำเนินธุรกิจสือ่ ของบริษทั เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการก�ำหนดแผนสืบทอดงาน ดังนี้
1. ประธานกรรมการ / กรรมการผู้อ�ำนวยการ
เมื่อต�ำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้อ�ำนวยการว่างลงหรือผู้อยู่ในต�ำแหน่งไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็น
ผูร้ กั ษาการในต�ำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ ก�ำหนด
และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
โดยการพิจารณาของคณะกรรมการทัง้ คณะ เพือ่ น�ำเสนอประธานกรรมการเป็นผูเ้ สนอรายชือ่ บุคคลทีส่ มควร
เป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ผู้อ�ำนวยการ
เมื่อต�ำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อ�ำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในต�ำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน
ต�ำแหน่งได้ บริษัทฯ มีการวางแผนการสืบทอดต�ำแหน่งดังนี้
1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนลงทุน แผนการขยายตัว
2. ประเมินความพร้อมของก�ำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. ก�ำหนดแผนสร้างความพร้อมของก�ำลังคน โดยพัฒนาพนักงานหรือสรรหา เพื่อเตรียมทดแทนคนที่
		 ลาออก
4. สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือลาออก
		 ก่อนเวลา
5. ก�ำหนดความสามารถ ซึง่ หมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติทพี่ งึ ปรารถนาของพนักงาน
		 ในต�ำแหน่งนั้นๆ และจัดท�ำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครื่องมือ KPI ในการทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยทัง้ สิน้ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการหรือผูถ้ อื หุน้
สามารถใช้ดุลพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ รวมถึงกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ต้องมีความรู้ความช�ำนาญ
ทางการบัญชีหรือการจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องตามข้อก�ำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สามารถอ่านและ
เข้าใจพื้นฐานของงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้
ลำ�ดับ

กรรมการ

ตำ�แหน่ง

คุณสมบัติ

1

นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

2

นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

3

นางสาวศันธยา กิตติโกวิท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และ
มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจ�ำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง
แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระส�ำคัญ รวมทั้ง
เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง
และครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้า
ท�ำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดท�ำรายงานผลการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี
ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
•
•
•
•
		
•
•
•
		
•
•
		

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ
คณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
2.2 คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committees)
คณะกรรมการบริหารมีอำ� นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรือ่ งเกีย่ วกับการด�ำเนิน
งานตามปกติธรุ ะและงานบริหารของบริษทั ก�ำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน
และอ�ำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และแนวนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เสนอให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั
พิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด โดยคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 4 ท่าน ดังนี้
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ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น

ประธานกรรมการบริหาร

2

นายเสริมสิน สมะลาภา

กรรมการบริหาร

3

นายพนา จันทรวิโรจน์

กรรมการบริหาร

4

นายเทพชัย แซ่หย่อง

กรรมการบริหาร

หมายเหตุ นายต่อบุญ พ่วงมหา ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้แต่งตั้งนายพนา จันทรวิโรจน์ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งรักษาการกรรมการผู้อ�ำนวยการ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 แต่งตั้งนายพนา จันทรวิโรจน์ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการ
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ควบคุมดูแลกิจการ และก�ำหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ด�ำเนินการตามนโยบาย
และเป้าหมายของคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ น�ำเสนอนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ ทิศทางในการด�ำเนิน
ธุรกิจและแผนงานให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอำ� นาจก�ำหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของบริษทั รวมถึง
การคัดเลือก การฝึกอบรม การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การก�ำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส
พนักงานระดับผูบ้ ริหาร และการเลิกจ้างพนักงานของบริษทั โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผูอ้ ำ� นวยการของ
บริษัทเป็นผู้มีอ�ำนาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
3. พิจารณาอนุมัติการด�ำเนินงานที่เป็นธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัด
ซื้อลิขสิทธิ์ การลงทุนในสินทรัพย์ การท�ำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิด
บัญชี การให้กู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ จ�ำน�ำ จ�ำนอง ค�้ำประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อ
ขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ใดๆ เพือ่ การด�ำเนินงานตามปกติธรุ กิจภายในวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการ
เป็นไปตามระเบียบอ�ำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติแล้ว
4. ก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลักในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั และให้มอี ำ� นาจควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ
แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั แิ ล้วซึง่ อยูภ่ ายใต้กฎหมาย เงือ่ นไข กฎระเบียบ
และข้อบังคับของบริษัท
5. มีอำ� นาจด�ำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานตามธุรกิจ ซึง่ อยู่
ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร อาจมี
ความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งจะกระท�ำ
ได้ต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าประชุมด้วยเท่านั้น ส่วนรายการที่
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เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส�ำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ กลต. ก�ำหนด
6. พิจารณาผลก�ำไรขาดทุนของบริษทั และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจ�ำปี
เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ การได้รบั มอบหมายอ�ำนาจ
ดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงทีท่ ำ� ให้คณะกรรมการบริหาร หรือ
ผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ น
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดตามทีท่ าง กลต. ก�ำหนด กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ยกเว้น
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
อย่างไรก็ดี การอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้องด�ำเนินการตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือส�ำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
ทัง้ นี้ กรรมการบริหารของบริษทั อาจได้รบั การแต่งตัง้ หรือถอดถอนโดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ หรือทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
3.1 กรรมการอิสระ (Independent Director)
กรรมการอิสระ คือ กรรมการทีไ่ ม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม มีความเป็นอิสระ
จากผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของส�ำนักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาด้านอื่นใดที่
ได้รับผลตอบแทนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท
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3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือ
ผลประโยชน์อนื่ ๆ ในการบริหารจัดการ ทัง้ ในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย
ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ท�ำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัท
6. กรรมการอิสระจะต้องท�ำหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ
ผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ผูจ้ ดั การของนิตบิ คุ คลทีเ่ ป็นส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่
ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการ เกินกว่า 2 ล้านบาท
ต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้
ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึง การเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้น
ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
9. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา
ที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการด�ำเนิน
งานของบริษัท
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ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น
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3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บริษัทฯ ตระหนักว่า ธุรกิจสื่อของบริษัท มีความส�ำคัญต่อการชี้น�ำความคิดของสังคม ดังนั้นบุคคลที่จะเป็น
ผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นสื่อที่มีจริยธรรมและ
ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และจริยธรรมทางธุรกิจ เพือ่ สามารถวางแนวนโยบายในการน�ำเสนอเนือ้ หา
อย่างเป็นกลาง สร้างสรรค์ ไม่บิดเบือน จึงเห็นว่าการคัดสรรบุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร
ระดังสูงของบริษัทเป็นเรื่องส�ำคัญ จึงควรเป็นหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการทั้งคณะ
การสรรหากรรมการบริษัท
บริษัทฯ ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ท�ำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยจะเป็นผู้ท�ำหน้าที่เสนอชื่อ และ
เป็นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้ จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ โดยเฉพาะฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ตามเกณฑ์ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมาย หรือ
อาจจะกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และต้องถือหุน้ ในวันทีเ่ สนอชือ่ กรรมการ พร้อมเอกสารรับรองการถือครองหลักทรัพย์
จากบริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านประธานกรรมการล่วงหน้า
3 เดือนก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและ
การให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท จะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตาม
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ทัง้ นีข้ อ้ บังคับของบริษทั ฯ ก�ำหนดให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(ก)
(ข)
(ค)
		
		
		

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจําปีผถู้ อื หุน้ ทุกครัง้ ให้กรรมการจํานวนหนึง่ ในสามของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมด
ต้องออกจากตําแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน อย่างไรก็ตาม
กรรมการที่ออกจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกก็ได้
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การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ส�ำหรับการสรรหาผู้มาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาสรรหา
และคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ ก�ำหนด และต้องเป็นผูท้ มี่ วี สิ ยั ทัศน์ ความรูค้ วามสามารถ
และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโยบายการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยก�ำหนดการปฏิบัติในการ
ท�ำรายการให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติซงึ่ เกิดกับบุคคลภายนอก ในกรณีทไี่ ม่สามารถเปรียบ
เทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทัง้ 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาเพือ่ ก�ำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการทีเ่ หมาะ
สมต่อไป โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการและความ
เหมาะสมทางด้านราคา
ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการท�ำรายการระหว่างกันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีเงื่อนไข
ตามราคาตลาด และส�ำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการ
ท�ำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
5.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผูบ้ ริหารใช้ตำ� แหน่งหน้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์แก่ตนเองใน
ทางที่มิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ดังนี้
1. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายใน ไปเปิดเผยข้อมูล
ภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
2. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำรายงานทางการเงิน หรือ
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ระมัดระวังเกีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน
และหากมีการซื้อขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท ทันที
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5.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูล
ส่วนได้เสียของตนและผูท้ มี่ คี วามเกีย่ วข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2551 เพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดให้กรรมการและ
ผูบ้ ริหารจะต้องรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ฯ
และตลาดหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วันนับแต่วนั ทีม่ กี ารซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ตอ่ ก.ล.ต. อีกทัง้ ก�ำหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ ริหารรายงานข้อมูลแบบรายงานการมีสว่ นได้เสีย
ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552
ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ดังนี้
1. ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จะต้องจัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่
เกีย่ วข้องเป็นประจ�ำทุกปี และเลขานุการบริษทั ฯ เป็นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของ กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และผู้เกี่ยวข้อง และดูแลให้ข้อมูลนั้นเป็นปัจจุบันเสมอ พร้อมส�ำหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมื่อ
คณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ และหรือ ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือ
มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงทันที และส่งรายงานภายใน 7 วัน
นับแต่มีการเปลี่ยนแปลง
3. ให้เลขานุการบริษทั จัดส่งส�ำเนารายงานการมีสว่ นได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
ในปี 2557 มีการรายงาน 1 ครั้ง และมิได้มีการท�ำรายการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท
5.3 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ส�ำหรับการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้
ทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้ง
จัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมการได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
ตนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
ทั้งนี้ในระหว่างปี 2557 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์โดยเปรียบเทียบ การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างวัน
ที่ 31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้
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จำ�นวนหุ้น (หุ้น)
ลำ�ดับ

ชื่อ-นามสกุล
ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2556

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1,566,636
นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร
นางสาวศันธยา กิตติโกวิท
นายเสริมสิน สมะลาภา
นายเทพชัย แซ่หย่อง
นายพนา จันทร์วิโรจน์
3,000
นางวงศ์สิริ มิยาจิ
1,000
นายแสงชัย ลีลานวลิขิต
นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร
นางสาวบุญพา แซ่เบ้

1,566,636
3,000
1,000
-

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม(ลด) สัดส่วนการถือครอง
ระหว่างปี (หุ้น) หุน้ ของบริษัท (%)
ณ 31 ธ.ค. 57

-

-

หมายเหตุ 1. ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีหุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว จ�ำนวน 170,048,386 หุ้น
		 2. จ�ำนวนหุ้นกรรมการที่แสดง รวมคู่สมรส (ถ้ามี) แล้ว

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
6.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด ในรอบปีบัญชีที่
ผ่านมา มีจ�ำนวนเงินรวม 1,915,000 บาท ประกอบด้วย
ลำ�ดับ

บริษัท

1
2

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด
(เดิมชื่อ “บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด”)
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท เนชั่น คิดส์ จ�ำกัด
บริษัท ไนน์ บี ไบรท์ จ�ำกัด
รวมทั้งสิ้น

3
4
5
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ค่าสอบบัญชี (บาท)
1,000,000
530,000
200,000
120,000
65,000
1,915,000
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6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
หมายเหตุ : บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้
รวมถึง
1. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี
2. กิจการทีม่ อี ำ� นาจควบคุมส�ำนักงานสอบบัญชี กิจการทีถ่ กู ควบคุมโดยส�ำนักงานสอบบัญชีและกิจการ
ที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส�ำนักงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญของส�ำนักงานสอบบัญชี
4. หุ้นส่วนหรือเทียบเท่าของส�ำนักงานสอบบัญชี
5. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตาม (4)
6. กิจการทีผ่ สู้ อบบัญชี บุคคลตาม (1) (4) หรือ (5) มีอำ� นาจควบคุมหรือมีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม

7. การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
7.1 การเข้าร่วมประชุม
ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมผู้ถือหุ้น มีรายละเอียด
ดังนี้
ลำ�ดับ

กรรมการ

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำ�นวนครั้งที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

1
2
3
4
5
6
7
8

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
นายเสริมสิน สมะลาภา
นายเทพชัย แซ่หย่อง
นายพนา จันทร์วิโรจน์
นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร
นางสาวศันธยา กิตติโกวิท
นายต่อบุญ พ่วงมหา

5/5
4/5
2/2
5/5
5/5
5/5
5/5
2/2

4/4
4/4
4/4

ประชุมผู้ถือหุ้น

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นสาระ
ส�ำคัญอย่างครบถ้วน จัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมให้กรรมการ
และผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ได้จดั ให้มกี ลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้อง
รักษาและดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามที่ระเบียบก�ำหนด รวมทั้งมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อดูแลและก�ำกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการสอบทาน
งบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทัง้ ผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ คณะกรรมการ
บริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ สามารถให้ความมั่นใจ
อย่างมีเหตุผลต่อความเชือ่ ถือได้ของงบการเงิน มีการดูแลป้องกันทรัพย์สนิ มิให้ผบู้ ริหารและพนักงานน�ำไปใช้
โดยมิชอบ รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติงาน
เป็ น ไปตามขั้ น ตอนที่ ก� ำ หนด มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ รั ด กุ ม เพี ย งพอและเหมาะสมในด้ า นต่ า งๆ
5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยสรุปสาระส�ำคัญดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
บริษัทฯ มีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการทบทวนพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ของเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้เป็นระยะๆ มีการก�ำหนดค่าตอบแทนให้กบั พนักงานตามผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานในแต่ละปีอย่างสมเหตุสมผล การจัดโครงสร้างองค์กรได้มีการแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าที่ตาม
สายงานอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน(Code of Conduct)
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการท�ำงานด้วยความซื่อสัตย์และเป็นไปอย่าง
มีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย โดยทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

