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ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในผู้นำในการให้ความรู้และความบันเทิงที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

ให้ความรู้และความบันเทิงจากทั่วโลก

ความรักและทุ่มเทในงาน

Integrity

ยึดมั่นในความถูกต้อง มีจริยธรรม โปร่งใส น่าเชื่อถือ

Synergy

ร่วมมือร่วมใจ ผสมผสานเพื่อความสำเร็จร่วมกัน ทำงานเป็นทีม

Care

ห่วงใยและเอาใจใส่ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และสังคม

Innovation

พัฒนา ปรับตัว ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และริเริ่มอย่างต่อเนื่อง
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คุณค่าขององค์กร
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ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
NINE
- ธุรกิจสำนักพิมพ์โดยผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คส์
และสิ่งพิมพ์สำหรับเยาวชน
- ธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
   
สิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ
- ธุรกิจดิจิตอล ให้บริการเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
และอุปกรณ์ดิจิตอลอื่นๆ  
- ธุรกิจการบริหารลิขสิทธิ์
- ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมสำหรับเยาวชน
เลขที่ 1858/123-124 อาคารทีซีไอเอฟทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนบางนา-ตราด
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนบริษัทบมจ. เลขที่ 0107551000312
โทรศัพท์
(66) 2338-3333
โทรสาร
(66) 2338-3334 ต่อ 3292
ทุนจดทะเบียน
85,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว
85,000,000 บาท
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

			
สัดส่วน
ทุนจด
ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่
ประเภทธุรกิจ
การถือหุ้น
ทะเบียน
				
(%)
(บาท)
บริษัทย่อย
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด สิ่งพิมพ์
1858/123-124 ชั้น 29 			
99.99
41,250,000
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ
บริษัท เอ็นคูปอง จำกัด
จำหน่ายสินค้า
1858/123-124 ชั้น 29
และบริการ
99.98
1,000,000
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
ทางอินเตอร์เน็ต
เขตบางนา กรุงเทพฯ
บริษัท เนชั่น คิดส์ จำกัด
ประกอบธุรกิจและ
1858/123-124 ชั้น 29
ผลิตรายการในรูปแบบต่างๆ
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์
99.99
1,000,000
เขตบางนา กรุงเทพฯ
และสื่อรูปแบบใหม่
บริษัทร่วม
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์
สิ่งพิมพ์
เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
1858/123-124 ชั้น 29 			
49.99
50,000,000
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ
หมายเหตุ บริษัท เอ็นคูปอง จำกัด - เลิกกิจการและเสร็จสิ้นการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555

ทุนชำระแล้ว
(บาท)
41,250,000

1,000,000

250,000

50,000,000

1. ข้อมูลจากงบการเงินรวม
• รายได้จากการขายและบริการ
• รายได้รวม
• กำไรขั้นต้น
• กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
  รายจ่ายตัดบัญชี
• กำไรสุทธิ
• สินทรัพย์รวม
• ส่วนของผู้ถือหุ้น

2555
339.55
354.85
103.98

หน่วย : ล้านบาท
2554
2553
288.58
283.87
296.69
289.74
87.61
88.88

63.85
28.21
353.24
167.44

49.31
17.48
308.77
151.98

53.17
20.72
281.65
144.09

2. อัตราส่วนทางการเงิน
• อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
• อัตรากำไรขั้นต้น
• อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม
• อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
• อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
• กำไรต่อหุ้น
• เงินปันผลต่อหุ้น
• มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

2555
1.11
30.62
7.95
17.66
8.52
0.33
0.15
1.97

2554
1.03
30.36
5.89
11.81
5.92
0.21
0.05
1.79

2553
0.95
31.31
7.15
16.11
7.94
0.29
0.31
1.99

เท่า
%
%
%
%
บาท
บาท
บาท
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สรุปข้อมูลการเงิน
การลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัท เนชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน
อัตราการลงทุน
ล้านบาท
ร้อยละ
ประเภทธุรกิจสิ่งพิมพ์
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
41.25
99.99
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
50.00
49.99
ประเภทธุรกิจสื่อโทรทัศน์
บริษัท เนชั่น คิดส์ จำกัด
1.00
99.99
ประเภทธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต
บริษัท เอ็นคูปอง จำกัด
1.00
99.98
(เลิกกิจการและเสร็จสิ้นการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ในกรณีปกติที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการและมีกระแส
06 เงินสดเพียงพอ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของกำไรสุทธิของแต่ละบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย
และสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความ
จำเป็นและความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติ
ของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็น
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว จะต้องได้รับการอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

6

สารจากประธานกรรมการ
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ปี 2555 เป็นปีที่ประเทศไทยฟื้นฟูสภาพหลังจากการเกิดมหาอุทกภัย โดยรัฐบาลคาดว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะ
ขยายตัวประมาณร้อยละ 5.5 สำหรับ บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NINE
นั้น รายได้ของปี 2555 โตขึ้นร้อยละ 19.6 เมื่อเทียบกับปี 2554 และกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.4 โดยธุรกิจหลักของ
NINE มี 5 ประเภทด้วยกันคือ ธุรกิจสำนักพิมพ์ (หนังสือสำหรับเยาวชนและผู้ใหญ่) ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม ธุรกิจ
การบริหารลิขสิทธิ์ ธุรกิจดิจิตอล และธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจำหน่ายสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ
ภาพรวมธุรกิจหนังสือปี 2555 คาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5-6 และคาดว่าจะมีมูลค่าตลาด
ประมาณ 22,600 ล้านบาท ธุรกิจสิง่ พิมพ์ของ NINE เติบโตขึน้ ร้อยละ 28.5 โดยรายได้หลักมาจากหนังสือ 3 ประเภท
ด้วยกันคือ หนังสือเล่มสำหรับผู้ใหญ่ หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น และหนังสือสำหรับเยาวชน 
หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์สำหรับผู้ใหญ่ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ ประสบความสำเร็จดีมากจากหนังสือ
สตีฟ จ๊อบส์ ทีม่ กี ระแสและการทำการตลาดอย่างต่อเนือ่ งมาจากปลายปี 2554 ทำให้มยี อดขายทีเ่ ป็นทีน่ า่ พอใจอย่างยิง่   
อีกทั้งมีการคัดเลือกหนังสือที่ตรงต่อความต้องการของผู้อ่านมากขึ้น เช่น หมวดหนังสือสุขภาพ หรือหมวดหนังสือ
บริหาร ทำให้รายได้ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 
หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น มีการคัดเลือกหนังสือมากขึ้นเช่นกัน โดยเน้นจัดพิมพ์เฉพาะหนังสือที่ได้รับความนิยม
รวมถึงการขายที่ใช้กลยุทธ์เชิงรุกกับตัวแทนจำหน่าย อีกทั้งการประชาสัมพันธ์และจัดรายการส่งเสริมการขายร่วมกับ
ร้านค้าหลักทั่วประเทศ  
หนังสือสำหรับเยาวชน ซึ่งมีทั้งหนังสือที่ได้รับลิขสิทธิ์จากประเทศตะวันตก อันได้แก่ หนังสือภาพประกอบโดย
คาร์แรคเตอร์การ์ตูนที่มีชื่อเสียง เช่น คาร์แรคเตอร์การ์ตูนจากบริษัท Disney และ Nickelodeon หนังสือจาก
คาร์แรคเตอร์ของคนไทย เช่น เชลล์ดอน และ เบิร์ดแลนด์ ที่ได้รับการตอบรับจากผู้อ่านดีมาก อีกทั้งยังมีหนังสือภาพ 07
ประกอบคาร์แรคเตอร์การ์ตูนจากประเทศเกาหลี เช่น แคนนิมอลส์ เป็นต้น นอกจากหนังสือที่แปลมาจากภาษา
ต่างประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังจัดพิมพ์หนังสือที่มีการพัฒนาเนื้อหาโดยบริษัทฯ เอง เพื่อให้เหมาะสมกับเยาวชนไทย 
โดยภาพรวม รายได้จากการ์ตูนญี่ปุ่นและหนังสือสำหรับเยาวชนของ NINE ในปี 2555 มีการเติบโตขึ้น
ร้อยละ  32.2
ทั้งนี้สำหรับสิ่งพิมพ์หลักทั้ง 3 ประเภทนั้น บริษัทได้มีการขยายช่องทางการขายให้กว้างและหลากหลายขึ้น
ในปี 2555 เช่น เพิม่ บริษทั ผูร้ บั จัดจำหน่าย ร้านสะดวกซือ้ ร้านขายหนังสือออนไลน์ และออกบูธขายตามสถานทีต่ า่ งๆ
อย่างสม่ำเสมอตลอดปีทั่วประเทศ อีกทั้งการทำการตลาดที่บุกทางด้านสร้างกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิตอลอย่างจริงจัง
เช่น social media โดยทำร่วมกับสื่อทั้งหมดในเครือเนชั่น ที่มีผู้ติดตามหลายล้านคน ทำให้รายได้ของ NINE ในภาพ
รวมเพิ่มขึ้นอย่างเป็นที่น่าพอใจ
ในส่วนของธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม ช่อง KidZone นั้น แม้จะทำการเปิดตัวในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555
แต่ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดี ทั้งจากผู้ชมที่เป็นเยาวชนและผู้ปกครอง สามารถติดอันดับช่องโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยม
ทั้งนี้ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ เนื่องจาก KidZone ทำการตลาดรอบทิศทางแบบ 360 องศา เนื้อหาของรายการมีความ
ชัดเจน คือเป็นช่องวาไรตี้สำหรับเด็ก ผสมผสานไปกับการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ on print คือการออกหนังสือการ์ตูน
ในช่วงเวลาเดียวกันกับแอนิเมชั่นที่ออกอากาศใน KidZone รวมถึงการทำกิจกรรมแบบ on ground ซึ่งเป็นการนำ
แมสค็อตการ์ตูนไปสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมในพื้นที่ต่างๆ
7

รายงานประจำปี ๒๕๕๕
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สำหรับธุรกิจการบริหารลิขสิทธิ์ ได้เริ่มทำการตลาดเพื่อแนะนำคาร์แรคเตอร์การ์ตูนที่บริษัทฯ ได้สิทธิ์ดูแลให้
เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยม ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิต ร้านค้า และ
องค์กรต่างๆ ในการซือ้ สิทธิไ์ ปผลิตเป็นสินค้าและจัดจำหน่าย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีแผนจะซือ้ ลิขสิทธิค์ าร์แรคเตอร์การ์ตนู ที่
ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติเพิ่มเติมในปี 2556 เพื่อให้เกิดความหลากหลายของคาร์แรคเตอร์การ์ตูน และ
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กว้างมากยิ่งขึ้น
ส่วนธุรกิจดิจิตอล บริษัทฯได้ทำการพัฒนาด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความ
หลากหลายและสอดคล้องกับรสนิยมการอ่านในแต่ละไลฟ์สไตล์เพือ่ ให้ผทู้ รี่ กั การอ่านได้รบั ความสะดวกสบาย สามารถนำ
หนังสือและนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ไปอ่านได้ทุกที่ในจำนวนมากตามที่ต้องการ พร้อมกับได้รับความสะดวกในการซื้อ
สามารถซื้อผ่านแอพพลิเคชั่นได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่เสียเวลาในการเดินทาง และในปี 2556 จะเป็นปีที่เน้น
ทางด้านการนำเสนอเนื้อหาทางด้านดิจิตอลเพิ่มขึ้น เพื่อให้ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้สื่อ
ดิจิตอลในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆ 
ปี 2556 จะเป็นปีที่ NINE เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว เริ่มจากการเข้าร่วม
ประมูลทีวีดิจิตอล การจัดเตรียมคอนเทนท์สำหรับสื่อดิจิตอลทุกช่องทาง เพื่อวางรากฐานในการเป็นรายได้หลักใน
อนาคต ในขณะเดียวกัน สำหรับธุรกิจสำนักพิมพ์ ได้ขยายการร่วมมือกับพันธมิตรทั้งองค์กรของรัฐและเอกชน เพื่อ
จัดหาคอนเทนท์ที่มีคุณภาพสำหรับผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง
จากที่กล่าวมา คณะกรรมการบริหารและพนักงานทุกคนมุ่งมั่นในภาระหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงให้แก่
ผู้ถือหุ้น ปรับปรุงการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
ขยายธุรกิจไปสูท่ กุ แพลตฟอร์มของสือ่ เพือ่ เสริมผลประกอบการให้ดขี นึ้ ในระยะยาว เพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้
08 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างยั่งยืน ตามหลักปฏิบัติที่ยึดถือมา และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป
สุดท้ายนี้ คณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆของบริษัทด้วยดีเสมอมา รวมถึงการให้
ความเชื่อถือในคุณภาพและการนำเสนอเนื้อหาสาระบันเทิงของบริษัทผ่านสื่อต่างๆ บนพื้นฐานของพันธกิจของ NINE
ที่จะนำเสนอความรู้และความบันเทิงที่มีคุณภาพจากทั่วโลก ต่อเยาวชนและประชาชนทั่วไป

นายสุทธิชัย หยุ่น
ประธานกรรมการบริษัท

8

คณะกรรมการบริษัท
และ
ผู้บริหารระดับสูง

Nation International Edutainment Public Co., Ltd.

10

คณะกรรมการบริษัท

10
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1. นายสุทธิชัย หยุ่น

6. นายกรีธา มติธนวิรุฬห์

2. นายเสริมสิน สมะลาภา

7. นางเกษรี กาญจนะวณิชย์

3. นายศิวะพร ชมสุวรรณ

8. นางสาวมัธยา โอสถานนท์

4. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร

9. นายพนา จันทรวิโรจน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5. นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

11

คณะกรรมการบริษัท
นายสุทธิชัย หยุ่น
ประธานกรรมการ

รายงานประจำปี ๒๕๕๕
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อายุ 67 ปี

12

การศึกษา
- ประกาศนียบัตรโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร (ACC)
- โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 54
จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
  - นายสุทธิชัย หยุ่น
768,424 หุ้น (0.91%)
  - นางนันทวัน หยุ่น
14,894 หุ้น (0.02%)
ประวัติการทำงาน
2514 - 2555
2554 - ปัจจุบัน
6 มี.ค. 2555 - ปัจจุบัน
17 เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน

บรรณาธิการอำนวยการ
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ประธานกรรมการ
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
ประธานกรรมการและบรรณาธิการอำนวยการ
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ประธานกรรมการ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

หมายเหตุ : ดำรงตำแหน่งแทนนายธนะชัย สันติชัยกูล

12

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
:  ไม่มี

รายงานประจำปี ๒๕๕๕

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2537 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอ็น เอ็ม แอล
2551 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร บจก. เนชั่น ยู
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เนชั่น คิดส์

ANNUAL REP ORT 2 012

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
6 มี.ค. 2555 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2554 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ 17 เม.ย. 55
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/8
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
1/1

13

13

คณะกรรมการบริษัท
นายเสริมสิน สมะลาภา
กรรมการ

รายงานประจำปี ๒๕๕๕
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อายุ 45 ปี

14

การศึกษา
- ปริญญาโท สาขาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วิทยาลัยบริหารธุรกิจสโลน
สถาบันเทคโนโลยี แห่งแมสซาชูเซ็ทส์ (MIT)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กลยุทธ์สำหรับบริษทั สือ่ หลักสูตรผูบ้ ริหาร
วิทยาลัยบริหารธุรกิจฮาวาร์ด มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 24
จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
: ไม่มี

14

2546 -  2548
2546 -  2554
2546 -  2554
2553 -  ปัจจุบัน
2553 -  ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
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2542 -  2545

อาจารย์ด้านอสังหาริมทรัพย์และการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทย พอร์ทัล จำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
กรรมการ
บริษัท เคมปิน สยาม จำกัด
นายกสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
กรรมการ
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
กรรมการ
บริษัท เนชั่น ยู จำกัด
กรรมการ
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
กรรมการ
15
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
รายงานประจำปี ๒๕๕๕

ประวัติการทำงาน
2540 -  2554

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2553 -  ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เนชั่น ยู จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
:  ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

6/8
1/1

15

คณะกรรมการบริษัท
นายศิวะพร ชมสุวรรณ

กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
อายุ 53 ปี

รายงานประจำปี ๒๕๕๕
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การศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,
Oklahoma City University, USA
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16

การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ
(DCP) รุ่นที่ 101
จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
: ไม่มี
ประวัติการทำงาน
2552 - 2554
2552 - 2554
2554 - 2555
17 เม.ย. 55 - ปัจจุบัน
24 เม.ย. 55 - ปัจจุบัน

16

กรรมการตรวจสอบ
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
รองกรรมการผู้อำนวยการ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
กรรมการ
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ    
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
:  ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ดำรงตำแหน่งกรรมการ 24 เม.ย. 55
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
4/8
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
1/1

รายงานประจำปี ๒๕๕๕

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. มีโมชั่น
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์
2555
กรรมการ
บจก. เอ็น คูปอง
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก.โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เนชั่น คิดส์
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การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
17 เม.ย. 55 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

17

17

คณะกรรมการบริษัท
นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 69 ปี

รายงานประจำปี ๒๕๕๕
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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

18

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
: ไม่มี
ประวัติการทำงาน
2543 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน

18

กรรมการผู้จัดการ
บจก. เร็บบิท เอเชีย
ประธานกรรมการ
บจก. เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล
กรรมการผู้จัดการ
บจก. พี. อาร์. เอส. เอส.
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
:  ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

7/8
4/4
1/1

รายงานประจำปี ๒๕๕๕

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
:  ไม่มี
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การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2543 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บจก. เร็บบิท เอเชีย
2545 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บจก. พี.อาร์.เอส.เอส.

19

19

คณะกรรมการบริษัท
นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 68 ปี

รายงานประจำปี ๒๕๕๕
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การศึกษา
-ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20

การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ
(DCP) รุ่นที่ 108
- Financial Statement for Director รุ่นที่ 3/2551
จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
: ไม่มี
ประวัติการทำงาน
2518 - ปัจจุบัน
2531 - ปัจจุบัน
2532 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน

20

หุ้นส่วนผู้จัดการ
หจก. แพคดีไซน์
ประธานกรรมการ
บจก. ทอปคอน
ประธานกรรมการ
บจก. นฤมิตร
ประธานกรรมการ
บจก. แพคครีเอท
กรรมการผู้จัดการ
บจก. เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
กรรมการบริษัท
บจก. หาดใหญ่นครินทร์
กรรมการบริษัท
บจก. รวมกลุ่มพัฒนา

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
:  ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

8/8
4/4
1/1

รายงานประจำปี ๒๕๕๕

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2518 - ปัจจุบัน
หุ้นส่วนผู้จัดการ
หจก. แพคดีไซน์
2531 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. ทอปคอน
2532 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. นฤมิตร
2538 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. แพคครีเอท
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. หาดใหญ่นครินทร์
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. รวมกลุ่มพัฒนา
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การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
:  ไม่มี

21

21

คณะกรรมการบริษัท
นายกรีธา มติธนวิรุฬห์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำปี ๒๕๕๕

ANNUAL REPORT 2 012

อายุ 64 ปี

22

การศึกษา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, Methodist University North
Carolina, USA
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ
(DCP) รุ่นที่ 101
- หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบ รุ่นที่ 23
จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
: ไม่มี
ประวัติการทำงาน
2518 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2552 - 2555

22

กรรมการผู้อำนวยการ
บจก. ยูนิเวอร์แซลปูนซิเมนต์ขาว
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
กรรมการอิสระ
บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2518 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้อำนวยการ บจก. ยูนิเวอร์แซลปูนซิเมนต์ขาว

8/8
4/4
1/1

รายงานประจำปี ๒๕๕๕

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
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การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
:  ไม่มี

23

23

คณะกรรมการบริษัท
นางเกษรี กาญจนะวณิชย์
กรรมการ
อายุ 55 ปี

รายงานประจำปี ๒๕๕๕
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การศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, Duke University, USA
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ
(DCP) รุ่นที่ 71
จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 : 1,214 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
: ไม่มี

24

ประวัติการทำงาน
2539 - 2555
2540 - 2555
2541 - 2555
2549 - ปัจจุบัน

24

กรรมการ
บจก. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการบริหาร
บจก. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์
กรรมการบริหาร
บจก. เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
กรรมการ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
:  ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

8/8
1/1

รายงานประจำปี ๒๕๕๕

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
:  ไม่มี
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การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2539 - 2555
กรรมการ
บจก. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
2540 - 2555
กรรมการ
บจก. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์
2541 - 2555
กรรมการ
บจก. เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
2553 - 2555
กรรมการ
บจก. เอ็นคูปอง

25

25

คณะกรรมการบริษัท
นางสาวมัธยา โอสถานนท์
กรรมการ
อายุ 44 ปี

รายงานประจำปี ๒๕๕๕
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การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

26

การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรบทบาทหน้าทีแ่ ละทักษะของการเป็นกรรมการบริษทั
(DCP) รุน่ ที่ 150
จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
: ไม่มี
ประวัติการทำงาน
2546 - 2548
2549 - 2555
1 ก.ย. 2555 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน

26

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
กรรมการ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
:  ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

7/8
1/1

รายงานประจำปี ๒๕๕๕

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
:  ไม่มี
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การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดทูเทนเมนท์
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เนชั่น คิดส์
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอ็นเอ็นเอ็น เน็กซ์ ฟรอนเทียร์

27

27

คณะกรรมการบริษัท
นายพนา จันทรวิโรจน์
กรรมการ
อายุ 54 ปี
การศึกษา
- ปริญญาโท : Tufts University, USA

รายงานประจำปี ๒๕๕๕
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การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท
(DCP) รุ่นที่ 71
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยง
จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
: ไม่มี

28

ประวัติการทำงาน
2531 -  2535
2536 -  2537
2537 -  2538
2538 -  2540
2540 -  2542
2543 - 2547
2548 - 2551
2551 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน

28

นักข่าวอาวุโส - หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
บจก. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป
บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ
บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป
บรรณาธิการบริหาร
บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป
บรรณาธิการ - หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป
ผู้ช่วยบรรณาธิการอำนวยการ
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
บรรณาธิการ - หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
กรรมการอำนวยการ  สายธุรกิจด้านข่าวภาษาอังกฤษ
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
กรรมการผู้อำนวยการ
บจก. เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค
กรรมการ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ดำรงตำแหน่งกรรมการ 24 เม.ย. 55
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
7/8
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
1/1

รายงานประจำปี ๒๕๕๕

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
:  ไม่มี
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การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้อำนวยการ บจก. เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอ็นเอ็นเอ็น เน็กซ์ ฟรอนเทียร์

29

29

30

ผู้บริหารระดับสูง

30
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รายงานประจำปี ๒๕๕๕

7
2

1

8

5
3

รายงานประจำปี ๒๕๕๕
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6

9

4

31
1. นายศิวะพร ชมสุวรรณ

6. นางสาวธนิกา เจียรนัยไพศาล

2. นางสาวไพรินทร์ นิธิพานิช

7. นายแสงชัย ลีลานวลิขิต

3. ดร. วงศ์สิริ สังขวาสี มิยาจิ

8. นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร

4. นายสมศักดิ์ ใจขำ

9. นางสาวบุญพา แซ่เบ้

กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการอาวุโส - ฝ่ายขายโฆษณาและกิจกรรมพิเศษ
บรรณาธิการบริหาร

