วิสัยทัศน์

“เป็นหนึ่งในผู้นำ�ในการให้ความรู้
และความบันเทิงที่มีคุณภาพ”

พันธกิจ

“ให้ความรู้และความบันเทิงจากทั่วโลก”
Passion
ความรักและทุ่มเทในงาน

Integrity
ยึดมั่นในความถูกต้อง มีจริยธรรม โปร่งใส น่าเชื่อถือ

Synergy
ร่วมมือร่วมใจ ผสมผสานเพื่อความสำ�เร็จร่วมกัน ทำ�งานเป็นทีม

Care
ห่วงใยและเอาใจใส่ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และสังคม

Innovation
พัฒนา ปรับตัว ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และริเริ่มอย่างต่อเนื่อง
2
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สารบัญ
4

ข้อมูลทั่วไป

5

สรุปข้อมูลการเงิน
7 สารจากประธานกรรมการ
10 คณะกรรมการบริษัท

28 ผู้บริหารระดับสูง
33 โครงสร้างการประกอบธุรกิจ
34 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
35 เครือข่ายธุรกิจ
45 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
50 ปัจจัยเสี่ยง
58 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
59 รายการการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
80 กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
82 รางวัลที่บริษัทได้รับ
83 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
บผิดชอบของคณะกรรมการ
85 รายงานความรั
ต่อรายงานทางการเงิน

86
87
165

สรุปฐานะการเงินรวมของบริษัท

งบการเงิน

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ 3 3

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
NINE
- ธุรกิจสำ�นักพิมพ์โดยผลิตและจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คส์
และสิ่งพิมพ์สำ�หรับเยาวชน
- ธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
   
สิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ
- ธุรกิจดิจิตอล ให้บริการเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
และอุปกรณ์ดิจิตอลอื่นๆ  
- ธุรกิจการบริหารลิขสิทธิ์
- ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมสำ�หรับเยาวชน
- ธุรกิจให้บริการด้านการศึกษา
ที่อยู่สำ�นักงานใหญ่
เลขที่ 1858/123-124 อาคารทีซีไอเอฟทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนบริษัทบมจ. เลขที่ 0107551000312
โทรศัพท์
(66) 2338-3333
โทรสาร
(66) 2338-3904
ทุนจดทะเบียน
259,250,000 บาท
ทุนชำ�ระแล้ว
170,048,386 บาท
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
			
ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่
ประเภทธุรกิจ
				
บริษัทย่อย
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด สิ่งพิมพ์
1858/123-124 ชั้น 29
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพฯ
บริษัท เนชั่น คิดส์ จำ�กัด
ประกอบธุรกิจและ
1858/123-124 ชั้น 29
ผลิตรายการในรูปแบบต่างๆ
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา 
เพื่อเผยแพร่ผา่ นสื่อโทรทัศน์
เขตบางนา กรุงเทพฯ
และสื่อรูปแบบใหม่
บริษัทร่วม
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์
สิ่งพิมพ์
เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด
1858/123-124 ชั้น 29
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพฯ
บริษัท ไนน์ บี ไบรท์ จำ�กัด
ให้บริการด้านการศึกษา
1858/123-124 ชั้น 29
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพฯ
4
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สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ทุนจด
ทะเบียน
(บาท)

ทุนชำ�ระแล้ว

99.99

41,250,000

41,250,000

99.99

1,000,000

1,000,000

49.99

50,000,000

50,000,000

59.99

1,000,000

1,000,000

(บาท)

สรุปข้อมูลการเงิน
1. ข้อมูลจากงบการเงินรวม
• รายได้จากการขายและบริการ
• รายได้รวม
• กำ�ไรขั้นต้น
• กำ�ไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
รายจ่ายตัดบัญชี
• กำ�ไรสุทธิ
• สินทรัพย์รวม
• ส่วนของผู้ถือหุ้น

2556
347.85
359.45
105.79

หน่วย : ล้านบาท
2555
2554
339.55
288.58
354.85
296.69
104.06
87.61

64.52
20.44
761.31
529.64

64.16
24.95
368.86
183.06

49.31
17.48
327.64
170.86

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

2556
0.44
30.41
5.69
5.74
3.62
0.16
0.16
0.15
4.22
4.11

2555
1.01
30.65
7.03
14.10
7.16
0.29
0.29
0.15
2.15
2.15

2554
0.92
30.36
5.89
11.10
5.74
0.21
0.21
0.05
2.01
2.01

เท่า
%
%
%
%
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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สรุปข้อมูลการเงิน
การลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัท เนชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน
อัตราการลงทุน
ล้านบาท
ร้อยละ
ประเภทธุรกิจสิ่งพิมพ์
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด
41.25
99.99
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด
50.00
49.99
ประเภทธุรกิจสื่อโทรทัศน์
บริษัท เนชั่น คิดส์ จำ�กัด
1.00
99.99
ประเภทธุรกิจการให้บริการด้านการศึกษา
บริษัท ไนน์ บีไบรท์ จำ�กัด
1.00
59.99