2. การบริหารความเสี่ยง
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บริษทั ฯ มีการประเมินความเสีย่ งทีจ่ ะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน โดยการประชุมของฝ่ายบริหารประกอบ
ด้วยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายอาวุโส และผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายในสายงานทีเ่ กีย่ วข้อง มีการประเมิน
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วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการก�ำหนดแผนด�ำเนินการและติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ มีการจัดท�ำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงการท�ำธุรกรรมด้านการเงิน จัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารทัว่ ไป มีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละก�ำหนดวงเงินอนุมัตขิ องฝ่ายบริหารแต่ละระดับ
ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
การดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ ออกจากกัน และในการอนุมตั ทิ ำ� ธุรกรรมของบริษทั ฯ กับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ
และพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม
เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และมีข้อมูลที่ส�ำคัญในเรื่องต่างๆ
อย่างเพียงพอส�ำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ

5. ระบบการติดตาม
บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่ำเสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายในท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละส่วนงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ ริหาร โดยหากการตรวจสอบพบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ จะต้องรายงาน
เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นางสาวสาวิตรี งามข�ำ ต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติ
หน้าทีด่ งั กล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนือ่ งจากเป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท�ำงาน
ด้านการตรวจสอบ และเข้าใจในกิจกรรมและการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เป็นอย่างดี ทัง้ นีก้ รณีทมี่ กี ารแต่งตัง้
ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รบั การเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำ�ปี 2557
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะของ
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษาและบันเทิงหลายประเภท ตระหนักถึง
การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีการท�ำกิจกรรม
เพือ่ สังคม โดยมีจดุ มุง่ หมายคือการส่งเสริมการเรียนรูข้ องเยาวชน ผ่านโครงการ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยนายต่อบุญ พ่วงมหา
และคณะ น�ำโดยนายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ ท�ำการแทน
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพือ่ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้สว่ นหนึง่ จากการพิมพ์หนังสือ “บันทึก
ตามรอย ๘๔ ปี ค�ำพ่อสอน” เพือ่ สมทบทุนมูลนิธชิ ยั พัฒนา เมือ่ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

86

Nation International Edutainment Public Company Limited

กิจกรรม
เพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
ประจำ�ปี 2557
Smile Lobrary

โครงการ Smile Library
มอบหนังสือ มอบความรู้ สู่โรงเรียน เป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้จัดท�ำร่วมกับ
พันธมิตรทัง้ บุคคลธรรมดา และบริษทั เอกชน รวมมากกว่า 30 องค์กร ส่งมอบ
ความรู้และสื่อการศึกษาไปยังเยาวชนที่อยู่ในชนบท เพื่อเปิดโลกใบเล็ก
ของเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ
มากยิ่งขึ้น โดยปี 2557 พันธมิตร และบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดส่งหนังสือไปยัง
โรงเรี ย นรวมถึ ง 88 โรงเรี ย นทั่ ว ประเทศ เป็ น จ� ำ นวนหนั ง สื อ มากกว่ า
หนึ่ ง แสนเล่ ม ผู้ที่ร ่วมโครงการเช่น บริษัท ตรี เ พชรอี ซู ซุ เซลส์ จ� ำ กั ด ,
บริษัท ไทย อินดัสเตรียล เอสเตท จ�ำกัด, บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ำกัด,
บริษัท โอสถสภา จ�ำกัด, บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด เป็นต้น
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รางวัลที่บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ได้รับในปี 2557

1. รางวัล Investors’ Choice Award  
วันที่ 25 กันยายน 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Investors’ Choice Award : ซึ่งเป็น
รางวัลเกียรติยศให้สำ� หรับบริษทั จดทะเบียนทีจ่ ดั การประชุมได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ติดต่อกัน 4 ปีขึ้นไป ตั้งแต่ ปี 2554 ถึง ปี2557 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2. รางวัลจาก สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจ�ำหน่ายแห่งประเทศไทย
วันที่ 15 ตุลาคม 2557 บริษัทฯได้รับมอบโล่ห์เกียรติคุณจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และ
ผู้จ�ำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือด้านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมหนังสือทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการอ่านของ
คนไทยให้แพร่หลาย สร้างสังคมความรู้ที่ยั่งยืน อันเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการพัฒนา
ประเทศ
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3. โครงการคัดสรรหนังสือดี เพื่อสร้างเสริมการ
พัฒนาหน้าต่างแห่งโอกาสส�ำหรับเด็ก 9-12 ปี
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้รับมอบโล่รางวัลจากผู้แทน
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ณ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึง่ หนังสือ
ของบริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด และบริษัท เนชั่น
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด ได้รับคัดเลือกจากโครงการคัดสรรหนังสือดี
เพื่อสร้างเสริมการพัฒนาหน้าต่างแห่งโอกาสส�ำหรับเด็ก 9-12 ปี
โดยคณะกรรมการคัดสรรหนังสือดีส�ำหรับเด็ก แผนงานสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) จ�ำนวน 5 เล่ม ดังนี้

หนังสือของบริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด
จ�ำนวน 3 เล่ม คือ
1. หนังสือเปิดโลกความรู้ ชุด เงินทองต้องรู้ เรือ่ ง ฉลาดล�ำ้ ท�ำอาชีพ
2. หนังสือเปิดโลกความรู้ ชุด เงินทองต้องรู้ เรื่อง ฉลาดใช้จ่ายเป็น
3. หนังสือเปิดโลกความรู้ ชุด เงินทองต้องรู้ เรื่อง ฉลาดรู้เรื่องเงิน
หนังสือของบริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด
จ�ำนวน 2 เล่ม คือ
1. การ์ตูนความรู้ ชุด Magic Science School เรื่อง แฮรี่ พอตตั้น
กับโรงเรียนเวทมนตร์วิทยาศาสตร์ 1
2. การ์ตูนความรู้ ชุด Magic Science School เรื่อง แฮรี่ พอตตั้น
กับโรงเรียนเวทมนตร์วิทยาศาสตร์ 2

89

ANNUAL REPORT 2014

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำ�ปี 2557
เรียน ผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร และนางสาวศันธยา กิตติโกวิท เป็นกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาประชุม 2 ชั่วโมง เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้บริหารระดับสูงในวาระที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นดังนี้
• การจัดท�ำงบการเงิน คณะกรรมการได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2557
ร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดท�ำขึ้น
อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ครบถ้วน เชือ่ ถือได้ นอกจากนีไ้ ด้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ใิ นรายการระหว่างกันของบริษทั
บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ด�ำเนินการตามเงื่อนไข
ทางธุรกิจปกติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
• การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2557
ตามปัจจัยความเสีย่ งทีค่ าดว่าจะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษทั พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ และการปรับ
แผนงานการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มีการติดตามการด�ำเนินการแก้ไขตามรายงานผล
การตรวจสอบ ในประเด็นที่มีนัยส�ำคัญกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2557 ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เป็นสาระส�ำคัญ
• การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการเห็นว่าระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีความเหมาะสม
และเพียงพอ โดยฝ่ายจัดการได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อย่างใกล้ชิด และมีการ
รายงานสถานการณ์ รวมถึงแผนรองรับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม�ำ่ เสมอ
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• การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม
ร่วมกับเลขานุการบริษัท มีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างถูกต้อง
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• ผู ้ ส อบบั ญ ชี คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ประจ� ำ ปี 2557
นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมมีความเป็น
อิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชีมาเป็นเวลายาวนาน ส�ำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบ
บัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 หรือนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจ�ำปี 2558
• รายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ บริษัท
ในกลุ่ม ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยพิจารณาถึงความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำ
รายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะ
การด�ำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก (หาก
ท�ำได้) และให้มีการเปิดเผยข้อมูลในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการกลต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีทกี่ ำ� หนดโดย สภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่าเป็นรายการทางการค้าจริงอันเป็นธุรกิจตามปกติทั่วไป และเป็นรายการสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ ที่มีความโปร่งใส ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
จากการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัท
ให้ความส�ำคัญกับการบริหารงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้มคี วามโปร่งใส สุจริตและมีจริยธรรม
ก่อให้เกิดความเชือ่ มัน่ แก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย มีผลให้ระบบการควบคุมภายในของบริษทั
มีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มขี อ้ บกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์นั้นเป็นรายการจริงทางการค้า อันเป็นธุรกิจโดยปกติทั่วไปเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่พบ
รายการผิดปกติที่เป็นสาระส�ำคัญ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดย
ถูกต้อง ส�ำหรับงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไม่มีเหตุการณ์แสดงถึงปัญหาหรือรายการที่มี
ผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนยั ส�ำคัญ ได้จดั ท�ำขึน้ อย่างถูกต้องตามทีค่ วร ในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

(นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนฯ ใน
การก�ำกับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษทั ฯ ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ มีขอ้ มูลทางบัญชีทถี่ กู ต้องครบถ้วนในสาระส�ำคัญ
โปร่งใส เปิดเผยอย่างเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ป้องกันการทุจริตและการด�ำเนินการ
ทีผ่ ดิ ปกติ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันซึง่ อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นรายการทางการค้าอันเป็น
ธุรกิจปกติทั่วไป รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ประโยชน์สูงสุด การปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ความรอบคอบระมัดระวังในการจัดท�ำงบการเงินและงบการเงินรวมของ
บริษทั ฯ บริษทั ย่อย และกิจการควบคุมร่วมกัน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำ
ปีของบริษัทฯ
ดังนัน้ เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียเกิดความเชือ่ มัน่ ต่อรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ท�ำหน้าทีส่ อบทานให้
บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน และการด�ำเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วน รวม
ทัง้ ให้มคี วามเพียงพอของระบบบริหารความเสีย่ งการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการก�ำกับดูแล
ของบริษทั ฯ ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการ
ติดตามการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความ
เห็นเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯโดยรวม อยูใ่ นระดับทีน่ า่ พึงพอใจ
สามารถให้ความมัน่ ใจอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชือ่ ถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั บริษทั
ย่อยและกิจการควบคุมร่วมกัน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงความเห็นว่า
งบการเงิน ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุ
สมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติ
อย่างสม�ำ่ เสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ และปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

92

สุทธิชัย หยุ่น
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สรุปฐานะการเงินรวมของบริษัท
งบการเงินรวมของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลก�ำไรก่อนภาษีเงินได้จ�ำนวน 5.12 ล้านบาท หากรวมภาษีเงินได้จ�ำนวน
3.39 ล้านบาท ผลประกอบการส�ำหรับปี 2557 แสดงเป็นก�ำไรจ�ำนวน 1.73 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2556 ซึ่งมีผลก�ำไรจ�ำนวน 20.52 ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 92 ทั้งนี้ บริษัท
ขอชี้แจงผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. รายได้จากการขายและบริการส�ำหรับปี 2557 ลดลงร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2556 เหตุผลหลักมาจาก
• รายได้จากการจ�ำหน่ายสือ่ สิง่ พิมพ์ลดลงร้อยละ 41 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเหตุการณ์ทางการเมือง
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ไตรมาสสี่ของปี 2556 ท�ำให้ภาวะเศรษฐกิจและก�ำลังซื้อของผู้บริโภคชะลอตัว
ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปี 2557 ในขณะที่รายได้จากการจ�ำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ในไตรมาส 4
ของปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2556
• รายได้จากการให้บริการลดลงร้อยละ 14 เนือ่ งจากรายได้จากการรับจ้างผลิตและจ�ำหน่ายสือ่ สิง่
พิมพ์ตา่ งประเทศลดลงร้อยละ 12 นอกจากนี้ รายได้จากการขายโฆษณาในทีวดี จิ ติ อล Now ช่อง
26 และ Nation TV ช่อง 22 ลดลงร้อยละ 19
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายส�ำหรับปี 2557 ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556
เหตุผลหลักมาจาก
• ต้นทุนขายลดลงร้อยละ 33 ซึง่ สอดคล้องกับรายได้จากการจ�ำหน่ายสือ่ สิง่ พิมพ์ทลี่ ดลง
• ต้นทุนบริการลดลงร้อยละ 16 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการให้บริการที่ลดลง นอกจากนี้
กลุ่มบริษัท สามารถบริหารจัดการควบคุมต้นทุนการผลิตรายการในทีวีดิจิตอล NOW ช่อง 26
และ Nation TV ช่อง 22 และบริษัทได้หยุดด�ำเนินงานในธุรกิจทีวีดาวเทียมท�ำให้สามารถ
ลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องได้
• ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารลดลงร้อยละ 2 เนือ่ งจากกลุม่ บริษทั มีนโยบายควบคุมค่าใช้จา่ ย
อย่างต่อเนือ่ ง

กล่าวโดยสรุป
กลุ่มบริษัทแสดงก�ำไรก่อนภาษีเงินได้จ�ำนวน 5.12 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 หากรวมภาษีเงินได้จ�ำนวน 3.39 ล้านบาท ผลประกอบการส�ำหรับ
ปี 2557 แสดงผลก�ำไรจ�ำนวน 1.73 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556
ซึ่งมีผลก�ำไรจ�ำนวน 20.52 ล้านบาท
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต

บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
2557
2556

31 ธันวาคม
2557

2556

(บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั�วคราว
ลูกหนี�การค้า
รายได้ค้างรับ
ลูกหนี�อื�น
เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
เงินประกันการประมูลใบอนุญาตคลื�นความถี�
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น

6
7
8
5
9
5
10
11
12

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

222,490,948
105,000,000
35,939,239
26,680,104
16,693,242
232,546,227
1,692,785

305,872,793
20,320,000
162,348,401
13,639,046
27,073,795
143,856,263
14,000,000
8,465,725

218,160,771
105,000,000
34,075,675
21,739,038
45,462,771
3,000,000
38,019,086
1,132,638

303,184,757
20,000,000
96,584,220
10,299,625
49,503,402
3,000,000
40,127,594
6,639,618

641,042,545

695,576,023

466,589,979

529,339,216

861,200
4,612,733
30,971,359
29,605,169
4,339,656

5,111,422
41,925,940
15,406,189
3,285,643

62,009,712
3,359,093
12,253,346
6,836,926
3,603,366

26,963,652
25,046,060
3,355,550
19,104,274
5,906,733
2,586,790

70,390,117

65,729,194

88,062,443

82,963,059

711,432,662

761,305,217

554,652,422

612,302,275

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากที�มีข้อจํากัดในการใช้
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในกิจการที�ควบคุมร่วมกัน
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