ผู้อำนวยการ - ฝ่ายสื่อสารการตลาด

ผู้อำนวยการ - สื่อต่างประเทศ

ผู้อำนวยการ - ฝ่ายขายโฆษณา
ผู้อำนวยการ - พัฒนาธุรกิจ

ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายบัญชีและการเงิน

5. นายนพปฎล ปิติวงษ์

ผู้อำนวยการ - ฝ่ายการตลาดธุรกิจสื่อโทรทัศน์

31

ผู้บริหารระดับสูง
นางสาวไพรินทร์ นิธิพานิช

ผูอ้ ำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายโฆษณาและกิจกรรมพิเศษ
อายุ 51 ปี

รายงานประจำปี ๒๕๕๕
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การศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-หลักสูตร Strategy Management Program
จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 : 10,000 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
: ไม่มี
ประวัติการทำงาน
2535 - 2536

32

2536 - 2546
2547 - 2555
2555 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการ ฝ่ายขายโฆษณา
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายโฆษณา
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายโฆษณา
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายโฆษณา และกิจกรรมพิเศษ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

32

1/1

ผู้บริหารระดับสูง
ดร. วงศ์สิริ สังขวาสี มิยาจิ
บรรณาธิการบริหาร

รายงานประจำปี ๒๕๕๕

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
จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 : 10,000 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
: ไม่มี
ประวัติการทำงาน
2545 - 2549
2549 - 2555
2555 - ปัจจุบัน
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อายุ 49 ปี

33

กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
บจก. เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ที่ปรึกษา
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
บรรณาธิการบริหาร
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

1/1

33

ผู้บริหารระดับสูง
นายสมศักดิ์ ใจขำ

ผู้อำนวยการ - ฝ่ายสื่อสารการตลาด

รายงานประจำปี ๒๕๕๕
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อายุ 42 ปี
การศึกษา
- ปริญญาโท บริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
-ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
: ไม่มี
ประวัติการทำงาน
2538 - 2553

34

2553 - 2555
มี.ค. 2555 -  ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ผู้ช่วยผู้อำนายการ - ฝ่ายการตลาด
บจก. อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
ผู้อำนวยการ - ฝ่ายสื่อสารการตลาด
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

34

-

ผู้บริหารระดับสูง
นายนพปฎล ปิติวงษ์

ผูอ้ ำนวยการ - ฝ่ายการตลาดธุรกิจสือ่ โทรทัศน์
อายุ 46 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
: ไม่มี
ประวัติการทำงาน
2539 - 2545
2546 - 2548
2549 - 2554
ม.ค. 2555 -  ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บจก. Extertain Group Management
ผู้อำนวยการ - ฝ่ายการตลาด
บจก. Extra Bean
ผู้อำนวยการ - ฝ่ายการตลาด
บจก. Live TV
ผู้อำนวยการ - ฝ่ายการตลาดธุรกิจธุรกิจสื่อโทรทัศน์
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี ๒๕๕๕

การอบรม
-ไม่มี
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การศึกษา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด)
วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
- โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา

35

-

35

ผู้บริหารระดับสูง
นางสาวธนิกา เจียรนัยไพศาล
ผู้อำนวยการ - สื่อต่างประเทศ

รายงานประจำปี ๒๕๕๕
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อายุ 39 ปี
การศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การบริหาร) วิทยาลัยอัสสัมชัญ
บริหารธุรกิจ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) วิทยาลัยอัสสัมชัญ
บริหารธุรกิจ
การอบรม
-ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
: ไม่มี
ประวัติการทำงาน
2549 - 2551

36

2551 - 2553
2554 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
บจก. รีดเดอร์ ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บจก. รีดเดอร์ ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
ผู้อำนวยการ - สื่อต่างประเทศ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

36

-

ผู้บริหารระดับสูง
นายแสงชัย ลีลานวลิขิต
ผู้อำนวยการ - ฝ่ายขายโฆษณา
อายุ 45 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 : 1,000 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
: ไม่มี
ประวัติการทำงาน
2547 - 2553
ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายขาย
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ผู้อำนวยการ - ฝ่ายขายโฆษณา
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี ๒๕๕๕

การอบรม
-ไม่มี
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การศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

37

-

37

ผู้บริหารระดับสูง
นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร
ผู้อำนวยการ - พัฒนาธุรกิจ
อายุ 49 ปี

รายงานประจำปี ๒๕๕๕
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การศึกษา
- ปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ สาขาการแปล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
(สาขานโยบายและการวางแผนการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

38

การอบรม
-ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
: ไม่มี
ประวัติการทำงาน
2537 - 2547
2547 - 2549
2549 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการฝ่ายสั่งซื้อและการตลาดผลิตภัณฑ์
บจก. เอเซียบุ๊คส์
ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักพิมพ์
บจก. เอเซียบุ๊คส์
ผู้อำนวยการ - พัฒนาธุรกิจ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

38

-

ผู้บริหารระดับสูง
นางสาวบุญพา แซ่เบ้

ผู้จัดการอาวุโส-ฝ่ายบัญชีและการเงิน
อายุ 39 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
: ไม่มี
ประวัติการทำงาน
2551 - 2553
2553 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี ๒๕๕๕

การอบรม
-ไม่มี
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การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

39

1/1

39

โครงสร้างการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างการประกอบธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท NINE ปี 2555
{xzk¥zzvÏzk¥zz¤uuxzzxÏibuïkzò
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รายงานประจำปี ๒๕๕๕
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เครือข่ายธุรกิจ

ธุรกิจสำนักพิมพ์

เว็บไซต์ : www.nationbook.com

รายงานประจำปี ๒๕๕๕

ดำเนินธุรกิจผ่านตัวบริษัทฯ เอง ภายใต้ชื่อสำนักพิมพ์ “เนชั่นบุ๊คส์” ซึ่งผลิตและ
จำหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ที่ได้รับความไว้วางใจ โดยได้รับลิขสิทธิ์จากนักเขียน
และสำนักพิมพ์ทมี่ ชี อื่ เสียงทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นผูจ้ ดั พิมพ์และจำหน่าย
ผลงานที่มีคุณภาพ ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายแนว ได้แก่ หมวดบริหารและ
การจัดการ, หมวดนวนิยายและวรรณกรรม, หมวดภาษาและการเรียนรู้, หมวด
ศาสนา จิตวิทยาและปรัชญา และหมวดทั่วไป ครอบคลุมความต้องการของผู้อ่าน
ทุกกลุ่ม
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1. หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์

41

41
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รายงานประจำปี ๒๕๕๕

42

2. สำนักพิมพ์สำหรับเยาวชน
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด ดำเนิน
ธุรกิจสำนักพิมพ์โดยผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์
สำหรับเยาวชนเพื่อการศึกษา บันเทิง และการเสริมทักษะ
สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน
18 ปี ส่วนใหญ่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากกลุ่มประเทศแถบ
ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย เช่น Walt Disney,
Warner Bros., เป็นต้น และรับจัดจำหน่ายหนังสือให้แก่
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (NED)
หนังสือและสื่อที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์เนชั่น เอ็กมอนท์ที่ได้
รั บ ความนิ ย ม ได้ แ ก่ นิ ท านและกิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะ
คาร์แรคเตอร์ดิสนีย์, นิตยสารดิสนีย์เพื่อนน้อง, หนังสือ
เสริ ม ทั ก ษะสำหรั บ เด็ ก แกะน้ อ ยสุ ด กวนกั บ หมาป่ า จอม
ป่วน, Dora the Explorer และ SpongeBob ของ
Nickelodeon เป็นต้น 
เว็บไซต์ : www.nationegmont.com

42

รายงานประจำปี ๒๕๕๕

หนังสือการ์ตูนและวรรณกรรมเยาวชนที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์เนชั่น
เอ็ดดูเทนเมนท์ ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มนักอ่าน ได้แก่
นิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์ “Boom”, “SOS” หนังสือการ์ตูนรวม
ผลงานเรื่องสั้นของนักเขียนการ์ตูนไทยยอดนิยม จัดพิมพ์ทุกสอง
เดือน, หนังสือการ์ตูนโดราเอมอนซีรีส์, ดราก้อนบอล, เทพ
มรณะ, นารุโตะ นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ, เดธโน้ต, อภัยมณีซาก้า,
มีดที่ 13 เป็นต้น 
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บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจสำนักพิมพ์โดย
ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับเยาวชนเพื่อการศึกษาและ
บันเทิง สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน
18 ปี โดยมุ่งเน้นหนังสือการ์ตูนยอดนิยมที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจาก
สำนักพิมพ์ชั้นนำทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในแถบเอเซีย
ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมทั้งการ์ตูนความรู้และวรรณกรรม
เยาวชนจากบริ ษั ท ต่ า งๆ เช่ น Shueisha, Shogakukan,
Kodansha และ Futabasha เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์พิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือ
การ์ตนู “เบิรด์ แลนด์แดนมหัศจรรย์” ของบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
จำกัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่องเป็นซีรีส์ที่ 3 และ “เชลล์ดอน” 43
ของบริษัทเชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด การ์ตูนของคน
ไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
เว็บไซต์ : www.ned-comics.com

43

รายงานประจำปี ๒๕๕๕
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ธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจำหน่ายสิ่งพิมพ์
เครือข่ายธุรกิจ จากต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง

44

44

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสิ่ง
พิมพ์จากต่างประเทศชัน้ นำรวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์
และบริการที่เกี่ยวข้องผ่านตัวบริษัทฯ เอง สิ่งพิมพ์ที่
บริษัทฯ จัดจำหน่ายมีทั้งหมด 150 ฉบับ ประกอบ
ด้ ว ยหนั ง สื อ พิ ม พ์ ภ าษาต่ า งประเทศและนิ ต ยสาร
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการเป็น
ตั ว แทนขายสมาชิ ก และตั ว แทนขายโฆษณาให้ กั บ
หนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ฉบับที่พิมพ์
ในประเทศไทย การรับจ้างพิมพ์ อาทิ หนังสือพิมพ์
The Wall Street Journal Asia และ The
Yomiuri Shimbun รวมถึ ง การจั ด ส่ ง ให้ แ ก่
หนังสือพิมพ์และนิตยสารอีกหลายฉบับ โดยการให้
บริการดังกล่าวของบริษัทฯ เป็นแบบ One Stop
Service เพื่อความสะดวกของเจ้าของสิ่งพิมพ์ในการ
ติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ดำเนิ น ธุ ร กิ จ การผลิ ต และจั ด จำหน่ า ยสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์
อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายแนวที่สอดคล้องกับรสนิยมการ
อ่านในแต่ละไลฟ์สไตล์ ได้แก่ การบริหาร, การจัดการ,
ศาสนา, จิตวิทยา, ปรัชญา, ภาษา, นวนิยาย, วรรณกรรม,
นิทาน, การ์ตูน และอื่นๆ เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่รัก
การอ่าน สามารถซื้อได้รวดเร็วโดยไม่เสียเวลาในการเดิน
ทาง สามารถซื้อได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง สามารถนำ
หนั ง สื อ และนิ ต ยสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ปอ่ า นได้ ทุ ก ที่ ใ น
จำนวนมากตามที่ต้องการ และดำเนินธุรกิจการผลิตและ
จัดจำหน่ายแอพพลิเคชั่นเพื่อพัฒนาทักษะ เสริมความรู้
และเกมส์ต่างๆ เพื่อความเพลิดเพลิน

ANNUAL REPORT 2 012

ธุรกิจดิจิตอล

รายงานประจำปี ๒๕๕๕

ธุรกิจอื่น

45

45

ธุรกิจการบริหารลิขสิทธิ์
(Character Management)
รายงานประจำปี ๒๕๕๕
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ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ของคาร์แรคเตอร์การ์ตูน
ต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากต่างประเทศ
เพื่อบริหารสิทธิ์ของคาร์แรคเตอร์การ์ตูนนั้นๆ ให้กับผู้
ผลิตสินค้าที่สนใจซื้อลิขสิทธิ์นำไปผลิตเป็นสินค้าต่างๆ
สำหรั บ จำหน่ า ยภายในประเทศไทย รวมถึ ง เจ้ า ของ
ผลิตภัณฑ์ ร้านค้า และองค์กรต่างๆ ที่สนใจซื้อลิขสิทธิ์
ไปเพื่อกิจกรรมส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ยังรวมถึง
การทำการตลาดเพื่อส่งเสริมให้คาร์แรคเตอร์การ์ตูน
46 ต่างๆ ที่บริษัทฯ ดูแลอยู่ให้เป็นที่รู้จัก และได้รับความ
นิ ย มอย่ า งแพร่ ห ลายมากยิ่ ง ขึ้ นในประเทศไทย เพื่ อ
เป็นการสนับสนุนให้สินค้าลิขสิทธิ์ต่างๆ เกิดการบริโภค
มากขึ้น

46

47

47
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รายงานประจำปี ๒๕๕๕

รายงานประจำปี ๒๕๕๕
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ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมสำหรับเยาวชน
บริ ษั ท ฯ ดำเนิ น ธุ ร กิ จในการจั ด ทำช่ อ งโทรทั ศ น์ ด าวเที ย ม
สำหรับเยาวชน ออกอากาศแพร่ภาพทางจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมระบบ C-Band ชื่อว่า KidZone (คิดโซน) ซึ่งเป็น
ช่องรายการโทรทัศน์ที่สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย อายุ 4-12 ปี
และพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในรูปแบบของ Kids Edutainment 

ที่มีมากกว่าแค่การรับชมการ์ตูน เต็มไปด้วยความสนุกสนาน
สาระบันเทิง และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เยาวชนไทยได้
Play + Learn = เพลิน ไปพร้อมกัน ในแนวคิด KidZone
“โซนคิดของเด็กคิดซน”

โดยเนื้อหาของช่อง ประกอบด้วยการ์ตูน  ซึ่งได้จัดหา
การ์ตูนสำหรับเด็กที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ
เนื้อหาไม่มีความรุนแรง ให้ข้อคิดหลังจากได้รับชม  
เหมาะสมกับการพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย ส่วน
48 ใหญ่เป็นการ์ตูนที่ไม่เคยผ่านการฉายทางฟรีทีวีมาก่อน
นอกจากนั้น มีการผลิตรายการสด “KidZone Club”
ออกอากาศ 2 ชั่วโมงเต็ม ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา
17:00 - 19:00 น. เพือ่ การสือ่ สารและอินเตอร์แอคทีฟ
กับทางผู้ชมทางบ้าน และรายการ “Kid Diary” ที่นำ
เสนอการเดินทางไปในไดอารี่ที่บันทึกจินตนาการกับ
การเดินทางในแบบฉบับเด็กๆ, รายการ “เล่นให้เพลิน
Learn & Play” รายการที่นำเสนอวิธีการสอนแนว
ใหม่ ข องแหล่ ง เรี ย นรู้ เ พิ่ ม เติ ม โรงเรี ย นสอนพิ เ ศษ
เวิร์คช็อป กิจกรรมน่าสนุกในรูปแบบ Edutainment
ที่พิธีกรจะเข้าไปเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อให้เพื่อนๆ ได้
สัมผัสกับประสบการณ์จริง

48
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รวมไปถึงจัดทำโครงการ Friend of KidZone
เพื่อเปิดรับพันธมิตรผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หรือ
ผู้สนใจให้มาร่วมกันผลิตรายการสำหรับเด็ก ซึ่ง
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น และตอบรั บ อย่ า งดี จ าก
พันธมิตรที่เป็นกลุ่มคนทำงานมืออาชีพที่อยู่ใน
วงการ มาร่วมสร้างสรรค์รายการคุณภาพเนื้อหา
หลากหลาย โดยมีแกนร่วม 3 ส. คือ สนุก
สาระ และสร้างสรรค์ 
รายงานประจำปี ๒๕๕๕

“รายการ Kid น่ า รู้ ดู ไ ด้ ดู ดี ” รายการที่
รวบรวมสาระน่ารู้ดูสนุกจากหน่วยงาน องค์กร
ต่ า งๆ ที่ น ำเสนอผ่ า นสื่ อ สร้ า งสรรค์ อั น หลาก
หลาย เช่น รายการพลเมืองเด็ก, คู่หูทดลอง
วิทย์ฯ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.), รายการรู้รักภาษาไทย
จากราชบัณฑิตยสถาน, การ์ตูนแอนิเมชั่นสมบัติ
ของผู้ดี ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นต้น
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจสำนักพิมพ์

รายงานประจำปี ๒๕๕๕
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สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยรายงานว่า ปี 2555 อุตสาหกรรมสำนักพิมพ์จะมี
อัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 5-6 เมื่อเทียบกับปี 2554 โดยภาพรวมของตลาดหนังสือ มีมูลค่าประมาณ 22,600
ล้านบาท โดยเฉพาะไตรมาส 1 ของปี 2555 ธุรกิจหนังสือเล่มมีการขยายตัวค่อนข้างดี อาจสืบเนื่องจากภาวะการ
หยุดชะงักของธุรกิจจากมหาอุทกภัยปลายปี 2554 ทำให้เกิดแรงซื้อในต้นปี 2555 โดยสังเกตเห็นได้จากปริมาณ
ผู้เข้าร่วมชมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 8 เมษายน 2555 ที่มีมากถึง 1.7 

ล้านคน รายได้รวมมากกว่า 400 ล้านบาท (ที่มา : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)
จากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2554 (การสำรวจครั้งสุดท้ายก่อนหน้านี้ คือปี 2551)
พบว่า การอ่านของเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 6 ปี จำนวนเกินครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 53.5) มีการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน
โดยมีอตั ราเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.5 เมือ่ เทียบกับปี 2551 โดยเด็กเล็กทีอ่ าศัยในเขตเทศบาลและภาคกลาง มีอตั ราการอ่าน
หนังสือเพิ่มขึ้นมากกว่าพื้นที่อื่น ในขณะที่อัตราการอ่านหนังสือของประชากรที่อายุมากกว่า 6 ปี มีการเติบโตที่น้อย
กว่ากันมาก คือจากร้อยละ 66.3 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 68.6 ในปี 2554 โดยเฉพาะเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 

15-24 ปี มีอัตราการเติบโตในการอ่านหนังสือคงที่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้ชีวิตที่มีกิจกรรมอย่างอื่นที่ให้ความ
สนใจมากกว่าการอ่านหนังสือ หนังสือที่ได้รับความสนใจจากเยาวชนในการอ่านมากที่สุดรองลงมาจากหนังสือเรียนคือ
หนังสือนวนิยาย การ์ตนู และหนังสืออ่านเล่นทัว่ ไป ซึง่ เป็นหนังสือทีบ่ ริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
จำกัด (มหาชน) จัดทำเป็นหลักในปัจจุบัน  
50
แต่ละปีการแข่งขันของอุตสาหกรรมหนังสือมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากมีการก่อตั้งสำนักพิมพ์ใหม่ขนาดเล็ก
เกิดขึ้นจำนวนมาก (แต่ก็มีสำนักพิมพ์ขนาดเล็กยกเลิกกิจการเช่นกัน) แม้แต่นักเขียนเองก็มีแนวโน้มจะมีสำนักพิมพ์
เป็นของตนเอง โดยใช้สื่อออนไลน์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนสูงก็สามารถทำได้ อีกทั้งการ
ขายหนังสือทางอินเตอร์เน็ตที่ส่งตรงถึงผู้อ่าน ซึ่งนักอ่านมีแนวโน้มที่จะติดตามนักเขียนที่ตนชอบ เป็นการทำตลาดที่
ตรงจุด ไม่จำเป็นต้องพึ่งสำนักพิมพ์ใหญ่ หรือบริษัทผู้จัดจำหน่ายเหมือนอย่างในอดีต อย่างไรก็ตาม ตลาดส่วนใหญ่
ยังเป็นของสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่เพียงไม่กี่บริษัท และจากการแข่งขันที่สูงขึ้นนี้เอง สำนักพิมพ์ต่างๆ พยายามที่
จะหากลยุทธ์ที่ได้ผลในการเพิ่มยอดขาย เช่น การจัดทำรูปเล่มที่น่าสนใจ การออกแบบหน้าปกให้โดดเด่นกว่าคู่แข่ง
เมื่อวางที่ชั้นหนังสือ การเพิ่มของแจกของแถมที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย การเฟ้นหานักเขียนที่ได้รับความนิยม 

การทุ่มเทประชาสัมพันธ์รวมถึงรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ทั้งกับร้านหนังสือและผู้อ่าน อีกทั้งการเพิ่มเครือข่าย
การขายไปยังแหล่งใหม่ๆ และการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท ซึ่งในการนี้สำนักพิมพ์
ขนาดใหญ่จะได้เปรียบกว่าสำนักพิมพ์ขนาดเล็ก เนื่องจากมีอำนาจในการต่อรองมากกว่า
บริษัท NINE นั้น นอกจากจะใช้กลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้น ในปี 2556 บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะออกสินค้าแบบ
ครบวงจร เนื่องจากบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย คือธุรกิจสำนักพิมพ์ ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม ธุรกิจ
การบริหารลิขสิทธิ์ และธุรกิจดิจิตอล โดยซื้อลิขสิทธิ์คาร์แรคเตอร์การ์ตูนที่นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้ในทุกช่องทาง
เป็นการเอื้อให้ยอดขายของหนังสือเพิ่มขึ้น
สำหรับค่าใช้จา่ ยในการซือ้ หนังสือให้เด็กเล็กเฉลีย่ ต่อเดือนนัน้ จากผลการสำรวจพบว่า เด็กเล็กทีอ่ า่ นหนังสือได้
ที่มีผู้ใหญ่ซื้อหนังสือให้อ่านเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนตามหลักสูตรนั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.2 เสียค่าใช้จ่ายในการ
50
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจำหน่ายสิง่ พิมพ์จากต่างประเทศ

รายงานประจำปี ๒๕๕๕

ซือ้ หนังสือเหล่านี้ เฉลีย่ เดือนละไม่เกิน 100 บาท และมีเพียงร้อยละ 3.3 ทีเ่ สียค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ ต่อเดือนมากกว่า 300 บาท
กลุ่มที่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อหนังสือให้เด็กเล็กค่อนข้างสูงคือมากกว่า 100 บาทต่อเดือนนั้น ในเขตเทศบาลค่อนข้าง
สูงกว่านอกเขตเทศบาล และกรุงเทพมหานครสูงกว่าภาคอื่น ซึ่งแสดงว่าพื้นที่ที่มีการศึกษาที่ดี จะมีแนวโน้มในการอ่าน
หนังสือมากกว่า ซึ่งหากรัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องการอ่านอย่างจริงจังนอกเขตเทศบาล คาดว่าอัตราการอ่านหนังสือ
โดยรวมของประเทศจะสูงขึ้นอย่างแน่นอน
ส่วนผู้อ่านหนังสืออายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ที่มีการซื้อหนังสืออื่นเพิ่มเติมนอกจากหนังสือเรียนตามหลักสูตร 

พบว่า ผู้ที่เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือเฉลี่ยเดือนละ 1 - 200 บาท มีสัดส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 29.7) ส่วนผู้ที่เสียค่า
ใช้จ่ายในการซื้อหนังสือเฉลี่ยเดือนละ 201 - 500 บาท และมากกว่า 500 บาท มีเพียงร้อยละ 4.8 และร้อยละ 1.8
ตามลำดับ