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ในกรณีปกติที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีความจำ�เป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการและมีกระแส
เงินสดเพียงพอ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของกำ�ไรสุทธิของแต่ละบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำ�รองตามกฎหมาย
และสำ�รองอื่นๆ ที่จำ�เป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความ
จำ�เป็นและความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การดำ�เนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติ
ของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำ�เสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็น
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำ�นาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว จะต้องได้รับการอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
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สารจากประธานกรรมการ
ปี 2556 ภาวะอุตสาหกรรมหนังสือและสิ่งพิมพ์ทั่วโลกอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีนับวันจะมีความสำ�คัญกับชีวิต
ประจำ�วันของคนมากยิ่งขึ้น ผู้บริโภคหันไปใช้เวลากับสื่ออื่นที่ไม่ใช่หนังสือ ทำ�ให้มีการเติบโตที่น้อยลง อีกทั้งสภาพ
เศรษฐกิจและการเมืองที่ผันผวนของประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อยอดขายหนังสือของ
ประเทศ เนื่องจากผู้บริโภคเลือกที่จะใช้จา่ ยในสิ่งที่จำ�เป็นในการดำ�รงชีวิตมากกว่า รวมถึงการขึ้นค่าส่วนแบ่งทางการขาย
ของบริษัทจัดจำ�หน่ายหนังสือ มีผลต่อต้นทุนของหนังสืออย่างมีนัยสำ�คัญ ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและกระแสโลกที่
เปลี่ยนไปเช่นนี้ แต่ละสำ�นักพิมพ์จำ�เป็นที่จะต้องเฟ้นหาวิธีการหารายได้และบริหารต้นทุนแบบใหม่ หาจุดแข็งของตัวเอง
เพื่อที่จะโดดเด่นมากกว่าคู่แข่ง ทั้งด้านคอนเทนต์ วิธีทำ�การตลาดและการขาย โดยบริษัทฯ มีกลยุทธ์คือ คัดเลือกเนื้อหา
ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะหนังสือของนักเขียนชั้นนำ�ของประเทศไทย และหนังสือ best seller จาก
ต่างประเทศ และการขยายช่องทางการขายหนังสือแบบออนไลน์ คือการจัดทำ�เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ Nstore ซึ่งสามารถ
ขายหนังสือในราคาพิเศษ อีกทั้งสามารถสร้างสรรค์โปรโมชั่นที่หลากหลาย ส่งหนังสือตรงถึงมือผู้อ่านอย่างรวดเร็วภายใน
24 ชั่วโมง โดยในระยะแรกจะจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์และ e-book ของเครือเนชั่นเป็นหลัก ทั้งสิ่งพิมพ์ภาษาไทยและภาษา
ต่างประเทศ และจะขยายไปสู่สินค้าประเภทอื่น รวมถึงรับจัดจำ�หน่ายสินค้าของบริษัทต่างๆ ในลำ�ดับต่อไป
นอกจากนั้น บริษัท ฯ ยังมีธุรกิจอื่น ที่ทำ�รายได้ให้แก่บริษัท ที่จะมารองรับกับยอดขายของสิ่งพิมพ์   คือ ธุรกิจ
บริการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ, ธุรกิจดิจิตอล, ธุรกิจการบริหารลิขสิทธิ์, ธุรกิจการศึกษา และธุรกิจ
โทรทัศน์
จากการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการทำ�ธุรกิจในการให้ความรู้ภาษา
อังกฤษ ซึ่งจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงได้ร่วมทุนจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชา Nine Be Bright เมื่อปลายปี 2556  
โดยมีคณาจารย์คุณภาพสูงในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาหลัก เพื่อรองรับกับการเติบโตของตลาดการศึกษา 
และในปี 2557 บริษัทได้รับโอนนิตยสารที่ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างมีสาระและบันเทิงสำ�หรับเยาวชน เนชั่น
จูเนียร์ (NJ Magazine) มาจากเครือเนชั่น ด้วยเห็นว่าเป็นธุรกิจที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทมีอยู่เดิม ซึ่งเป็นโอกาส
สำ�คัญที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมทั้งจากการขายนิตยสารเอง และรายได้จากกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น โครงการ Spelling
Bee โครงการแข่งขันสะกดคำ�ภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ที่เนชั่น จูเนียร์ จัดทำ�อย่างต่อเนื่องมานาน 17 ปี   และได้
รับการตอบรับจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดีมาก
ปี 2557 เป็นปีที่ตื่นเต้นของทีวีดิจิตอลในประเทศไทย ซึ่งเครือ เนชั่น ได้ทำ�การประมูลทีวีดิจิตอลมาได้รวม
2 ช่อง จะเป็นโอกาสให้ Kidzone ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานีอันดับหนึ่งของ Kids & Family Variety Channel ในโทรทัศน์
ดาวเทียม จะมีเวลาออกอากาศในทีวีดิจิตอล 2 ช่องดังกล่าวได้ โดยจะทำ�การปรับภาพลักษณ์ใหม่ เปลี่ยนชื่อเป็น
“คิดโซน” ปรับเนื้อหาของรายการให้มุ่งเน้นด้านสาระและบันเทิง เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ขยายครอบคลุมไป
ยังกลุ่มวัยรุ่น จากเดิมที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชนและครอบครัว ทำ�ให้ขยายโอกาสในการสร้างสัดส่วนรายได้จาก
ค่าโฆษณาของบริษัทให้อยู่ในระดับสูงได้อย่างแน่นอน
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ผมเชื่อมั่นว่า  ปี 2557 จะเป็นปีที่ก้าวกระโดดของเครือเนชั่น และบริษัท NINE โดยเรายังคงมุ่งมั่นที่จะผลิต
สินค้า  เนื้อหา  และบริการที่มีคุณภาพเพื่อประชาชน ด้วยประสบการณ์ความชำ�นาญและความทุ่มเทของคณะผู้บริหาร
และพนักงานทุกคน
บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า  สถาบันการเงิน สื่อมวลชน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน
และคณะกรรมการบริษัท ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ทุกท่านเป็นกำ�ลังสำ�คัญที่ทำ�ให้
บริษัทมีความมั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ในนามของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด
(มหาชน) ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านเป็นอย่างดีในปีต่อๆ ไป

สุทธิชัย หยุ่น
ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท
และ
ผู้บริหารระดับสูง

Nation International Edutainment Public Co., Ltd.

คณะกรรมการบริษัท

10
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คณะกรรมการบริษัท
นายสุทธิชัย หยุ่น
ประธานกรรมการ
อายุ 68 ปี
การศึกษา
- ประกาศนียบัตรโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์กรุงเทพมหานคร (ACC)
- โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 54
การอบรมปี 2556
- ไม่มี จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556
  - นายสุทธิชัย หยุ่น
1,536,848
หุ้น (0.91%)
  - คู่สมรส (นางนันทวัน หยุ่น) 29,788
หุ้น (0.02%)
  - บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  - ไม่มี 		
ประวัติการทำ�งาน
2514 - 2555
บรรณาธิการอำ�นวยการ
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2554 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
6 มี.ค. 2555 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
17 เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
12
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การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
6 มี.ค. 2555 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2554 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2537 - 2555
กรรมการ บจก. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล		
2549 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. เอ็น เอ็ม แอล
2551 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค
2554 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. เนชั่น ยู
2555 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย
2555 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์
2555 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. เนชั่น คิดส์
26 ส.ค. 56 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. ไนน์ บี ไบรท์
		
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
  - ไม่มี จำ�นวนปีด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท 11 ปี 9 เดือน (ได้การแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2539)
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
การประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น		 1/1
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คณะกรรมการบริษัท
นายเสริมสิน สมะลาภา
กรรมการ
อายุ 46 ปี
การศึกษา
- ปริญญาโท สาขาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจสโลน
สถาบันเทคโนโลยี แห่งแมสซาชูเซ็ทส์ (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กลยุทธ์ส�ำ หรับบริษทั สือ่ หลักสูตรผูบ้ ริหาร วิทยาลัยบริหารธุรกิจฮาวาร์ด
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 24
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556
  - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  - ไม่มี ประวัติการทำ�งาน
ประวัติการทำ�งาน					
2540 - 2554
อาจารย์ด้านอสังหาริมทรัพย์และการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. ไทย พอร์ทัล
2546 - 2548
ประธานกรรมการ บมจ. แปซิฟิค แอสเซ็ทส์
2546 - 2554
กรรมการและกรรมการผู้จัดการบมจ. แนเชอรัล พาร์ค และบริษัทย่อย
2546 - 2554
กรรมการบจก. เคมปิน สยาม
14
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2553 - ปัจจุบัน
นายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2553 -  ปัจจุบัน
กรรมการบมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2554  -  ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
					
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2553 -  ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2542 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. ไทย พอร์ทัล
2553 -  ปัจจุบัน
นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. เนชั่น ยู
26 ส.ค. 56 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. ไนน์ บี ไบรท์
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
  - ไม่มี จำ�นวนปีที่ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2554)
					
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
2/5
การประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น		 1/1
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คณะกรรมการบริษัท
นายต่อบุญ พ่วงมหา

กรรมการและกรรมการผู้อำ�นวยการ
อายุ 45 ปี
การศึกษา						
- ปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียสเตต
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			
การอบรมปี 2556 					
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย				
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 106
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556			
- นายต่อบุญ พ่วงมหา
หุ้น
- คู่สมรส (นางธีรนาถ พ่วงมหา)
หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร				
- ไม่มี 						
ประวัติการทำ�งาน
					
2546 - 2554
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. สนุกออนไลน์
2552 - 2554 		
กรรมการ บจก. Jobstreet Thailand
2551 - 2554 		
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. สนุก ช้อปปิ้ง
2550 - 2554
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ท้อปสเปซ (ประเทศไทย)
2555 -  15 ส.ค. 56
กรรมการผู้อำ�นวยการ สายธุรกิจด้านดิจิตอล บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
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16 ส.ค. 56 -  ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการผู้อำ�นวยการ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
			
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 		
- ไม่มี 						
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
				
16 ส.ค. 56 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์
16 ส.ค. 56 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก. เนชั่น คิดส์
16 ส.ค. 56 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจก.โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส
					
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี 						
จำ�นวนปีที่ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2556)
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการและกรรมการผู้อำ�นวยการ 16 ส.ค. 56
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
2/2
การประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น		 -		
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คณะกรรมการบริษัท
นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 70  ปี
การศึกษา					
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์และการบริหารอุตสาหกรรม  
University of Wisconsin, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  University of Wisconsin, USA
- ประกาศนียบัตรโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร (ACC)
			
การอบรม						
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 101
- หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบ รุ่นที่ 23
การอบรมปี 2556
- IFRS: Journey toward full adoption
- Global Audit Committee Survey – Perspectives and trends
				
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556			
- นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
หุ้น
- คู่สมรส (นางอลิสรา จิระนคร)
หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		
- ไม่มี 					
ประวัติการทำ�งาน
					
2543 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บจก. เร็บบิท เอเชีย
2545 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล
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2548 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บจก. พี.อาร์.เอส.เอส.
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
						
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			
- ไม่มี 						
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
				
2543 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บจก. เร็บบิท เอเชีย
2545 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บจก. พี.อาร์.เอส.เอส.
						