13
14
15
16
17
18

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
2557
2556

31 ธันวาคม
2557

2556

(บาท)
หนี�สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี�การค้า
เจ้าหนี�อื�น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น

19
20
21
5

9,874,350
139,570,079
6,662,779
23,991,415
2,933,904
4,516,656

9,772,888
168,133,878
15,405,123
20,805,250
1,480,133
9,860,822

41,392,730
7,436,921
10,344,586
2,527,295
3,419,244

95,156,290
14,154,097
5,037,675
1,198,125
7,130,416

187,549,183

225,458,094

65,120,776

122,676,603

6,769,292
847,678

5,694,057
514,353

3,728,883
105,325

3,642,850
95,325

7,616,970

6,208,410

3,834,208

3,738,175

195,166,153

231,666,504

68,954,984

126,414,778

259,250,000
170,048,386
24, 25 272,705,895
25
2,278,995

259,250,000
170,048,386
272,705,895
721,758

259,250,000
170,048,386
272,705,895
2,278,995

259,250,000
170,048,386
272,705,895
721,758

10,300,000
60,253,392
515,586,668
679,841
516,266,509

9,500,000
76,331,350
529,307,389
331,324
529,638,713

10,300,000
30,364,162
485,697,438
485,697,438

9,500,000
32,911,458
485,887,497
485,887,497

711,432,662

761,305,217

554,652,422

612,302,275

22

รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น

23

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

24

26

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

4

บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2557

2556

2557

2556

(บาท)
รายได้
รายได้จากการขาย

5

124,281,639

210,886,479

57,719,067

73,960,743

รายได้จากการให้บริการ

5

117,168,290

136,964,707

106,168,841

129,799,511

ดอกเบี�ยรับ

5

12,926,222

6,725,691

8,663,471

3,545,596

กําไรจากการต่อรองราคาซื�อ

4

7,579,285

5, 28

6,512,101

4,877,036

8,578,859

7,504,758

268,467,537

359,453,913

181,130,238

214,810,608

5

177,309,075

242,060,621

105,973,589

128,538,565

ค่าใช้จ่ายในการขาย

5, 29

34,519,413

42,210,463

27,484,418

31,545,733

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

5, 30

42,589,696

35,970,349

22,057,313

21,960,452

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

5, 31

7,926,242

8,465,375

5,478,536

5,274,547

1,025,917

1,645,740

679,536

691,395

263,370,343

330,352,548

161,673,392

188,010,692

5,097,194

29,101,365

19,456,846

26,799,916

(3,384,026)
1,713,168

(8,655,523)
20,445,842

(4,199,903)
15,256,943

(6,907,404)
19,892,512

รายได้อื�น
รวมรายได้

-

-

-

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและการให้บริการ

ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

33

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน

23

-

(2,051,360)

-

(1,926,423)

18, 33

-

410,272

-

385,285

ภาษีเงินได้เกี�ยวกับองค์ประกอบของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
- สุทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

1,713,168
5

(1,641,088)
18,804,754

15,256,943

(1,541,138)
18,351,374

บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2557

2556

2557

2556

(บาท)
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่

1,726,281

20,515,158

15,256,943

19,892,512

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

(13,113)
1,713,168

(69,316)
20,445,842

15,256,943

19,892,512

1,726,281

18,874,070

15,256,943

18,351,374

(13,113)
1,713,168

(69,316)
18,804,754

15,256,943

18,351,374

0.01

0.16

0.09

0.16

0.01

0.16

0.09

0.15

กําไรสําหรับปี
การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

34

กําไรต่อหุ้นปรับลด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

170,048,386

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไรหรือขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556
26

254,353,789

85,048,386

7

272,705,895

254,189,451
164,338
254,353,789

18,352,106

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

85,000,000
48,386
85,048,386

24
24, 25
25
35

85,000,000

ทุนเรือนหุ้น
ที�ออกและ
ชําระแล้ว

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เพิ�มหุ้นสามัญ
หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
การเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
การได้มาซึ�งส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมซึ�งอํานาจควบคุม
ไม่เปลี�ยนแปลง
รวมการเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556

หมายเหตุ

บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

721,758

721,758

(19,180)
740,938
721,758

-

1,000,000
9,500,000

-

-

8,500,000

20,515,158
(1,641,088)
18,874,070
(1,000,000)
76,331,350

(12,750,000)

(12,750,000)
(12,750,000)

71,207,280

ใบสําคัญแสดง
สิทธิที�จะซื�อ
ทุนสํารอง
ยังไม่ได้
หุ้นสามัญ
ตามกฎหมาย
จัดสรร
(บาท)

งบการเงินรวม
กําไรสะสม

20,515,158
(1,641,088)
18,874,070
529,307,389

327,373,933

339,189,451
193,544
740,938
(12,750,000)
327,373,933

183,059,386

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

(69,316)
(69,316)
331,324

399,539
399,539
399,539

-

1,101

ส่วนของ
ส่วนได้เสีย
ที�ไม่มีอํานาจ
ควบคุม

20,445,842
(1,641,088)
18,804,754
529,638,713

399,539
399,539
327,773,472

339,189,451
193,544
740,938
(12,750,000)
327,373,933

183,060,487

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไรหรือขาดทุน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
การเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
การได้มาซึ�งส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมซึ�งอํานาจควบคุม
เปลี�ยนแปลง
รวมการเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2557

26

-

4

170,048,386

-

170,048,386

ทุนเรือนหุ้น
ที�ออกและ
ชําระแล้ว

25
35

หมายเหตุ

บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

8

272,705,895

-

-

272,705,895

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

2,278,995

1,557,237

1,557,237
1,557,237

721,758

ใบสําคัญแสดง
สิทธิที�จะซื�อ
หุ้นสามัญ

800,000
10,300,000

-

-

9,500,000

1,726,281
1,726,281
(800,000)
60,253,392

(17,004,239)

(17,004,239)
(17,004,239)

76,331,350

ทุนสํารอง
ยังไม่ได้
ตามกฎหมาย
จัดสรร
(บาท)

งบการเงินรวม
กําไรสะสม

1,726,281
1,726,281
515,586,668

(15,447,002)

1,557,237
(17,004,239)
(15,447,002)

529,307,389

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

(13,113)
(13,113)
679,841

361,630
361,630
361,630

-

331,324

ส่วนของ
ส่วนได้เสีย
ที�ไม่มีอํานาจ
ควบคุม

1,713,168
1,713,168
516,266,509

361,630
361,630
(15,085,372)

1,557,237
(17,004,239)
(15,447,002)

529,638,713

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไรหรือขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556
26

9

170,048,386

85,000,000
48,386
85,048,386
85,048,386

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เพิ�มหุ้นสามัญ
หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
24
24, 25
25
35

85,000,000

ทุนเรือนหุ้น
ที�ออกและ
ชําระแล้ว

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556

หมายเหตุ

บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

272,705,895

254,189,451
164,338
254,353,789
254,353,789

18,352,106

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

721,758

(19,180)
740,938
721,758
721,758

-

1,000,000
9,500,000

-

8,500,000

28,310,084

ยังไม่ได้
จัดสรร

19,892,512
(1,541,138)
18,351,374
(1,000,000)
32,911,458

(12,750,000)
(12,750,000)
(12,750,000)

กําไรสะสม
ใบสําคัญแสดง
สิทธิที�จะซื�อ
ทุนสํารอง
หุ้นสามัญ
ตามกฎหมาย
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

19,892,512
(1,541,138)
18,351,374
485,887,497

339,189,451
193,544
740,938
(12,750,000)
327,373,933
327,373,933

140,162,190

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไรหรือขาดทุน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2557

26

25
35

หมายเหตุ

บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

10

170,048,386

-

170,048,386

ทุนเรือนหุ้น
ที�ออกและ
ชําระแล้ว

272,705,895

-

272,705,895

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

2,278,995

1,557,237
1,557,237
1,557,237

721,758

800,000
10,300,000

-

9,500,000

32,911,458

ยังไม่ได้
จัดสรร

15,256,943
15,256,943
(800,000)
30,364,162

(17,004,239)
(17,004,239)
(17,004,239)

กําไรสะสม
ใบสําคัญแสดง
สิทธิที�จะซื�อ
ทุนสํารอง
หุ้นสามัญ
ตามกฎหมาย
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

15,256,943
15,256,943
485,697,438

1,557,237
(17,004,239)
(15,447,002)
(15,447,002)

485,887,497

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ�นสุดวันที�
31 ธันวาคม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที�
31 ธันวาคม
2557
2556
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับปรุง
ค่าเสื�อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ดอกเบี�ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ
ค่าเผื�อสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
กําไรจากการต่อรองราคาซื�อ
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที�มี
อยู่ก่อนของบริษัทในผู้ถูกซื�อ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
ลูกหนี�การค้า
รายได้ค้างรับ
ลูกหนี�อื�น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
เงินฝากที�มีข้อจํากัดในการใช้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
เจ้าหนี�การค้า
เจ้าหนี�อื�น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

11

1,713,168

20,445,842

15,256,943

19,892,512

2,264,291
22,625,912
(12,926,222)
1,025,917
935,568
3,065,428
4,150,809
929,892
1,557,237
(7,579,285)

2,141,785
31,635,347
(6,725,691)
1,645,740
707,110
222,853
(6,985,822)
(5,074)
880,868
740,938
-

1,375,802
9,352,416
(8,663,471)
679,536
335,332
(267,272)
2,543,234
761,964
1,557,237
-

1,233,362
9,963,859
(3,545,596)
691,395
222,853
(2,096,824)
723,450
740,938
-

7,110,884
3,384,026
28,257,625

8,655,523
53,359,419

4,199,903
27,131,624

6,907,404
34,733,353

122,408,166
(13,041,058)
10,380,553
(84,594,313)
6,277,842
(421,988)
(11,215,903)
(1,054,013)
(28,563,799)
(7,993,265)
3,186,165
(5,344,166)
(90,405)
333,325
18,524,766
(4,913,332)
13,611,434

(42,907,609)
(5,418,150)
12,785,259
(17,787,441)
(4,737,435)
2,535,695
(735,997)
37,464,548
4,962,997
765,850
5,269,688
74,988
45,631,812
(7,864,109)
37,767,703

62,440,484
(11,439,414)
4,168,097
(434,726)
5,011,883
(1,016,576)
(53,763,560)
(6,727,253)
5,306,911
(3,711,172)
(945,600)
10,000
26,030,698
(3,800,925)
22,229,773

(55,969,310)
(6,242,375)
937,323
(1,846,571)
(3,025,424)
(619,863)
37,399,458
4,884,967
(1,583,671)
3,386,768
12,054,655
(5,609,186)
6,445,469

บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ�นสุดวันที�
31 ธันวาคม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที�
31 ธันวาคม
2557
2556
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี�ย

12,926,222

6,725,691

8,663,471

3,545,596

เงินลงทุนชั�วคราว
รับคืน (จ่าย) เงินประกันการประมูลใบอนุญาตคลื�นความถี�

(84,680,000)
14,000,000

(20,320,000)
(14,000,000)

(85,000,000)
-

(20,000,000)
-

ซื�ออุปกรณ์

(1,270,505)

(2,010,690)

(884,247)

(1,934,528)

ขายอุปกรณ์

-

1,854,159

-

1,815,166

ซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(11,671,331)

(30,158,359)

(2,501,488)

(14,685,578)

เงินจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย

(10,000,000)

-

(10,000,000)

(1,350,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(80,695,614)

(57,909,199)

(89,722,264)

(32,609,344)

(790,169)

(1,456,172)

(527,256)

(576,414)

(17,004,238)

(12,750,000)

(17,004,239)

(12,750,000)

101,462

(1,357,110)

-

(1,275,882)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี�ย
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

(4,604,010)

-

-

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ

-

340,000,000

-

340,000,000

เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ

-

193,544

-

193,544

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(17,692,945)

(810,549)
319,215,703

(17,531,495)

(810,549)
324,780,699

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ

(84,777,125)

299,074,207

(85,023,986)

298,616,824

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 1 มกราคม

305,872,793

6,798,586

303,184,757

4,567,933

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที�ซื�อมาระหว่างปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม

1,395,280
222,490,948

305,872,793

218,160,771

303,184,757

399,539

495,097

รายการที�ไม่ใช่เงินสด
ซื�ออุปกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

-
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-

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
การซื้ อบริ ษทั ย่อย
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินประกันการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญ
สํารองตามกฎหมาย
ส่ วนงานดําเนินงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
13

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ

สารบัญ

33
34
35
36
37
38
39
40

ภาษีเงินได้
กําไรต่อหุน้
เงินปันผล
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
การจัดประเภทรายการใหม่
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
และมีที่อยูจ่ ดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 1858/123-124 ชั้น 29 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
ประเทศไทย
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553
บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (ถือหุ น้ ร้อยละ 80.06) ซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคล
ที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับการเป็ นผูน้ าํ เข้า ผลิต และจําหน่ ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ของในประเทศและต่างประเทศ
ผลิตรายการโทรทัศน์ และให้บริ การโฆษณาผ่า นสื่ อโทรทัศน์ สื่ อดิ จิตอล และการบริ หารลิขสิ ทธิ์ รายละเอียด
ของบริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 5, 14 และ 15

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ น นี้ จ ดั ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บ ตั ิ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้
โดยสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ฯ (“สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ”) กฎระเบี ย บและประกาศคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงาน
ของกลุ่มบริ ษทั และมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)

การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า

15

เรื่อง

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555) รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555) ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555) งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
การรวมธุรกิจ
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
ส่ วนงานดําเนิ นงาน
(ปรับปรุ ง 2555)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
ฉบับที่ 1
และหนี้สินที่มีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – ต้นทุนเว็บไซต์
ในเบื้ องต้นการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้นนั้น มี ผลให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ในบางเรื่ อง การเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ต่องบการเงิน
นอกเหนื อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรั บปรุ งใหม่ขา้ งต้น สภาวิชาชี พ บัญชี ได้ออกและ
ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับอื่น ๆ ซึ่ งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 39
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(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที่สาํ คัญที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินดังต่อไปนี้
- มูลค่าปัจจุบนั ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ
- มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
- หนี้สินจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ชาํ ระด้วยเงินสด วัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม
(ค) สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงิ น นี้ จ ดั ทํา และแสดงหน่ ว ยเงิ น ตราเป็ นเงิ น บาทซึ่ ง เป็ นสกุล เงิ น ที ่ ใ ช้ใ นการดํา เนิ น งานของบริ ษ ทั
ข้อ มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุ
ไว้เป็ นอย่างอื่น
(ง)