ยอดการจำหน่ายสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศรวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการเติบโตของกลุ่มลูกค้า
ของสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่
ก)
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาพักในโรงแรมต่างๆ ทั่วประเทศไทย ถือเป็นกลุ่มลูกค้าหลักในการจำหน่าย
หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างประเทศของบริษัทฯ จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คาดว่าปี 2555 มี
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยจำนวน 21.6 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.5 ล้านคนจากปี 2554 โดยมีอัตรา 51
เติบโตร้อยละ 13
ข)
กลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย
ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยเป็นเวลา 1 เดือนขึ้นไป ถือเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญที่สนใจอ่านนิตยสารและ
หนังสือพิมพ์จากต่างประเทศ จากข้อมูลของสำนักตรวจคนเข้าเมือง พบว่าในปี 2555 ชาวต่างชาติที่อาศัยชั่วคราวใน
ประเทศไทยซึ่งรวมถึงผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ผู้ที่เข้ามาประกอบธุรกิจ นักการฑูต และข้าราชการ เป็นต้น มี
จำนวนรวมประมาณ 2,374,584 คน เพิ่มขึ้น 454,390 คนจากปี 2554 โดยมีอัตราเติบโตที่ร้อยละ 24
ค)
กลุ่มคนไทยที่สนใจสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ
คนไทยกลุ่มวัยทำงานและนักธุรกิจ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง และนักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่ให้ความ
สนใจข่าวสารต่างประเทศ ถือเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญที่สนใจอ่านนิตยสารและหนังสือพิมพ์จากต่างประเทศ ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้
มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
ง)
กลุ่มสถาบันการศึกษา
สถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาโดยทั่ วไปเริ่ ม แบ่ ง งบประมาณเพื่ อ ซื้ อ สิ่ ง พิ ม พ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ากขึ้ น 

รวมถึงการรับฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นในสาขาวิชาต่างๆ จำนวนสถาบันทั้งในสังกัดรัฐและเอกชนมีทั้งสิ้น 146 แห่ง
สำหรับโรงเรียนนานาชาติได้มีการนำเทคโนโลยีทันสมัยอย่างกระดานอัจฉริยะ (Smart Board) มาใช้ในห้องเรียน 

ซึ่งทำให้ความต้องการดิจิตอลคอนเทนท์ที่ใช้งานบนกระดานอัจฉริยะมีมากขึ้นตามไปด้วย โรงเรียนสอนภาษาก็เริ่มมี
แนวทางที่คล้ายกัน ตลาดดิจิตอลคอนเทนท์จึงนับว่ามีโอกาสที่ดีในการเติบโต ในขณะที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านการจัดเก็บ
หรือลอจิสติกส์
51

ในส่วนสภาวะการแข่งขันของธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจำหน่ายสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศประเภทสมาชิกนั้น
นับว่ามีคู่แข่งน้อยราย โดยมีคู่แข่งหลักจำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท แมกกาซีน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
จำกัด, บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท นิวสเปเปอร์ไดเร็คท์ จำกัด ส่วนตัวแทนจำหน่าย
สิ่งพิมพ์ประเภทแผงหนังสือหรือร้านค้า มีคู่แข่งจำนวนหลายราย ซึ่งประกอบด้วยคู่แข่งที่เป็นร้านหนังสือขนาดใหญ่ที่
มีจำนวนหลายสาขา เช่น บริษัท เอเซียบุ๊คส์ จำกัด และคู่แข่งรายย่อยอื่นๆ เป็นต้น

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจการบริหารลิขสิทธิ์
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ธุรกิจการบริหารลิขสิทธิ์เป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจ เนื่องมาจากตัวเลขรวมในตลาดที่มีมูลค่าสูง และยังมี
อัตราการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งทุกปี ปัจจุบนั มีคแู่ ข่งทีม่ คี วามได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนลิขสิทธิจ์ ำนวนมาก
เพราะคาร์แรคเตอร์การ์ตูนที่คู่แข่งได้รับสิทธิ์ให้ดูแลเป็นที่รู้จัก และได้รับความนิยมในระดับนานาชาติ โดยมีประเด็น
หลักของสถานการณ์ตลาดและการแข่งขัน ดังนี้ คือ
1)
คาร์แรคเตอร์การ์ตูนที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มาจากค่ายยักษ์ใหญ่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศญีป่ นุ่ อาทิเช่น วอลท์ดสิ นีย,์ วอร์เนอร์ บรอส, มาร์เวล, ซานริโอ้, โดราเอมอน, ดราก้อนบอล,
อุลตร้าแมน, อาราเล่, นารุโตะ และอื่นๆ 
2)
คาร์ แรคเตอร์การ์ตูนดังกล่าวข้างต้นถือเป็นคาร์แรคเตอร์การ์ตูนที่มีความเป็นอมตะ โด่งดังมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน บวกกับความแข็งแกร่งของแผนการตลาดที่ชัดเจนแม่นยำ และที่สำคัญคือมีความต่อเนื่อง ดังจะ
เห็นได้จากมีการออกอากาศแอนิเมชั่นทางโทรทัศน์ หรือมีภาพยนตร์แอนิเมชั่นเข้ามาฉายที่ประเทศไทยทุกปี รวมไป
ถึงการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ สิ่งเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำภาพความสำเร็จของคาร์แรคเตอร์การ์ตูนนั้นๆ ในสายตาของผู้บริโภค
52 ได้เป็นอย่างดี
3)
ในเชิงของสินค้าลิขสิทธิ์คาร์แรคเตอร์การ์ตูนชื่อดัง สาเหตุที่ยังคงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
เพราะค่ายการ์ตูนยักษ์ใหญ่ต่างๆ ได้มีการพัฒนากราฟฟิคอาร์ตเวิร์คของตัวการ์ตูนเหล่านั้นให้มีความทันสมัย 

หลากหลาย ตอบโจทย์ได้ทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่แรกเกิด จนถึงวัยทำงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการ
ต่างๆ เล็งเห็นโอกาสในการทำธุรกิจจากการซื้อลิขสิทธิ์เพื่อผลิตเป็นสินค้า และทำรายการส่งเสริมการขายต่างๆ
มากมายดังที่ได้เห็นในตลาด
4)
เนื่องจากมูลค่ารวมของตลาดลิขสิทธิ์ในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึงหมื่นล้านบาท ทำให้มีผู้สนใจที่จะเข้ามาแบ่ง
เม็ดเงินที่ได้จากค่าลิขสิทธิ์เป็นจำนวนมาก ไม่เว้นแม้กระทั่งคาร์แรคเตอร์การ์ตูนที่ผลิตโดยบริษัทคนไทย อาทิเช่น 

ก้านกล้วย, ปังปอนด์, เชลล์ดอน, เบิร์ดแลนด์, บลัดดี้ บันนี  และอื่นๆ อีกมากมาย 
5)
นอกจากนัน้ ในปีทผี่ า่ นมา ยังมีคาร์แรคเตอร์การ์ตนู หน้าใหม่ ทีโ่ ด่งดังมาจากเกมส์แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์
มือถือ อาทิเช่น Angry Birds, Plants VS Zombies ฯลฯ ทีข่ ยายฐานลูกค้าจากผูท้ ใี่ ช้โทรศัพท์มอื ถือไปสูก่ ลุม่ ผูบ้ ริโภค
ทั่วไป ด้วยการนำคาร์แรคเตอร์การ์ตูนดังกล่าวไปผลิตเป็นสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ
สินค้าลิขสิทธิ์ ซึ่งถือเป็นการเข้ามาสู่ธุรกิจลิขสิทธิ์ในรูปแบบใหม่ที่มีความน่าสนใจ
โดยภาพรวมจะเห็นได้ชัดเจนว่า ธุรกิจการบริหารลิขสิทธิ์ในประเทศไทยมีการแข่งขันที่สูงมาก แต่ก็ยังมีช่อง
ทางที่จะหารายได้จากธุรกิจลิขสิทธิ์นี้ หากเรามีคาร์แรคเตอร์การ์ตูนที่มีศักยภาพ บวกกับการทำการตลาดที่ชัดเจน

52

แม่นยำ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คาร์แรคเตอร์การ์ตูนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้รับการยอมรับ
และสร้างความมั่นใจในตัวการ์ตูนจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิต เจ้าของผลิตภัณฑ์ ร้านค้า และองค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นส่วน
สำคัญที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้คาร์แรคเตอร์การ์ตูนเป็นที่รู้จักและนิยมมากขึ้นในหมู่ผู้บริโภค

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจดิจิตอล
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อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยอยู่ในช่วงเริ่มต้น สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจยังไม่สูง 

แนวโน้มผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์แบบพกพาต่างๆ ในการ
ค้นหาข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ และการอ่านหนังสือผ่านอุปกรณ์ต่างๆ อีกทั้ง
ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือต่างแข่งขันกันลงทุนในการพัฒนาเครือข่าย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้งานได้
อย่างรวดเร็ว มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์แบบพกพารุ่นใหม่ และระบบปฏิบัติการที่รองรับการใช้งานกับสิ่ง
พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 
แต่ละสำนักพิมพ์ให้ความสนใจในการทำสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมาก โดยผลิตสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์หลาก
หลายแนว เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละไลฟ์สไตล์ อาทิ แนวบริหารและการจัดการ, สุขภาพ,
อาหาร, ท่องเที่ยว, ภาษา, ศาสนา, จิตวิทยา, ชีวประวัติ, วรรณกรรม, รถยนต์, คอมพิวเตอร์. ตกแต่งบ้าน,
และอื่นๆ 
ช่องทางการจำหน่ายสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เริ่มขยายตัวมากขึ้น ทั้งร้านหนังสือ สำนักพิมพ์ ผู้ให้บริการมือถือ
บริษัทพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ลงทุนพัฒนาจำหน่ายสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ สถาบันศึกษา
ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย เริ่ ม ให้ ค วามสนใจในการทำแอพพลิ เ คชั่ น สิ่ ง พิ ม พ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องตนเอง เพื่ อให้ นั ก ศึ ก ษา
53
ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยและสำนักพิมพ์ต่างๆ เพื่อการศึกษา
โดยภาพรวม อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงมากในอนาคต ด้วย
ปัจจัยต่างๆ ทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคเอง การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาอุปกรณ์พกพา การลงทุนพัฒนาสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกสบาย และมีความหลาก
หลายมากกว่าเดิม

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม
สำหรับในปี 2555 นับเป็นปีที่ตลาดอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การแข่งขันระหว่างแพลตฟอร์ม
การรับชมโทรทัศน์เดียวกัน แต่ยงั รวมไปถึงการแข่งขันกันอย่างรุนแรงและร่วมมือกันข้ามแพลตฟอร์มระหว่างผูป้ ระกอบการ
ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นฟรีทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม และเคเบิลทีวี รวมไปถึงกระแสของทีวีดิจิตอล ซึ่งกำลังจะเข้ามามี
บทบาทเป็นอีกทางเลือก ที่ส่งผลต่อภาวะการแข่งขันของธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมในปี 2556 
จากการสำรวจของบริษัท เอจีบี นีลเส็น (ประเทศไทย) จำกัด พบว่าอัตราส่วนของผู้ชมโทรทัศน์ผ่านจาน
ดาวเทียมและเคเบิลทีวีมีมากถึงร้อยละ 50 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งในประเทศไทยมีจำนวนครัวเรือนประมาณ
11 ล้านครัวเรือน หรือสามารถเข้าถึงคนดูมากกว่า 38.5 ล้านคน (1 ครอบครัวมีจำนวนสมาชิกเฉลี่ย 3.5 คน) ซึ่ง
ทำให้การรับชมโทรทัศน์ 6 ช่องฟรีทีวี และช่องทีวีดาวเทียม มีฐานผู้ชมที่ไม่แตกต่างกัน 
อัตราการเพิ่มของเคเบิลทีวีดาวเทียมและจานดาวเทียมในปี 2555 มีประมาณร้อยละ 0.7-1 ต่อเดือน หรือ
53

เพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 150,000-200,000 ครัวเรือน หรือปีละประมาณ 2-2.4 ล้านครัวเรือน โดยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2.2 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 56 ของครัวเรือนที่มีเคเบิลทีวีและจานดาวเทียม
หมายความว่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15  ถือเป็นปีที่มีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปีก่อนหน้า
สำหรับในเขตเทศบาลหรืออำเภอเมืองของทุกจังหวัด มีจำนวนเพิม่ ขึน้ 3.5 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 57 

ของครัวเรือนทั้งหมด หรือคือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 โดยส่วนใหญ่เป็นการติดตั้งเคเบิลทีวี
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สถานการณ์ดังกล่าวจึงทำให้ผู้เป็นเจ้าของคอนเทนท์รายใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเอ็นเตอร์เทนเมนต์ หรือ
กลุ่มหนังสือพิมพ์ ต่างมองเห็นโอกาสในการแข่งขันลงทุนเปิดช่องทีวีดาวเทียมอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

โดยต่างพยายามสร้างความแข็งแกร่งทั้งด้านคอนเทนท์และการตลาด เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ การ
แข่งขันที่รุนแรงและการเพิ่มขึ้นของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวีในตลาดปัจจุบัน ทำให้ผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ชม มี
อำนาจในการตัดสินใจเลือกรับชมรายการที่ตรงกับความต้องการของตัวเองมากที่สุด เลือกชมช่องรายการที่มีคุณภาพ
สร้างสรรค์ และปฏิเสธช่องรายการที่ไม่มีคุณภาพออกไป 
สำหรับภาพรวมของอุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2555 บริษัท เอจีบี นีลเส็น (ประเทศไทย) จำกัด 

ได้รายงานการใช้งบประมาณโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ว่ามีมูลค่า 135,428 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปีก่อนร้อยละ 12.42
โดยทุกสื่อมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น ประกอบด้วยสื่อโทรทัศน์ มูลค่า 68,105 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 9.43 หรือมี
มูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 5,860 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน
สำหรับสื่อเคเบิลทีวีและโทรทัศน์ดาวเทียม ในปี 2555 มีการใช้เงินโฆษณาต่อเดือนราว 800 ล้านบาท
หรือทั้งปีประมาณ 9,600 ล้านบาท ส่วนในปี 2556 คาดการณ์ว่าจะมีเงินโฆษณาเพิ่มขึ้นร้อยละ 25-30 และจากการ
54 ขยายตัวของช่องโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี ทีวีดิจิตอล ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อภาพรวมของอุตสาหกรรม
โฆษณาปี 2556 ในทางบวก เนื่องจากจะทำให้เกิดสื่อทางเลือกที่มากขึ้น ประกอบกับลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าใน
ท้องถิ่นต่างๆ ก็จะหันมาให้ความสำคัญในการใช้สื่อเพื่อสร้างแบรนด์ เพื่อเตรียมตัวรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 ซึ่งคาดว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณด้านการสื่อสารและการโฆษณาเพิ่มขึ้นในปีนี้
โดยภาพรวม จะเห็นได้ชัดเจนว่าอัตราการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียม และการจัดสรร
เม็ดเงินโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสในการทำการตลาดที่ชัดเจนและแม่นยำไปยัง
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเด็กและผู้ปกครอง รวมถึงการพัฒนาในส่วนของคอนเทนท์ให้มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้ชม รวมไปถึงการดึงงบประมาณเงินโฆษณาจากลูกค้าเอเจนซี่ที่ต้องการสื่อสารประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ
ไปยังกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว
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1 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก
1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันและจำนวนคู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้น 
ในปี 2555 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยคาดว่าอุตสาหกรรมสำนักพิมพ์จะมีอัตรา
การเติบโตประมาณร้อยละ 5-6 เมือ่ เทียบกับปี 2554 โดยภาพรวมของตลาดหนังสือมีมลู ค่าประมาณ 22,600 ล้านบาท
จากการแข่งขันของอุตสาหกรรมหนังสือมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากมีการก่อตั้งสำนักพิมพ์ใหม่ขนาดเล็กเกิดขึ้น
จำนวนมาก (แต่ก็มีสำนักพิมพ์ขนาดเล็กยกเลิกกิจการไปด้วยเช่นกัน) แม้แต่นักเขียนเองก็มีแนวโน้มจะทำสำนักพิมพ์
เป็นของตนเอง โดยใช้สื่อออนไลน์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนสูงก็สามารถทำได้ อีกทั้งการ
ขายหนังสือทางอินเตอร์เน็ตที่ส่งตรงถึงผู้อ่าน ซึ่งนักอ่านมีแนวโน้มที่จะติดตามนักเขียนที่ตนชอบ เป็นการทำตลาดที่
ตรงจุด ไม่จำเป็นต้องพึ่งสำนักพิมพ์ใหญ่ หรือบริษัทผู้จัดจำหน่ายเหมือนอย่างในอดีต อย่างไรก็ตาม ตลาดส่วนใหญ่ยัง
เป็นของสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่เพียงไม่กี่บริษัท
จากการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นนี้เอง สำนักพิมพ์ต่างๆ พยายามหากลยุทธ์ที่ได้ผลในการเพิ่มยอดขาย เช่น การ
จัดทำรูปเล่มที่น่าสนใจ การออกแบบหน้าปกให้โดดเด่นกว่าคู่แข่งเมื่อวางที่ชั้นหนังสือ การเพิ่มของแจกของแถมที่
ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย การเฟ้นหานักเขียนที่ได้รับความนิยม การทุ่มประชาสัมพันธ์รวมถึงรายการส่งเสริมการขายต่างๆ
ทั้งกับร้านหนังสือและผู้อ่าน อีกทั้งการเพิ่มเครือข่ายการขายไปยังแหล่งใหม่ๆ และการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายที่เหมาะสม
กับสินค้าแต่ละประเภท ซึ่งกระบวนการเหล่านี้สำนักพิมพ์ขนาดใหญ่จะได้เปรียบกว่าสำนักพิมพ์ขนาดเล็กเนื่องจากมี
55
อำนาจในการต่อรองมากกว่า
สำหรับธุรกิจการบริหารลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูน ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ประกอบการในธุรกิจลิขสิทธิ์มีจำนวนมากขึ้น 