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน		
- ไม่มี 						
จำ�นวนปีที่ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท 5 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2551)
				
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)						
     การประชุมคณะกรรมการบริษัท
4/5
     การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4
     การประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น			1/1		
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คณะกรรมการบริษัท
นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 69 ปี
					
การศึกษา						
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			
การอบรม						
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 108
- Financial Statement for Director รุ่นที่ 3/2551
		
การอบรมปี 2556 			
- IFRS: Journey toward full adoption การเดินทางสู่การยกระดับ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีภายใต้ “ASEAN Corporate Governance 		
Scorecard”
- Global Audit Committee Survey – Perspectives and trends
				
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556		
- นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร
หุ้น
- คู่สมรส (นางเฟื่องฟ้า จินตนานฤมิตร) หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี 				
ประวัติการทำ�งาน					
2518 - ปัจจุบัน
หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. แพคดีไซน์
2531 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. ทอปคอน
2532 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. นฤมิตร
20
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2538 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. แพคครีเอท
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท บจก. หาดใหญ่นครินทร์
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			
  - ไม่มี -						
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
				
2518 - ปัจจุบัน
หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. แพคดีไซน์
2531 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. ทอปคอน
2532 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. นฤมิตร
2538 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจก. แพคครีเอท
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท บจก. หาดใหญ่นครินทร์
				
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน		
- ไม่มี 						
จำ�นวนปีที่ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท 5 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2551)
										
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)						
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4
การประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น		 1/1		
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คณะกรรมการบริษัท
นางสาวศันธยา กิตติโกวิท

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 43 ปี
					
การศึกษา						
- ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ธุรกิจเทคโนโลยีและ
การจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MBA - International Management, University of Dallas,
Texas, USA
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การต้นทุน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				
การอบรม						
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107
การอบรมปี 2556
-การเดินทางสู่การยกระดับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีภายใต้
“ASEAN Corporate Governance Scorecard”
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556		
- นางสาวศันธยา กิตติโกวิท หุ้น
						
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี 					
ประวัติการทำ�งาน
					
2541 – 2542
นักวิเคราะห์ทางการเงินอาวุโส บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)
2542 – ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำ� ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555 - ปัจจุบัน
รองคณบดีฝา่ ยกิจการนิสิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22
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2555 - ปัจจุบัน  
กรมการภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
						
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			
  - ไม่มี -						
						
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
  - ไม่มี -						
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน		
  - ไม่มี -						
						
จำ�นวนปีที่ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2556)
							
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 23 เม.ย. 56		
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
4/4
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3/4
การประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น			1/1		
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คณะกรรมการบริษัท
นางเกษรี กาญจนะวณิชย์
กรรมการ

อายุ 56 ปี
				
การศึกษา					
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ , Duke University , USA
		
การอบรม					
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 71
การอบรมปี 2556
- ไม่มี จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556			
- นางเกษรี กาญจนะวณิชย์
52,428 หุ้น (0.03%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร				
- ไม่มี 					
ประวัติการทำ�งาน					
2539 - 2555
กรรมการ บจก. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
2540 - 2555
กรรมการบริหาร บจก. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์
2541 - 2555
กรรมการบริหาร บจก. เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
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การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			
- ไม่มี -				
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
				
2539 - 2555
กรรมการ บจก. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
2540 - 2555
กรรมการ บจก. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์
2541 - 2555		
กรรมการ บจก. เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
2553 - 2555
กรรมการ บจก. เอ็น คูปอง
					
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน		
- ไม่มี 					
จำ�นวนปีที่ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท 7 ปี 11 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2549)
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
การประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น					1/1
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คณะกรรมการบริษัท
นายพนา จันทรวิโรจน์
กรรมการ

อายุ 55 ปี
					
การศึกษา						
-ปริญญาโท : Tufts University, USA
การอบรม						
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 71
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยง
การอบรมปี 2556
- ไม่มี 						
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556		
- นายพนา จันทรวิโรจน์
หุ้น
- คู่สมรส (นางผุษดี จันทรวิโรจน์)
หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร				
  - ไม่มี -						
						
ประวัติการทำ�งาน						
2531 - 2535
นักข่าวอาวุโส - หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น บจก. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป
2536 - 2537
บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป
2537 - 2538
บรรณาธิการบริหาร บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป
2538 -  2540
บรรณาธิการ - หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป
2540 - 2542
ผู้ช่วยบรรณาธิการอำ�นวยการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป			
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2543 - 2547
บรรณาธิการ - หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2548 - 2551
กรรมการอำ�นวยการ  สายธุรกิจด้านข่าวภาษาอังกฤษ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้อำ�นวยการ บจก. เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค 				
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
						
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 		
เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
						
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
				
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้อำ�นวยการ 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
						
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน		
  - ไม่มี -					
						
จำ�นวนปีที่ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2554)
					
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)						
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
การประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น		 1/1		
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ผู้บริหารระดับสูง
นางวงศ์สิริ สังขวาสี มิยาจิ
บรรณาธิการบริหาร
อายุ 50 ปี
การศึกษา					
- ปริญญาเอก Graduate School of Science and Technology,
  Chiba University, Japan
- ปริญญาโท Industrial Chemistry, Faculty of Engineering,
  Chiba University, Japan
- ปริญญาตรี Industrial Chemistry, Faculty of Engineering,
  Chiba University, Japan
การอบรม					
  - ไม่มี -					
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556			
- 3,000
หุ้น (0.00%)
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร				
  - ไม่มี -					
					
ประวัติการทำ�งาน
				
2545 - 2549
กรรมการอำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ 			
บจก. เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2549 - 2555
ที่ปรึกษา บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2555 - ปัจจุบัน
บรรณาธิการบริหาร บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

28
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การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 			
การประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น			1/1		
					
					

ผู้บริหารระดับสูง
นายสมศักดิ์ ใจขำ�

ผู้อำ�นวยการ - ฝ่ายสื่อสารการตลาด
อายุ 43 ปี
				
การศึกษา					
- ปริญญาโท บริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
			
การอบรม					
  - ไม่มี -				
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556		
  - ไม่มี -					
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร			
  - ไม่มี -				
					
ประวัติการทำ�งาน
				
2538 - 2553		
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2553 - 2555		
ผู้ช่วยผู้อำ�นายการ - ฝ่ายการตลาด บจก. อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
มี.ค. 2555 -  ปัจจุบัน
ผู้อำ�นวยการ - ฝ่ายสื่อสารการตลาด			
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 		
การประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น			1/1
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ผู้บริหารระดับสูง
นายแสงชัย ลีลานวลิขิต
ผู้อำ�นวยการ - สื่อต่างประเทศ
อายุ 46 ปี
				
การศึกษา					
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		
การอบรม					
  - ไม่มี -				
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556			
- 1,000
หุ้น (0.00%)
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 		
  - ไม่มี -					
					