การประมาณการและใช้ วิจารณญาณ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อ สมมติ ฐ านหลายประการ ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อการกํา หนดนโยบายการบัญชี แ ละการรายงานจํา นวนเงิ น
ที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงิ นจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สาํ คัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบ
สําคัญต่อการรับรู ้จาํ นวนเงินในงบการเงินซึ่ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ต)
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษี
การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานที่
กําหนดไว้
การวัดมูลค่าของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ
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3

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาํ เสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงิ นรวมประกอบด้วยงบการเงิ นของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และกิ จการที่ ควบคุ มร่ วมกัน (รวมกันเรี ยกว่า
“กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันซึ่ งถือปฏิบตั ิตามวิธีรวมตามสัดส่ วน
การรวมธุรกิจ
กลุ่ มบริ ษ ทั บันทึ กบัญชี สําหรั บการรวมธุ ร กิ จตามวิ ธีซ้ื อ ยกเว้นในกรณี ที่ เป็ นการรวมธุ ร กิ จภายใต้การควบคุ ม
เดียวกัน
การควบคุ ม หมายถึ งอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงิ นและการดําเนิ นงานของกิ จการเพื่ อให้ไ ด้มาซึ่ ง
ประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม กลุ่มบริ ษทั ต้องนําสิ ทธิ ในการออกเสี ยง
ที่เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา วันที่ ซ้ื อกิจการคือวันที่อาํ นาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ้ื อ การกําหนด
วันที่ ซ้ื อกิ จการและการระบุ เกี่ ยวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่ งไปยังอี กฝ่ ายหนึ่ งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามา
เกี่ยวข้อง
กําไรจากการต่อรองราคาซื้ อถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งรวมถึง
การรับรู ้จาํ นวนส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที่ระบุ
ได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่ งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ
สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้ สินที่ กลุ่มบริ ษทั ก่อขึ้ นเพื่ อจ่ายชําระ
ให้แก่เจ้าของเดิม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั
หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นของบริ ษทั ที่ ถูกซื้ อที่ รับมาจากการรวมธุ รกิ จ รับรู ้ เป็ นหนี้ สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาจากผูถ้ กู ซื้ อ
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ต้นทุ นที่ เกี่ ยวข้อ งกับการซื้ อ ของกลุ่มบริ ษ ทั ที่ เกิ ดขึ้ นซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ ร กิ จ เช่ น ค่ าที่ ปรึ กษาและอื่ นๆ
ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิ จการที่ อยู่ภายใต้การควบคุ มของกลุ่มบริ ษทั การควบคุ มเกิ ดขึ้ นเมื่อกลุ่มบริ ษทั มี อาํ นาจควบคุ ม
ทั้ง ทางตรงหรื อทางอ้อ มในการกํา หนดนโยบายทางการเงิ น และการดํา เนิ น งานของกิ จ การนั้น เพื่ อ ได้ม า
ซึ่ งประโยชน์จากกิ จกรรมของบริ ษทั ย่อ ย งบการเงิ นของบริ ษ ทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงิ นรวม นับแต่ วนั ที่ มี
การควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
นโยบายการบัญชี ของบริ ษ ทั ย่อยได้ถูกเปลี่ ย นตามความจํา เป็ นเพื่ อให้เป็ นนโยบายเดี ย วกันกับของกลุ่ มบริ ษ ทั
ผลขาดทุนในบริ ษทั ย่อยจะต้องถูกปันส่ วนไปยังส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมแม้ว่าการปั นส่ วนดังกล่าวจะทําให้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
กิจการที่ ควบคุมร่ วมกัน
กิ จการที่ ควบคุ มร่ วมกัน เป็ นกิ จการที่ กลุ่มบริ ษทั มี ส่วนร่ วมในการควบคุ มกิ จกรรมเชิ งเศรษฐกิ จตามที่ ตกลงไว้
ในสั ญ ญาและได้รั บ ความเห็ น ชอบเป็ นเอกฉัน ท์ใ นการตัด สิ น ใจเชิ ง กลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น และการดํา เนิ น งาน
งบการเงิ นรวมได้รวมสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย แต่ละรายการของกิ จการที่ ควบคุ มร่ วมกันเฉพาะ
สัดส่ วนของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งรวมกับรายการที่คล้ายคลึงกัน โดยใช้เกณฑ์รวมแต่ละบรรทัดของกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
นับแต่วนั ที่มีการร่ วมควบคุมจนถึงวันที่การร่ วมควบคุมสิ้ นสุ ดลง
การสู ญเสี ยอํานาจควบคุม
เมื่อมีการสู ญเสี ยอํานาจควบคุม กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินในบริ ษทั ย่อย ส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมและส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กําไรหรื อขาดทุนที่ เกิ ดขึ้ นจากการ
สู ญเสี ย อํา นาจควบคุ มในบริ ษทั ย่อ ยรั บรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ น ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิ มที่ ย งั คงเหลื ออยู่ให้
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยอํานาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเป็ นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
หรื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ขึ้นอยูก่ บั ระดับของอิทธิ พลที่คงเหลืออยู่
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชี ระหว่างกิ จการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมา
จากรายการระหว่างกิ จการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงิ นรวม กําไรที่ ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมา
จากรายการกับกิ จการที่ ควบคุ มร่ วมกันถูกตัดรายการกับเงิ นลงทุ นเท่ าที่ กลุ่มบริ ษทั มี ส่วนได้เสี ยในกิ จการที่ ถูก
ลงทุนนั้น ขาดทุนที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้ นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดี ยวกับกําไรที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้ นจริ ง แต่ เท่าที่ เมื่ อไม่มี
หลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ ใช้ในการดําเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ ณ วันที่ รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการ
ดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั
(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดในงบกระแสเงิ นสดประกอบด้วย ยอดเงิ นสด ยอดเงิ นฝากธนาคารประเภท
เผื่อเรี ยก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารซึ่ งจะต้องชําระคืนเมื่อทวงถามถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
(ง)

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ าเผื่อ หนี้ สงสัย จะสู ญประเมิ นโดยการวิ เคราะห์ ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์ เกี่ ยวกับการชําระหนี้
ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(จ) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ต้นทุ นของสิ นค้าประกอบด้ว ยราคาทุ นที่ ซ้ื อ ต้นทุ นแปลงสภาพหรื อต้นทุ นอื่ นเพื่ อให้สินค้าอยู่ในสถานที่ และ
สภาพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ารวมการปั นส่ วนของ
ค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
กลุ่มบริ ษทั ตีราคาสิ นค้าคงเหลือ ดังนี้
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิต - หนังสื อ
รายการโทรทัศน์

วัตถุดิบ

- วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
- แสดงมูลค่ า ต้นทุ นของการรายการทั้งที่ อยู่ร ะหว่า งการ
ผลิ ต และที่ ผ ลิ ต เสร็ จ ต้น ทุ น ของรายการประกอบด้ว ย
ค่ าใช้จ่ายต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการผลิ ตรายการ
รั บรู ้ เป็ นต้นทุ นเมื่ อได้โ อนสิ ทธิ์ และส่ งมอบหรื อเมื่ อได้
ออกอากาศแล้ว
- วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หั ก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ ํา เป็ น
โดยประมาณในการขาย
กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลงสําหรับสิ นค้าที่เสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัยและค้างนาน
(ฉ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อยและกิจการที่ ควบคุมร่ วมกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั บันทึกบัญชี โดยใช้วิธี
ราคาทุน ส่ วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันในงบการเงินรวมใช้วิธีรวมตามสัดส่ วน
(ช) อุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
อุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ราคาทุ นรวมถึ งต้นทุ นทางตรงที่ เกี่ ย วข้องกับการได้มาของสิ นทรั พย์ และต้นทุ นทางตรงอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
การจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน
การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์
ส่ วนประกอบของรายการอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่ วนประกอบที่มี
นัยสําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ายกับมูลค่าตาม
บัญชีของอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิ เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่ เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชี ของรายการอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่ าต้นทุ น
ของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่ อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นใน
การซ่อมบํารุ งอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อต้นทุนใน
การเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ าเสื่ อมราคาบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุ น คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดง
ได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์ที่เช่า
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5 ปี
5 ปี
5 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการติดตั้ง
วิธีการคิ ดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่ สุดทุกสิ้ น
รอบปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ซ) สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่ าตัดจําหน่ ายสะสมและ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจํานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ า ตัด จํา หน่ า ยรั บรู ้ ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ นโดยวิ ธีเ ส้น ตรงซึ่ งโดยส่ ว นใหญ่ จะสะท้อ นรู ปแบบที่ ค าดว่ า จะได้รั บ
ประโยชน์เ ชิ ง เศรษฐกิ จในอนาคตจากสิ นทรั พ ย์น้ ันตามระยะเวลาที่ ค าดว่า จะได้รั บ ประโยชน์จ ากสิ น ทรั พ ย์
ไม่มีตวั ตน โดยเริ่ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์สาํ หรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์
5 ปี
ค่าลิขสิ ทธิ์ หนังสื อ
พิจารณาจากจํานวนเงิ นตัดจําหน่ ายที่ สูงกว่าระหว่างวิธีเส้นตรง
ภายในระยะเวลาสามและห้าปี และการคํานวณตามจํานวนเล่ม
ของหนังสื อที่พิมพ์หรื อจําหน่ายได้ภายใต้สญ
ั ญาลิขสิ ทธิ์ นั้น ๆ
วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ฌ) การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ รายงานว่ามี ขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ ทราบแน่ นอน หรื อ ยังไม่พ ร้ อมใช้งาน จะประมาณมูลค่ าที่ ค าดว่าจะได้รับคื นทุ กปี ในช่ วงเวลา
เดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณมูลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่ าที่ ค าดว่าจะได้รั บคื นของสิ นทรั พย์ที่ไม่ ใช่ สิ นทรั พย์ท างการเงิ น หมายถึ ง มูลค่ าจากการใช้ของสิ นทรั พ ย์
หรื อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หกั ต้นทุนในการขายแล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ ง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุ นจากการด้อ ยค่ า ของสิ นทรั พ ย์ที่ ไ ม่ ใช่ สิ น ทรั พ ย์ทางการเงิ นอื่ นๆ ที่ เ คยรั บรู ้ ใ นงวดก่ อนจะถูก ประเมิ น
ณ ทุ กวันที่ ที่ออกรายงานว่า มี ขอ้ บ่ งชี้ เ รื่ อ งการด้อยค่ า หรื อไม่ ขาดทุ นจากการด้อยค่ าจะถูกกลับรายการ หากมี
การเปลี่ ยนแปลงประมาณการที่ ใช้ในการคํานวณมูลค่ าที่ คาดว่าจะได้รับคื น ขาดทุ นจากการด้อยค่ าจะถูกกลับ
รายการเพียงเท่าที่มลู ค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย
เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ญ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่ มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน
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(ฎ) เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(ฏ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงิ นเป็ นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่ งกิ จการจ่ ายสมทบเป็ นจํานวนเงิ นที่
แน่ นอนไปอีกกิ จการหนึ่ งแยกต่างหาก (กองทุนสํารองเลี้ยงชี พ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระ
ผูกพันโดยอนุ มานที่ จะต้อ งจ่ ายสมทบเพิ่ มเติ ม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถูกรั บรู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาํ หนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนื อจากโครงการสมทบเงิ น
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ถกู คํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในปั จจุบนั และในงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั อัตราคิดลดเป็ นอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตร
รัฐบาล ซึ่ งมีระยะเวลาครบกําหนดใกล้เคี ยงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั และมีสกุลเงิ นเดี ยวกับ
สกุลเงินของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย
การคํานวณนั้นจัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู ้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ร ะยะสั้นของพนักงานวัด มูลค่ า โดยมิ ไ ด้คิ ด ลดกระแสเงิ นสดและรั บรู ้ เ ป็ นค่ า ใช้จ่า ย
เมื่อพนักงานทํางานให้
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หนี้ สิ น รั บ รู ้ ด ้ว ยมูล ค่ า ที่ ค าดว่า จะจ่ า ยชํา ระสํา หรั บ การจ่ า ยโบนัส เป็ นเงิ น สดระยะสั้ น หรื อ ผลประโยชน์อื่ น
หากกลุ่ มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่พนักงาน
ได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
โครงการให้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ แก่พนักงานของกลุ่มบริ ษทั อนุ ญาตให้กรรมการและพนักงานมีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้เ งื่ อ นไขที่ กาํ หนด จํา นวนเงิ นที่ ไ ด้รั บจากการใช้สิ ทธิ สุ ท ธิ จากค่ า ใช้จ่า ยเกี่ ย วกับการใช้สิ ทธิ จะถูกรั บ รู ้
ในทุนเรื อนหุน้ และส่ วนเกินมูลค่าหุน้ เมื่อมีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ แล้ว
มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น ณ วันที่ ให้สิทธิ แก่ พนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานพร้อมๆ ไปกับการเพิ่มขึ้ น
ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิ ได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จํานวนที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
จะถูกปรับปรุ งเพื่อให้สะท้อนถึงจํานวนสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นที่ แท้จริ งซึ่ งเข้าเงื่ อนไขการให้บริ การที่ เกี่ ยวข้องและเงื่ อนไข
การได้รับสิ ทธิ ที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่ องตลาดทุน
(ฐ)

ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรั บรู ้ ก็ต่ อเมื่ อกลุ่มบริ ษทั มี ภ าระหนี้ สิ นตามกฎหมายที่ เกิ ดขึ้ นในปั จจุ บันหรื อที่ ก่อตัวขึ้ น
อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่าย
ไปเพื่ อชําระภาระหนี้ สินดังกล่าว ประมาณการหนี้ สินพิ จารณาจากการคิ ดลดกระแสเงิ นสดที่ จะจ่ ายในอนาคต
โดยใช้อตั ราคิ ดลดในตลาดปั จจุบนั ก่ อนคํานึ งถึงภาษีเงิ นได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่ อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั
ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้ สิน ประมาณการหนี้ สินส่ วนที่ เพิ่มขึ้นเนื่ องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู ้เป็ น
ต้นทุนทางการเงิน