ไม่วา่ จะเป็นคูแ่ ข่งหลักทีเ่ ป็นตัวแทนลิขสิทธิค์ าร์แรคเตอร์ยอดนิยมจากต่างประเทศทีม่ อี ยูเ่ ดิม หรือคูแ่ ข่งรายใหม่ทเี่ พิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นบริษัทของคนไทยที่มีการพัฒนาคาร์แรคเตอร์การ์ตูนของตนเองขึ้นมาเพื่อบริหารลิขสิทธิ์ตัว
การ์ตนู นัน้ ๆ ด้วยตนเอง รวมถึงบริษทั ต่างชาติทซี่ อื้ ลิขสิทธิต์ วั การ์ตนู จากต่างประเทศเพือ่ เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ และบริหารสิทธิ์
ครอบคลุมทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นว่า สื่อ
ต่างๆ ของกลุ่มบริษัทในเครือจะช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับคาร์แรคเตอร์การ์ตูนลิขสิทธิ์ที่ดูแล
อยู่ให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง 
1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและคู่แข่งที่ให้บริการเนื้อหาสาระรูปแบบเดียวกัน 
ในปั จ จุ บั น ตลาดหนั ง สื อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ และนิ ต ยสารทั่ วโลกกำลั ง หดตั ว ลง โดยเฉพาะนิ ต ยสารและ
หนังสือพิมพ์หลายฉบับที่ต่างปรับตัวเป็นระบบออนไลน์ ยอดขายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ amazon.com มี
ปริมาณมากกว่าหนังสือเล่มที่พิมพ์ด้วยกระดาษมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถึงแม้ยอดขายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทย ยังไม่แย่งส่วนแบ่งของหนังสือเล่มไปอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่สำนักพิมพ์ต้อง
วางรากฐานเอาไว้ตั้งแต่ปัจจุบันนี้คือ การเริ่มวางระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนาคต ผลิตคอนเทนท์ที่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย สามารถหารายได้อย่างเติบโตและมั่นคง ซึ่งบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
(มหาชน) ได้เริ่มทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว โดยเฉพาะหนังสือ สตีฟ จ๊อบส์ ในรูปแบบหนังสือ
55
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อิเล็กทรอนิกส์ที่มียอดขายมากกว่า 10,000 เล่ม นับเป็นปรากฏการณ์ของการขายหนังสือประเภทนี้ และปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มจำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหนังสือของนักเขียนไทย ซึ่งจะมีการระบุ
เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เอาไว้ในทุกสัญญา แต่สิ่งที่ต้องระวัง คือ การละเมิดลิขสิทธิ์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
ยังไม่สามารถทำการป้องกันได้อย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะในประเทศใดก็ตาม
ในปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อสิ่งพิมพ์และธุรกิจด้านการบริโภคเนื้อหาและข่าวสาร มีการ
พัฒนาเครื่องมือต่างๆ ที่จะทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงเนื้อหาได้หลากหลายและสะดวกสบาย รูปแบบการให้บริการของ
อุตสาหกรรมมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้ให้บริการรู้แนวทางและปรับตัวในการให้บริการได้รวดเร็ว ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อดีประการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นคือทำให้เข้าถึงลูกค้าในวงกว้างมากขึ้นทั้งภายใน
และภายนอกประเทศโดยผ่านแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ ซึง่ ปีทผี่ า่ นมาบริษทั ฯ ได้พฒั นารูปแบบการให้บริการด้านการบริโภค
เนื้อหา พัฒนาการผลิตและจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีหลากหลายแนว สอดคล้องกับรสนิยมการอ่านใน
แต่ละไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่รักการอ่าน สามารถซื้อได้รวดเร็วโดย
ไม่เสียเวลาในการเดินทาง สามารถซื้อได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง สามารถนำหนังสือและนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ไป
อ่านได้ทกุ ทีใ่ นจำนวนมากตามทีต่ อ้ งการ ซึง่ บริษทั ฯ จะเน้นความรวดเร็วในการดำเนินงานเพือ่ ให้ผบู้ ริโภคเข้าถึงได้อย่าง
รวดเร็ว และพัฒนาเนื้อหาสาระที่แตกต่างจากคู่แข่งที่ให้บริการในรูปแบบเดียวกัน เพื่อทำให้ผู้บริโภคสนใจผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ มากขึ้น 
1.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้นและประเภทช่องรายการที่หลากหลาย
ปัจจุบันแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียม และเคเบิลทีวีเป็นไปอย่างเข้มข้น ทั้งในด้านของ
56 ประเภทรายการและจำนวนช่องรายการที่เพิ่มขึ้นกว่า 200 ช่องในปัจจุบัน ซึ่งแม้ว่าอัตราการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์
ดาวเทียมในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องด้วยในตลาดยังคงมีช่องว่างในรายการบางประเภท โดย
เฉพาะรายการสำหรับเยาวชน จึงเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนต่อยอดธุรกิจในการจัดทำช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่สื่อสาร
กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน อายุ 4-12 ปี รวมทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง โดยมุ่งเน้นให้เป็นช่องรายการสำหรับ
เยาวชนที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ เหมาะสำหรับเยาวชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงจากการทำช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมในภาวะการแข่งขันที่รุนแรง
1.4 ความเสี่ยงในเรื่องความไม่ชัดเจนในการตีความ การควบคุม และกำกับดูแลธุรกิจดาวเทียม
ปัจจุบันการออกกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบการเคเบิลและทีวีดาวเทียมยังคงมีความซ้ำซ้อน และไม่
ชัดเจน ทั้งนี้โดยเฉพาะประเด็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 รวมกับค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเข้ากองทุน
พัฒนากิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์อีกร้อยละ 2 ว่าต้องเป็นใบอนุญาตประเภทใด ทั้งโครงข่ายและช่องรายการ
การจำหน่ายและการติดตั้ง รวมไปถึงกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ซึ่งนำมาถึงความไม่แน่นอนของธุรกิจ รวมถึงการ
สร้างภาระอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการตีความเรื่อง “กิจการโทรทัศน์ดาวเทียม” ที่ส่งผลต่อการกำหนดเวลาโฆษณา จึง
ทำให้เกิดมีการรวมตัวกันของบรรดาเจ้าของคอนเทนท์ต่างๆ เพื่อยื่นข้อเสนอกับกสทช. ในการเรียกร้องที่เป็นธรรม
กับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดหย่อน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ รวมไปถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับโฆษณา และอื่นๆ
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2. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ
2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทในเครือเนชั่นในการดำเนินธุรกิจและความเป็นอิสระในการบริหารงานของ
กลุ่มบริษัทฯ
เนื่องจากเครือเนชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกลุ่มบริษัทฯ โดยมีการถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 78.46
ของหุน้ ทีจ่ ำหน่ายได้แล้วทัง้ หมดหลังจากการเสนอขายหุน้ ของบริษทั ฯ แก่นกั ลงทุนทัว่ ไป จนถึงปัจจุบนั กลุม่ บริษทั ฯ มี
การทำธุรกรรมรายการระหว่างกันหลายประเภท เช่น การซื้อกระดาษ การจ้างพิมพ์ การจ้างส่งสื่อสิ่งพิมพ์ และการ
รับบริการต่างๆ เป็นต้น กับบริษัทในเครือเนชั่น ดังรายละเอียดในหัวข้อ 10 รายการระหว่างกัน โดยในปี 2555 และ
2554 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการขายสินค้า ต้นทุนการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจาก
ธุรกรรมข้างต้นกับบริษัทในเครือเนชั่น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 151.37 ล้านบาทและ 137.01 ล้านบาท คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 46.78, 50.38 ตามลำดับของค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงเวลาดัง
กล่าว และกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีการทำธุรกรรมดังกล่าวอีกในอนาคต เนื่องจากบริษัทในเครือเนชั่นมีทีมงานที่มีความ
ชำนาญ เครือข่ายในการจัดจำหน่ายและเครื่องจักรอุปกรณ์ พร้อมที่จะให้บริการในต้นทุนที่น่าจะต่ำกว่าหากกลุ่มบริษัทฯ
เป็นผู้ดำเนินการเอง และมีกำลังการผลิตและบริการเพียงพอในการดำเนินการ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยง
จากการพึ่งพิงบริษัทในเครือเนชั่นในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งหากบริษัทในเครือเนชั่นไม่
สามารถสนับสนุนการให้บริการข้างต้นดังกล่าวได้ กลุ่มบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในการจัดพิมพ์ และการจัดส่งสื่อ
สิ่งพิมพ์บ้าง เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ สามารถสั่งซื้อกระดาษและรับบริการต่างๆ ผ่านผู้จัดจำหน่ายและผู้ให้บริการรายอื่น
ที่มีจำนวนหลายรายในประเทศไทย ในเงื่อนไขทางการค้าปกติและมีราคาตามตลาดเช่นเดียวกับการดำเนินธุรกรรม
รายการระหว่างกันข้างต้น นอกจากนั้นมูลค่าของการทำธุรกรรมรายการระหว่างกันข้างต้นในปี 2555 และ 2554 คิด
เป็นประมาณร้อยละ 4.88 และ 4.90 ของรายได้รวมของบริษัทในเครือเนชั่น ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่
57
น้อยมาก ดังนั้น บริษัทในเครือเนชั่น จึงไม่ได้พึ่งพิงรายได้จากกลุ่มบริษัทฯ และไม่มีแรงจูงใจในการหาประโยชน์จาก
รายการดังกล่าว 
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการบริหาร และการตัดสินใจที่เป็นอิสระจากบริษัทในเครือเนชั่น โดยคำนึงถึงผล
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีอิสระในการจัดหาสินค้าหรือใช้
บริการกับผู้ให้บริการภายนอกอื่นๆ ที่เสนอราคาที่มีเงื่อนไขทางการค้าปกติในราคาตลาดและเป็นประโยชน์มากที่สุดแก่
กลุ่มบริษัทฯ เช่น ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีการจ้างพิมพ์กับบริษัทภายนอก ได้แก่ บจก. เอช-เอ็น กรุ๊ป และ บจก.
พริ้นต์โพร พิมพ์งานบางส่วนของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงไม่มีการพึ่งพิงบริษัทในเครือเนชั่น จนทำให้ขาด
ความเป็นอิสระ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์   จำกัด (NEE) กับ
บริษัทในเครือเนชั่น ยังมีการควบคุมจากผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายคือ เอ็กมอนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เอ/เอส ให้มีราคา
และเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นธรรม
2.2 ความเสี่ยงจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคากระดาษและการขาดแคลนกระดาษ
กระดาษที่ใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์จัดเป็นสินค้าประเภท Commodity ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาแปรผัน
ตามความต้องการของการบริโภคและปริมาณการผลิตของผู้ผลิต (Demand & Supply) และเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญ
ในการผลิตสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นต้นทุนประมาณร้อยละ 16.91 และ 16.64 ของต้นทุนขายและบริการ
ตามงบการเงินรวมของกลุม่ บริษทั ฯ ในปี 2555 และ 2554 ดังนัน้ กลุม่ บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งจากการผันผวนของราคา
กระดาษ ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีความ
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เสี่ยงจากการขาดแคลนกระดาษ Newsprint ชนิดม้วนที่ใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือที่มียอดพิมพ์สูง
ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์ เนื่องจากกระดาษชนิดดังกล่าวหาซื้อได้ยากในประเทศไทยและ
ต้องซื้อเป็นจำนวนมากในแต่ละครั้ง
ในการลดความเสีย่ งจากการขาดแคลนกระดาษและการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของราคากระดาษ Newsprint ชนิดม้วน
กลุ่มบริษัทฯ จะสั่งซื้อจากบริษัทในเครือเนชั่นสำหรับการจัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์ในเครือเนชั่น ซึ่งเป็นการจัดพิมพ์ส่วนใหญ่
ของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทในเครือเนชั่นมีประสบการณ์ในการจัดซื้อกระดาษเป็นระยะเวลานาน มีการจัดซื้อกระดาษ
สำรองไว้ และเข้าใจในวงจรของราคากระดาษเป็นอย่างดี รวมทั้งบริษัทในเครือเนชั่นได้มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทำ Forward Contract ไว้ตามปริมาณกระดาษที่คาดว่าจะใช้ล่วงหน้า ดังนั้น 

การจัดซื้อกระดาษจากบริษัทในเครือเนชั่นจึงช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคากระดาษ และการขาดแคลน
กระดาษได้ 
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะสั่งจองกระดาษก่อนการตั้งราคาขายของหนังสือ เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถ
รักษาสัดส่วนของต้นทุนกระดาษต่อราคาหนังสือไว้ได้ รวมทั้งบริษัทฯ สามารถปรับราคาของหนังสือหลายประเภทขึ้น
ได้ ในกรณีที่ต้นทุนกระดาษเพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญ
2.3 ความเสี่ยงด้านการจัดหาลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์  
ในการประกอบธุรกิจสำนักพิมพ์ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 70.55 ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่ม
บริษัทฯ ในปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตและจัดจำหน่าย แต่กลุ่มบริษัทฯ มี
การจัดซื้อลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์มาจากเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นนักเขียนหรือสำนักพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศจำนวนหลายราย
เพื่อนำมาผลิตและจัดจำหน่ายเพียงรายเดียว (Exclusive) ในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่มีระยะเวลา 3 - 5 ปี และ
มีสิทธิต่ออายุสัญญาได้ในราคาและเงื่อนไขเดิม ทั้งนี้ เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถยกเลิกสัญญาได้ หากกลุ่มบริษัทฯ ทำผิด
58 สัญญา และ/หรือมีปัญหาด้านการเงิน และ/หรืออยู่ในสถานะล้มละลาย เป็นต้น ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงอาจมีความ
เสี่ยงที่ไม่สามารถจัดหาลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ที่ต้องการมาผลิตและจัดจำหน่ายได้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยง
จากการที่เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ต่ออายุสัญญา หรือยกเลิกสัญญา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ฐานะทางการ
เงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาด้านการจัดหาลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดสิ่งพิมพ์มีขนาดใหญ่และมีลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ให้
เลือกซื้อเป็นจำนวนมาก รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเขียนและสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงหลายราย
และประสบความสำเร็จในการผลิตและจัดจำหน่ายสือ่ สิง่ พิมพ์ประเภทหนังสือมาอย่างต่อเนือ่ ง กลุม่ บริษทั ฯ จึงสามารถ
เลือกซื้อลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ที่ต้องการและได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในการให้ลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ที่มีแนวโน้มที่จะ
ได้รับความนิยมสูงมาผลิตและจัดจำหน่าย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีปัญหา
เรื่องการไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้วางแผนการผลิตหนังสือที่มีความหลากหลาย ทั้งเนื้อหา, เจ้าของลิขสิทธิ์ 

และประเทศ เพื่อลดการพึ่งพิงเนื้อหาเจ้าของลิขสิทธิ์ และประเทศใดประเทศหนึ่งมากจนเกินไป อีกทั้งยังผลิตหนังสือ
ต้นฉบับโดยนักเขียนไทยเพิ่มขึ้น อันเป็นการกระจายความเสี่ยงแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้พัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพ
ในการผลิตเนื้อหา หรือเฟ้นหาผู้สร้างสรรค์เนื้อหาจากในประเทศ 
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2.4 ความเสี่ยงจากการต่อสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างประเทศ
ในการประกอบธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจำหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ
23.74 และ 30.12 ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2555 และ 2554 กลุ่มบริษัทฯ จะทำสัญญาเป็นตัวแทน
จำหน่ายกับเจ้าของสิ่งพิมพ์จำนวนหลายราย โดยส่วนใหญ่สัญญาตัวแทนจำหน่ายนิตยสารมีระยะเวลา 1 ปี และมีสิทธิ
ต่ออายุสัญญาได้ในราคาและเงื่อนไขเดิม สำหรับสัญญาตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์จะหมดอายุเมื่อมีการยกเลิกสัญญา
ทั้งนี้เจ้าของสิ่งพิมพ์สามารถยกเลิกสัญญาได้ หากกลุ่มบริษัทฯ ทำผิดสัญญา และ/หรือมีปัญหาด้านการเงิน และ/หรือ
อยู่ในสถานะล้มละลาย และ/หรือเมื่อมีการแจ้งอีกฝ่ายล่วงหน้า เป็นต้น ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการที่
เจ้าของสิ่งพิมพ์ไม่ต่ออายุสัญญา หรือยกเลิกสัญญา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผล
ประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ กับเจ้าของสิ่งพิมพ์มีการทำธุรกิจและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นระยะเวลา
ยาวนาน โดยผู้บริหารและทีมงานของบริษัทฯ เป็นกลุ่มที่ทำธุรกิจนี้กับเจ้าของสิ่งพิมพ์มาตั้งแต่เริ่มต้น รวมทั้ง กลุ่ม
บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีปัญหาเรื่องการไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญาตลอดระยะเวลา
ทีผ่ า่ นมา นอกจากนี้ เจ้าของสิง่ พิมพ์ The Yomiuri Shimbun และ The Wall Street Journal Asia ยังได้วา่ จ้างกลุม่
บริษัทฯ ให้ดำเนินการพิมพ์และจัดส่งหนังสือพิมพ์ต่างประเทศดังกล่าว ซึ่งได้มีการลงทุนในการสร้างฐานข้อมูล การ
พัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ และการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความเชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะในการดำเนินงาน ดังนั้น โอกาสที่เจ้าของสิ่งพิมพ์ดังกล่าวจะยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายกับกลุ่ม
บริษัทฯ จึงมีน้อย
2.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถ
ในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยพึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีความ
59
เชี่ยวชาญและมีความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่งนับเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการผลิตและจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของ
กลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการพึ่งพิงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับนักเขียนและสำนักพิมพ์เจ้าของลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ที่มีชื่อ
เสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตัวแทนจำหน่ายสิ่งพิมพ์ และคู่ค้าอื่นๆ ดังนั้น หากกลุ่มบริษัทฯ สูญเสียบุคลากรที่
สำคัญเหล่านี้ไป อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้มีมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
กระจายอำนาจและความรับผิดชอบให้ผู้บริหารในระดับรองๆ ลงมาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยอยู่ภายใต้
โครงสร้างที่กระจายความสำคัญ ความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังจัดฝึกอบรมพนักงาน
เป็นประจำ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานให้สามารถทำงานทดแทนบุคลากรที่สำคัญในช่วงเวลาที่จำเป็นได้
2.6 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ 
ปัจจุบันสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ มีการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายเป็นส่วนใหญ่ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะรับคืนสิ่ง
พิมพ์ที่ไม่สามารถจำหน่ายได้จากตัวแทนจำหน่าย ซึ่งอาจเป็นผลให้มีสิ่งพิมพ์เป็นสินค้าคงเหลือเป็นจำนวนมากได้ 

สินค้าคงเหลือดังกล่าวมีโอกาสเสือ่ มคุณภาพ เสียหาย และล้าสมัยเมือ่ เวลาผ่านไป ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่าสินค้าคงเหลือสุทธิจำนวน
119.08 ล้านบาท และ 94.30 ล้านบาท (ตามลำดับ) หรือคิดเป็นร้อยละ 33.71 และ 30.54 ของมูลค่าสินทรัพย์ทงั้ หมด
ของกลุม่ บริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริษทั ฯ ได้มกี ารตัง้ ค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัยในสัดส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

59

รายงานประจำปี ๒๕๕๕

ANNUAL REPORT 2 012

ทีม่ อี ายุมากกว่า 1 ปีขนึ้ ไปและผลิตครบชุดแล้ว และของสินค้าคงเหลือทีม่ อี ายุมากกว่า 3 ปีขนึ้ ไปแต่ยงั ผลิตไม่ครบชุด
โดยมีการตั้งค่าเผื่อดังกล่าวทุกเดือน ซึ่งการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยนี้จะถูกพิจารณาการด้อยค่าจากผู้บริหารอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยจำนวน 48.70 และ 60.12 ล้าน
บาท (ตามลำดับ) นอกจากนั้น เพื่อลดปริมาณสินค้าคงเหลือ กลุ่มบริษัทฯ จะนำเอาหนังสือเก่าออกมาจำหน่ายเป็น
ระยะๆ โดยการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการขายในงานนิทรรศการต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับหนังสือ
การ์ตูนที่มีเล่มต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการนำเล่มที่ออกใหม่จำหน่ายควบคู่ไปกับเล่มที่ได้เคยวางจำหน่ายไป
แล้ว ซึง่ รวมถึงการนำการ์ตนู ทีม่ กี ารออกจำหน่ายครบทุกเล่มแล้วมาจัดจำหน่ายรวมเป็นชุดเพือ่ กระตุน้ การจำหน่ายอีกด้วย
นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เพิ่มความระมัดระวังในการผลิตหนังสือใหม่และปริมาณยอดพิมพ์เพื่อมิให้มีสินค้าคงเหลือมาก
ขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารคลังสินค้าโดยการกำหนดจำนวนสินค้าไม่ให้มีปริมาณคงเหลือมากกว่าปีก่อน
2.7 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจดิจิตอล 
การดำเนินธุรกิจด้านดิจิตอล ซึ่งในปัจจุบันมีหลายช่องทาง เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต 

E-Reader หรืออุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งอาจมีการลักลอบ ทำซ้ำ หรือนำเนื้อหาสาระไปใช้โดยผิดกฎหมายซึ่งทำให้เกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบต่อการทำธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยหากมีการนำไปผลิต ขายหรือส่งต่อ เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
ลักลอบนี้ ทางบริษัทฯ พิจารณาเลือกเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูง รวมถึงการเลือกเนื้อหาและเวลาที่เหมาะสมใน
การจำหน่ายสินค้า และความเสี่ยงอีกประการคือธุรกิจดิจิตอลจะมีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูงและมีการ
เปลี่ยนแปลงเร็ว ทางบริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยการหาพันธมิตรที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี
และร่วมมือกันในการพัฒนาเพื่อให้ธุรกิจดิจิตอลมีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
2.8 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจสื่อโทรทัศน์ดาวเทียม 
การเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอลนั้น โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล นอกจากจะมีความ
60
คมชัดของภาพสูงกว่าโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกแล้ว ยังเป็นระบบที่สามารถติดต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้ ซึ่งเป็นจุด
แตกต่างสำคัญเมื่อเทียบกับทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีในปัจจุบัน ซึ่งน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญอันหนึ่งที่จะทำให้เกิด
รายการโทรทัศน์ที่สามารถสื่อสารสองทางกับผู้ชม และก่อให้เกิดความบันเทิงในรูปแบบใหม่ เนื่องด้วยประสิทธิภาพที่
ก้าวล้ำกว่าของทีวีดิจิตอล ที่สามารถต่อยอดเป็นอินเตอร์แอคทีฟทีวี ทีวีออนดีมานด์ ตลอดจนโมบายทีวี จากการ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจทีวี ทำให้มีการแข่งขันที่รุนแรง ทั้งเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม และฟรี
ทีวีที่จะหันมาใช้ระบบดิจิตอล 
อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยความชัดเจนที่ยังไม่เป็นรูปธรรมของทีวีดิจิตอล ทั้งในแง่ของต้นทุนผู้ผลิต ต้นทุนที่ผู้
บริโภคต้องรับภาระ และเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งย่อมมีผลต่อเนื่องถึงความคุ้มค่าในการลงทุน การกำหนดค่าโฆษณาและ
จำนวนผู้รับชม ทำให้สื่อโทรทัศน์ดาวเทียมยังคงเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้ชมและตอบโจทย์ รวมถึงเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า
ผู้สนับสนุนช่องรายการได้ดีที่สุดในปัจจุบัน โดยดูได้จากการเติบโตของทั้งจำนวนผู้ชม จำนวนเงินโฆษณาที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
2.9 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจการบริหารลิขสิทธิ์ (Character Management)
เนื่องจากธุรกิจนี้มีคู่แข่งเป็นจำนวนมาก บวกกับลิขสิทธิ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในประเทศไทยได้ถูกจับจอง
จากบริษัทต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนบริหารสิทธิ์นั้นในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องหาข้อมูล
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ใหม่ๆ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีศักยภาพในเชิงของการนำมาพัฒนาเป็นสินค้า รวมถึง
คาร์แรคเตอร์การ์ตูนดังกล่าวควรจะต้องมีการ์ตูนแอนิเมชั่นที่มีเนื้อหาสนุกสนาน เหมาะกับรสนิยมของผู้บริโภค
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ในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาตัวการ์ตูนของบริษัทฯ เองที่โด่งดังมาจากหนังสือการ์ตูน เพื่อ
ต่อยอดธุรกิจลิขสิทธิ์ในอนาคต โดยเริ่มจากการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น และพัฒนาอาร์ตเวิร์คและสไตล์ไกด์สำหรับนำไป
ผลิตเป็นสินค้าประเภทต่างๆ และเนื่องจากการทำสัญญาเป็นตัวแทนบริหารลิขสิทธิ์คาร์แรคเตอร์การ์ตูนนั้น มีระยะเวลา
ของสัญญาเฉลี่ยประมาณ 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละลิขสิทธิ์ ดังนั้น ในช่วงของการต่อสัญญาการเป็น
ตัวแทนฯ บริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์อาจจะขอเรียกเก็บค่าสิทธิ์เพิ่ม เนื่องจากได้รับข้อเสนอการเป็นตัวแทนจากบริษัทอื่นๆ
จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ เกิดความเสี่ยงในการถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรืออาจจะไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาในการ
เป็นตัวแทนสิทธิ์ของคาร์แรคเตอร์การ์ตูนนั้นๆ
2.10 ความเสี่ยงจากช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ที่มีจำนวนจำกัด
ปัจจุบันช่องทางหลักในการจัดจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ มีอยู่ 3 ช่องทางดังนี้คือ
1) ห้างสรรพสินค้า ช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าลิขสิทธิ์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก
รูปแบบ และพื้นที่การจัดวางสินค้า มีการแบ่งตามประเภทสินค้าอย่างชัดเจน รวมถึงอนุญาตให้คู่ค้า (ผู้ซื้อลิขสิทธิ์)
ตกแต่งพื้นที่ขายสินค้าด้วยสื่อส่งเสริมการขายอย่างสวยงาม แต่ช่องทางนี้ไม่ค่อยเป็นที่สนใจของคู่ค้า เนื่องจากมีต้นทุน
การขายสูงและข้อจำกัดอื่นๆ ที่ห้างสรรพสินค้าเป็นผู้กำหนด  
2) ห้างค้าปลีก ช่องทางนี้เป็นช่องทางที่สร้างทั้งรายได้ให้กับคู่ค้า อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้า
ลิขสิทธิ์ได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากห้างค้าปลีกมีจำนวนสาขามาก ทำให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ดี ยอดขายสูง และพื้นที่การจัด
วางสินค้าเป็นสัดส่วนแยกตามหมวดหมู่ แต่จำเป็นต้องใช้สื่อส่งเสริมการขายที่เป็นรูปแบบตายตัวที่ถูกกำหนดจากห้างค้า
ปลีก สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ห้างค้าปลีกมีอิทธิพลต่อผู้ซื้อลิขสิทธิ์ในการเลือกสินค้า (ทั้งที่มีลิขสิทธิ์และไม่มีลิขสิทธิ์) เข้าไป
จัดจำหน่าย หากห้างค้าปลีกมีความสนใจในลิขสิทธิ์ตัวใด ก็จะทำให้ง่ายในการตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์จากคู่ค้า ความแตก
ต่างระหว่างห้างสรรพสินค้า และห้างค้าปลีก คือ คุณภาพสินค้า เพราะห้างค้าปลีกใช้กลยุทธ์การตลาดแบบแข่งขันทาง
61
ด้านราคา เป็นผลให้คุณภาพสินค้าลดลงตามไปด้วย
3) ตลาดขายส่ง ช่องทางนี้เป็นช่องทางที่สร้างรายได้สูงให้กับผู้ซื้อลิขสิทธิ์ เพราะไม่ค่อยมีข้อจำกัดใดๆ จาก
ร้านค้า มีการซื้อขายกันเป็นเงินสด และมีตัวแทนพ่อค้าคนกลางที่จะนำสินค้าเหล่านี้ไปขายในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
สัดส่วนการขายสินค้าผ่านทางช่องทางนี้จึงมีมากกว่าช่องทางอื่นข้างต้นถึงร้อยละ 50 แต่ข้อเสียก็คือ ช่องทางนี้ไม่ช่วย
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าลิขสิทธิ์ หรือคาร์แรคเตอร์การ์ตูน เพราะไม่ได้เน้นการจัดวางสินค้าสวยงาม แต่เป็นการ
เน้นขายสินค้าเป็นจำนวนมากในราคาถูก
3. ความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ
  ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป ปัจจุบัน เครือเนชั่นถือหุ้นร้อยละ 78.46 ของทุนชำระแล้ว
จึงทำให้สามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำคัญในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงมติพิเศษที่กฎหมาย
หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทำให้
ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ นอกจากนี้
เครือเนชั่น ยังมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ โดยมีกรรมการตัวแทนจำนวน 3 ท่านจากทั้งหมด 9 ท่าน
และคณะกรรมการบริหารจำนวน 3 ท่านจากทั้งหมด 5 ท่าน เป็นตัวแทนจากเครือเนชั่น
อย่างไรก็ตาม เพื่อถ่วงดุลการบริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็น
บุคคลภายนอกจำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้บริหารและดูแลผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555)
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กลุ่มผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
นางศิริวรรณ  จึงธีรพานิช
นายทวีภัครัชต์ วทัญญูศิริปัญญา
นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
นางวรภา บุญยงรัตนากูล
นายแชน พูนดี
นายวิพุธ มันตาดิลก
นายอิสระพงษ์ แสนทำพล
นางดวงใจ ไตรบัญญัติกุล
นายสราวุธ พืชน์ไพบูลย์
อื่นๆ
			