ประวัติการทำ�งาน
				
2547 -  2553
ผู้จัดการฝ่ายขายบมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ต.ค. 2553 -  2556
ผู้อำ�นวยการ - ฝ่ายขายโฆษณา			
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
1 ม.ค. 2557 -  ปัจจุบัน
ผู้อำ�นวยการ - สื่อต่างประเทศ			
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
การประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น		 1/1		
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ผู้บริหารระดับสูง
นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร
ผู้อำ�นวยการ - พัฒนาธุรกิจ

อายุ 50 ปี
				
การศึกษา					
- ปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ สาขาการแปล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (สาขานโยบายและ
การวางแผนการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			
การอบรม					
  - ไม่มี -					
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556			
  - ไม่มี -					
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร				
  - ไม่มี -					
					
ประวัติการทำ�งาน					
2537 - 2547
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสั่งซื้อและการตลาดผลิตภัณฑ์ บจก. เอเซียบุ๊คส์ 		
2547 - 2549
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสำ�นักพิมพ์ บจก. เอเซียบุ๊คส์ 			
2549 – ปัจจุบัน
ผู้อำ�นวยการ - พัฒนาธุรกิจ บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
		
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
การประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น		 1/1		
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ผู้บริหารระดับสูง
นางสาวบุญพา แซ่เบ้

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ-ฝ่ายบัญชีและการเงิน
อายุ 40 ปี
				
การศึกษา					
-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรม					
  - ไม่มี -					
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556		
  - ไม่มี -					
					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร			
  - ไม่มี -				
					
ประวัติการทำ�งาน
				
2551 - 2553
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2553 - 2556
ผู้จัดการอาวุโส-ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
1 ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ-ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
		
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
การประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น		 1/1		
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สิ่งพมิพจาก
ตางประเทศ

หนงัสอื
พอ็คเกต็บคุส

Egmont International
Holding A/S

บจก. เนชั่น เอก็มอนท เอด็ดเูทนเมนท (NEE)
ทนุชำระแลว 50.00 ลานบาท

49.99%

49.00%

บจก. เนชั่น เอด็ดเูทนเมนท (NED)
ทนุชำระแลว 41.25 ลานบาท

สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส

ธรุกจิดจิติอล

99.99%

สำนกัพมิพ
สำหรบัเยาวชน

ธรุกจิบรกิาร

ธรุกจิสำนกัพมิพ

ธุรกิจสิ่งพิมพ

99.99%

ธรุกจิการบรหิาร
ลขิสทิธิ์

59.99%

บจก. เนชั่น คิดส (NTK)
ทุนชำระแลว 1 ลานบาท

ธรุกจิโทรทศัน
ดาวเทยีม

บรษิทั เนชั่น อนิเตอรเนชั่นแนล เอด็ดเูทนเมนท จำกดั (มหาชน)

บจก. ไนน บี ไบรท (NBB)
ทุนชำระแลว 1 ลานบาท

ธุรกิจการใหบริการ
ดานการศึกษา

ธุรกิจอ�น

โครงสร้างการประกอบธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท NINE ปี 2556

โครงสร้างการประกอบธุรกิจ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีโครงสร้างรายได้จากการขาย
และบริการ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์และบริการ ดังต่อไปนี้
หน่วย  :  ล้านบาท
รายได้จากกลุ่มธุรกิจ

ดำ�เนินการ
โดย

1. ธุรกิจสำ�นักพิมพ์
1.1 การผลิตและจำ�หน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์
NINE
1.2 การผลิตและจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์สำ�หรับเยาวชน
NEE, NED
2. ธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์
จากต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง ก
NINE
3. ธุรกิจจำ�หน่ายสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต NINE, NCP
4. ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณา
ผ่านสื่อโทรทัศน์
NTK, NINE
5. รายได้อื่น ข
รายได้รวม		

จำ�นวน

2556
ร้อยละ

2555
จำ�นวน ร้อยละ

2554
จำ�นวน ร้อยละ

71.05
144.44

19.77
40.18

74.98
175.36

21.13
49.42

62.73
132.68

21.14
44.72

79.69
1.35

22.17
0.37

79.91
4.97

22.52
1.40

89.34
3.83

30.12
1.29

51.32 14.28
4.33
1.22
11.60 3.23
15.30 4.31
8.11
2.73
359.45		100.00		354.85		 100.00		296.69 			100.00

หมายเหตุ: ก รวมรายได้จากค่าจ้างพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าบริการจากการเป็นตัวแทนขายโฆษณาในสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ
ข รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้คา่ บริหารส่วนกลาง ค่าบริการอื่นๆ รายได้จากการให้บริการด้านการศึกษา รวมทั้งรายได้จากการ
ขายเศษซาก ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ เป็นต้น
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เครือข่ายธุรกิจ