(ฑ) ทุนเรื อนหุ้น
หุ้นสามัญ
หุ น้ สามัญจัดประเภทเป็ นทุน ต้นทุนส่ วนเพิ่มที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ ้นสามัญและสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น (สุ ทธิ จาก
ผลกระทบทางภาษี) รับรู ้เป็ นรายการหักจากส่ วนของทุน
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(ฒ) รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า
การขายสิ นค้ าและให้ บริ การ
รายได้รับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ นเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่ มีนยั สําคัญ
ไปให้กับ ผูซ้ ้ื อ แล้ว และจะไม่ รั บ รู ้ ร ายได้ถ ้า ฝ่ ายบริ ห ารยัง มี ก ารควบคุ ม หรื อ บริ ห ารสิ น ค้า ที่ ข ายไปแล้ว นั้น
หรื อ มี ความไม่ แ น่ นอนที่ มีนัย สําคัญในการได้รั บประโยชน์เ ชิ งเศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้า หรื อให้บริ การนั้น
ไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นได้อย่างน่ าเชื่ อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่
จะต้องรับคืนสิ นค้า รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อมีการให้บริ การ
ค่ านายหน้ า
สําหรั บรายการค้าที่ กลุ่มบริ ษทั เข้าลักษณะการเป็ นตัวแทนมากกว่าการเป็ นตัวการ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ รายได้ดว้ ย
จํานวนเงินสุ ทธิ เป็ นค่านายหน้า
รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่าเช่ารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
(ณ) ต้ นทุนทางการเงิน
ต้น ทุ น ทางการเงิ น ประกอบด้ว ยดอกเบี้ ย จ่ า ยของเงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี แ ละประมาณการหนี้ สิ น ส่ ว นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
เนื่ องจากเวลาที่ ผ่านไป และสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
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(ด) สัญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับ
การยืนยันการปรับค่าเช่า
การจําแนกประเภทสั ญญาเช่ า
ณ วันที่ เริ่ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั จะพิ จารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่ าหรื อมี สัญญาเช่ าเป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กบั
การใช้สินทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนําไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริ ษทั
มีสิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง หรื อ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่ วนที่
เป็ นองค์ประกอบอื่ นโดยใช้มูลค่ ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่ มบริ ษ ทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่ า การเงิ น
แต่ ไม่ส ามารถแบ่ งแยกจํา นวนดังกล่าวได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ ให้รับรู ้ สินทรั พย์แ ละหนี้ สิ นในจํานวนที่ เท่ ากับมูลค่ า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้ สินจะลดลงตามจํานวนที่จ่าย และต้นทุน
ทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั
(ต) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงิ นได้
ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง
ในการรวมธุรกิจ หรื อ รายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษี เงิ นได้ข องงวดปั จจุ บนั ได้แ ก่ ภาษี ที่ คาดว่า จะจ่ า ยชํา ระหรื อได้รั บชํา ระ โดยคํานวณจากกํา ไรหรื อขาดทุ น
ประจําปี ที่ ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษี ที่ประกาศใช้หรื อที่ คาดว่ามี ผลบังคับใช้ ณ วันที่ รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อน ๆ
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ น และจํา นวนที่ ใ ช้เ พื่ อ ความมุ่ ง หมายทางภาษี ภาษี เ งิ นได้ร อการตัด บัญ ชี จ ะไม่ ถู ก รั บ รู ้ เ มื่ อ เกิ ด จาก
ผลแตกต่ างชั่วคราวต่ อไปนี้ การรั บรู ้ สินทรั พย์หรื อหนี้ สินในครั้ งแรกซึ่ งเป็ นรายการที่ ไ ม่ใช่ การรวมธุ รกิ จและ
รายการนั้น ไม่มี ผ ลกระทบต่ อ กํา ไรขาดทุ น ทางบัญ ชี ห รื อ ทางภาษี และผลแตกต่ า งที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เงิ น ลงทุ น
ในบริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัด มู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ต ้อ งสะท้อ นถึ ง ผลกระทบทางภาษี ที่ จ ะเกิ ด จากลัก ษณะวิ ธี ก าร
ที่ ก ลุ่ ม บริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชําระหนี้ สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน
ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่ างชั่วคราวเมื่ อมี การกลับรายการ
โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกํา หนดมูล ค่ า ของภาษี เ งิ นได้ข องงวดปั จ จุ บัน และภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี กลุ่ มบริ ษ ัทต้องคํา นึ งถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่ นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้ น และมีดอกเบี้ ยที่ ตอ้ ง
ชําระ กลุ่ มบริ ษ ทั เชื่ อว่า ได้ต้ งั ภาษี เงิ นได้ค ้างจ่ า ยเพี ย งพอสํา หรั บภาษี เงิ นได้ที่จะจ่ ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
นี้ อ ยู่บ นพื้ น ฐานการประมาณการและข้อ สมมติ ฐาน และอาจจะเกี่ ย วข้อ งกับ การตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ เหตุ ก ารณ์
ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้ นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษี เงิ นได้
ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้ร อการตัดบัญชี และหนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่ อกิ จการมี สิท ธิ
ตามกฎหมายที่ จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และ
ภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน
สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั ด้วย
ยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี จ ะบัน ทึ กต่ อ เมื่ อ มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ นอนว่ า กํา ไรเพื่ อ เสี ย ภาษี
ในอนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ถ) กําไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุ น้ ปรับลดสําหรับหุ น้ สามัญ กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณ
โดยการหารกํา ไรหรื อขาดทุ นของผูถ้ ื อหุ ้นสามัญของกลุ่ มบริ ษ ทั ด้วยจํา นวนหุ ้นสามัญ ถัวเฉลี่ ย ถ่ วงนํ้า หนัก ที่
ออกจําหน่ายระหว่างปี กําไรต่อหุน้ ปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุ น้ สามัญที่ปรับปรุ งด้วย
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่าย และผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ น้ สามัญปรับลด
ทั้งหมดและสิ ทธิ ซ้ื อหุน้ ของพนักงาน
(ท) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ นงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดําเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปั น
ส่ วนอย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่ วนได้ส่วนใหญ่เป็ นกําไรจากการต่อรองราคาซื้ อ
4

การซื้อบริษทั ย่ อย
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั ได้มาซึ่ งอํานาจการควบคุมในบริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
(เดิ มชื่ อ บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั สิ่ งพิมพ์โดยการซื้ อหุ ้นสามัญของกิ จการที่
ควบคุมร่ วมกันจํานวน ร้อยละ 49 จากผูถ้ ือหุน้ เดิมรายหนึ่ง โดยชําระเป็ นเงินสดจํานวน 10 ล้านบาท มีผลทําให้กลุ่ม
บริ ษทั มีสดั ส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ดังกล่าวเพิ่มจากร้อยละ 49.992 เป็ นร้อยละ 98.992
การมี อ าํ นาจควบคุ มในบริ ษ ทั เนชั่น โกลบอล เอ็ด ดู เ ทนเมนท์ จํา กัด (เดิ มชื่ อ บริ ษ ทั เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ด ดู
เทนเมนท์ จํากัด) จะทําให้กลุ่มบริ ษทั สามารถขยายธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ได้คล่องตัวขึ้น
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด มีรายได้เป็ นจํานวนเงิ น 43.74
ล้านบาท และขาดทุนจํานวนเงิน 14.76 ล้านบาท ซึ่ งรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของผลการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ตามวิธี
รวมตามสัดส่ วน ฝ่ ายบริ หารคาดว่าหากกลุ่มบริ ษทั ได้มีการซื้ อธุ รกิ จตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 จะมีรายได้รวม
จํานวน 86.61 ล้านบาท และขาดทุนรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวนเงิน 29.22 ล้านบาท
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อมูลของสิ่ งตอบแทนทั้งหมดที่ โอนให้และมูลค่าที่ รับรู ้ ณ วันที่ ซ้ื อสําหรับสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่ รับมา
แต่ละประเภทที่สาํ คัญ มีดงั นี้
สิ นทรั พย์ ที่ได้ มาและหนีส้ ิ นที่ รับมา

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
รายได้คา้ งรับ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ สุทธิที่ระบุได้

2,847
5,567
4,941
223,490
4,936
861
701
2,939
22,428
572
174,016
31,418
3,051
2,340
58,457
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ปรับปรุ ง
(พันบาท)
(22,581)
(22,581)

มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557
2,847
5,567
4,941
200,909
4,936
861
701
2,939
22,428
572
174,016
31,418
3,051
2,340
35,876

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริ ษทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมาในเดื อนมกราคม
2558
กําไรจากการต่ อรองราคาซื ้อ
กําไรจากการต่อรองราคาซื้ อรับรู ้จากผลลัพธ์ของการซื้ อธุรกิจ ดังนี้

สิ่ งตอบแทนที่โอนให้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมตามสัดส่ วนในส่ วนได้เสี ย
ในการรับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินในผูถ้ กู ซื้ อ
มูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของผูถ้ กู ซื้ อ
ที่กลุ่มบริ ษทั ถืออยูก่ ่อนการซื้ อธุรกิจ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้
กําไรจากการต่ อรองราคาซื้อ

มูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)
10,000
362
17,935
(35,876)
7,579

การวัดมูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ยที่มีอยูก่ ่อนของกลุ่มบริ ษทั ในผูถ้ ูกซื้ อร้อยละ 49.992 ทําให้เกิดผลขาดทุนจํานวน
7.11 ล้านบาท (17.94 ล้านบาท หักมูลค่าตามบัญชีของบัญชี ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ซ้ื อธุ รกิจจํานวน
25.05 ล้านบาท) ซึ่ งกําไรจากการต่อรองราคาซื้ อและผลขาดทุนดังกล่าวได้รับรู ้ไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
5

บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ในการจัด ทํางบการเงิ น บุ ค คลหรื อกิ จการเป็ นบุ ค คลหรื อกิ จการที่ เ กี่ ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษ ทั
หากกลุ่ ม บริ ษ ัท มี อ ํา นาจควบคุ ม หรื อ ควบคุ ม ร่ ว มกัน ทั้ง ทางตรงและทางอ้อ มหรื อ มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี นัย สํ า คัญ
ต่ อ บุ ค คลหรื อ กิ จการในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกลุ่ มบริ ษทั อยู่ภ ายใต้
การควบคุ มเดี ย วกันหรื อ อยู่ภ ายใต้อิ ทธิ พลอย่างมี นัย สํา คัญเดี ย วกันกับบุ ค คลหรื อกิ จการนั้น การเกี่ ยวข้อ งกันนี้
อาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 14 และ
15 สําหรับความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หารสําคัญและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดงั นี้
ประเทศที่จดั ตั้ง
ชื่อกิจการ
/สั ญชาติ
ลักษณะความสั มพันธ์
ผูบ้ ริ หารสําคัญ
ไทย
บุ ค ค ล ที่ มี อํ า น า จ แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ
การวางแผน สั่ ง การและควบคุ ม กิ จ กรรมต่ า ง ๆ
ของกิ จ การไม่ ว่ า ทางตรงหรื อทางอ้ อ ม ทั้ งนี้
รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริ ษทั (ไม่ว่าจะทําหน้าที่
ในระดับบริ หารหรื อไม่)
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด
ไทย
เป็ น บ ริ ษั ท ใ ห ญ่ ถื อ หุ ้ น บ ริ ษั ท ร้ อ ย ล ะ 80.06
(มหาชน)
และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่
ไทย
เป็ นบริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท ใหญ่ ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 71.26
จํากัด (มหาชน)
และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั่ จํากัด
ไทย
เ ป็ น บ ริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท เ น ชั่ น บ ร อ ด แ ค ส ติ้ ง
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ถือหุ น้ ร้อยละ 99.99
และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท ใหญ่ ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 99.99
และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เอ็นเอ็มแอล จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท ใหญ่ ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 99.99
และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั คมชัดลึก มีเดีย จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท ใหญ่ ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 99.99
และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท ใหญ่ ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 99.99
และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั แบงคอก บิสสิ เนส บรอดแคสติ้ง
ไทย
เป็ นบริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท ใหญ่ ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 99.80
จํากัด
และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เนชัน่ ยู จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท ใหญ่ ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 90.00
และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท ใหญ่ ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 84.50
และมีกรรมการร่ วมกัน
มหาวิทยาลัยเนชัน่
ไทย
เป็ นมหาวิทยาลัยที่ บริ ษทั เนชั่น ยู จํา กัด รั บ โอน
ใบอนุญาต
บริ ษทั โยมิอรู ิ -เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่
ไทย
เป็ นบริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท ใหญ่ ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 45.00
เซอร์วิส จํากัด
และมีกรรมการร่ วมกัน
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กยู้ ืม
รายได้อื่น
ต้นทุนขายและการให้บริ การ

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาซื้ อขายทางการค้าปกติตามราคาตลาดทัว่ ไป
อัตราซึ่ งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องสถาบันการเงิน
ตามอัตราที่ตกลงร่ วมกัน
ตามอัตราที่ตกลงร่ วมกันซึ่ งใกล้เคียงกับอัตราตลาด

รายการที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้

สําหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2557
2556

บริษทั ใหญ่
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

6,483
15,765
9,174

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

บริษทั ย่ อย
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กยู้ ืม
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

-

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กยู้ ืม
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

27,932
414
4,434
1,901
2,097

34

3,455
16,148
5,357

-

62,495
3,327
3,355
2,091
2,977

5,964
12,665
8,132

2,620
12,679
4,830

11,418
203
727
300

30,730
210
958
-

1,898
829
3,802
1,677

1,640
6,652
4,182
2,215

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

กิจการอืน่ ที่เกีย่ วข้ องกัน
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

6,033
70,366
3,055

9,246
117,791
6,203

5,902
44,067
1,560

9,211
51,566
3,057

ผู้บริหารสํ าคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
เงินเดือนและค่าแรง
โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
อื่น ๆ
รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารคนสําคัญ

7,007
469
450
7,926

6,201
354
1,910
8,465

4,843
325
311
5,479

3,620
209
1,446
5,275

(พันบาท)

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
2556

ลูกหนี้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

บริษทั ใหญ่
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เนชัน่ คิดส์ จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด)
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด)
35