รวม

จำนวนหุ้นที่ถือ
66,694,076
1,200,000
1,048,600
768,424
750,000
627,900
580,000
555,500
450,000
450,000
11,875,500
85,000,000

ร้อยละ
78.464
1.412
1.234
0.904
0.882
0.739
0.682
0.654
0.529
0.529
13.971
100.00

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 หมายเหตุ กลุ่มผู้ถือหุ้นที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันและออกเสียงไปในทางเดียวกันได้แก่ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งมีนายสุทธิชัย แซ่หยุ่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทอีก 1 ราย นั่งดำรงตำแหน่งเป็น
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
• ประเภทผู้ถือหุ้น - การกระจายหุ้นตามสัญชาติ
ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ
จำนวนราย

จำนวนหุ้น

ร้อยละ

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
805
84,959,173
99.95
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
8
40,827
0.05
		 รวมทั้งสิ้น
813
85,000,000
100.00
* ข้อบังคับบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) กำหนดว่า “ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มี
สัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 35 ของหุ้นทั้งหมด”
• กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการอย่างมีนัยสำคัญ     
-ไม่มี
• ชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยมิได้แสดงสถานะที่แท้จริง 
-ไม่มี
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คณะกรรมการบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า
ระบบและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทำให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย ยกระดับการดำเนินงาน
อย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของบริษัทฯ ได้แก่การเพิ่มมูลค่า
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี code of best practices ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและ
ข้อปฏิบัติที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด และจะติดตามปรับปรุงให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ สอดคล้องกับประโยชน์
และความคาดหวังของผู้ถือหุ้นอยู่ตลอดเวลา และให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้รับการดูแล
อย่างดี
นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่ใช้ปัจจุบันเป็นนโยบายฉบับที่ 2 โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการและประกาศใช้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และกำหนดให้มีการทบทวนเนื้อหาเป็นประจำ
ทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี
2553 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนนโยบายฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 โดยประกาศให้พนักงาน
ทุกระดับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
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รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตระหนักดีว่า การดำเนินการเรื่องการกำกับดูแลกิจการนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ ปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงานคือพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม   63
จึงได้ประกาศแจ้งพนักงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สื่อสารภายในองค์กร รวมถึงฝ่ายบริหารได้ติดตาม
กำกับให้มีการดำเนินงานตามนโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
บริษทั ฯ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ดี งั กล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ประชาชนทัว่ ไป
และผู้ลงทุนรับทราบด้วย และหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับนโยบายดังกล่าวเป็นเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่ฝ่าย
เลขานุการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มขอรับเอกสารที่ส่งพร้อมรายงานประจำปี ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ในปี 2554 เป็นปีแรกที่บริษัทฯ เริ่มเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด สำหรับผลการประเมินการจัดการประชุมสามัญประจำปี 2555
อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม และผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการทีด่ โี ดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยของบริษทั ฯ อยูใ่ น
ระดับดีมาก (4 ดาว)
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การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2555 ของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่
1)
สิทธิของผู้ถือหุ้น  
2)
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
3)
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
4)
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
5)
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ โดยกำหนดไว้ในนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กำหนด 
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ
อย่างเพียงพอและทันเวลา ได้ให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิที่กฎหมายกำหนด จึงจัดให้มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์
(Investor Relation) ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแล ให้ข้อมูล ตอบคำถามต่างๆ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้ที่เว็บไซต์ www.nine.co.th เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลสำคัญล่าสุด จดหมายแจ้งข่าวสารถึงผู้ลงทุน นัดพบปะนักลงทุนเป็นประจำ
อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ ตามกำหนดการทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ จัดเตรียม รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้แสดงความคิดเห็น
64 ขอคำอธิบาย หรือตั้งคำถามใดๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน   
การประชุมผู้ถือหุ้น
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผล
การดำเนินงานของบริษัทฯ และร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็น
ไปตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ในปี 2555 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 24 เมษายน 2555 ชั้น 27 อาคาร
ทีซีไอเอฟ  เวลา 14.00 น. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน มีผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 41 ราย รวมจำนวนหุ้น 68,303,673 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.36
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 85,000,000 หุ้น ซึ่งการดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการ
ประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีและตามที่กฎหมายกำหนดดังนี้  
ก่อนวันประชุมสามัญ
บริษทั ฯ ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมฯ ทีม่ รี ายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ก่อนล่วงหน้า
30 วัน และบริษัทฯ ยังมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้น
64
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ของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระ รายงานการประชุมครั้งก่อน รายงานประจำปี เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ
คำชี้แจงวิธีการต่างๆ ข้อมูลกรรมการอิสระ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุม
ผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม ซองธุรกิจตอบรับ และหนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยจ
ัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงวันที่ 24
พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 โดยผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th หรือ www.nine.co.th ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม
ทั้งนี้บริษัทฯได้รายงานผลการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ และสิทธิการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2555
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทางโทรสาร 02-338-3938 ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2555 เพื่อ
ให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ
หุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด  
วันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ กำหนดวันเวลาการประชุม และสถานที่ที่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่
มาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่การลงทะเบียน ตลอดจนเข้าร่วมประชุม โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม 65
ประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ รวมถึงการจัดของที่
ระลึกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และที่
ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิช จำกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น
เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่
ประชุม
ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ จะชี้แจงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้
บัตรลงคะแนน ให้ทปี่ ระชุมรับทราบ และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย
กว้างขวาง พร้อมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารบางท่าน ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกคำถาม
และได้บันทึกสาระสำคัญของคำถาม คำตอบ และข้อสรุปเรื่องนั้นๆ ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน 
บริษัทฯ ได้ใช้ระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และในการนับคะแนนเสียง
ในการประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นราย
บุคคล และได้บันทึกวิธีลงคะแนน วิธีนับคะแนน มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียง ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินการลงมติเป็นรายคน ส่วน
การลงมติในแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง พร้อมทั้งได้บันทึกรายงานการ
ประชุมและบันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างละเอียด

65

ANNUAL REPORT 2 012

รายงานประจำปี ๒๕๕๕

บริษัทฯ ได้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปีโดยนำเสนอข้อมูลการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณา
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ เสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระ 1
ท่าน คือนายกรีธา มติธนวิรุฬห์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้อง
พิจารณา เป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมหนังสือนัดเชิญประชุม
หลังวันประชุมสามัญ
บริษัทฯ จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อซักถามอย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยภายในเวลา 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ จากการดำเนินการดังกล่าว
เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting : AGM)
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งช่วงคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำเพื่อให้สามารถสร้าง
ความมั่นใจว่า การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติมีความเท่าเทียมกันและ
ยุติธรรม และให้กระบวนการดูแลผู้ถือหุ้นไม่มีความยุ่งยากหรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จำเป็น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเข้าร่วมใน
การตัดสินใจและได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทฯ สำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
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• ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่
ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และไม่ได้แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่ม
เติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ 
• ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่   โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง
เสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 1 หุ้นขึ้นไป สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี   2555
รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 – 31 มกราคม 2555
โดยประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทางของ ตลท. และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน
โปร่งใส สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย อย่างไรก็ตามในปี 2555 ไม่มี
ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้
กับกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงได้ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์
โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
• ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างเป็นสาระสำคัญ
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การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ กำหนดนโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองใน
ทางที่มิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคล
ภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
2. ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนประกาศงบการเงิน  
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การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้ส่วนเสีย
คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูล
ส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2551 เพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะ
ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. อีก
ทั้งกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารรายงานข้อมูลแบบรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ ผู้บริหาร และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้ง
แต่วันที่ 1 กรกฎาคม  2552 ดังนี้
1. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองและบุคคลที่
เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของ กรรมการ ผู้บริหารและผู้
เกี่ยวข้อง และดูแลให้ข้อมูลนั้นเป็นปัจจุบันเสมอ พร้อมสำหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการต้อง
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พิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ และหรือ ผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายงานการเปลี่ยนแปลงทันที และส่งรายงานภายใน 7 วัน นับแต่มีการ
เปลี่ยนแปลง
3. ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น 
การรายงานการถือครองหลักทรัพย์
สำหรับการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้
ทราบถึ ง ภาระหน้ า ที่ ใ นการรายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจัดส่ง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ 
ในปี 2555 บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมการได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556  
ทั้งนี้ในระหว่างปี 2555 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์โดยเปรียบเทียบ การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างวันที่
31 ธันวาคม 2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้
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ลำดับ     ชื่อ-นามสกุล

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
นางเกษรี กาญจนะวณิชย์
นางวงศ์สิริ มิยาจิ
นางสาวไพรินทร์ นิธิพานิช
นายแสงชัย ลีลานวลิขิต

768,424
1,214
10,000
10,000
1,000

768,424
1,214
10,000
10,000
1,000

-
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1
2
3
4
5

    จำนวนหุ้น (หุ้น)
หมายเหตุ
31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2554 จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) 
ระหว่างปี (หุ้น)

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกำหนดการปฏิบัติในการทำรายการ
ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคล
ภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป โดยมีคณะ
กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคา
ในปี  2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีเงื่อนไข
ตามราคาตลาด และสำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการทำรายการ
68 จากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม นอกจากเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่เรื่องที่คณะกรรมการเห็น
เป็นหน้าที่ที่ควรทำต่อสังคมส่วนรวมด้วย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้
พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสร้างความมั่งคั่ง
ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ
ในระบบการกำกับดูแลกิจการ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ ำคัญมีหลายกลุม่ ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้
ผู้ลงทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม ภาครัฐ ชุมชุนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น 

คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม
กฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเสริมสร้างผลการดำเนิน
งานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ คณะกรรมการจึงกำหนดเป็นจริยธรรมขององค์กรในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 

17 พฤศจิกายน 2551 และได้พิจารณาทบทวนล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 (สามารถค้นหารายละเอียด
คู่มือจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ที่ www.nine.co.th)
68
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1. จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตขององค์กร
อย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้  
บริษทั ฯ มีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์เพือ่ เป็นช่องทางในการติดต่อซักถาม ชีแ้ จงและให้ขอ้ มูลแก่ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป    
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงิน
เฉพาะบริษัทฯ) ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสม
ภายใต้เงื่อนไขการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2555 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท
เป็นจำนวนเงิน 12.75 ล้านบาท  โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 
2. จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และพนักงาน
•
คณะกรรมการบริษัทฯได้รับรู้ถึงสิทธิ และมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม
•
พนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และสร้าง
บรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน สนับสนุนให้มีการเลือกตั้ง
กรรมการลูกจ้างเพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
อีกทั้งเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถจัดตั้ง “สหภาพแรงงานสื่อสารมวลชนไทย” ตามพรบ.
69
แรงงานสัมพันธ์ 2518 ได้ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้แก่ กิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงาน
ทำบุญใส่บาตรร่วมกันเดือนละครั้ง กิจกรรมบรรยายธรรม กิจกรรมชมรมต่างๆ เช่น ค่ายอาสา 
ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงานนั้น บริษัทฯ ได้จัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
สถานทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง เช่น จัดให้มกี ารอบรมเกีย่ วกับการใช้โปรแกรมการทำงานด้านการผลิตใหม่ๆ เพือ่ นำมาปรับกระบวน
การผลิต ทั้งส่วนงานด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจด้านวิทยุโทรทัศน์ อบรมพัฒนาศักยภาพของนักข่าวสายต่างๆ ในการใช้
งานอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ประกอบในการทำงาน การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและการพัฒนาสื่อที่เกี่ยวข้อง
กับ Social Media และ New Media ทุกประเภท รวมถึงการกลับมามุ่งเน้นคุณภาพพื้นฐานในการทำงานในฐานะ
มวลชนที่ดี
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตถึงฝ่ายบริหารได้หลายช่องทาง ได้แก่ ผ่านตัวแทนของพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการลูกจ้างตามที่
กฎหมายกำหนด ซึ่งประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือน แสดงความคิดเห็น หรือตั้งคำถามผ่าน intranet
ภายในองค์กร หรือเสนอความเห็นโดยตรงถึงผู้บริหารผ่านทาง e-mail ซึ่งพนักงานสามารถทราบได้จาก intranet ของ
บริษัทฯ  
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การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพของบุคคลากร
ในองค์กร ตลอดจนนโยบายการสืบทอดตำแหน่งงาน บริษัทฯ จึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ เข้ามา
ศึกษาและเริ่มนำหลักการเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

อีกทั้งตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (IFRS) เรื่องค่าตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2554
บริษัทฯ จึงได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญทางสถิติในการคำนวณผลตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ และได้บันทึกรับรู้รายการ
ดังกล่าวในงบการเงินประจำปี 2554 แล้ว เพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงาน เมื่อต้องออกจากงานหรือ
เกษียณอายุจากการทำงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ซึ่งเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
จะมาจากเงินที่พนักงานจ่ายสะสม เงินของบริษัทฯ ที่จ่ายสมทบ และผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินดังกล่าว
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจว่าจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพต่อ
ปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และพนักงานจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะ
ทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ
ในปี ที่ ผ่ า นมา ไม่ มี ข้ อ พิ พ าทฟ้ อ งร้ อ งระหว่ า งบริ ษั ท ฯ และพนั ก งาน และได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
สหภาพแรงงานในการช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร

3. จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ทางการค้า
บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า
70
โดยพึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนของ
ธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และจะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม
รวมทั้งการสร้างพันธมิตรทางการค้า
นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้การค้าและสถาบัน
การเงิน
4. จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ   มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมใน
ฐานะที่เป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทย รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้คนในสังคม บริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคม (รายละเอียดตามข้อมูลในรายงานประจำปี (56-2) หัวข้อกิจกรรมเพื่อ
สังคม)
นอกจากนี้ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ ถึง
ประธานกรรมการ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการอิสระ ได้ทาง website : www.nine.co.th หรือ
ทางไปรษณีย์มายังที่อยู่บริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่
1858/123-124 ชั้น 29 ถนนบางนา - ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

70
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่
มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและ
เชื่อถือได้
บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ให้
กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ และสำเนาให้เลขานุการบริษัทเก็บรักษา เลขานุการบริษัทจะดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารรายงานข้อมูล
ปัจจุบันของตนอย่างน้อยปีละครั้ง ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อรวบรวมส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์  
รายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง  
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและหรือข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ จึงได้ออก
นโยบาย “การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ” กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ
ต้องรักษาข้อมูลภายในกลุม่ บริษทั ฯ เป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนัน้ เป็นไปเพือ่ ผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ห้าม ขาย ซื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของ
กลุ่มบริษัทฯ และ/หรือการเข้าทำรายการใดๆ โดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ ในทางที่
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม 
71
ในรายงานประจำปี 2555 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร
2. รายชื่อกรรมการ พร้อมประวัติการทำงาน การศึกษา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน การถือหุ้นในบริษัทฯ  
3. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
4. ปัจจัยความเสี่ยง 
5. รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย
7. ค่าตอบแทนกรรมการและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมกรรมการ
8. การทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและประวัติการอบรมของกรรมการ 
9. การทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ
10. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
11. ค่าตอบแทนการทำหน้าที่กรรมการ และการทำหน้าที่อื่นให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
12. รายงานการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
13. รายการความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินที่มีเนื้อหาตามที่กำหนด
ซึ่งมีประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงนามรับรอง
71

รายงานประจำปี ๒๕๕๕

ANNUAL REPORT 2 012

14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผู้บริหาร 
15. รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานบัญชี
16. งบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ในเว็บไซต์ www.nine.co.th
1.  บทบาทอำนาจหน้าที่ของกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2.  รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
3.  จรรยาบรรณทางธุรกิจ
4.  นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ  
5.  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
6.  งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 
7.  รายงานประจำปี
8.  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
9.  นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10. นโยบายการควบคุมภายใน 

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม ตอบคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ และการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักลงทุนตามที่ส่งคำถามผ่านทาง
72 เว็บไซต์ของบริษทั ฯ หรือโทรศัพท์ หรือช่องทางอืน่ ๆ บริษทั ฯ ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ขอ้ มูลทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ
โดยการพบปะนักลงทุนในงาน Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดขึ้นเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี
2555 บริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนจำนวน 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555, วันที่ 7 มิถุนายน
2555, วันที่ 3 กันยายน 2555 และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. และ กลต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการช่วยเหลือ
ประธานกรรมการ ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษทั ฯ
ทุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ตลอดจน
มีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ
บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่นำเสนอ
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชนที่ประกอบธุรกิจนั้น
พึงกระทำในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้งมีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการ
ประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วน 
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การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ในปี 2555 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน เป็นกรรมการ
อิสระจำนวน 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 1 คน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
จำนวน 5 คน บริษัทฯ มีคณะกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน
กรรมการอิสระจำนวน 3 คนนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการแล้ว และเป็นไปตามข้อกำหนดในปี 2551 ของสำนักงาน กลต. กรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 คน
ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 2  คน   
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้อำนวยการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและกำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตาม
กฎหมายและอยู่บนจริยธรรมทางธุรกิจที่คณะกรรมการกำหนด 

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทุกปี บริษัทฯ สามารถ
แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้ โดยบริษัทฯ มิได้มีข้อ 73
กำหนดเรื่องจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการไว้ตามข้อกำหนดของสำนักงาน กลต.  
และมีนโยบายให้กรรมการผู้อำนวยการของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5
บริษัท กรรมการของบริษัทฯ จะไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งทางธุรกิจกับบริษัทฯ  
และเปิดเผยรายชื่อ ประเภทธุรกิจ และตำแหน่งที่กรรมการของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งไว้ในทะเบียนประวัติกรรมการ
ในปี 2555 ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นยกเว้นบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม และ
ให้รายงานการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน 56-1 
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 โดย
มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และทำหน้าที่สรุปสาระสำคัญ
เกีย่ วกับแนวปฏิบตั ิ และข้อบังคับทีป่ รับปรุงใหม่ของสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงสรุปสาระสำคัญของ
กฎหมายที่เพิ่งตราขึ้นใหม่ ที่คณะกรรมการต้องทราบในการทำหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการรับทราบ
เป็นผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับ
ฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ  
ได้แก่ แผนธุรกิจ งบประมาณการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่กรรมการผู้อำนวยการเป็น
ผู้นำเสนอ รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ 
73
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คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดยกำหนดคุณสมบัติและ
ขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการไม่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย และกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการชุดย่อย 
เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ มี
ความเข้าใจในวัฒนธรรม และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี คณะกรรมการจึงไม่ได้แต่งตั้ง
กรรมการชุดย่อยขึ้นมาทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้ง
คณะจะร่วมกันเสนอชื่อ และพิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสมของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง และมอบให้ประธาน
กรรมการเป็นผูเ้ สนอรายชือ่ บุคคลทีส่ มควรเป็นกรรมการต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ จึงมัน่ ใจได้ในความโปร่งใส ปราศจาก
การครอบงำของฝ่ายบริหาร 
ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียวคือคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเกี่ยวกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ห้ามกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง
74 ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หากมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวคณะกรรมการจะ
ดูแลให้การทำรายการนั้นมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือนกับการทำ
รายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการ
พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด สำหรับรายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในปี 2555 ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะ
กรรมการบริษัทฯ รับทราบแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 และบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการ 

คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว
การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและมีการ
ประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็นโดยมีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระการติดตามผลการ
ดำเนินงานเป็นประจำ ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมตามวาระที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันของ
ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านทราบ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม หาก
กรรมการท่านใดต้องการเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมหรือประสงค์ให้ฝ่ายบริหารรายงานความคืบหน้าเรื่องใด
เรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท 
74

     กรรมการ
   ตำแหน่ง
			
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
นางเกษรี กาญจนะวนิชย์
นายศิวะพร ชมสุวรรณ
นายเสริมสิน สมะลาภา
นางสาวมัธยา โอสถานนท์
นายพนา  จันทรวิโรจน์
นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
นายกรีธา มติธนวิรุฬห์
นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด
2555
2554
5/8
8/8
4/8
6/8
7/8
7/8
7/8
8/8
8/8

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

รายงานประจำปี ๒๕๕๕

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละคนในปี 2555 และ ปี 2554 สรุปได้ดังนี้
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โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุก
ท่านสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อป้องกันข้อมูลทางการเงิน
ของบริษัทฯ รั่วไหลโดยไม่มีเจตนา จึงให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการประชุม เดือนใดที่
ไม่มีการประชุมก็ไม่ต้องรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการพบปะหรือติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในการบริหารโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วยกันเป็นประจำ หากมีประเด็นที่เป็นข้อ
สังเกตห่วงใย ก็จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนั้นต่อฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
ในปี 2555  มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 8 ครั้ง และบริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกรายงานการ
ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอย่างครบถ้วน จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ  พร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

75

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2555 มีมติแต่งตั้ง นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น เป็นประธานกรรมการ
แทน นายธนะชัย สันติชัยกูล และมีมติแต่งตั้ง นายศิวะพร ชมสุวรรณ เป็นกรรมการผู้อำนวยการ

75

ในปี 2554 และ ปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และ 4 ครั้ง ตามลำดับ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมดังรายละเอียดต่อไปนี้
     กรรมการ

รายงานประจำปี ๒๕๕๕
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1. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
2. นายกรีธา มติธนวิรุฬห์
3. นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร

    ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด
ปี 2555
ปี 2554
4/4
4/4
4/4

4/4
4/4
4/4

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองทั้งคณะเป็นประจำทุกปี สำหรับปี
2555 ได้ทำการประเมินผลในช่วงเดือนธันวาคม โดยใช้แบบการประเมินแบบใหม่ตามแบบประเมินของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ พร้อมรับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรม สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุม
76 ผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น 
สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการดำเนินงานของกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไป
ตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงาน
ของผู้บริหารแต่ละคน คณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการผู้อำนวยการ และมอบหมายให้
ประธานกรรมการแจ้งหลักเกณฑ์และผลการประเมินต่อกรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ
การประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงตามที่กรรมการผู้อำนวยการเสนอ คณะกรรมการได้มอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง

76

จำนวนค่าตอบแทนในปี 2555 และ 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้
กรรมการ / ตำแหน่ง

ค่าตอบแทนปี 2556 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม อื่นๆ

รวม

ค่าตอบแทนปี 2555
ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม อื่นๆ

รวม

400,000.-

-

- 400,000.- 400,000.-

-

- 400,000.-

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร:
- นายเสริมสิน สมะลาภา
- นางเกษรี กาญจนะวณิชย์
- นางสาวมัธยา โอสถานนท์
- นายพนา จันทรวิโรจน์

200,000.200,000.200,000.200,000.-

-

-

200,000.200,000.200,000.200,000.-

-

-

ประธานกรรมการตรวจสอบ: 
- นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร 400,000.-

-

- 400,000.- 400,000.-

-

- 400,000.-		

กรรมการตรวจสอบ: 
- นายกรีธา มติธนวิรุฬห์
- นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร 300,000.- นางสาวศันธยา กิตติโกวิท 300,000.-