ธุรกิจสำ�นักพิมพ์

1. หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์
ดำ�เนินธุรกิจผ่านตัวบริษัทฯ เอง ภายใต้ชื่อสำ�นักพิมพ์ “เนชั่นบุ๊คส์” ซึ่งผลิตและจำ�หน่าย
หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ที่ได้รับความไว้วางใจ โดยได้รับลิขสิทธิ์จากนักเขียนและสำ�นักพิมพ์
ที่มีช่อื เสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นผู้จัดพิมพ์และจำ�หน่ายผลงานที่มีคุณภาพ
ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายแนว ได้แก่ หมวดบริหารและการจัดการ, หมวดนวนิยายและ
วรรณกรรม, หมวดภาษาและการเรียนรู้, หมวดศาสนา  จิตวิทยาและปรัชญา  และหมวด
ทั่วไป ครอบคลุมความต้องการของผู้อ่านทุกกลุ่ม
เว็บไซต์ : www.nationbook.com
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2. สำ�นักพิมพ์ส�ำ หรับเยาวชน
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด  ดำ�เนิน
ธุรกิจสำ�นักพิมพ์โดยผลิต นำ�เข้า  และจัดจำ�หน่ายสื่อสิ่ง
พิมพ์สำ�หรับเยาวชนเพื่อการศึกษา  บันเทิง และการเสริม
ทักษะ สำ�หรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่เป็นเยาวชนอายุ
ไม่เกิน 18 ปี ส่วนใหญ่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากกลุ่มประเทศ
แถบยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย  เช่น Walt Disney,
Warner Bros., เป็นต้น และรับจัดจำ�หน่ายหนังสือให้แก่
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (NED)
หนังสือและสื่อที่ผลิตโดยสำ�นักพิมพ์เนชั่น เอ็กมอนท์ที่
ได้รับความนิยม ได้แก่ นิทานและกิจกรรมเสริมทักษะ
คาร์แรคเตอร์ดิสนีย์, นิตยสารดิสนีย์เพื่อนน้อง, หนังสือ
ชุดคณิตศาสตร์และวิท ยาศาสตร์อัจ ฉริยะ ที่จัดทำ�ร่วม
กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ และ การ์ตูนชุดสามเณรปลูกปัญญา
ธรรม เป็นต้น
เว็บไซต์ : www.nationegmont.com
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บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจสำ�นัก
พิมพ์โดยผลิตและจัดจำ�หน่ายสื่อสิ่งพิมพ์สำ�หรับเยาวชน
เพื่อการศึกษาและบันเทิง สำ�หรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก
ที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี โดยมุ่งเน้นหนังสือการ์ตูน
ยอดนิยมที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากสำ�นักพิมพ์ชั้นนำ�ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศในแถบเอเซีย ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีฯ
รวมทั้งการ์ตูนความรู้และวรรณกรรมเยาวชนจากบริษัท
ต่างๆ เช่น Shueisha, Shogakukan Kodansha และ
Futabasha  เป็นต้น
หนังสือ การ์ตูนและวรรณกรรมเยาวชนที่ผลิตโดยสำ�นัก
พิมพ์เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงใน
กลุ่มนักอ่าน ได้แก่ นิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์ “Boom”,
หนังสือการ์ตูนโดราเอมอนซีรีส์, ดราก้อนบอล, เทพมรณะ,
นารุโตะ-นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ, เดธโน้ต, อภัยมณีซาก้า  และ
มีดที่ 13 เป็นต้น
นอกจากนี้บริษัทฯ   ได้รับลิขสิทธิ์พิมพ์และจัดจำ�หน่าย
หนังสือการ์ตูน “เบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์” ของบริษัท จี
เอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4,  
“เชลล์ดอน” ของบริษัทเชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำ�กัด
การ์ตูนของคนไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และ การ์ตูน
ชุดสามเณรปลูกปัญญาธรรม การ์ตูนเกี่ยวกับคำ�สอนทาง
พระพุทธศาสนา  เนื้อเรื่องเข้าใจง่าย รูปภาพงดงาม จาก
ฝีมือของอาจารย์โอม รัชเวทย์ เป็นต้น
เว็บไซต์ : www.ned-comics.com
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เครือข่ายธุรกิจ จากต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง
กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ประกอบธุ ร กิ จ เป็ นตั ว แทนจำ � หน่ า ย
สิ่ ง พิ ม พ์ จ ากต่ า งประเทศชั้ นนำ � รวมถึ ง ฐานข้ อ มู ล
ออนไลน์และบริการที่เกี่ยวข้องผ่านตัวบริษัทฯ เอง
สิ่งพิมพ์ที่บริษัทฯ จัดจำ�หน่ายมีทั้งหมด 182 ฉบับ
ประกอบด้ ว ยหนั ง สื อ พิ ม พ์ ภ าษาต่ า งประเทศและ
นิตยสารภาษาต่างประเทศ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวรวมถึง
การเป็นตัวแทนขายสมาชิกและตัวแทนขายโฆษณาให้
กับหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ฉบับที่พิมพ์
ในประเทศไทย การรับจ้างพิมพ์ อาทิ หนังสือพิมพ์
The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri
Shimbin รวมถึง การจัดส่งให้แก่หนังสือพิมพ์และ
นิตยสารอีกหลายฉบับ โดยการให้บริการดังกล่าว
ของบริษัทฯ เป็นแบบ One Stop Service เพื่อความ
สะดวกของเจ้าของสิ่งพิมพ์ในการติดต่อประสานงาน
และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
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ธุรกิจอื่น ธุรกิจดิจิตอล
ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ การผลิ ต และจั ด จำ � หน่ า ยสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์
อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายแนวที่สอดคล้องกับรสนิยมการ
อ่านในแต่ละไลฟ์สไตล์ ได้แก่แนวการบริหาร, การจัดการ,
ศาสนา, จิตวิทยา, ปรัชญา, ภาษา, นิยาย, วรรณกรรม,
นิทาน, การ์ตูน และอื่นๆ เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่รักการ
อ่าน สามารถซื้อได้รวดเร็วโดยไม่เสียเวลาในการเดินทาง
สามารถซื้อได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง สามารถนำ�หนังสือและ
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ไปอ่านได้ทุกที่ในจำ�นวนมากตามที่
ต้องการ
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ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมสำ�หรับเยาวชน
บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจจัดทำ�สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมสำ�หรับเด็กและครอบครัว ออกอากาศ
แพร่ภาพทางจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ C-Band ชื่อว่า  Kidzone (คิดโซน) ซึ่งเป็น
สถานีโทรทัศน์ทีวีดาวเทียมสำ�หรับเด็กและครอบครัว ผู้ชมที่เป็นพ่อแม่ลูกรุ่นใหม่ที่รับชมทีวี
ร่วมกัน ในรูปแบบของ Smart Edutainment ที่มีมากกว่าแค่การรับชมการ์ตูน แต่เต็มไป
ด้วยความสนุกสนาน สาระ บันเทิง และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กเยาวชนไทยได้ Play
+ Learn ไปพร้อมกัน รวมไปถึงรายการไลฟ์สไตล์วาไรตี้สำ�หรับครอบครัว
คอนเทนท์ของช่อง ประกอบไปด้วยการ์ตูน ซึ่งได้จัดหาการ์ตูนสำ�หรับเด็ก ที่ประสบความ
สำ�เร็จและได้รับความนิยม เนื้อหาไม่มีความรุนแรง ให้ข้อคิดหลังจากได้รับชม เหมาะสมกับ
การพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย อีกทั้งส่วนใหญ่ยังเป็นการ์ตูนที่ไม่เคยผ่านการฉายทางฟรี
ทีวีมาก่อน อาทิ Pleasant Goat and Big Big Wolf, Canimals, Astro Boy, Super Hams
Band  เป็นต้น  
บริษัท ฯ ยังมีการผลิต “รายการ Kidzone Club” รายการสดออกอากาศ 2 ชั่วโมงเต็ม ทุก
วันจันทร์ถึงศุกร์ ช่วงเวลา 17:00 -19:00 น. นำ�เสนอเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ผ่านการสื่อสารและการทำ�อินเตอร์แอคทีฟกับผู้ชมทางบ้าน ซึ่งได้รับการตอบรับที่
ดีจากผู้สนับสนุนและพันธมิตร ให้ความสนใจในการเข้าร่วมประชาสัมพันธ์สนับสนุนรายการ
อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ช่องยังได้ทำ�การผลิตรายการไลฟ์สไตล์วาไรตี้สำ�หรับครอบครัว อาทิ “รายการ
Kid Diary” ที่นำ�เสนอการเดินทางไปในไดอารี่ที่บันทึกจินตนาการกับการเดินทางในแบบฉบับ
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เด็กๆ และ “รายการเล่นให้เพลิน Learn & Play” รายการที่นำ�เสนอวิธีการสอนแนวใหม่
ของบรรดาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม โรงเรียนสอนพิเศษ เวิร์คช็อป กิจกรรมน่าสนุกในรูปแบบ
Edutainment ที่พิธีกรจะเข้าไปเรียนเข้าไปรู้ให้เพื่อนๆ ได้ดูกันในหน้าจอ
“รายการ Kid น่ารู้ ดูได้ ดูดี” รายการที่รวมเอาสาระน่ารู้ดูสนุกจากหน่วยงาน องค์กร
ต่างๆ ที่นำ�เสนอผ่านสื่อสร้างสรรค์อันหลากหลาย เช่น รายการพลเมืองเด็ก, คู่หู
ทดลองวิทย์ จาก สสส., รายการรู้รักภาษาไทย จากราชบัณฑิตยสถาน, การ์ตูน
แอนิเมชั่นสมบัติของผู้ดี ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นต้น รวมไปถึง “รายการ
ห้องเรียนเจ้าตัวเล็ก” รายการสำ�หรับเด็กที่นำ�เสนอบทเพลง นิทานและงานศิลปะ
เพื่อกระตุ้นจินตนาการของเด็กๆ ให้สนุกไปกับการเรียนรู้ ซึ่งเป็นรายการหนึ่งใน
โครงการ Friend of Kidzone ที่เปิดรับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หรือผู้สนใจที่จะทำ�
รายการเด็กต่างๆ ให้มาร่วมกันผลิตรายการสำ�หรับเด็ก ซึ่งได้รับการสนับสนุนและ
ตอบรับอย่างดีจากพันธมิตรที่เป็นกลุ่มคนทำ�งานมืออาชีพที่อยู่ในวงการ มาสร้างสรรค์
รายการคุณภาพเนื้อหาหลากหลาย โดยมีแกนร่วม 3 ส. คือ สนุก สาระ และ สร้างสรรค์
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ รั บ ความไว้ ว างใจจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ
สำ�นักวัฒนธรรมกีฬา  และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ให้เป็นหนึ่ง
ในช่องรายการโทรทัศน์เผยแพร่ภาพกิจกรรมและรายการร่วมสนับสนุน
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการอ่านในเด็กและเยาวชน ผ่านการผลิต
รายการ Kid Diary เด็กดีชวนอ่าน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน
เด็กและเยาวชน “Bangkok Read & Share วัยซนคนการ์ตูน”
และกิจกรรม “อ่านเปลี่ยนชีวิต” ไปยังห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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ธุรกิจการบริหารลิขสิทธิ์
(Character Management)
ดำ�เนินธุรกิจเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ของคาร์แรคเตอร์การ์ตูนต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากต่างประเทศ เพื่อ
บริหารสิทธิ์ของตัวการ์ตูนให้กับผู้ผลิตสินค้าที่สนใจซื้อลิขสิทธิ์ และนำ�ไปผลิตเป็นสินค้าสำ�หรับจัดจำ�หน่ายภายใน
ประเทศไทย รวมถึงเจ้าของผลิตภัณฑ์ และห้างค้าปลีก ที่สนใจซื้อลิขสิทธิ์เพื่อกิจกรรมส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ยัง
รวมถึงการทำ�การตลาดเพื่อส่งเสริมให้ตัวการ์ตูนต่างๆ ที่บริษัทฯ ดูแลอยู่ให้เป็นที่รู้จัก และได้รับความนิยมอย่างแพร่
หลายมากยิ่งขึ้นในประเทศไทย
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ธุรกิจอื่น