7,874

1,210

7,813

1,210

-

-

-

26,089

-

-

3,522

-

-

78,405

-

1,652

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวม
2557
2556

ลูกหนี้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

กิจการอืน่ ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั คมชัดลึก มีเดีย จํากัด
บริ ษทั กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด
บริ ษทั โยมิอรู ิ -เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่
เซอร์วิส จํากัด
อื่น ๆ
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสิ นค้ารับคืน
สุ ทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับปี

100
2
1

264
1,846
20,638

100
2
1

264
1,843
20,631

283
259
8,519
(67)
(16)
8,436

213
387
102,963
(67)
102,896

283
159
11,880
(67)
(16)
11,797

213
357
52,259
(67)
52,192

-

-

-

-

งบการเงินรวม
2557
2556

รายได้ ค้างรั บ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

กิจการอืน่ ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)

54

-

54

งบการเงินรวม
2557
2556

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

บริษทั ใหญ่
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

5,901

36

599

5,832

485

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวม
2557
2556

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ คิดส์ จํากัด
บริ ษทั ไนน์ บี ไบร์ท จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด)

-

-

2,788
16

1,958
14,000
-

-

-

30,128

-

-

13,279

-

26,239

11
779
194
462
3,155
154
10,656
10,656

50
132
156
332
1,942
183
16,673
16,673

11
776
180
453
3,155
154
43,493
43,493

49
132
156
331
1,942
183
45,475
45,475

-

-

-

-

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด)
กิจการอืน่ ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด
บริ ษทั คมชัดลึก มีเดีย จํากัด
บริ ษทั กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด
มหาวิทยาลัยเนชัน่
อื่น ๆ
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับปี
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่ กจิ การ
ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด

อัตราดอกเบีย้
2557
2556
(ร้ อยละต่ อปี )
6.75

6.84

งบการเงินรวม
2557
2556

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

-

3,000

3,000

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2557
2556
(พันบาท)

บริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เจ้ าหนี้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

-

-

3,000
3,000

งบการเงินรวม
2557
2556

3,000
3,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

บริษทั ใหญ่
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

18,893

23,388

4,601

11,381

-

-

3,588

28,778

-

-

180

-

-

184

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เนชัน่ คิดส์ จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด)
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด)

38

92

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
เจ้ าหนี้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

กิจการอืน่ ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็นเอ็มแอล จํากัด
บริ ษทั กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
อื่น ๆ
รวม
เจ้ าหนี้อื่น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

4,375
4,680
220
95,860
512
124,540

7,727
5,425
809
108,983
51
146,475

งบการเงินรวม
2557
2556

4,375
3,581
220
10,160
512
27,217

7,727
3,490
806
21,775
34
74,175

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

บริษทั ใหญ่
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
บริ ษทั ไนน์ บี ไบร์ท จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด)
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด)
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4,911

10,850

2,520

9,571

-

-

17
452

23
-

-

-

2,873

-

-

1,445

-

1,579

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
เจ้ าหนี้อื่น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

กิจการอืน่ ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด
อื่น ๆ
รวม
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

62
294
179
5,446

1,309
176
13,780

งบการเงินรวม
2557
2556

294
167
6,323

1,309
81
12,563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

บริษทั ใหญ่
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

3,436

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด)
กิจการอืน่ ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เอ็นเอ็มแอล จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
รวม

66

-

-

1,054
2,306
6,796

1,263
1,329

3,428

200
805
231
4,664

60

160
220

สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
สัญญาเงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้กูย้ ืมเงิ นระยะสั้นกับบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง (“บริ ษทั เนชั่น เอ็ดดู เทนเมนท์ จํากัด”) จํานวน
3 ล้านบาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงิน มีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถามและมีอตั ราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของ
สถาบันการเงินในประเทศสี่ แห่ง
40

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
6

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2557
2556
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
รวม

45
643
51,719
170,084
222,491

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)
45
11
21
1,205
590
1,191
38,477
47,560
35,973
266,146
170,000
266,000
305,873
218,161
303,185

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เป็ นสกุล
เงินบาท
7

เงินลงทุนชั่วคราว
งบการเงินรวม
2557
2556
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวม

35,000
70,000
105,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)
20,320
35,000
20,000
70,000
20,320
105,000
20,000

เงินลงทุนชัว่ คราวทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เป็ นสกุลเงินบาท
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
8

ลูกหนีก้ ารค้ า

หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสิ นค้ารับคืน
สุ ทธิ

5

งบการเงินรวม
2557
2556
8,519
48,391
56,910
(8,123)
(12,848)
35,939
936

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(พันบาท)
102,963
72,957
175,920
(3,789)
(9,783)
162,348
707

11,880
25,020
36,900
(624)
(2,200)
34,076

52,259
47,406
99,665
(613)
(2,468)
96,584

335

-

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ การค้า มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
2556
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสิ นค้ารับคืน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

8,278

35,533

8,228

31,435

125
23
93

7,576
8,729
38,483
12,642

32
606
2,571
443

394
10,414
9,911
105

8,519
(67)
(16)
8,436

102,963
(67)
102,896

11,880
(67)
(16)
11,797

52,259
(67)
52,192

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวม
2557
2556
บุคคลหรือกิจการอืน่ ๆ
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสิ นค้ารับคืน
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

34,200

37,510

23,202

29,303

5,450
1,268
2,955
4,518
48,391
(8,056)
(12,832)
27,503

20,675
10,055
3,329
1,388
72,957
(3,722)
(9,783)
59,452

1,389
417
12
25,020
(557)
(2,184)
22,279

4,487
10,026
3,346
244
47,406
(546)
(2,468)
44,392

35,939

162,348

34,076

96,584

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลกู ค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วัน ถึง 90 วัน
ลูกหนี้การค้าทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เป็ นสกุลเงินบาท
9

ลูกหนีอ้ นื่

หมายเหตุ
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรือกิจการอืน่
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่ายพนักงาน
รวม

5

งบการเงินรวม
2557
2556
10,656

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)
16,673
43,493
45,475

114
5,428
495
6,037
16,693

628
9,518
255
10,401
27,074

43

53
1,515
402
1,970
45,463

487
3,443
98
4,028
49,503

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
10

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2557
2556
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
งานระหว่างผลิต
หั ก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ

11

321,058
443
321,501
(88,955)
232,546

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)
185,276
62,928
62,936
289
443
185,565
63,371
62,936
(41,709)
(25,352)
(22,809)
143,856
38,019
40,127

เงินประกันการประมูลใบอนุญาตคลืน่ ความถี่
ในเดื อนตุลาคม 2556 บริ ษทั ย่อย (“บริ ษทั เนชัน่ คิดส์ จํากัด”) ได้จ่ายเงิ นประกันการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้
บริ การโทรทัศ น์ในระบบดิ จิต อลประเภทธุ ร กิ จระดับชาติ ใ นหมวดหมู่เ ด็ก เยาวชน และครอบครั วจํา นวน 14
ล้านบาท เพื่อเข้าร่ วมการประมูลในเดื อนธันวาคม 2556 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยได้รับคื นเงิ นประกันดังกล่าว
แล้วเต็มจํานวนในเดือนมกราคม 2557

12

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม
2557
2556
ภาษีซ้ื อที่ยงั ไม่ถึงกําหนด
อื่นๆ
รวม

13

1,133
560
1,693

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)
5,374
1,133
3,806
3,092
2,834
8,466
1,133
6,640

เงินฝากที่มขี ้ อจํากัดในการใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยจํานวน 0.86 ล้านบาท ได้นาํ ไปใช้เป็ นหลักประกัน
หนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่ง
44

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
14

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)
26,964
25,614
35,046
1,350
62,010
26,964

ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้ อเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

45

บริ ษทั ย่อยทั้งหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย

บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด)
สิ่ งพิมพ์
รวม

บริ ษทั ไนน์ บี ไบรท์ จํากัด

บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ คิดส์ จํากัด

บริ ษทั ย่อย

98.99

-

สัดส่ วนความเป็ น
ลักษณะธุรกิจ
เจ้าของ
2557
2556
(ร้ อยละ)
สิ่ งพิมพ์
99.99 99.99
ผลิตรายการโทรทัศน์ 99.99 99.99
และให้บริ การโฆษณา
ผ่านสื่ อโทรทัศน์
ให้บริ การด้าน
59.99 59.99
การศึกษา

50,000

1,000

41,250
1,000
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-

1,000

41,250
1,000

ทุนชําระแล้ว
2557
2556

35,046
62,010

600

25,364
1,000

26,964

600

25,364
1,000

ราคาทุน
2557
2556

-

-

-

-

การด้อยค่า
2557
2556
(พันบาท)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแต่ละปี มีดงั นี้

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

35,046
62,010

600

25,364
1,000

26,964

600

25,364
1,000

ราคาทุน - สุ ทธิ
2557
2556

-

-

-

-

-

-

เงินปันผลรับ
2557
2556

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การซื ้อเงินลงทุน
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2556 คณะกรรมการมีมติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั
ไนน์ บี ไบรท์ จํากัด ซึ่ งมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท (แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญ 100,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท)
โดยเรี ยกชําระค่าหุ ้นเต็มมูลค่าของทุนจดทะเบียน บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่
26 สิ งหาคม 2556
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง (“บริ ษทั เนชัน่ คิดส์ จํากัด”) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556
คณะกรรมการมีมติให้เรี ยกชําระค่าหุน้ เพิ่มเติมอีกร้อยละ 75 จากเดิม 0.25 ล้านบาท (แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญ100,000
หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 2.50 บาท) เป็ น 1 ล้านบาท (แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญ 100,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท) บริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวได้จดทะเบียนการชําระค่าหุน้ เพิ่มเติมกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ได้ลงทุนในบริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (เดิ มชื่ อ บริ ษทั เนชัน่
เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด) เพิ่มอีกร้อยละ 49 ของทุนที่ออกและชําระแล้ว เป็ นจํานวนเงิน 35.05 ล้านบาท ทําให้
บริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (เดิมชื่ อ บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด) เพิ่ มจากร้ อยละ 49.992 เป็ นร้ อยละ 98.992 รายละเอี ยดของการซื้ อได้แสดงอยู่ในหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงินข้อ 4
15

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)
25,046
25,046
(25,046)
25,046

ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดประเภทไปเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
การจัดประเภทไปเป็ นบริ ษัทย่ อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ได้ลงทุนในหุน้ ของบริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั
เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด) เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 49 ของทุนที่ออกและชําระแล้ว ทําให้บริ ษทั มีส่วนได้เสี ย
ในบริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด) เพิ่มเป็ น
ร้อยละ 98.992 บริ ษทั ดังกล่าวจึงได้เปลี่ยนสถานะจากกิจการที่ควบคุมร่ วมกันเป็ นบริ ษทั ย่อย รายละเอียดของการ
ซื้ อหุน้ ได้แสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
47

กิจการที่ควบคุมร่ วมกันดําเนินธุรกิจในประเทศไทย

บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด)
สิ่ งพิมพ์

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน

-

49.99

สัดส่ วนความเป็ น
ลักษณะธุรกิจ
เจ้าของ
2557
2556
(ร้ อยละ)

-

48

50,000

ทุนชําระแล้ว
2557
2556

-

25,046

ราคาทุน
2557
2556

-

-

การด้อยค่า
2557
2556
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแต่ละปี มีดงั นี้

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

-

25,046

ราคาทุน - สุ ทธิ
2557
2556

-

-

เงินปันผลรับ
2557
2556

-

49.99

ปี 2557
บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด)

ปี 2556
บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด)

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน

สัดส่ วน
ความเป็ น
เจ้าของ
(ร้ อยละ)

132,464

-

สิ นทรัพย์
หมุนเวียน

12,340

-

สิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียน
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144,804

-

สิ นทรัพย์
รวม

99,650

-

หนี้สิน
หมุนเวียน

1,171

-

หนี้สิน
ไม่หมุนเวียน
(พันบาท)

100,821

-

หนี้สิน
รวม

82,587

43,740

รายได้
รวม

81,971

58,499

ค่าใช้จ่าย
รวม

616

(14,759)

กําไร (ขาดทุน)
สุ ทธิ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวตามวิธีรวมตามสัดส่ วนในงบการเงินรวม โดยแสดงตามสัดส่ วนของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
16

อุปกรณ์

ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์ที่เช่า

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และ
เครื่ องใช้
สํานักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
โอน
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
ได้มาจากการซื้ อธุรกิจ
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

2,146
621
49
2,816
110
2,926

13,041
(621)
482
12,902
918
238
14,058

ค่ าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
โอน
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

1,718
259
368
2,345
326
2,671

6,837
(259)
1,698
(14)
8,262
1,905
10,167

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

428
471
255

6,204
4,640
3,891
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60
1,879
(1,939)
500
500
76
(76)
-

33

33
60
467

รวม

15,247
2,410
(1,939)
15,718
1,418
348
17,484
8,555
2,142
(90)
10,607
2,264
12,871
6,692
5,111
4,613

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์ที่เช่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และ
เครื่ องใช้
สํานักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

296
296
296

8,390
56
8,446
879
9,325

ค่ าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

296
296
296

3,921
1,169
5,090
1,343
6,433

-

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

-

4,469
3,356
2,892

-

1,879
(1,879)
500
500

8,686
1,935
(1,879)
8,742
1,379
10,121

33

4,217
1,233
(64)
5,386
1,376
6,762

467

4,469
3,356
3,359

64
(64)
-

รวม

33

-

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวน
แล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจาํ นวน 8.78 ล้านบาท และ 3.32 ล้านบาท ตามลําดับ
(2556: 5.30 ล้ านบาท และ 3.05 ล้ านบาท ตามลําดับ)
51

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
17

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
และค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟท์แวร์

งบการเงินรวม

ค่าลิขสิ ทธิ์
หนังสื อ
(พันบาท)

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
ได้มาจากการซื้ อธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

635
635
175
810

137,204
30,158
167,362
10,202
1,294
178,858

137,839
30,158
167,997
10,202
1,469
179,668

ค่ าตัดจําหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

248
103
351
109
460

94,188
31,532
125,720
22,517
148,237

94,436
31,635
126,071
22,626
148,697

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

387
284
350

43,016
41,642
30,621

43,403
41,926
30,971
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าลิขสิ ทธิ์ หนังสื อ
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