-

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

-

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร:
- นายศิวะพร ชมสุวรรณ

- 300,000.- 300,000.77

-

- 200,000.- 200,000.-

-

- 200,000.-

รวม

200,000.-

200,000.200,000.200,000.200,000.-

รายงานประจำปี ๒๕๕๕

200,000.200,000.200,000.200,000.-
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ประธานกรรมการ:
- นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น

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

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศน์เบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการดำเนิน
ธุรกิจ ประวัติและความเป็นมาของบริษัทฯ ที่ตั้งสำนักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับคำชี้แจงจากกรรมการ
ผู้อำนวยการและเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน
พร้อมเอกสารประกอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ได้ให้ความสำคัญต่อการเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (รายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน)
บริษัทฯ มีนโยบายให้ความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แก่ กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ เลขานุการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการฝึกอบรมและสัมมนากับสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหน่วยงานอื่นๆ เช่น สัมมนาเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ และพระราช
บัญญัติกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เป็นต้น
77

แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจากพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ความเจริญเติบโตที่
ยั่งยืนของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อส่งต่อภารกิจ บริษัทฯ ได้รับผู้บริหารระดับสูงเข้า
มาช่วยเสริมทีม และแบ่งความรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการกระจายการบริหารงานของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพให้กับผู้บริหารระดับรอง ซึ่งเป็นแผนรองรับการสืบทอดงานของบริษัทฯ
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนฯ ใน
การกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดทำขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โปร่งใส
เปิดเผยอย่างเพียงพอ ที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ
รายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป
รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ
ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ประโยชน์สูงสุด การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
รอบคอบระมัดระวังในการจัดทำงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มี
78 การรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใสถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้มีความเพียงพอของ
ระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลของบริษัทฯ ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ร่วมประชุมพร้อมกันทุกครั้ง นอกจากนี้ยังมีวาระ
การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี วาระการประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งได้รายงานผลการตรวจ
สอบและเสนอขอความเห็นชอบเรื่องกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงได้
ประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในวาระที่เกี่ยวข้อง จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า งบการเงินประจำปี 2555 ของบริษทั มีความเหมาะสมและไม่พบรายการใดทีอ่ าจมีผลกระทบอันเป็นสาระ
สำคัญต่องบการเงิน ระบบควบคุมภายในของบริษทั มีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เป็นรายการที่เป็นธุรกิจตามปกติทั่วไป สมเหตุสมผล และไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติอยู่ในกรอบ
ของกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำหนดและกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของ
บริ ษั ท ฯ และผู้ ส อบบั ญ ชี ป ระจำปี 2555 ของบริ ษั ท ฯ เป็ น บุ ค คลที่ เ หมาะสมเพราะมี ค วามเป็ น อิ ส ระและ
มีประสบการณ์ในการสอบบัญชีมาเป็นเวลายาวนาน
78
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คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้รบั ทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครัง้ เกีย่ วกับการสอบทาน
งบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีพนักงานตรวจสอบที่มี
ประสบการณ์จำนวน 2 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวม
อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ สามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวม
ของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ
การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสม ทั้งในส่วนของ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อมูล รวมถึงระบบการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการทบทวนและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัทฯ ทันสมัยต่อเหตุการณ์และ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ไม่เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งจะนำมาซึ่งความรั่วไหลและขาดประสิทธิภาพ
จากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ซึง่ ได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้ว เมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ซึง่ ข้อสังเกตดังกล่าวไม่เป็นสาระ
สำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด และบริษัทฯ รับดำเนินการแก้ไขแล้ว ดังนี้ 
1) จัดทำเอกสารการคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อประกอบการอนุมัติอย่างเป็นทางการ   
2) คัดแยกสินค้าเก่าที่ชำรุดแล้วเป็นรายรหัสสินค้า เพื่อให้สามารถตรวจนับความครบถ้วนได้
นอกจากนี้ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งบริษัทฯ รับดำเนินการ
ดังนี้
79
1) ปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีเนื้อหาครบถ้วนและ
ทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ
2) การควบคุมให้มีรหัสผู้ใช้งานแยกเป็นรายคน และกำหนดสิทธิ์เข้าใช้ระบบงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ส่วนหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในระหว่างปี 2555 มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในบางประการ
ซึง่ บริษทั ฯ ได้มแี นวทางในการดำเนินการเพือ่ ควบคุมและเร่งรัดการปฏิบตั งิ านในเรือ่ งดังกล่าวกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
สรุปดังนี้ ควรกำหนดวิธีป้องกันหนังสือเก่าที่บริษัทฯ ขายลดไปแล้วจะกลับคืนเข้าคลัง และเน้นย้ำผู้ปฏิบัติงานคลัง
สินค้าให้ระมัดระวังในการบันทึกยอดรับ - จ่ายสินค้าให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้รายงานสินค้าคงเหลือแสดงยอดที่ถูก
ต้องตามจริง นอกจากนี้ควรกำชับผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบในเรื่องการขายสินค้าผ่านช่องทางงานสัปดาห์หนังสือ
และงานบูธ หรืออีเว้นท์ ตลอดจนสรุปผลการดำเนินงานภายในกำหนดเวลา เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดงาน
ครั้งต่อไป

79

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2555
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะของผูผ้ ลิตและจำหน่ายสิง่ พิมพ์
เพื่อการศึกษาและบันเทิงหลายประเภท ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม โดยในปี 2555 บริษัทฯ
มีการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายคือการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน ผ่านโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ดังนี้  
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โครงการ “ฟื้นความรู้สู่โรงเรียน”

80

80

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา
ของเยาวชนไทย จึงจัดทำโครงการ “ฟื้นความรู้สู่โรงเรียน” ร่วมกับองค์กรเอกชนต่างๆ ในการจัดหาสื่อการเรียนรู้ให้
กับโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งได้มีการเปิดตัวโครงการในวันที่ 23 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
โดยในงานได้รับเกียรติจากคุณวีณา อัครธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเป็นประธานในพิธี
และทำกิจกรรมมอบชุดหนังสือให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
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โครงการ “ฟื้นความรู้สู่โรงเรียน” ในปี 2555 ทำกิจกรรมร่วมกับองค์กรเอกชนต่างๆ ดังนี้

81

ทำกิจกรรมร่วมกับบริษัท อีดีเอฟ เซ้าท์อีสเอเชีย จำกัด ส่งมอบห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ “EDF
Smart Room” พร้อมหนังสือให้แก่โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

81
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ทำกิ จ กรรมร่ ว มกั บ บริ ษั ท
ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มอบ
หนังสือและสื่อการเรียนการสอนให้แก่
โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

82
ทำกิจกรรมร่วมกับบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มอบหนังสือและสื่อการเรียนการสอนแก่ห้องสมุด
ในโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดปทุมธานี 

82
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ทำกิจกรรมร่วมกับบริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด มอบหนังสือและสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนใน
จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง สิงห์บุรี เลย นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว ระยอง ตรัง และ กระบี่

83

ทำกิจกรรมร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) มอบหนังสือและสื่อการเรียนการสอนให้แก่
โรงเรียนในจังหวัดสระบุรี

83

รายงานประจำปี ๒๕๕๕
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โครงการ “มอบหนังสือ มอบปัญญา”
ปีที่ 4

84

84

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดู
เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ทำกิจกรรมร่วมกับ
บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
มอบสื่อการศึกษาและหนังสือสาระความรู้ ภายใต้
โครงการ “มอบหนังสือ มอบปัญญา” ปีที่ 4 โดยได้
มอบชุดหนังสือให้กับโรงเรียนในชุมชนต่างๆ รวมทั้ง
สิ้น 100 โรงเรียน มูลค่ากว่า 3.9 ล้านบาท โดย
มอบชุดหนังสือให้กับโรงเรียนในชุมชนของผู้ประกอบ
วิชาชีพประมงชายฝัง่ ทัว่ ประเทศ จำนวน 60 โรงเรียน
และโรงเรียนทีป่ ระสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวน 40 โรงเรียน
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบหนังสือสาระ
ความรู้และสาระบันเทิงให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
นครสวรรค์ จำนวน 178 โรงเรียน มูลค่า 4,000,000 บาท

รายงานประจำปี ๒๕๕๕

โครงการบริจาคหนังสือ

085

โครงการ “มุมห้องสมุดอาเซียน”
จากการที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมี
การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านภาษาตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อปลูกฝังพื้นฐานของการรักการ
อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจะใช้เป็นภาษากลางในการสื่อสารกับประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน บริษัทฯ จึงจัดทำโครงการ “มุมห้องสมุดอาเซียน” สำหรับเยาวชนระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา โดยการนำหนังสือสาระความรู้สองภาษา ไทย-อังกฤษ จัดทำเป็นมุมห้องสมุด
อาเซียนในห้องสมุดของโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝน เรียนรู้ ภาษาอังกฤษผ่านตัวการ์ตูนในรูป
แบบของหนังสือนิทานหรือหนังสือกิจกรรมเสริมทักษะ

85

รางวัลที่บริษัทได้รับ

รายงานประจำปี ๒๕๕๕
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รางวัลที่บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับในปี 2555

86

86

สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ : 2 รางวัล
		 • รางวัล Gold Award ประเภทหนังสือทั่วไป
จากหนังสือ “แก่นแท้ปาจื่อ : 5 โครงสร้าง“ (Bazi Profiling : The Five Structures)
เขียนโดย โจอี ยับ แปลโดย อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
จากการประกวดหนังสือของสมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก
(ASEAN Book Publishers Association : ABPA Book Awards 2011)
		 • รางวัล Silver Award ประเภทหนังสือทั่วไป
		 จากหนังสือ “แก่นแท้ปาจือ่ : 10 วันเจ้าธาตุ“ (Bazi Profiling : The Ten Day Masters)
เขียนโดย โจอี ยับ แปลโดย อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
จากการประกวดหนังสือของสมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก
(ASEAN Book Publishers Association : ABPA Book Awards 2011)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีโครงสร้างรายได้จาก
การขายและบริการ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์และบริการ ดังต่อไปนี้

ดำเนินการ
โดย

1. ธุรกิจสำนักพิมพ์
1.1 การผลิตและจำหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์
NINE
1.2 การผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์สำหรับเยาวชน NEE, NED
2. ธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจำหน่ายสิ่งพิมพ์
จากต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง ก
NINE
3. ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต N coupon
4. รายได้อื่น ข
รายได้รวม		

2555
จำนวน ร้อยละ

2554
จำนวน ร้อยละ

2553
จำนวน ร้อยละ

74.98
175.36

62.73
132.68

57.94
134.18

21.13
49.42

84.24 23.74
4.97
1.40
15.30
4.31
354.85 100.00

21.14
44.72

89.34 30.12
3.83 1.29
8.11 2.73
296.69 100.00

19.99
46.31

91.75 31.67
5.87 2.03
289.74 100.00

หมายเหตุ: ก รวมรายได้จากค่าจ้างพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าบริการจากการเป็นตัวแทนขายโฆษณาในสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ
ข รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้ค่าบริหารส่วนกลาง ค่าบริการอื่นๆ รวมทั้งรายได้จากการขายเศษซาก ดอกเบี้ยรับ
และอื่นๆ เป็นต้น

รายงานประจำปี ๒๕๕๕

รายได้จากกลุ่มธุรกิจ

ANNUAL REPORT 2 012

หน่วย  :  ล้านบาท

87

87

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2555
เรียน ผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี ๒๕๕๕
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสุธีร์ 

จินตนานฤมิตร และ นายกรีธา มติธนวิรุฬห์  เป็นกรรมการตรวจสอบ  
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันรวม 4 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาประชุม 2 - 3 ชั่วโมง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมดังกล่าวกรรมการทั้ง 

3 ท่านได้ร่วมประชุมพร้อมกันครบทุกครั้ง มีวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และผู้บริหารระดับสูงในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้

• การจัดทำงบการเงิน คณะกรรมการได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2555 ร่วม
กับผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้
นอกจากนี้ได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติในรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
88 สำนักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด  
• การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2555 ตามปัจจัย
ความเสีย่ งทีค่ าดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษทั พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ และการปรับแผนงานการตรวจสอบ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มีการติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ ในประเด็นที่มีนัยสำคัญ
กับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2555 ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทที่เป็นสาระสำคัญ
• การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับ
เลขานุการบริษัท มีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อย่างถูกต้อง
• ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 นายวิเชียร 

ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมมีความเป็นอิสระ มีความรู้และ
88

รายงานประจำปี ๒๕๕๕

• รายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทในกลุ่ม
ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยพิจารณาถึงความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความ
เหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติใน
ตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก (หากทำได้) และให้มีการเปิดเผยข้อมูลในการทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่
กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นรายการทางการค้าจริงอันเป็นธุรกิจตามปกติทั่วไป
เป็นรายการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีความโปร่งใส ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล
กิจการที่ดี
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ประสบการณ์ในการสอบบัญชีมาเป็นเวลายาวนาน สำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้แต่งตั้ง นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือนายวิเชียร 

ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
นางสาววรรณาพร   จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556

จากการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทให้
ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่งใส สุจริตและมีจริยธรรม ก่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีผลให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพ 89
เพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น
เป็นรายการจริงทางการค้า อันเป็นธุรกิจโดยปกติทวั่ ไปเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่พบรายการผิดปกติทเี่ ป็นสาระสำคัญ
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบทางราชการทีเ่ กีย่ วข้องเป็นไปโดยถูกต้อง สำหรับงบการเงินสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 ไม่มีเหตุการณ์แสดงถึงปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยสำคัญ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

(นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

89

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประจำปี 2555

รายงานประจำปี ๒๕๕๕
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนฯ 

ในการกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดทำขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
โปร่งใส เปิดเผยอย่างเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิด
ปกติ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ซึง่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทวั่ ไป
รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ
ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ประโยชน์สูงสุด การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ความรอบคอบระมัดระวังในการจัดทำงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการควบคุมร่วม
รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึง
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ย กรรมการอิ ส ระผู้ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ กำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ 

มีการรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้มีความเพียงพอของ
90 ระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลของบริษัทฯ ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของคณะ
กรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความเห็นเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานประจำปีของบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยรวม อยูใ่ นระดับทีน่ า่ พึงพอใจ
สามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท บริษัทย่อยและ
กิจการควบคุมร่วมกัน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงความเห็นว่างบการเงิน 

ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้อง ครบถ้วน เชือ่ ถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใส เพียงพอ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
ประธานกรรมการบริษัท
90

นายศิวะพร ชมสุวรรณ
กรรมการผู้อำนวยการ

สรุปฐานะการเงินรวมของบริษัท

รายงานประจำปี ๒๕๕๕
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งบการเงินรวมของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับ 

ปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ ต้นทุนทางการเงินและหนีส้ งสัยจะสูญจำนวน 34.62 ล้านบาท
หากรวมภาษีเงินได้ และต้นทุนทางการเงิน 5.13 ล้านบาท และหนี้สงสัยจะสูญ 1.28 ล้านบาท ผลประกอบการของ
ปี 2555 จะแสดงเป็นกำไร 28.21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีผลกำไร 17.48 ล้านบาท โดย
ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. รายได้จากการขายและบริการของปี 2555 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18 เมือ่ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554
เหตุผลหลักมาจาก 
• รายได้จากการจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการจำหน่าย
หนั ง สื อ พ็ อ คเก็ ต บุ๊ ค ส์ เ พิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 25 และรายได้ จ ากการจำหน่ า ยหนั ง สื อ สำหรั บ เด็ ก และ
สื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 53 นอกจากนี้ รายได้จากการจำหน่ายหนังสือการ์ตูนเพิ่มขึ้นร้อยละ 27
• รายได้จากการให้บริการลดลงร้อยละ 1 เนื่องจากรายได้จากการให้บริการการพิมพ์ลดลง ในขณะที่
รายได้จากการโฆษณาเพิ่มขึ้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554 เหตุผล
หลักมาจาก 
• ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 สอดคล้องกับรายได้จากการจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่เพิ่มขึ้น
• ต้นทุนบริการลดลงร้อยละ 3 เนื่องจาก มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และ
สอดคล้องกับรายได้จากการให้บริการที่ลดลง
• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายทางการตลาดและบุคลากร 91
เพิ่มขึ้นเพื่อให้รองรับกับการขยายตัวทางธุรกิจ
กล่าวโดยสรุป
ผลการดำเนินงานสำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุม่ บริษทั มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ ต้นทุนทางการเงิน
และหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 34.62 ล้านบาท หากรวมภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงิน 5.13 ล้านบาท และหนี้สงสัย
จะสูญ 1.28 ล้านบาท ผลประกอบการของปี 2555 จะแสดงกำไร 28.21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ซึ่งมีผลกำไร 17.48 ล้านบาท

91

บริษทั เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

บริษทั เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2555

2554

2555

2554

(บาท)
สินทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

6,798,586

29,446,389

4,567,933

26,456,273

ลูกหนี้การค้า

6

120,370,755

103,097,700

40,837,763

48,259,278

8,220,896

9,748,928

4,057,250

6,685,714

16,165,869

32,283,573

27,452,791

3,000,000

3,000,000

รายได้คา้ งรับ
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4

15,495,824

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4

-

สิ นค้าคงเหลือ

7

119,083,000

94,304,540

36,184,199

32,347,746

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

8

28,091,520

9,276,205

21,771,346

3,330,907

298,060,581

262,039,631

142,702,064

147,532,709

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

-

สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

9

-

-

25,613,652

26,363,652

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน

10

-

-

25,046,060

25,046,060

อุปกรณ์

11

6,692,063

4,541,033

4,469,550

1,571,069

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

12

43,402,928

38,981,370

14,382,555

11,336,954

13, 14

2,535,695

2,500,000

-

-

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2,549,646

706,246

1,966,927

292,912

รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

55,180,332

46,728,649

71,478,744

64,610,647

353,240,913

308,768,280

214,180,808

212,143,356

เงินฝากที่มีขอ้ จํากัดในการใช้

รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
3

บริษทั เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุ

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม

2554

2555

2554

(บาท)
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

14

11,129,998

3,103,985

1,275,882

-

เจ้าหนี้การค้า

15

130,669,330

86,136,840

57,756,832

47,084,083

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4

9,762,738

5,745,506

8,594,041

4,984,425

14

4,604,010

5,016,553

-

-

4

20,039,400

26,285,864

6,621,346

9,211,143

1,309,931

5,641,467

-

3,640,456

5,270,522

14,228,544

4,418,737

6,409,985

182,785,929

146,158,759

78,666,838

71,330,092

ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

16

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

14

-

4,610,680

-

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

17

2,572,261

6,014,341

877,996

4,542,267

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

439,365

-

95,325

-

รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน

3,011,626

10,625,021

973,321

4,542,267

185,797,555

156,783,780

79,640,159

75,872,359

ทุนจดทะเบียน

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

ทุนที่ออกและชําระแล้ว

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

18

18,352,106

18,352,106

18,352,106

18,352,106

19

8,500,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000

55,590,151

40,131,721

22,688,543

24,418,891

รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

167,442,257

151,983,827

134,540,649

136,270,997

1,101

673

-

-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

167,443,358

151,984,500

134,540,649

136,270,997

รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

353,240,913

308,768,280

214,180,808

212,143,356

รวมหนี้สิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม

18

จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

4

บริษทั เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2555

2554

2555

2554

(บาท)
รายได้

4

รายได้จากการขายสิ นค้า

242,257,935

190,452,440

79,146,234

65,076,590

รายได้จากการให้บริ การ

97,291,157

98,125,250

93,138,946

88,612,437

รายได้จากการลงทุน

21

2,466,653

2,411,495

551,808

940,686

รายได้อื่น

22

12,835,958

5,699,628

8,419,274

6,044,006

354,851,703

296,688,813

181,256,262

160,673,719

4

235,567,920

200,966,596

109,295,682

95,101,954

ค่าใช้จ่ายในการขาย

4, 23

32,866,669

15,280,571

27,388,675

8,493,914

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

4, 24

42,930,117

45,305,584

25,281,659

25,922,718

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

25

10,145,158

8,724,222

6,391,465

3,358,378

2,086,112

1,683,338

643,304

488,903

323,595,976

271,960,311

169,000,785

133,365,867

31,255,727

24,728,502

12,255,477

27,307,852

(3,046,869)

(7,248,861)

(1,235,825)

(7,248,861)

28,208,858

17,479,641

11,019,652

20,058,991

-

-

-

-

28,208,858

17,479,641

11,019,652

20,058,991

28,208,430

17,479,585

11,019,652

20,058,991

428

56

-

-

28,208,858

17,479,641

11,019,652

20,058,991

รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ

ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

27

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสํ าหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
5

บริษทั เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2555

2554

2555

2554

11,019,652

20,058,991

-

-

(บาท)
การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

28,208,430

17,479,585

428

56

28,208,858

17,479,641

11,019,652

20,058,991

0.33

0.21

0.13

0.24

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
กําไรสะสม
ส่ วนของ
ทุนเรื อนหุ ้น
รวมส่ วนของ ส่ วนได้เสี ย
ที่ออกและ
ส่ วนเกิน
ทุนสํารอง
ผูถ้ ือหุ ้น
ที่ไม่มีอาํ นาจ
หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร ของบริ ษทั
ควบคุม
(บาท)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
รายการกับผู้ถอื หุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปั นผลจ่ายให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
29
รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
รวมรายการกับผู้ถอื หุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

85,000,000

18,352,106

8,500,000

26,902,136

138,754,242

-

-

-

-4,250,000
(4,250,000)
(4,250,000)

-4,250,000
(4,250,000)
(4,250,000)

85,000,000

18,352,106

8,500,000

17,479,585
40,131,721

17,479,585
151,983,827

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
7

617

-

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

138,754,859

-4,250,000
(4,250,000)
(4,250,000)
56
673

17,479,641
151,984,500

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
กําไรสะสม
ส่ วนของ
ทุนเรื อนหุ ้น
รวมส่ วนของ ส่ วนได้เสี ย
ที่ออกและ
ส่ วนเกิน
ทุนสํารอง
ผูถ้ ือหุ ้น
ที่ไม่มีอาํ นาจ
หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร ของบริ ษทั
ควบคุม
(บาท)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
รายการกับผู้ถอื หุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปั นผลจ่ายให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
29
รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
รวมรายการกับผู้ถอื หุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

85,000,000

18,352,106

8,500,000

40,131,721

151,983,827

-

-

-

-12,750,000
-12,750,000
-12,750,000

-12,750,000
-12,750,000
-12,750,000

-

-12,750,000
-12,750,000
-12,750,000

85,000,000

18,352,106

8,500,000

28,208,430
55,590,151

28,208,430
167,442,257

428
1,101

28,208,858
167,443,358

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
8

673

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

151,984,500

บริษัท เนชั่ น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลจ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมเงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

29

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

ยังไม่ได้
จัดสรร

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

85,000,000

18,352,106

8,500,000

8,609,900

120,462,006

-

-

-

-4,250,000
-4,250,000
-4,250,000

-4,250,000
-4,250,000
-4,250,000

85,000,000

18,352,106

8,500,000

20,058,991
24,418,891

20,058,991
136,270,997

บริษัท เนชั่ น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลจ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมเงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