ธุรกิจการให้บริการด้านการศึกษา
บริ ษั ท ไนน์ บี ไบรท์ จำ � กั ด ประกอบธุ ร กิ จ กวดวิ ช า
ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ต้ น แ ล ะ มั ธ ย ม ป ล า ย เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม กา ร
ศึ ก ษาและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของนั ก เรี ย นในการ
แข่ ง ขั น ในสนามสอบที่ มี จำ � นวนมากขึ้ น ในสภาวะที่ มี ก าร
แข่ ง ขั น สู ง ทั้ ง นี้ เ รามี เ ครื อ ข่ า ยอาจารย์ ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ แ ละ
ประสบการณ์การสอนสูง มีความรู้ถึงระดับปริญญาเอกและ
ไม่ตำ�่กว่าปริญญาโทจากต่างประเทศมากกว่าเจ็ดท่าน ซึ่งแต่ละ
ท่านมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ คือ ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ดังนั้น อาจารย์ทุกท่าน
จึงสามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ตน
เชี่ยวชาญได้เป็นอย่างดี โดยสามารถสอนได้ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจสิง่ พิมพ์
ปี 2556 เป็นปีทธ่ี รุ กิจสำ�นักพิมพ์ตอ้ งเผชิญกับความท้าทายหลากหลายปัจจัย โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ส.อ.ท.) แจ้งว่าภาพรวมสิง่ พิมพ์ในประเทศ ปี 2556 โดยเฉพาะหนังสืออ่านเล่นพกพา  หรือ พ็อคเก็ตบุค๊ ส์ นิตยสาร หรือ
แมกกาซีน ติดลบร้อยละ 20 เนือ่ งจากสภาวะเศรษฐกิจทำ�ให้ก�ำ ลังซือ้ ชะลอตัว ประกอบกับปัญหาการเมือง ทีส่ ง่ ผลให้รา้ นค้า
ต่างๆ จำ�หน่ายได้ลดลง ซึง่ จะต่อเนือ่ งมาถึงไตรมาสแรกของปี 2557 ทีค่ าดว่ามูลค่าตลาดจะลดลงร้อยละ 10 ซึง่ ไปในแนวทาง
เดียวกันกับข้อมูลของผูเ้ ข้าร่วมชมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครัง้ ที่ 18 ทีม่ ยี อดค่าใช้จา่ ยต่อหนึง่ ใบเสร็จลดลง ทำ�ให้
รายได้รวมของงานลดลงไป ทัง้ ๆ ทีจ่ �ำ นวนผูเ้ ข้าชมงานเพิม่ จากครัง้ ทีแ่ ล้ว คือ จากเดิมประมาณ 1.9 ล้านคน เป็น 2.5 ล้านคน
(ทีม่ า : สมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ �ำ หน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)
อีกหนึง่ สาเหตุหลักทีท่ �ำ ให้ตลาดหนังสือหดตัวลง คือการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมอื ถือและการสือ่ สารทีม่ ที ง้ั ความเร็ว
ความสะดวก ราคาการใช้ทถ่ี กู ลง และกระจายไปสูท่ ว่ั ประเทศเป็นพืน้ ทีก่ ว้างขึน้ กว่าเดิม อีกทัง้ อุปกรณ์สอ่ื สารแบบพกพามีราคาที่
ไม่สงู หาซือ้ ได้งา่ ย ทำ�ให้ผบู้ ริโภคหันไปใช้เวลากับสือ่ ทีไ่ ม่ใช่หนังสือมากยิง่ ขึน้
นอกจากนัน้ บริษทั จัดจำ�หน่ายหนังสือขนาดใหญ่ได้ขน้ึ ส่วนแบ่งทางการขายหนังสือจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 45
ทำ�ให้ตน้ ทุนในการดำ�เนินการของสำ�นักพิมพ์สงู ขึน้ ประกอบกับต้นทุนทางด้านอืน่ ๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เช่น ค่ากระดาษ
ค่าแรง ค่าขนส่ง ก็สงู ขึน้ เช่นเดียวกัน
เพือ่ เป็นการเพิม่ ช่องทางการขายทีจ่ ะไปสูผ่ อู้ า่ นโดยตรง อีกทัง้ ยังลดผลกระทบจากการขึน้ ส่วนแบ่งทางการขายของ
บริษทั จัดจำ�หน่ายไปด้วยพร้อมกัน ในปี 2557 บริษทั ได้จดั ทำ�เว็บไซต์อคี อมเมิรซ์ Nstore ซึง่ สามารถขายหนังสือในราคาพิเศษ
จัดทำ�โปรโมชัน่ ทีห่ ลากหลาย ส่งหนังสือตรงถึงมือผูอ้ า่ นภายใน 24 ชัว่ โมง โดยในระยะแรกจะจำ�หน่ายสิง่ พิมพ์และ e-book ของ
เครือเนชัน่ เป็นหลัก ทัง้ สิง่ พิมพ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และจะขยายไปสูส่ นิ ค้าประเภทอืน่ รวมถึงรับจัดจำ�หน่ายสินค้า
ของบริษทั ต่างๆ ในลำ�ดับต่อไป
การแข่งขันของอุตสาหกรรมหนังสือยังคงมีแนวโน้มสูงขึน้ เรือ่ ยๆ ปริมาณหนังสือใหม่ทอ่ี อกในแต่ละเดือนยังมีจ�ำ นวน
ไม่แตกต่างจากปีทผ่ี า่ นมา  แต่ละสำ�นักพิมพ์ตอ้ งพยายามทีจ่ ะหากลยุทธ์ทไ่ี ด้ผลในการเพิม่ ยอดขาย เช่น การเฟ้นหานักเขียนที่
ได้รบั ความนิยม การจัดทำ�รูปเล่มทีน่ า่ สนใจ การออกแบบหน้าปกให้โดดเด่นกว่าคูแ่ ข่งเมือ่ วางทีช่ น้ั หนังสือ การเพิม่ ของแจก
ของแถมทีด่ งึ ดูดกลุม่ เป้าหมาย การทุม่ ประชาสัมพันธ์รวมถึงรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ทัง้ กับร้านหนังสือและผูอ้ า่ น อีกทัง้
การเพิม่ เครือข่ายการขายไปยังแหล่งใหม่ๆ และการคัดเลือกผูจ้ ดั จำ�หน่ายทีเ่ หมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท ซึง่ บริษทั ฯ เอง
ได้ใช้กลยุทธ์ดงั กล่าวมาอย่างต่อเนือ่ ง และ ในปี 2557 จากการทีเ่ ครือเนชัน่ ได้ท�ำ การประมูลทีวดี จิ ติ อลมาได้รวม 2 ช่อง จะเป็น
โอกาสทีบ่ ริษทั สามารถใช้สอ่ื โทรทัศน์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์หนังสือเพือ่ ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึน้ นอกเหนือไปจาก
สือ่ เดิมทีม่ อี ยู่
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายสิง่ พิมพ์จากต่างประเทศ
ยอดการจำ�หน่ายสิง่ พิมพ์จากต่างประเทศรวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์มคี วามสัมพันธ์กบั การเติบโตของกลุม่ ลูกค้าของ
สิง่ พิมพ์ตา่ งประเทศ ซึง่ สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุม่ หลัก ได้แก่
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ก) กลุม่ นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ
นักท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี ดินทางมาพักในโรงแรมต่างๆ ทัว่ ประเทศไทยถือเป็นกลุม่ ลูกค้าหลักในการจำ�หน่ายหนังสือพิมพ์
และนิตยสารต่างประเทศของบริษทั ฯ จากข้อมูลของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย คาดว่าปี 2556 มีนกั ท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี ข้า
มาในประเทศไทยจำ�นวน 26 ล้านคน ซึง่ เพิม่ ขึน้ 3.7 ล้านคนจากปี 2555 โดยมีอตั ราเติบโตทีร่ อ้ ยละ 16.6
ข) กลุม่ ชาวต่างชาติทอ่ี าศัยในประเทศไทย
ชาวต่างชาติทอ่ี าศัยในประเทศไทยเป็นเวลา 1 เดือนขึน้ ไป ถือเป็นกลุม่ ลูกค้าสำ�คัญทีส่ นใจอ่านนิตยสารและหนังสือพิมพ์
จากต่างประเทศ จากข้อมูลสำ�นักตรวจคนเข้าเมือง พบว่าในปี 2556 ชาวต่างชาติทอ่ี าศัยชัว่ คราวในประเทศไทยซึง่ รวมถึงผูม้ ถี น่ิ
ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย ผูท้ เ่ี ข้ามาประกอบธุรกิจ นักการทูต และข้าราชการ เป็นต้น มีจ�ำ นวนรวมประมาณ 1,194,533 คน ลดลง
228,531 คนจากปี 2555 โดยมีอตั ราลดลงทีร่ อ้ ยละ 16
ค) กลุม่ คนไทยทีส่ นใจสิง่ พิมพ์จากต่างประเทศ  
คนไทยกลุม่ วัยทำ�งานและนักธุรกิจ ซึง่ เป็นกลุม่ ทีม่ กี �ำ ลังซือ้ สูง และนักศึกษาระดับปริญญาตรีขน้ึ ไปทีใ่ ห้ความสนใจ
ข่าวสารต่างประเทศ ถือเป็นกลุม่ ลูกค้าสำ�คัญทีส่ นใจอ่านนิตยสารและหนังสือพิมพ์จากต่างประเทศ ซึง่ ลูกค้ากลุม่ นีม้ แี นวโน้ม
เติบโตขึน้ เรือ่ ยๆ
ง) กลุม่ สถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไปเริ่มแบ่งงบประมาณเพื่อการซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น รวมถึง
การรับฐานข้อมูลเพือ่ การสืบค้นในสาขาวิชาต่างๆ จำ�นวนสถาบันทัง้ ในสังกัดรัฐและเอกชนมีทง้ั สิน้ 146 แห่ง สำ�หรับโรงเรียน
นานาชาติได้มกี ารนำ�เทคโนโลยีทนั สมัยอย่างกระดานอัจฉริยะ (Smart Board) มาใช้ในห้องเรียน ซึง่ ทำ�ให้ความต้องการดิจติ อล
คอนเทนท์ท่ใี ช้งานบนกระดานอัจฉริยะมีมากขึ้นตามไปด้วย โรงเรียนสองภาษาก็เริ่มมีแนวทางที่คล้ายกัน ตลาดดิจิตอล
คอนเทนท์จงึ นับว่ามีโอกาสทีด่ ใี นการเติบโต ในขณะทีไ่ ม่มคี า่ ใช้จา่ ยด้านการจัดเก็บ หรือลอจิสติกส์
ในส่วนสภาวะการแข่งขันของธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายสิง่ พิมพ์จากต่างประเทศประเภทสมาชิกนัน้ นับว่ามีคแู่ ข่ง
น้อยราย โดยมีคแ่ ู ข่งหลักจำ�นวน 3 ราย ได้แก่ บจก. แมกกาซีน อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) บมจ. โพสต์ พับลิชชิง่ และกลุม่
บจก. นิวสเปเปอร์ไดเร็คท์ ส่วนตัวแทนจำ�หน่ายสิง่ พิมพ์ประเภทแผงหนังสือหรือร้านค้า  มีคแู่ ข่งจำ�นวนหลายราย ซึง่ ประกอบ
ด้วยคูแ่ ข่งทีเ่ ป็นร้านหนังสือขนาดใหญ่ทม่ี จี �ำ นวนหลายสาขา เช่น บริษทั เอเซียบุค๊ ส์ จำ�กัด และคูแ่ ข่งรายย่อยอืน่ ๆ เป็นต้น
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจการบริหารลิขสิทธิ์
ธุรกิจการบริหารลิขสิทธิเ์ ป็นธุรกิจทีม่ คี วามน่าสนใจ เนือ่ งมาจากตัวเลขรวมในตลาดทีม่ มี ลู ค่าสูง และยังมีอตั ราการ
เติบโตอย่างต่อเนือ่ งทุกปี ซึง่ การแข่งขันทางธุรกิจก็สงู ตามไปด้วย คาร์แรคเตอร์การ์ตนู ทีไ่ ด้รบั ความนิยมในประเทศไทยในปัจจุบนั
ส่วนใหญ่มาจากค่ายยักษ์ใหญ่ประเทศสหรัฐอเมริกา  และประเทศญีป่ นุ่ อาทิเช่น วอลต์ ดิสนีย,์ วอร์เนอร์ บรอส, มาร์เวล, ซานริโอ้,
โดราเอมอน, ดราก้อนบอล, อุลตร้าแมน, อาราเล่, นารุโตะ และอืน่ ๆ คาร์แรคเตอร์การ์ตนู ดังกล่าวเป็นคาร์แรคเตอร์การ์ตนู
ทีม่ คี วามเป็นอมตะ โด่งดังมาตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั บวกกับความแข็งแกร่งของการทำ�การตลาดอย่างต่อเนื่อง มีภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ ออกอากาศทางโทรทัศน์ทป่ี ระเทศไทยทุกปี รวมไปถึงการจัดกิจกรรมทีย่ ง่ิ ใหญ่ สิง่ เหล่านีย้ ง่ิ ตอกยำ�ภ้ าพความสำ�เร็จ
ของคาร์แรคเตอร์การ์ตนู นัน้ ๆ ในสายตาของผูบ้ ริโภคได้เป็นอย่างดี และเนือ่ งจากมูลค่ารวมของตลาดลิขสิทธิใ์ นประเทศไทยมี
มูลค่าสูง ทำ�ให้มผี สู้ นใจทีจ่ ะเข้ามาแบ่งเม็ดเงินทีไ่ ด้จากค่าลิขสิทธิเ์ ป็นจำ�นวนมาก ไม่เว้นแม้กระทัง่ คาร์แรคเตอร์การ์ตนู ทีผ่ ลิตโดย
บริษทั คนไทย อาทิ ก้านกล้วย, ปังปอนด์, เชลล์ดอน, เบิรด์ แลนด์, บลัดดี้ บันนี  และอืน่ ๆ อีกมากมาย
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ในเชิงของสินค้าลิขสิทธิ์ สินค้าคาร์แรคเตอร์การ์ตนู ชือ่ ดังได้รบั ความนิยมจากผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนือ่ ง เพราะค่ายการ์ตนู
ยักษ์ใหญ่ตา่ งๆ ได้มกี ารพัฒนากราฟิกอาร์ตเวิรก์ ของตัวการ์ตนู ให้มคี วามทันสมัย หลากหลาย ตอบโจทย์ได้ทกุ กลุม่ เป้าหมาย
ตัง้ แต่แรกเกิดจนถึงวัยทำ�งาน ซึง่ เป็นส่วนสำ�คัญทีท่ �ำ ให้ผปู้ ระกอบการต่างๆ เล็งเห็นโอกาสในการทำ�ธุรกิจจากการซือ้ สิทธิเพือ่
ผลิตเป็นสินค้า และทำ�รายการส่งเสริมการขายต่างๆ มากมายดังทีเ่ ห็นได้ในตลาด
โดยภาพรวมจะเห็นได้ชดั เจนว่า ธุรกิจการบริหารลิขสิทธิใ์ นประเทศไทยมีการแข่งขันทีส่ งู มาก แต่กย็ งั มีชอ่ งทางทีจ่ ะหา
รายได้จากธุรกิจลิขสิทธิ์ หากเรามีคาร์แรคเตอร์การ์ตนู ทีม่ ศี กั ยภาพ และการทำ�การตลาดทีช่ ดั เจน แม่นยำ� รวมถึงการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์คาร์แรคเตอร์การ์ตนู อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ได้รบั การยอมรับ และสร้างความมัน่ ใจในตัวการ์ตนู จากกลุม่ ลูกค้าทีเ่ ป็น