40,938
14,685
55,623
2,501
58,124

ค่ าตัดจําหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

26,555
9,964
36,519
9,352
45,871

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

14,383
19,104
12,253
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
18

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

2557

สิ นทรัพย์

งบการเงินรวม
2556

2557

หนีส้ ิ น

2556

(พันบาท)
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

29,605
29,605

2557

สิ นทรัพย์

15,406
15,406

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

-

หนีส้ ิ น

2556

(พันบาท)
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

6,837
6,837
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5,907
5,907

-

-

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สิน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

ณ วันที่
1 มกราคม
2557

กําไรหรื อ
ขาดทุน

2,714
8,342
1
1,139
3,210
15,406

(335)
830
(1)
55
456
1,978
2,983

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)
-

ได้มาจากการ
ซื้ อธุรกิจ

1,815
4,103
160
5,138
11,216

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

4,194
13,275
1,354
456
10,326
29,605

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2556
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สิน
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

2,535
9,739
1
515
2,934
15,724
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กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)
179
(1,397)
214
276
(728)

410
410

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

2,714
8,342
1
1,139
3,210
15,406

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2556
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี้การค้า
รวม
สุ ทธิ

107
107

(107)
(107)

15,617

(621)

ณ วันที่
1 มกราคม
2557
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สิน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
รวม

กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)

616
4,562
729
5,907

56

-

410

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)
(51)
508
17
456
930

-

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

15,406

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557
565
5,070
746
456
6,837

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่
1 มกราคม
2556
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สิน
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี้การค้า
รวม
สุ ทธิ
19

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)

571
4,981
176
5,728

45
(419)
168
(206)

-

107
107

(107)
(107)

-

5,621

(99)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556
616
4,562
729
5,907

385
385

385

5,907

หนีส้ ิ นที่มภี าระดอกเบีย้
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

ส่ วนที่หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
รวมหนีส้ ิ นที่มดี อกเบีย้ ระยะสั้ น

9,874
9,874

9,773
9,773

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ธนาคารและวงเงิ นสิ นเชื่ ออื่นๆ กับสถาบัน
การเงินในประเทศบางแห่ งเป็ นจํานวนรวม 17.01 ล้านบาท และ 6.0 ล้านบาท ตามลําดับ (2556: 17.03 ล้ านบาท
และ 6.0 ล้ านบาท ตามลําดับ) ซึ่ งคํ้าประกันโดยบริ ษทั ใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงิ นสิ นเชื่ อซึ่ งยังมิได้เบิกใช้เป็ นจํานวนเงินรวม 4.49 ล้านบาท
และ 4.16 ล้านบาท ตามลําดับ (2556: 4.76 ล้ านบาท และ 4.24 ล้ านบาท ตามลําดับ)
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เป็ นสกุลเงินบาท
57

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
20

เจ้ าหนีก้ ารค้ า
งบการเงินรวม
2557
2556

หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นๆ
รวม
21

5

124,540
15,030
139,570

(พันบาท)
146,475
27,217
21,659
14,176
168,134
41,393

74,175
20,981
95,156

เจ้ าหนีอ้ นื่
งบการเงินรวม
2557
2556

หมายเหตุ
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

5

อื่นๆ
เจ้าหนี้อื่น
รายได้รับล่วงหน้า
รวม
22

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

5,446

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)
13,780
6,323
12,563

841
376
1,217
6,663

679
946
1,625
15,405

841
273
1,114
7,437

679
912
1,591
14,154

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2557
2556
ภาษีขายที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวม

2,289
1,323
905
4,517
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(พันบาท)
7,481
1,873
1,297
934
1,083
612
9,861
3,419

5,472
824
835
7,131

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
23

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสํ าหรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

6,769

5,694

งบการเงินรวม
2557
2556

3,729

3,643

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

สําหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ ในกําไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในระหว่างปี

1,166

1,071

914

839

-

2,051

-

1,926

กลุม่ บริ ษทั และบริ ษทั จัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับเข้า (โอนออก)
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ได้มาจากการซื้ อธุรกิจ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

5,694
(946)
1,166

2,572
1,071

3,643
118
(946)
914

878
839

855

2,051
-

-

1,926
-

6,769

5,694

3,729

3,643

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน (หมายเหตุประกอบงบการเงิน 31)
งบการเงินรวม
2557
2556
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

930
236
1,166
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(พันบาท)
881
190
1,071

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
762
152
914

724
115
839

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบการเงินรวม
2557
2556
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวม

285
645
236
1,166

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(พันบาท)
265
616
190
1,071

175
587
152
914

164
560
115
839

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

รวมในกําไรสะสม
ณ 1 มกราคม
รับรู ้ระหว่างปี
ณ 31 ธันวาคม

2,051
2,051

2,051
2,051

1,926
1,926

1,926
1,926

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่ รายงาน (แสดงโดยวิ ธีถวั เฉลี่ ย
ถ่วงนํ้าหนัก)
งบการเงินรวม
2557
2556
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

4.1
4.0 - 7.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(ร้ อยละ)
4.1
4.1
4.0 - 7.0
4.0 - 7.0

ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
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4.1
4.0 - 7.0

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
24

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ออกหุ น้ ใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)

ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ออกหุ น้ ใหม่
ออกหุ น้ ให้ตามสิ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

2557
2556
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
(พันหุ้ น / พันบาท)

1
1

259,250
-

259,250
-

85,000
174,250

85,000
174,250

1

259,250

259,250

259,250

259,250

1
1
1

170,048
-

170,048
-

85,000
85,000
48

85,000
85,000
48

1

170,048

170,048

170,048

170,048

ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ผูถ้ ือหุน้ มีมติในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
ก) ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมที่จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
โดยไม่คิดค่าตอบแทนในอัตราส่ วนหุ น้ สามัญเดิม 1 หุ ้นต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รายละเอียดของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ มีดงั นี้
วันที่ออก
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออก (หน่วย)
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
วันที่ใช้สิทธิ
ราคาใช้สิทธิ ต่อ 1 หุน้ สามัญ (บาท)
อัตราส่ วนการใช้สิทธิ (ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต่อหุน้ สามัญ)
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12 กรกฎาคม 2556
85,000,000
5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ทุกวันที่ 15 ของเดือนธันวาคม และเดือน
มิถุนายนของแต่ละปี
4
1:1

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข) ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและ/หรื อ พนักงาน
ของบริ ษทั และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้แสดงไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบ
การเงินข้อ 25
ค) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากจํานวน 85 ล้านบาท (หุ น้ สามัญจํานวน 85,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ ตราไว้
หุ น้ ละ 1 บาท) เป็ นจํานวน 259.25 ล้านบาท (หุ น้ สามัญจํานวน 259,250,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท)
โดยการออกหุ น้ สามัญจํานวนไม่เกิน 174,250,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนและ
การใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามที่กล่าวในข้างต้น บริ ษทั ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิ ชย์เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
การออกหุ้นสามัญ
ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ได้เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ในอัตรา 1 หุ น้ เดิมต่อ 1 หุ น้ ใหม่
ราคาหุน้ ละ 4 บาท เป็ นจํานวน 85,000,000 หุน้ (หุน้ สามัญจํานวน 85,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท) เป็ น
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 340 ล้านบาท ซึ่ งทําให้ทุนที่ ออกจําหน่ ายและชําระแล้วของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจาก 85 ล้านบาท
(หุ น้ สามัญจํานวน 85,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท) เป็ น 170 ล้านบาท (หุ น้ สามัญจํานวน 170,000,000
หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท) และมีส่วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญเป็ นจํานวน 254.19 ล้านบาท สุ ทธิ จากค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจํานวน 0.81 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่
11 กรกฎาคม 2556
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั และหรื อบริ ษทั ย่อยได้ใช้สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญเป็ นจํานวนรวม 7,000 หน่วย รวมเป็ นเงินจํานวนทั้งสิ้ น 28,000 บาท ซึ่ งทําให้
บริ ษทั มีส่วนเกินมูลค่าหุ น้ เป็ นจํานวน 21,000 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนทุนที่ชาํ ระแล้วจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวกับ
กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
เมื่ อ วันที่ 15 ธันวาคม 2556 ผูม้ าใช้สิ ท ธิ ไ ด้ใ ช้สิ ทธิ ต ามใบสํา คัญ แสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญเป็ นจํา นวนรวม
41,386 หน่วย รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 165,544 บาท ซึ่ งทําให้บริ ษทั มีส่วนเกินมูลค่าหุ น้ เป็ นจํานวน 124,158 บาท
บริ ษทั ได้จดทะเบียนทุนที่ชาํ ระแล้วจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556
ผูถ้ ือหุ น้ สามัญจะได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลจากการประกาศจ่ายเงินปั นผลและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนหนึ่ ง
เสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในที่ประชุมของบริ ษทั
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ น้ สู งกว่า
มูลค่าหุ ้นที่ จดทะเบี ยนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ ้นส่ วนเกิ นนี้ ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้น”) ส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้นนี้
จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
ค่ าใช้ จ่ายในการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกและจําหน่ายหุน้ สามัญเพิ่มทุนแสดงหักจากส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
25

ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ในการประชุ มสามัญประจํา ปี ของผูถ้ ื อ หุ ้นของบริ ษ ทั เมื่ อวันที่ 23 เมษายน 2556 ผูถ้ ื อหุ ้นมี มติ อนุ มตั ิ การออก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั และ/หรื อ
บริ ษทั ย่อย (ESOP) จํานวน 4,250,000 หน่วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการ
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เสนอขายให้กบั
จํานวนที่ออกและเสนอขาย
อัตราการใช้สิทธิ
ราคาในการใช้สิทธิ
ระยะเวลาและสัดส่ วนใช้สิทธิ

รายละเอียด
ชนิดไม่มีมลู ค่า
5 ปี นับแต่วนั ที่ที่ออกและเสนอขาย
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั และ/หรื อ
บริ ษทั ย่อย
4,250,000 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้
4 บาท ต่อหุน้ สามัญ
ทุ กวันที่ 15 ของเดื อนพฤศจิ กายน และเดื อนพฤษภาคมของ
แต่ละปี โดยจะใช้สิทธิ ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ในแต่ละปี

โครงการดังกล่าวมีเงื่ อนไขในการจองซื้ อ โดยที่ พนักงานตามโครงการต้องมีสถานะเป็ นพนักงานของบริ ษทั และ/หรื อ
บริ ษทั ย่อย ณ วันที่มีการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญวัดมูลค่าโดยวิธี Black-Schole Model ภายใต้ขอ้ สมมติฐาน
ทางการเงิน ดังนี้
ราคาหุน้ ณ วันที่ให้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (บาท)
ราคาใช้สิทธิ (บาท)
ความผันผวนของหุน้ ย้อนหลัง 3 ปี ณ วันจัดสรร
ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผมู ้ าใช้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครบ
อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ ยง (พันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี ) ณ วันจัดสรร

4.74
4.00
ร้อยละ 81.75
5 ปี
ร้อยละ 2.93
ร้อยละ 3.02

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ มีผลบังคับใช้สาํ หรับการจ่ายโดยใช้
หุ น้ เป็ นเกณฑ์สําหรับการให้สิทธิ ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ
โครงการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานของกลุ่มบริ ษทั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดจากรายการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจาํ นวน 1.56 ล้านบาท และ 1.56 ล้านบาท ตามลําดับ (2556: 0.74 ล้ านบาท และ 0.74
ล้ านบาท ตามลําดับ)
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และมูลค่ายุติธรรม
ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญ มีดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่างปี
ใช้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่างปี
ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
จํานวน
จํานวน
ใบสําคัญ
มูลค่า
ใบสําคัญ
มูลค่า
แสดงสิ ทธิ
ยุติธรรม
แสดงสิ ทธิ
ยุติธรรม
(พันหน่ วย / พันบาท)
265
722
1,059
1,928
980
887
(7)
(19)
(492)
(371)
(708)
(146)
832
2,279
265
722
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
26

สํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษ ทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษ ทั จะต้องจัดสรรทุ นสํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้

27

ส่ วนงานดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั มี 3 ส่ วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่ งเป็ นหน่วยงานธุ รกิจที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั หน่วยงาน
ธุรกิจที่สาํ คัญนี้ผลิตสิ นค้าและให้บริ การที่แตกต่างกัน ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุ ดด้านการดําเนิ นงานสอบทานรายงาน
การจัดการภายในของแต่ละหน่ วยงานธุ รกิ จที่ สาํ คัญ การดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานที่ รายงานของกลุ่มบริ ษทั
โดยสรุ ปมีดงั นี้
•
•
•

ส่ วนงาน 1 สื่ อสิ่ งพิมพ์
ส่ วนงาน 2 สื่ อโทรทัศน์
ส่ วนงาน 3 อื่น ๆ

ข้อมูลผลการดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดงั ข้างล่างนี้ ผลการดําเนิ นงานวัดโดยใช้กาํ ไรก่อน
ภาษีเงินได้ของส่ วนงาน ซึ่ งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่ อว่าการใช้กาํ ไรก่อนภาษีเงิ นได้ในการวัดผลการดําเนิ นงานนั้นเป็ นข้อมูลที่
เหมาะสมในการประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดาํ เนิ นธุ รกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกัน

66

8,590
565
20,736
(16,963)

482,151
10,707
150,151

ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจําหน่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

สิ นทรัพย์ส่วนงาน
รายจ่ายฝ่ ายทุน
หนี้สินส่ วนงาน
459,986
28,064
137,591

4,950
1,185
26,402
16,282

212,354
5,875
218,229

2556

71,286
631
13,444

2
231
3,317
7,954

42,215
2
42,217

2557

สื่ อโทรทัศน์

174,582
3,478
49,354
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157,996
282
31,571

4,334
230
837
6,527

74,728
8,786
83,514

(พันบาท)
51,314
2
51,316
2
230
5,658
2,751

2557

2556

กลุ่มบริ ษทั ดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรื อสิ นทรัพย์ในต่างประเทศที่มีสาระสําคัญ

ส่ วนงานภูมิศาสตร์

124,507
10,650
135,157

2557

สื่ อสิ่ งพิมพ์

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้อื่น
รวมรายได้

ส่ วนงานธุรกิจ

ข้ อมูลตามส่ วนงานที่รายงาน

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

อืน่ ๆ

126,737
1,026
44,722

1,774
231
1,717
10,068

84,183
5,726
89,909

2556

711,433
11,620
195,166

12,926
1,026
24,890
(2,482)