29

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

ยังไม่ได้
จัดสรร

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

85,000,000

18,352,106

8,500,000

24,418,891

136,270,997

-

-

-

-12,750,000
-12,750,000
-12,750,000

-12,750,000
-12,750,000
-12,750,000

85,000,000

18,352,106

8,500,000

11,019,652
22,688,543

11,019,652
134,540,649

บริษทั เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2555
2554
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรั บปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายได้จากการลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

28,208,858

17,479,641

11,019,652

20,058,991

1,892,614
28,619,213
(2,466,653)
2,451,873
2,086,112
1,278,949
(11,427,121)
216,316
918,143
3,046,869
54,825,173

1,535,964
21,365,940
(2,411,495)
679,164
1,683,338
592,799
(7,078,829)
7,248,861
41,095,383

934,950
8,127,310
(551,808)
2,254,226
643,304
20,878
(1,684,715)
160,274
1,235,825
22,159,896

574,081
5,156,450
(940,686)
501,465
488,903
5,942
1,998,022
7,248,861
35,092,029

(18,552,004)
1,528,032
1,257,283
(13,351,339)
(18,815,315)
(35,695)
(1,843,400)
44,532,490
4,017,232
(6,246,464)
(8,958,022)
(6,481,191)
439,365
32,316,145
(7,378,405)
24,937,740

(12,605,059)
1,465,968
(3,409,523)
(18,437,825)
105,656
1,273,486
(76,619)
9,952,799
(690,804)
2,981,978
572,443
22,227,883
(7,582,278)
14,645,605

7,400,637
2,628,464
(4,268,088)
(2,151,738)
(18,440,439)
(1,674,015)
10,672,749
3,609,616
(2,589,797)
(1,991,248)
(6,481,191)
95,325
8,970,171
(4,876,281)
4,093,890

(15,605,095)
2,869,120
(5,845,876)
(15,417,449)
3,367,862
(2,057,092)
357,113
2,537,366
(1,855,379)
3,442,599
(6,926,810)
-3,484,211

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2555

2554

2555

2554

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย

2,466,653

2,411,495

551,808

-

-

-

(3,000,000)

ซื้ออุปกรณ์

(4,779,974)

(1,142,274)

(4,317,305)

(454,166)

ขายอุปกรณ์

520,014

-

323,600

-

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(33,958,914)

(32,919,083)

(11,172,911)

940,686

(7,744,803)

เงินจ่ายจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

-

(250,000)

-

เงินรับจากการจําหน่ายบริ ษทั ย่อย

-

-

1,000,000

-

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

-35,752,221

-31,649,862

-13,864,808

-10,258,283

(2,086,112)

(1,683,338)

(643,304)

(488,903)

(12,750,000)

(4,250,000)

(12,750,000)

(4,250,000)

8,026,013

(1,627,735)

1,275,882

-

-

12,499,600

-

-

ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(5,023,223)

(10,148,863)

-

-

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

-11,833,322

-5,210,336

-12,117,422

-4,738,903

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ

-22,647,803

-22,214,593

-21,888,340

-18,481,397

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

29,446,389

51,660,982

26,456,273

44,937,670

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

6,798,586

29,446,389

4,567,933

26,456,273

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล 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

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินฝากที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
สํารอง
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
รายได้จากการลงทุน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
เงินปันผล
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ

สารบัญ

30
31
32
33

เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
1

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 1858/123-124 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 78.46) ซึ่ งเป็ นนิติบุคคล
ที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจหลักเกี่ยวกับการเป็ นผูน้ าํ เข้า ผลิต และจําหน่ ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ของในประเทศและต่างประเทศ
ผลิตรายการโทรทัศน์ และให้บริ การโฆษณาผ่านสื่ อโทรทัศน์ สื่ อดิจิตอล และการบริ หารลิขสิ ทธิ์ รายละเอียด
ของบริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดงั นี้

ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด สิ่ งพิมพ์
บริ ษทั เนชัน่ คิดส์ จํากัด
ผลิ ต รายการโทรทัศ น์
และให้บริ การโฆษณา
ผ่านสื่ อโทรทัศน์
บริ ษทั เอ็นคูปอง จํากัด
จําหน่ายสิ นค้าและ
บริ การทางอินเตอร์เน็ต
กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์
สิ่ งพิมพ์
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
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ประเทศ
ทีก่ จิ การจัดตั้ง

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2555
2554

ประเทศไทย
ประเทศไทย

99.99
99.99

99.99
-

ประเทศไทย

-

99.98

ประเทศไทย

49.99

49.99

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบตั ิ
งบการเงิ นนี้ จัดทําขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดย
สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ฯ (“สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ”) กฎระเบี ย บและประกาศคณะกรรมการกํา กั บ หลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่ งมี
ผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สาํ หรับการ
จัดทํางบการเงิ นนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ออกและปรั บปรุ ง ใหม่ ดัง กล่ า วได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 33
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม
(ค) สกุลเงินทีน่ ําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
(ง)

การประมาณการและใช้ วจิ ารณญาณ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อ สมมติ ฐ านหลายประการ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ การกํา หนดนโยบายการบัญชี แ ละการรายงานจํา นวนเงิ น
ที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สาํ คัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบ
สําคัญต่อการรับรู ้จาํ นวนเงินในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17
3

การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาํ เสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงิ นของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และกิ จการที่ควบคุมร่ วมกัน (รวมกันเรี ยกว่า
“กลุ่มบริ ษทั ”)
บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมทั้ง
ทางตรงหรื อทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่ งประโยชน์
จากกิจกรรมของบริ ษทั ย่อย งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึง
วันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
นโยบายการบัญชี ของบริ ษทั ย่อยได้ถูกเปลี่ ยนตามความจําเป็ นเพื่อให้เป็ นนโยบายเดี ยวกันกับของกลุ่ มบริ ษทั
ผลขาดทุนในบริ ษทั ย่อยจะต้องถูกปั นส่ วนไปยังส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมแม้ว่าการปั นส่ วนดังกล่าวจะทําให้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
กิ จการที่ ควบคุมร่ วมกัน เป็ นกิ จการที่กลุ่ มบริ ษทั มี ส่วนร่ วมในการควบคุ มกิ จกรรมเชิ งเศรษฐกิ จตามที่ ตกลงไว้
ในสั ญ ญา และได้รั บ ความเห็ น ชอบเป็ นเอกฉัน ท์ใ นการตัด สิ น ใจเชิ ง กลยุท ธ์ ท างการเงิ น และการดํา เนิ น งาน
งบการเงินรวมได้รวมสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้และค่าใช้จ่าย แต่ละรายการของกิ จการที่ควบคุมร่ วมกันเฉพาะ
สัดส่ วนของกลุ่ มบริ ษทั ซึ่ งรวมกับรายการที่ คล้ายคลึ งกัน โดยใช้เกณฑ์รวมแต่ ละบรรทัดของกิ จการที่ ควบคุ ม
ร่ วมกัน นับแต่วนั ที่มีการร่ วมควบคุมจนถึงวันที่การร่ วมควบคุมสิ้ นสุ ดลง
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การสูญเสี ยอํานาจควบคุม
เมื่อมีการสู ญเสี ยอํานาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินในบริ ษทั ย่อย ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมและส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กําไรหรื อขาดทุนที่เกิ ดขึ้นจากการ
สู ญเสี ยอํานาจควบคุ มในบริ ษทั ย่อยรั บรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิ มที่ ยงั คงเหลื ออยู่ให้
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยอํานาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเป็ นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
หรื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินเผือ่ ขาย ขึ้นอยูก่ บั ระดับของอิทธิพลที่คงเหลืออยู่
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรี ยก และเงินลงทุน
ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่ งจะต้องชําระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่ วนหนึ่ งของกิจกรรม
จัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ง)

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมิ นโดยการวิเคราะห์ ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์ เกี่ ยวกับการชําระหนี้
ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ

(จ) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ ยถ่ วงนํ้าหนัก ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ ซ้ื อ ต้นทุนในการ
ดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยูใ่ นสถานที่และสภาพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ป ต้นทุนสิ นค้ารวม
การปันส่ วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หัก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ ํา เป็ น
โดยประมาณในการขาย
กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลงสําหรับสิ นค้าที่เสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัยและค้างนาน
(ฉ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิ จการที่ควบคุมร่ วมกัน ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชี โดยใช้วิธี
ราคาทุน ส่ วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันในงบการเงินรวมใช้วิธีรวมตามสัดส่ วน
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ช) อุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
อุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาสิ นทรั พย์เพื่อ ให้สินทรั พย์น้ ันอยู่ในสภาพที่ พร้ อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน
การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์
ส่ วนประกอบของรายการอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันจะบันทึกแต่ละส่ วนประกอบที่มี
นัยสําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ ายกับมูลค่า
ตามบัญชีของอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุน
ของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นใน
การซ่อมบํารุ งอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อต้นทุน
ในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ
ของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์ที่เช่า
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5 ปี
5 ปี
5 ปี
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการติดตั้ง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรั พย์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ น
รอบปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ซ) สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจํานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ า ตัด จํา หน่ า ยรั บรู ้ ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น โดยวิ ธี เ ส้ น ตรงซึ่ งโดยส่ ว นใหญ่ จ ะสะท้อ นรู ป แบบที่ ค าดว่ า จะได้รั บ
ประโยชน์ในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยเริ่ ม
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สาํ หรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟท์แวร์
ค่าลิขสิ ทธิ์หนังสื อ

5 ปี
พิจารณาจากจํานวนเงินตัดจําหน่ ายที่สูงกว่าระหว่างวิธีเส้นตรง
ภายในระยะเวลาสามปี และการคํา นวณตามจํา นวนเล่ ม ของ
หนังสื อที่พิมพ์และจําหน่ายได้ภายใต้สญ
ั ญาลิขสิ ทธิ์นั้น ๆ

วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ฌ) การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่า มีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ ทราบแน่ นอน หรื อ ยังไม่ พร้ อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นทุ กปี ในช่ วงเวลา
เดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ เมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงินสดสู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ ง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ม่ ใ ช่ สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น อื่ น ๆ ที่ เ คยรั บรู ้ ใ นงวดก่ อ นจะถู ก ประเมิ น
ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
เพียงเท่ าที่ มูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ไม่ เกิ น กว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่ าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่ าย
เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ญ) หนี้สินทีม่ ีภาระดอกเบีย้
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่ มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ฎ) เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(ฏ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงินเป็ นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่ งกิ จการจ่ายสมทบเป็ นจํานวนเงิ นที่
แน่ นอนไปอีกกิ จการหนึ่ งแยกต่างหาก (กองทุนสํารองเลี้ยงชี พ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระ
ผูกพันโดยอนุ มานที่ จะต้องจ่ ายสมทบเพิ่มเติ ม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถูกรั บรู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาํ หนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนื อจากโครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันสุ ทธิของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในปั จจุบนั และในงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคํานวณนั้นจัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ กาํ ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทั้งหมดที่เกิ ดขึ้นในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู ้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อ
พนักงานทํางานให้
หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชําระสําหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้นหรื อผลประโยชน์อื่น หากกลุ่ม
บริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่พนักงานได้ทาํ งาน
ให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ฐ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรั บรู ้ ก็ต่อเมื่ อกลุ่ มบริ ษทั มี ภาระหนี้ สินตามกฎหมายที่ เกิ ดขึ้ นในปั จจุ บนั หรื อที่ ก่อตัวขึ้ น
อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่าย
ไปเพื่อชําระภาระหนี้ สินดังกล่ าว ประมาณการหนี้ สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงิ นสดที่ จะจ่ ายในอนาคต
โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึ งถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั
ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้ สิน ประมาณการหนี้ สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่ องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู ้เป็ น
ต้นทุนทางการเงิน
(ฑ) รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุ ทธิจากส่ วนลดการค้า
การขายสิ นค้ าและให้ บริ การ
รายได้รับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่มีนัยสําคัญ
ไปให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้ รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรื อมี
ความไม่แน่ นอนที่มีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การนั้น ไม่อาจวัด
มูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืน
สิ นค้า รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อมีการให้บริ การ
การลงทุน
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยเงินปันผลและดอกเบี้ยรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปันผล
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
(ฒ) ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น
(ณ) สัญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
การจําแนกประเภทสัญญาเช่ า
ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง กลุ่ มบริ ษทั จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่ าหรื อมีสัญญาเช่ าเป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยูก่ บั
การใช้สินทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนําไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริ ษทั
มีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง หรื อ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่ วนที่
เป็ นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ จะรับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินในจํานวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้ สินจะลดลงตามจํานวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงิน
ตามนัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั
(ด) ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้จากกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ซึ่ งได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่าย
ชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปี ที่ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อน ๆ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ต้องคํานึ งถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่
ไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชําระ กลุ่มบริ ษทั เชื่อว่าได้ต้ งั ภาษีเงินได้
ค้างจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึ ง
การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดี ต การประเมินนี้ อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและ
ข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้กลุ่ม
บริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้
ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
(ต) กําไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสําหรับหุ ้นสามัญ กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรื อ
ขาดทุนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของกลุ่มบริ ษทั ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายระหว่างปี
4

บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เพื่อ วัตถุ ประสงค์ในการจัด ทํางบการเงิ น บุ คคลหรื อกิ จการเป็ นบุ คคลหรื อกิ จ การที่ เกี่ ยวข้องกันกับกลุ่ ม บริ ษ ทั
หากกลุ่ ม บริ ษ ทั มี อ าํ นาจควบคุ ม หรื อ ควบคุ ม ร่ ว มกัน ทั้ง ทางตรงและทางอ้อ มหรื อ มี อิ ทธิ พ ลอย่า งมี ส าระสํา คัญ
ต่อ บุ คคลหรื อ กิ จการในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกลุ่ มบริ ษทั อยู่ภายใต้
การควบคุมเดี ยวกันหรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญเดี ยวกันกับบุคคลหรื อกิ จการนั้น การเกี่ ยวข้องกันนี้
อาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อยและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้

ชื่อกิจการ
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง
/สั ญชาติ
ลักษณะความสั มพันธ์
ไทย
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ ถือหุ ้นบริ ษทั ร้ อยละ 78.46 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
ไทย
เป็ นบริ ษัท ย่ อ ย บริ ษัท ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ชื่อกิจการ
บริ ษทั เนชัน่ คิดส์ จํากัด

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง
/สั ญชาติ
ไทย

บริ ษทั เอ็นคูปอง จํากัด

ไทย

บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)

ไทย

บริ ษทั คมชัดลึก มีเดีย จํากัด

ไทย

บริ ษทั เอ็นเอ็มแอล จํากัด

ไทย

บริ ษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด

ไทย

บริ ษทั กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด

ไทย

บริ ษทั เนชัน่ ยู จํากัด

ไทย

บริ ษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

ไทย

บริ ษทั เนชัน่ พริ้ นติ้ง เซอร์วิส จํากัด

ไทย

ไทย
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ลักษณะความสั มพันธ์
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถื อหุ ้นร้ อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 99.98
และมีกรรมการร่ วมกัน (เลิกกิจการและเสร็ จสิ้ น
การชําระบัญชีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555)
เป็ นกิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ วมกั น บริ ษั ท ถื อ หุ ้ น
ร้อยละ 49.99 และมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษัท ที่ บ ริ ษัท ใหญ่ ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 61.10
ในปี 2555 และร้อยละ 61.99 ในปี 2554 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุ น้ ร้อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุ น้ ร้อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุ น้ ร้อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุ ้นร้อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษ ัท ที่ บ ริษัท ใหญ่ ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 90 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุ น้ ร้อยละ 84.50 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)
จํากัด ถื อหุ ้นร้ อยละ 99.99 และมี กรรมการ
ร่ วมกัน (เลิ กกิ จการและเสร็ จสิ้ นการชําระบัญชี
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555)

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

ชื่อกิจการ
มหาวิทยาลัยเนชัน่
บริ ษทั โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่
เซอร์วิส จํากัด
เอ็กมอนท์ อินเตอร์เนชัน่ แนล โฮลดิ้ง
เอ/เอส

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง
/สั ญชาติ
ไทย
ไทย
เดนมาร์ค

ลักษณะความสั มพันธ์
เป็ นมหาวิทยาลัยที่บริ ษทั เนชัน่ ยู จํากัด รับโอน
ใบอนุญาต
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ถือหุ ้นร้ อยละ 45 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นผู ้ ถื อหุ ้ น ของบริ ษั ท เนชั่ น เอ็ ก มอนท์
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด ถือหุน้ ร้อยละ 49

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ ดังต่อไปนี้
รายการ
ขายสิ นค้าและการให้บริ การ
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กยู้ มื
รายได้อื่น
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาซื้อขายทางการค้าปกติตามราคาตลาดทัว่ ไป
อัตราซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องสถาบันการเงิน
ตามอัตราที่ตกลงร่ วมกันซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด
ตามอัตราที่ตกลงร่ วมกันซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด
ตามอัตราที่ตกลงร่ วมกัน

รายการที่สาํ คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

งบการเงินรวม
2555
2554

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

(พันบาท)
บริษทั ใหญ่
ขายสิ นค้าและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

9,788
16,833
7,033
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12,583
16,970
7,093

6,112
14,705
6,118

7,776
15,161
6,563

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวม
2555
2554

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)

บริษทั ย่ อย
ขายสิ นค้าและการให้บริ การ
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กยู้ มื
รายได้อื่น

-

-

2
214
1,157

32
177
836

กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
ขายสิ นค้าและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กยู้ มื
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

75,095
2,144
2,077
2,051
2,960

53,624
1,309
1,360
1,812
2,065

2,667
4,289
4,101
2,020

238
2,626
1,450
1,647

กิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้าและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

6,072
115,254
7,147

4,703
106,111
3,459

5,700
50,089
3,891

4,672
56,375
620

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
ลูกหนี้การค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)

บริษทั ใหญ่
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เอ็นคูปอง จํากัด
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2,581

4,920

2,407

3,109

-

-

-
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ลูกหนี้การค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)

กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
กิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่
เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั คมชัดลึก มีเดีย จํากัด
อื่น ๆ
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญสําหรับปี
ลูกหนี้อื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

63,918

43,196

855

318

268

275

268

275

208
34
386
67,395
(67)
67,328

132
328
29
48,880
(100)
48,780

208
34
382
4,154
(67)
4,087

132
328
43
4,533
(100)
4,433

-

-

-

งบการเงินรวม
2555
2554

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)

บริษทั ใหญ่
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
บริ ษทั เอ็นคูปอง จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ คิดส์ จํากัด

30

1,016

2,087

842

658

-

-

3,376
5

2,207
2,611
-

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ลูกหนี้อื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)

กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
กิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั คมชัดลึก มีเดีย จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด
อื่น ๆ
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญสําหรับปี
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่ กจิ การ
ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

13,665

12,439

27,246

20,363

412

1,108

412

1,084

44
163
125
71
15,496
15,496

119
408
230
16,391
(225)
16,166

44
163
125
71
32,284
32,284

119
407
14
27,463
(10)
27,453

-

-

-

-

อัตราดอกเบีย้
2555
2554
(ร้อยละต่ อปี )

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด 6.15-6.40

6.15-6.40
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งบการเงินรวม
2555
2554

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)
3,000

3,000

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

งบการเงินรวม
2555
2554
(พันบาท)

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

-

-

3,000
3,000

งบการเงินรวม
2555
2554

3,000
3,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)

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

17,001

10,000

9,136

2,868

กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด

80

404

92

463

78,052
4,678

37,017
3,973

17,674
3,757

11,918
3,030

1,912
1,108
100
102,931

883
977
115
53,369

1,912
1,033
16
33,620

881
977
114
20,251

กิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั เอ็นเอ็มแอล จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด
อื่น ๆ
รวม

32

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
เจ้ าหนี้อื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)

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

5,972

3,984

-

-

5,074

3,043
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83

กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด

1,574

983

1,413

1,186

กิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด
บริ ษทั กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด
อื่น ๆ
รวม

1,453
22
379
363
9,763

414
249
116
5,746

1,394
22
373
280
8,594

370
249
53
4,984

ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย

งบการเงินรวม
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)

กิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั เอ็นเอ็มแอล จํากัด
รวม

1,614
57
1,671
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4,268
4,268

491
57
548

3,031
3,031

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สัญญาสําคัญทีท่ าํ กับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
สัญญาเงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
ในปี 2554 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้กูย้ ืมเงินระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง (“บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด”)
จํานวน 3 ล้านบาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถามและมีอตั ราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของธนาคาร
ในประเทศสี่ แห่ง
5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2555
2554
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
รวม

303
1,284
4,970
242
6,799

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

(พันบาท)
813
167
31
213
10,395
4,188
18,207
29,446
4,568

59
54
8,343
18,000
26,456

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เป็ นสกุล
เงินบาท
6

ลูกหนีก้ ารค้ า
หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
รวม
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ สิ นค้ารับคืน
สุ ทธิ

4

งบการเงินรวม
2555
2554
67,395
65,654
133,049
(3,118)
(9,560)
120,371

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญสําหรับปี

1,279
34

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

(พันบาท)
48,880
68,711
117,591
(4,319)
(10,174)
103,098
593

4,154
39,542
43,696
(613)
(2,245)
40,838

4,533
46,546
51,079
(618)
(2,202)
48,259

21

6

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2555
2554
กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
น้อยกว่า 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ สิ นค้ารับคืน
บุคคลหรือกิจการอืน่ ๆ
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
น้อยกว่า 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ สิ นค้ารับคืน

สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)

21,515

14,748

2,958

3,301

39,382
6,002
496

29,325
4,712
95

682
453
61

950
190
92

67,395
(67)
67,328

48,880
(100)
48,780

4,154
(67)
4,087

4,533
(100)
4,433

55,066

52,451

31,273

37,622

9,044
758
786
65,654
(3,051)
(9,560)
53,043

6,297
1,455
8,508
68,711
(4,219)
(10,174)
54,318

8,066
20
183
39,542
(546)
(2,245)
36,751

2,831
1,044
5,049
46,546
(518)
(2,202)
43,826

120,371

103,098

40,838

48,259

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วันถึง 90 วัน
ลูกหนี้การค้าทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เป็ นสกุลเงินบาท
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
7

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2555
2554
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
หั ก ค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัย
สุ ทธิ

8

167,572
206
167,778
(48,695)
119,083

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)
154,241
61,059
58,938
185
31
154,426
61,090
58,938
(60,122)
(24,906)
(26,590)
94,304
36,184
32,348

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม
2555
2554
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซ้ือที่ยงั ไม่ถึงกําหนด
เงินทดรองจ่ายพนักงาน
อื่น ๆ
รวม

900
22,761
1,243
702
2,486
28,092
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)
366
850
128
7,861
16,722
2,375
771
1,243
697
189
586
131
89
2,370
9,276
21,771
3,331

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
9

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)
26,364
26,364
250
(1,000)
25,614
26,364

ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อเงินลงทุน
จําหน่ายเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั มีมติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เนชัน่ คิดส์ จํากัด
ซึ่ งมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ ้นสามัญ 100,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท) โดยเรี ยกชําระค่าหุ ้น
ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแต่ละปี มีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ คิดส์ จํากัด

บริ ษทั เอ็นคูปอง จํากัด

รวม

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
2555
2554
(ร้ อยละ)