241,450
19,438
260,888

2557

รวม

761,305
32,568
231,667

6,726
1,646
33,777
29,101

347,851
11,603
359,454

2556

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การกระทบยอดรายได้ กําไรหรื อขาดทุ น สิ นทรั พ ย์และหนี้ สิน และรายการอื่ นที่ มีสาระสําคัญของส่ วนงานที่
รายงาน
งบการเงินรวม
2557
2556
(พันบาท)

กําไรหรือขาดทุน
รวมกําไรจากส่ วนที่รายงาน
กําไรจากการต่อรองราคาซื้ อ
กําไรรวมก่ อนภาษีเงินได้
28

(2,482)
7,579
5,097

29,101
29,101

รายได้ อนื่
งบการเงินรวม
2557
2556
รายได้ค่าบริ การส่ วนกลาง
รายได้ค่าบริ การอื่นๆ
อื่นๆ
รวม

29

2,016
1,516
2,980
6,512

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)
1,895
5,440
5,974
1,269
720
508
1,713
2,419
1,023
4,877
8,579
7,505

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
งบการเงินรวม
2557
2556
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลากร
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
อื่นๆ
รวม

10,354
16,606
7,559
34,519
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)
17,794
8,085
14,226
16,937
12,341
10,986
7,479
7,058
6,334
42,210
27,484
31,546

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
30

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของส่ วนได้เสี ยที่มีอยูก่ ่อนของบริ ษทั
ในผูถ้ กู ซื้ อ
ค่าเสื่ อมราคา
อื่นๆ
รวม
31

4

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน
หมายเหตุ
เงินเดือนและค่าแรง
โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
อื่น ๆ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

งบการเงินรวม
2557
2556
14,996
13,907
936
7,111

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)
15,718
11,383
12,098
13,037
6,457
5,176
707
335
-

1,517
4,123
42,590

1,589
4,919
35,970

รวมค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน
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680
4,006
21,960

งบการเงินรวม
2557
2556
45,921
2,710
10,255
58,886

23
25

629
3,253
22,057

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)
54,722
31,969
38,108
2,541
1,956
1,582
10,258
8,031
7,444
67,521
41,956
47,134

930
1,557

881
741

762
1,557

724
741

61,373

69,143

44,275

48,599

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
โครงการสมทบเงินที่ กาํ หนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริ ษทั
จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึงอัตราร้อยละ 7.5 ของเงิ นเดื อนของพนักงานทุกเดื อน กองทุนสํารองเลี้ยงชี พนี้ ได้
จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลี้ยงชี พตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุน
ที่ได้รับอนุญาต
32

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงิ นได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกําหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556

หมายเหตุ
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าคงเหลือ
ค่ากระดาษและค่าจ้างพิมพ์และค่าขนส่ ง
ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่น
ค่าลิขสิ ทธิ์
ขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเสื่ อมราคา
อื่น ๆ
รวมต้ นทุนขายและต้ นทุนการให้ บริการ
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย ค่ าใช้ จ่ายในการ
บริหาร และค่ าตอบแทนผู้บริหาร

24,840
70,763
18,172
31,286
4,151
61,373
23,418
13,907
936
2,264
11,234

31

8

262,344

70

(พันบาท)
(17,787)
161,520
27,043
51,106
(6,986)
69,143
23,863
13,037
707
2,142
4,919

328,707

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(435)
58,481
14,552
11,505
2,543
44,275
18,652
6,457
335
1,376
3,253

(1,846)
85,251
16,237
13,993
(2,097)
48,599
16,767
5,176
1,233
4,006

160,994

187,319

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
33

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สําหรับปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวมภาษีเงินได้

6,367

8,035

5,130

6,808

(2,983)
3,384

621
8,656

(930)
4,200

99
6,907

2556
รายได้
ภาษีเงินได้

สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้

18

ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย

ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย

ก่อนภาษี
เงินได้

2557
รายได้
ภาษีเงินได้

-

-

งบการเงินรวม
สุ ทธิ จาก
ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้
เงินได้
(พันบาท)

-

ก่อนภาษี
เงินได้

2557
รายได้
ภาษีเงินได้

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สุ ทธิ จาก
ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้
เงินได้
(พันบาท)

71

(2,051)

(1,926)

410
2556
รายได้
ภาษีเงินได้

385

(1,641)

สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้

(1,541)

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง

2557
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีได้เพิ่มขึ้น
ผลขาดทุนในปี ที่ก่อนกลับรายการสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

(พันบาท)
5,097
1,019
2,228
(1,005)

20

1,142
3,384

66

2557
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีได้เพิ่มขึ้น
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บนั ทึก
รวม

20

22

งบการเงินรวม

2556

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

8,656

30

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
19,457
3,891
1,239
(930)
4,200

(พันบาท)
29,101
5,820
2,836
-

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

26

2556
(พันบาท)
26,800
5,360
2,087
(540)
6,907

การลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบุคคล
พระราชกฤษฎี กาตามความในประมวลรั ษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรั ษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ เป็ นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี
ได้แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้ อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชี ถดั มา (2556 และ
2557) ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลําดับ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการ
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
72

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราภาษีเงิ นได้ที่ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัด
บัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ตามคําชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกในปี 2555
34

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คํานวณจากกําไรสําหรับปี ที่เป็ น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ ้นสามัญที่ ออกจําหน่ ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี โดยวิธีถวั เฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนัก แสดงการคํานวณดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
(พันบาท / พันหุ้น)

กําไรที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษทั
(ขั้นพืน้ ฐาน)
1,726
จํานวนหุน้ สามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
170,048
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกจําหน่ายวันที่ 11 กรกฎาคม
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกให้ตามสิ ทธิ วนั ที่ 19 พฤศจิกายน ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกให้ตามสิ ทธิ ของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ วนั ที่ 18 ธันวาคม
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํ้าหนัก
(ขั้นพืน้ ฐาน)
170,048

125,523

170,048

125,523

0.01

0.16

0.09

0.16

กําไรต่ อหุ้น (ขั้นพืน้ ฐาน) (บาท)
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20,515
85,000
40,520
1
2

15,257
170,048
-

19,893
85,000
40,520
1
2

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กําไรต่ อหุ้นปรั บลด
กําไรต่อหุ น้ ปรับลดสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คํานวณจากกําไรสําหรับปี ที่เป็ นส่ วน
ของผูถ้ ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ ้นสามัญที่ ออกจําหน่ ายแล้วระหว่างปี ในแต่ ละปี โดยวิธีถวั เฉลี่ ยถ่วง
นํ้าหนักหลังจากที่ได้ปรับปรุ งผลกระทบของหุน้ ปรับลด ดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
(พันบาท / พันหุ้น)

กําไรที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษทั
(ขั้นพืน้ ฐาน)
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั ฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
ผลกระทบจากการออกสิ ทธิ ที่จะเลือกซื้ อหุน้
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํ้าหนัก
(ปรับลด)
กําไรต่ อหุ้น (ปรับลด) (บาท)

1,726

20,515

15,257

19,893

170,048
-

125,523
3,287

170,048
-

125,523
3,287

170,048
0.01

128,810
0.16

170,048
0.09

128,810
0.15

เนื่องจากราคาของหุน้ ถัวเฉลี่ยในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีราคาตํ่ากว่าราคาใช้สิทธิ ของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ จึงไม่มีผลกระทบต่อกําไรต่อหุน้ ปรับลด
35

เงินปันผล
ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร
สําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2555 และกําไรสะสม เป็ นเงิ นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท เป็ นจํานวนเงิ น
ทั้งสิ้ น 12.75 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนพฤษภาคม 2556
ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิ การจัดสรรกําไร
สําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2556 เป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 17.01 ล้าน
บาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนเมษายน 2557
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
36

เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกเครื่ องมือ
ทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกําไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่ วนที่สาํ คัญของธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเสี่ ยงให้เป็ นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ ยงและต้นทุนของการจัดการ
ความเสี่ ยง ฝ่ ายบริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้มน่ั ใจ
ว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
การบริ หารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือ การรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่ อมัน่
ของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิ จารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิ จกรรมดําเนิ นงานต่ อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ่ งไม่รวม
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ย หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิ ดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ ย
ในตลาด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ยจากเงินเบิกเกินบัญชี (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19)
กลุ่มบริ ษทั ได้ลดความเสี่ ยงดังกล่าวโดยทําให้แน่ใจว่าดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีส่วนใหญ่มีอตั ราคงที่
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกําหนดชําระหรื อกําหนด
อัตราใหม่มีดงั นี้
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
หลังจาก 1 ปี
ที่แท้จริ ง
ภายใน 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี
(ร้ อยละต่ อปี )
(พันบาท)

รวม

ปี 2557
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

7.40 - 7.43

9,874

-

9,874

ปี 2556
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

7.38 - 7.43

9,773

-

9,773

ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิดจากการซื้ อสิ นค้าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อ คื อ ความเสี่ ยงที่ ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี้ แก่ กลุ่มบริ ษทั ตามเงื่ อนไขที่
ตกลงไว้เมื่อครบกําหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสิ นเชื่ อในระดับหนึ่ งๆ ณ วันที่ รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ ยง
จากสิ นเชื่ อที่เป็ นสาระสําคัญ ความเสี่ ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื่ อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าจํานวนมาก ฝ่ ายบริ หารไม่ได้
คาดว่าจะเกิดผลเสี ยหายที่มีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุ มความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ า
เงิ นสดให้เพียงพอต่อการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง
การกําหนดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยของกลุ่มบริ ษทั กําหนดให้มีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงิ นและไม่ใช่ทางการเงิ น มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์
หรื อชําระหนี้ สินกัน ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคา
กันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรื อการเปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิ ดเผย
ในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ
มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ระยะสั้นอื่นๆ เป็ นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน เป็ นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
37

ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2557
2556
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดําเนินงานที่ยกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม
ภาระผูกพันอื่น
หนังสื อคํ้าประกันจากธนาคาร
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

6,292
7,697
13,989

14,407
24,949
39,356

2,561
4,997
7,558

3,620
3,620

2,648

2,502

1,844

1,759

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

38

ก)

บริ ษทั ได้ท าํ สัญญาเช่ าและบริ การเพื่ อเช่ าสํา นักงานรวมทั้งสิ่ งอํานวยความสะดวกกับบริ ษทั ในประเทศ
แห่งหนึ่งเป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมีเงื่อนไข
ในการต่ออายุสญ
ั ญาได้

ข)

บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทาํ สัญญาเช่าคลังสิ นค้ากับบริ ษทั ในประเทศ 2 แห่ง โดยบริ ษทั ย่อยตกลงจ่ายค่าเช่าตาม
อัตราที่ตกลงกันในสัญญา สัญญานี้ มีผลบังคับใช้เป็ นเวลา 1 ปี และ 3 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 9 กันยายน 2558 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามลําดับ

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในการประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการมีมติ อนุ มตั ิ การจัดสรรกําไร
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 เป็ นเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น
11.90 ล้านบาท
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ ได้ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกและปรับปรุ งใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และ
ไม่ ได้นํามาใช้ในการจัด ทํา งบการเงิ นนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรั บปรุ งใหม่เ หล่ า นี้ อ าจ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม ในปี ดังต่อไปนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่มีแผนที่จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ มาใช้ก่อนวัน
ถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่อง
การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
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ปี ที่มผี ล
บังคับใช้
2558
2558
2558
2558
2558

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)

ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2557)

ปี ที่มผี ล
บังคับใช้
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558

การรวมธุรกิจ

2558

ส่ วนงานดําเนิ นงาน

2558

งบการเงินรวม
การวัดมูลค่ายุติธรรม
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า

2558
2558
2558
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14

เรื่อง
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุ น้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตาม
รู ปแบบกฎหมาย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

ปี ที่มผี ล
บังคับใช้
2558
2558
2558

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อ
ถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรื อไม่
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

2558

ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมั พันธ์ของ
รายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์
ของพนักงาน

2558

2558
2558

กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินเบื้องต้นถึงผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมหรื องบการเงิ นเฉพาะกิจการจากการถือ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี้ ซึ่ งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญ
ต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
40

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบการเงิ นปี 2556 ได้มีการจัด ประเภทรายการใหม่ เพื่ อให้สอดคล้องกับการนํา เสนอ
งบการเงินปี 2557

ก่อนจัด
ประเภท
ใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่นกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

-

งบการเงินรวม
จัดประเภท
ใหม่

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจัด
ก่อนจัด
หลังจัด
ประเภท
ประเภท
จัดประเภท ประเภท
ใหม่
ใหม่
ใหม่
ใหม่
(พันบาท)

27,074

27,074

16,673
18,867
-

(16,673)
(10,401)
15,405

8,466
15,405

13,780
11,486

(13,780)
(1,625)
-

9,861

81

-

49,503

49,503

45,475
10,668
-

(45,475)
(4,028)
14,154

6,640
14,154

12,563
8,722

(12,563)
(1,591)
-

7,131
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บุคคลอ้างอิงอืน่ ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ) :
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
62 ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ :
(66) 2229-2800
โทรสาร		 :
(66) 2359-1259

ผู้สอบบัญชี
1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล			
2. นายวินิจ ศิลามงคล			
3. นายวิเชียร ธรรมตระกูล			
4. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์		

ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

9832 หรือ
3378 หรือ
3183 หรือ
4098

ส�ำนักงานสอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ :
(66) 2677-2000
โทรสาร		 :
(66) 2677-2222

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษทั บริษทั ย่อยและกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี 2557 เป็นจ�ำนวนเงิน
รวม 1,915,000 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่น (non-audit fee) – ไม่มี -
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ที่ปรึกษากฎหมาย
1. บริษัท ส�ำนักงานกฎหมายและภาษี เอส.เอ.ที แอสโซซิเอท จ�ำกัด
ห้อง 702 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแชงกรี-ลา)
เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :
(66) 2630-7636-8
โทรสาร		 :
(66) 2630-7639
2. บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิช จ�ำกัด
140/40 A อาคาร ไอทีเอฟ ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ :
(66) 2634-4995-7
โทรสาร		 :
(66) 2238-2574, (66) 2634-4998

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
1858/123-124 ชั้น 29 อาคารทีซีไอเอฟ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ :
(66) 2338-3292
โทรสาร		 :
(66) 2338-3938
Email		 :
investor@nine.co.th
Website :
http://www.nine.co.th
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