สิ่ งพิมพ์
99.99
ผลิตรายการโทรทัศน์
และให้บริ การโฆษณา
ผ่านสื่ อโทรทัศน์
99.99
จําหน่ายสิ นค้าและ
บริ การทาง
อินเตอร์เน็ต
-

99.99

-

99.98

ทุนชําระแล้ว
2555
2554

ราคาทุน
2555
2554

41,250

25,364

250

-

41,250

-

1,000

250

25,614
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การด้อยค่า
2555
2554
(พันบาท)

ราคาทุน - สุ ทธิ
2555
2554

25,364

-

-

25,364

-

-

-

250

1,000
26,364

-

-

25,614

เงินปั นผลรับ
2555
2554

25,364

-

-

-

-

-

1,000
26,364

-

-

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

เงินลงทุนในกิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)
25,046
25,046
25,046
25,046

ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแต่ละปี มีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน

ลักษณะธุรกิจ

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด

สิ่ งพิมพ์

สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
2555
2554
(ร้ อยละ)

ทุนชําระแล้ว
2555
2554

ราคาทุน
2555
2554

49.99

50,000

25,046

49.99

50,000

40

25,046

การด้อยค่า
2555
2554
(พันบาท)

-

-

ราคาทุน - สุ ทธิ
2555
2554

25,046

25,046

เงินปั นผลรับ
2555
2554

-

-

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ซึ่งกลุ่มบริ ษทั บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวตามวิธีรวมตามสัดส่ วนในงบการเงินรวม โดยแสดงตามสัดส่ วนของกลุ่มบริ ษทั

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน

สัดส่ วน
ความเป็ น
เจ้าของ
(ร้อยละ)

สิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์ หนี้สิน
หนี้สิน
รวม
หมุนเวียน
รวม
หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน
(พันบาท)

รายได้
รวม

ค่าใช้จ่าย
รวม

กําไร
(ขาดทุน)
สุ ทธิ

ปี 2555
บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด

49.99

113,509

3,961

117,470

82,893

84,116

99,753

90,650

9,103

ปี 2554
บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด

49.99

84,362

4,249

88,611

63,611

64,360

74,027

79,404

(5,377)
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
11

อุปกรณ์

ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์ที่เช่า

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
สํานักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
เพิ่มขึ้น
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

3,105
121
3,226
(1,080)
2,146

10,695
1,021
(200)
11,516
4,720
(3,195)
13,041

480
480
60
(480)
60

14,280
1,142
(200)
15,222
4,780
(4,755)
15,247

ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

1,379
656
2,035
307
(624)
1,718

7,614
784
8,398
1,495
(3,056)
6,837

152
96
248
91
(339)
-

9,145
1,536
10,681
1,893
(4,019)
8,555

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

1,726
1,191
428

3,081
3,118
6,204

328
232
60

5,135
4,541
6,692

ราคาทรั พย์สินของกลุ่ มบริ ษทั ก่ อนหัก ค่าเสื่ อมราคาสะสมของอุ ปกรณ์ ซึ่ ง ได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว
แต่กลุ่มบริ ษทั ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจาํ นวน 6.44 ล้านบาท (2554: 7.60 ล้ านบาท)
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
ส่ วนปรับปรุ ง
เครื่ องใช้
สิ นทรัพย์ที่เช่า สํานักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

1,119
1,119
(823)
296

3,619
454
4,073
4,317
8,390

480
480
(480)
-

5,218
454
5,672
4,317
(1,303)
8,686

ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

537
211
748
23
(475)
296

2,838
267
3,105
821
(5)
3,921

152
96
248
91
(339)
-

3,527
574
4,101
935
(819)
4,217

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

582
371
-

781
968
4,469

328
232
-

1,691
1,571
4,469

ราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่บริ ษทั
ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจาํ นวน 2.98 ล้านบาท (2554: 2.91 ล้ านบาท)
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
12

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
และค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟท์แวร์

ค่าลิขสิ ทธิ์
หนังสื อ
(พันบาท)

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
เพิ่มขึ้น
รับโอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

89
1,550
200
1,839
(1,204)
635

71,876
31,369
103,245
33,959
137,204

71,965
32,919
200
105,084
33,959
(1,204)
137,839

ค่ าตัดจําหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

48
212
260
274
(286)
248

44,689
21,154
65,843
28,345
94,188

44,737
21,366
66,103
28,619
(286)
94,436

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

41
1,579
387

27,187
37,402
43,016

27,228
38,981
43,403
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
และค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟท์แวร์

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
เพิม่ ขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

-

22,020
7,745
29,765
11,173
40,938

22,020
7,745
29,765
11,173
40,938

ค่ าตัดจําหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

-

13,271
5,157
18,428
8,127
26,555

13,271
5,157
18,428
8,127
26,555

-

8,749
11,337
14,383

8,749
11,337
14,383

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
13

ค่าลิขสิ ทธิ์
หนังสื อ
(พันบาท)

-

เงินฝากทีม่ ีข้อจํากัดในการใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยจํานวน 2.54 ล้านบาท (2554: 2.50 ล้ านบาท) ได้นาํ ไป
คํ้าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 10 ล้านบาท
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
14

หนีส้ ิ นทีม่ ีภาระดอกเบีย้
งบการเงินรวม
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)

ส่ วนทีห่ มุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนที่มีหลักประกัน
รวมหนีส้ ิ นทีม่ ีดอกเบีย้ ระยะสั้น

11,130

3,104

1,276

-

4,604
15,734

5,017
8,121

1,276

-

ส่ วนทีไ่ ม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่มีหลักประกัน
รวมหนีส้ ิ นทีม่ ีดอกเบีย้ ไม่ หมุนเวียน

-

4,611
4,611

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินสิ นเชื่ออื่นๆ กับสถาบัน
การเงินในประเทศบางแห่ งเป็นจํานวนรวม 27.03 ล้านบาท และ 6.0 ล้านบาท ตามลําดับ (2554: 27.03 ล้ านบาท
และ 6.0 ล้ านบาท ตามลําดับ) ซึ่งคํ้าประกันโดยบริ ษทั ใหญ่
ในเดื อ นกัน ยายน 2552 กิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกัน ได้ทาํ สัญ ญาเงิ น กู้ยืม ระยะยาวกับสถาบัน การเงิ น ในประเทศ
แห่ งหนึ่ ง จํานวนวงเงินทั้งสิ้ น 30 ล้านบาท เงินกูย้ มื มีอตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมขั้นตํ่าลบด้วยอัตราร้อยละตามที่กาํ หนด
ในสัญญา เงิ นกูย้ ืมดังกล่ าวคํ้าประกันโดยบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของกิ จการที่ ควบคุมร่ วมกัน และเงิ นฝาก
ออมทรัพย์ของกิจการที่ควบคุมร่ วมกันดังกล่าวจํานวนเงิน 7.6 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กิจการที่ควบคุม
ร่ วมกันได้ชาํ ระคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าวเต็มจํานวนแล้ว
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในเดื อนกันยายน 2552 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาเงิ นกูย้ ืมระยะยาวกับสถาบันการเงิ นในประเทศแห่ งหนึ่ งจํานวน
วงเงินทั้งสิ้ น 10 ล้านบาท เงินกูย้ มื มีอตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าลบด้วยอัตราร้อยละตามที่กาํ หนดในสัญญา เงินกูย้ มื
ดังกล่าวคํ้าประกันโดยบริ ษทั และเงินฝากออมทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจํานวนเงิน 2.5 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อซึ่ งยังมิได้เบิกใช้เป็ นจํานวน 17.5 ล้านบาท และ 2.9
ล้านบาท ตามลําดับ (2554: 13.5 ล้ านบาท และ 5.3 ล้ านบาท ตามลําดับ)
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เป็ นสกุลเงินบาท
15

เจ้ าหนีก้ ารค้ า

หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น ๆ
รวม
16

4

งบการเงินรวม
2555
2554
102,931
27,738
130,669

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

(พันบาท)
53,369
33,620
32,768
24,137
86,137
57,757

20,251
26,833
47,084

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม
2555
2554
เจ้าหนี้อื่น
ภาษีขายที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
อื่น ๆ
รวม

665
2,349
1,465
19
773
5,271
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

(พันบาท)
665
700
2,997
2,234
963
815
2,111
15
7,606
542
4,419
14,229

700
2,397
557
1,757
999
6,410

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

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสํ าหรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

2,572

6,014

878

4,542

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ ในกําไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

2,452

679

2,254

501

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบการเงินรวม
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับเข้า (โอนออก)
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี้ย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

6,014
587
(6,481)
2,452

5,335
679

4,542
563
(6,481)
2,254

4,041
501

2,572

6,014

878

4,542
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
งบการเงินรวม
2555
2554
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

(พันบาท)
240
427
2,014
252
2,254
679

310
2,142
2,452

315
186
501

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบการเงินรวม
2555
2554
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

237
2,215
2,452

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

(พันบาท)
211
105
468
2,149
679
2,254

99
402
501

ข้อสมมติ หลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่ รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ ย
ถ่วงนํ้าหนัก)
งบการเงินรวม
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(ร้อยละ)

อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

4.7
4.0 - 7.0

4.7
4.0 - 7.0

4.7
4.0 - 7.0

ข้อสมมุติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
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4.7
4.0 - 7.0

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ผูบ้ ริ หารกําหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั เป็ นสกุลเงินบาท ดังนั้น การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 21 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 จะไม่ได้รับผลกระทบที่มี
สาระสําคัญต่อสิ นทรัพย์ หนี้สิน และกําไรสะสมของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง ส่ วนงานดําเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 นําเสนอหลักการที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีหลักการเปิ ดเผยส่ วนงาน
ดําเนินงานจากข้อมูลภายในที่นาํ เสนอให้ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงาน การเปลี่ยนนโยบายการบัญชี
ดังกล่าวกระทบเพียงการเปิ ดเผยข้อมูลเท่านั้นไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
18

ทุนเรือนหุ้น
มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)

2555
2554
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
(พันหุ้น / พันบาท)

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

1

85,000

85,000

85,000

85,000

1

85,000

85,000

85,000

85,000

ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

1

85,000

85,000

85,000

85,000

1

85,000

85,000

85,000

85,000

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่า
มูลค่าหุ ้นที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ ้นส่ วนเกินนี้ ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นนี้
จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
ค่ าใช้ จ่ายในการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกและจําหน่ายหุน้ สามัญเพิ่มทุนแสดงหักจากส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
19

สํ ารอง
สํารองประกอบด้วย
การจัดสรรกําไร และ/หรือ กําไรสะสม
สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุ นสํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้

20

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นกิจการในส่ วนงานธุ รกิจเดียว คือ ธุ รกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์และจัดจําหน่ าย ผลิตรายการโทรทัศน์ และ
ให้บ ริ ก ารโฆษณาผ่า นสื ่ อ โทรทัศ น์ สื ่ อ ดิจิต อล และการบริ ห ารลิข สิ ท ธิ์ และดํา เนิ น ธุ ร กิจ ในส่ ว นงานทาง
ภูม ิศ าสตร์ เ ดีย ว คือ ในประเทศไทย ดัง นั้ น รายได้แ ละผลการดํา เนิ น งานทั้ง หมดที ่แ สดงในงบการเงิน
จึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานธุ รกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ตามที่กล่าวไว้

21

รายได้ จากการลงทุน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)

ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
กิจการอื่น
รวม

4
4

2,077
390
2,467
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1,360
1,051
2,411

214
338
552

177
764
941

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
22

รายได้ อนื่
งบการเงินรวม
2555
2554
รายได้ค่าบริ การส่ วนกลาง
รายได้ค่าบริ การอื่น ๆ
รายได้จากการขายเศษซาก
อื่น ๆ
รวม

23

1,678
2,544
966
7,648
12,836

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)
1,267
5,158
4,356
2,001
1,908
681
13
74
2,419
1,279
1,007
5,700
8,419
6,044

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
งบการเงินรวม
2555
2554
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลากร
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
อื่น ๆ
รวม

24

13,605
13,228
6,034
32,867

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)
5,750
10,197
2,263
5,807
12,307
3,872
3,724
4,885
2,359
15,281
27,389
8,494

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
งบการเงินรวม
2555
2554
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
อื่น ๆ
รวม

16,274
22,294
4,362
42,930
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)
15,065
12,427
11,597
25,561
9,208
10,576
4,679
3,647
3,750
45,305
25,282
25,923

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
25

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน
งบการเงินรวม
2555
2554
ผู้บริหาร
เงินเดือนและค่าแรง
โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
อื่น ๆ
พนักงานอื่น
เงินเดือนและค่าแรง
โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
อื่น ๆ

รวมค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)

8,140
473
1,532
10,145

7,557
390
777
8,724

5,066
296
1,029
6,391

3,132
147
79
3,358

40,171
1,818
9,906
51,895

32,991
1,206
7,010
41,207

25,709
1,031
7,328
34,068

19,763
546
4,374
24,683

62,040

49,931

40,459

28,041

โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริ ษทั
จ่ายสมทบในอัตราร้ อยละ 5 ถึงอัตราร้ อยละ 7.5 ของเงินเดื อนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชี พนี้ ได้
จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุน
ที่ได้รับอนุญาต
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
26

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกําหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ดังนี้
งบการเงินรวม
2555
2554

หมายเหตุ
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าคงเหลือ
ค่ากระดาษและค่าจ้างพิมพ์และค่าขนส่ ง
ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่น
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
ค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าลิขสิ ทธิ์
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัย
(กลับรายการ)
รวมต้ นทุน ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหารและ
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

25

(13,351)
122,901
14,884
43,251
31,740
19,262
62,040
1,893
49,038
1,279

(พันบาท)
(18,438)
109,203
7,617
54,408
26,799
9,531
49,931
1,536
36,176
593

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(2,152)
63,434
6,194
13,834
18,888
17,192
40,459
935
11,237
21

(15,418)
58,192
2,262
25,917
17,604
6,231
28,041
574
7,470
6

(11,427)

(7,079)

(1,685)

1,998

321,510

270,277

168,357

132,877
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
27

ภาษีเงินได้
พระราชกฤษฎี กาตามความในประมวลรั ษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรั ษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิเป็ นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี
ได้แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถดั มา (2556 และ
2557) ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลําดับ

28

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คํานวณจากกําไรสําหรับปี ที่เป็น
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั และจํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคํานวณดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554
(พันบาท / พันหุ้น)
กําไรสํ าหรับปี ทีเ่ ป็ นส่ วนของผู้ถอื หุ้นสามัญ
ของบริษทั (ขั้นพืน้ ฐาน)

28,208

17,480

11,020

20,059

จํานวนหุ้นสามัญทีอ่ อกจําหน่ ายแล้ ว

85,000

85,000

85,000

85,000

0.33

0.21

0.13

0.24

กําไรต่ อหุ้น (ขั้นพืน้ ฐาน) (บาท)
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
29

เงินปันผล
ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร
เป็ นเงิ นปั นผลสําหรั บผลการดําเนิ นงานประจําปี 2553 ในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท เป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 12.75
ล้านบาท โดยได้จ่ายเป็ นเงิ นปั นผลระหว่างกาลในระหว่างปี 2553 ในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท รวมเป็ นเงิ น 8.50
ล้า นบาท และจ่ า ยเงิ น ปั น ผลเพิ่ ม เติ ม ให้กับ ผูถ้ ื อ หุ ้น อี ก ในอัต ราหุ ้น ละ 0.05 บาท รวมเป็ นเงิ น 4.25 ล้า นบาท
ในระหว่างปี 2554
ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร
เป็ นเงินปั นผลสําหรั บผลการดําเนิ นงานประจําปี 2554 ในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 12.75
ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระหว่างปี 2555

30

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 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มนั่ ใจ
ว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือ การรักษาระดับเงินทุนให้มน่ั คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่อมัน่
ของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิ จกรรมดําเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ่ งไม่รวม
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิ ดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย
ในตลาด ซึ่งส่ งผลกระทบต่อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่อว่ากลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยง
ในอัตราดอกเบี้ยน้อย เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ มื น้อยมาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ที่ได้รับเป็ นอัตราตลาด
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกําหนดชําระหรื อกําหนด
อัตราใหม่มีดงั นี้
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่ อปี )
(พันบาท)
ปี 2555
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รวม
ปี 2554
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวม
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รวม

7.43 - 7.48

11,130

-

11,130

8.22

4,604
15,734

-

4,604
15,734

6.15 - 8.10

3,104

-

3,104

8.45

5,017

-

5,017

8.45

8,121

4,611
4,611

4,611
12,732

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อ คือ ความเสี่ ยงที่ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี้ แก่ กลุ่มบริ ษทั ตามเงื่ อนไขที่
ตกลงไว้เมื่อครบกําหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสิ นเชื่อในระดับหนึ่ งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ ยง
จากสิ นเชื่ อที่เป็ นสาระสําคัญ ความเสี่ ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าจํานวนมาก ฝ่ ายบริ หารไม่ได้
คาดว่าจะเกิดผลเสี ยหายที่มีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรั กษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดให้เพียงพอต่อการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง
การกําหนดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยของกลุ่มบริ ษทั กําหนดให้มีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์
หรื อชําระหนี้สินกัน 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
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
31

ภาระผูกพันกับกิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2555
2554
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าดําเนินงานทีย่ กเลิกไม่ ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม
ภาระผูกพันอื่น
หนังสื อคํ้าประกันจากธนาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(พันบาท)

14,489
31,304
45,793

2,958
3,217
6,175

12,188
30,431
42,619

1,233
1,335
2,568

1,839

687

1,660

657

ก)

บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่ าและบริ การเพื่อเช่ าสํานักงานรวมทั้งสิ่ งอํานวยความสะดวกกับบริ ษทั ในประเทศ
แห่ งหนึ่ งเป็ นระยะเวลา 2 ปี 10 เดือน โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
โดยมีเงื่อนไขในการต่ออายุสญ
ั ญาได้

ข)

กิจการที่ควบคุมร่ วมกันได้ทาํ สัญญาเช่าคลังสิ นค้ากับบริ ษทั ในประเทศ 2 แห่ ง โดยกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
ตกลงจ่ ายค่าเช่ าตามอัตราที่ ตกลงกันในสัญญา สัญญานี้ มีผลบังคับใช้เป็ นเวลา 3 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30
พฤศจิกายน 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามลําดับ

ค)

บริ ษทั ได้ทาํ สัญญารับสิ ทธิ์ เพื่อแพร่ ภาพรายการกับบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นระยะเวลา 2 ปี โดยเริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ 15 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

ง)

บริ ษ ทั ได้ทาํ สัญญาเพื่ อ รั บ บริ การเกี่ ย วกับ การส่ ง สัญ ญาณโทรทัศ น์ข้ ึ น สู่ ดาวเที ย มกับ บริ ษ ทั ในประเทศ
แห่งหนึ่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วันทีท่ าํ สั ญญา

ระยะเวลาของสั ญญา

อายุสัญญา

ค่ าบริการรวม

22 พฤษภาคม 2555

16 มิถุนายน 2555
ถึง 30 มิถุนายน 2560

5 ปี

1.36 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
32

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลาทีร่ ายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการมีมติในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
32.1 อนุมตั ิการจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2555 และกําไรสะสมเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาล
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 12.75 ล้านบาท
32.2 อนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 85,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอัตราส่ วน 1 หุ น้ สามัญเดิมต่อ 1 หุ น้
สามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 4 บาท
32.3 อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 85,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ได้ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมที่ได้
จองซื้ อและได้รับการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ที่ออกและเสนอขายตามข้อ 32.2 โดยไม่คิดมูลค่า
ในอัตราส่ วนหุน้ สามัญ 1 หุน้ ต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย
32.4 อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 4,250,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่เสนอขายแก่ กรรมการผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ
พนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมตั ิในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่ งั ไม่ ได้ ใช้
กลุ่มบริ ษทั ยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ดงั ต่อไปนี้ ณ วันที่รายงาน เนื่องจาก
ยังไม่มีการบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่กาํ หนดให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม ในปี ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
ส่ วนงานดําเนินงาน

ปี ทีม่ ีผล
บังคับใช้
2556
2556
2556

ผูบ้ ริ หารคาดว่าจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ ตามประกาศสภาวิชาชี พบัญชี มาใช้และถื อปฏิ บ ตั ิ
โดยผูบ้ ริ หารพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ออกและปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวต่องบการเงินรวมหรื องบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ งมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่อ
งบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมีดงั ต่อไปนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 - ภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ระบุให้กิจการต้องบันทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ในงบการเงิ น สิ นทรั พย์และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี คือ
จํานวนภาษีเงินได้ที่กิจการต้องจ่ายหรื อได้รับในอนาคต ตามลําดับ ซึ่ งเกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าทาง
บัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินนั้น และ
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ ปัจจุบนั กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จะถือปฏิบตั ิมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556
เป็ นต้นไป ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงจะปรั บปรุ งย้อนหลังในงบการเงิน และปรากฏในงบแสดงฐานะทาง
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ผูบ้ ริ หารประมาณผลกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 และ 2554 ดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554
(ล้ านบาท)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ประมาณการเปลี่ยนแปลงจากการปรับงบการเงิน
ย้อนหลังเนื่องมาจากการนํามาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 – ภาษีเงินได้มาถือปฏิบตั ิ:
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
กําไรสะสมเพิ่มขึ้น

15.62
15.62

18.88
18.88

5.62
5.62

6.66
6.66

ยังไม่สามารถกําหนดผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี 2556 และ ในงวดต่อมาภายหลัง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21(ปรั บปรุ ง 2552) - ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่ างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆที่ใช้ในการรายงาน
ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่พิจารณาว่าเป็ นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ มาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 21 กําหนดให้กิจการ ระบุสกุลเงินที่ใช้รายงานและแปลงค่ารายการที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศให้เป็ น
สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
ซึ่ งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ได้ให้คาํ นิ ยามสําหรับเงินตราต่างประเทศ คือ เงินตราสกุลอื่น นอกเหนื อจาก
สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของกิจการ
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ):

1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3183 หรือ
2. นายวินิจ ศิลามงคล
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3378 หรือ
3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4068 หรือ
สำ�นักงานสอบบัญชีบริษัทฯ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์
:
(66) 2677-2000
โทรสาร
:
(66) 2677-2222
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  (audit fee)
บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี 2555
เป็นจำ�นวนเงินรวม 1,850,000 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่น (non-audit fee) -ไม่มี-

ที่ปรึกษาทางการเงิน		
บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำ�กัด
170/30 ชั้น 11 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 สุขุมวิท 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์
:
(66) 2661-8803-5
โทรสาร
:
(66) 2661-8813

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕

ผู้สอบบัญชี		

ANNUAL REP ORT 2 012

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
62 ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์
:
(66) 2229-2800
โทรสาร
:
(66) 2359-1259
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕

ANNUAL REP ORT 2 012

ที่ปรึกษากฎหมาย
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1.

บริษัท สำ�นักงานกฎหมายและภาษี เอส.เอ.ที แอสโซซิเอท จำ�กัด
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 จำ�กัด
2 อาคารสีลมเซ็นเตอร์ ชั้น 20 ถ. สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
:
(66) 2632-6697
โทรสาร
:
(66) 2238-2574

3.

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำ�กัด
900 ต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ. เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์
:
(66) 2689-4900
โทรสาร
:
(66) 2689-4910

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (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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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จำกัด (มหาชน)
Nation International Edutainment Public Co., Ltd.
1858/123-124 Bangna-Trad Road, Bangna,Bangkok 10260 Thailand
Tel. (662) 338 3694 Fax. (662) 338 3986
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