ผูผ้ ลิต, เจ้าของผลิตภัณฑ์ ร้านค้า  และองค์กรต่างๆ ซึง่ เป็นส่วนสำ�คัญทีช่ ว่ ยสนับสนุนส่งเสริมให้คาร์แรคเตอร์การ์ตนู เป็นทีร่ จู้ กั
และนิยมมากขึน้ ในหมูผ่ บู้ ริโภค โดยปัจจุบนั บริษทั มีคาร์แรคเตอร์การ์ตนู ชัน้ นำ�จากต่างประเทศ 3 คาร์แรคเตอร์ คือ Canimal
และ Yoohoo & Friends จากประเทศเกาหลี และ เจ้าหนูอะตอม แอสโตรบอย จากประเทศญีป่ นุ่
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจดิจติ อล
อุตสาหกรรมสิง่ พิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยอยูใ่ นช่วงเริม่ ต้น สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจยังไม่สงู แนวโน้ม    
ผูบ้ ริโภคมีพฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มอื ถือ และอุปกรณ์แบบพกพาต่างๆ ในการค้นหาข้อมูลมาก
ขึน้ เรือ่ ยๆ รวมถึงการสือ่ สารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ และการอ่านหนังสือผ่านอุปกรณ์ตา่ งๆ อีกทัง้ ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตและ
โทรศัพท์มอื ถือต่างแข่งขันกันลงทุนในการพัฒนาเครือข่ายระบบ 3G เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และการเปิด
ตัวโทรศัพท์มอื ถือ อุปกรณ์แบบพกพารุน่ ใหม่ และระบบปฏิบตั กิ ารทีร่ องรับการใช้งานกับสิง่ พิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์มากขึน้
สำ�นักพิมพ์ต่างๆ ให้ความสนใจในการทำ�สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมาก โดยผลิตสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์หลาก
หลายแนว เพือ่ สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภคในแต่ละไลฟ์สไตล์ อาทิแนวบริหารและการจัดการ, สุขภาพ, อาหาร,
ท่องเทีย่ ว, ภาษา, ศาสนา, จิตวิทยา, ชีวประวัต,ิ วรรณกรรม, รถยนต์, คอมพิวเตอร์, ตกแต่งบ้าน, การ์ตนู และอืน่ ๆ
ผูใ้ ห้บริการสิง่ พิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์เพิม่ จำ�นวนมากขึน้ ซึง่ นอกเหนือจากร้านหนังสือ สำ�นักพิมพ์แล้ว ผูใ้ ห้บริการมือถือ
บริษทั พัฒนาแอพพลิเคชัน่ ได้ลงทุนพัฒนาและเปิดตัวระบบจำ�หน่ายสิง่ พิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์ผา่ นแอพพลิเคชัน่ และเว็บไซต์หลาย
ราย รวมถึงสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ เริม่ ให้ความสนใจในการทำ�ระบบ E-Library เพือ่ ให้นกั ศึกษาและพนักงานใน
องค์กรสามารถอ่านสิง่ พิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์ได้มากขึน้
โดยภาพรวม อุตสาหกรรมสิง่ พิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยมีแนวโน้มทีจ่ ะเติบโตสูงมากในอนาคต ด้วยปัจจัย
ต่างๆ ทัง้ พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเอง  การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาอุปกรณ์พกพา การลงทุนพัฒนาสิง่ พิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ขององค์กรต่างๆ ซึง่ จะทำ�ให้ผบู้ ริโภคเข้าถึงสิง่ พิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์ได้สะดวกสบายและมีความหลากหลายมากกว่าเดิม
เพือ่ เป็นการรองรับกับการเติบโตดังกล่าว ปี 2557 บริษทั ได้จดั ทำ�เว็บไซต์อคี อมเมิรซ์ Nstore ซึง่ สามารถขายหนังสือ
ในราคาพิเศษ จัดทำ�โปรโมชัน่ ทีห่ ลากหลาย ส่งหนังสือตรงถึงมือผูอ้ า่ นภายใน 24 ชัว่ โมง โดยในระยะแรกจะจำ�หน่ายสิง่ พิมพ์
และ e-book ของเครือเนชัน่ เป็นหลัก โดยเฉพาะ e-book จะมีการเพิม่ จำ�นวนหนังสือ โดยเน้นทัง้ สิง่ พิมพ์ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ และจะขยายไปสูก่ ารจำ�หน่ายสินค้าประเภทอืน่ รวมถึงรับจัดจำ�หน่ายสินค้าของบริษทั ต่างๆ ในลำ�ดับต่อไป
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ภาวะตลาดอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม
ภายหลังจากการที่สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง
ชาติ (กสทช.) เริ่มทยอยออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี ในปี 2556 รวมถึงการวางแผนเปลี่ยน
ผ่านโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอล โดยเปิดการประมูลทีวีดิจิตอล ในส่วนของช่องบริการธุรกิจ 24 ช่องเมื่อ
ปลายเดือนธันวาคม 2556  และคาดว่าจะสามารถเผยแพร่ภาพได้ราวไตรมาส 1 ปี 2557  จะเป็นปัจจัยหลักในการช่วย
ผลักดันให้ตลาดผลิตรายการโทรทัศน์ในประเทศไทยเติบโตและมีความคึกคักมากขึ้น โดยคาดว่าตลาดผลิตรายการโทรทัศน์
ในปี 2557 จะมีมูลค่าสูงถึง 32,690 - 33,260 ล้านบาท เติบโตกว่าร้อยละ 14- 16 จากปี 2556 ที่คาดว่าจะมีมูลค่าอยู่
ที่ 28,780 ล้านบาท และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอลในประเทศไทยจะเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลต่อการแข่งขันทาง
ธุรกิจทีวีที่รุนแรง เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันด้านคุณภาพของเนื้อหารายการโทรทัศน์ เพื่อสร้างความแตกต่างจาก
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์รายอื่นๆ ซึ่งจะเป็นการยกระดับภาพรวมของเนื้อหารายการโทรทัศน์ในประเทศไทยให้มีคุณภาพ
หลากหลาย และตรงกับความต้องการของผู้ชมโทรทัศน์มากยิ่งขึ้น เพื่อแข่งขันกันดึงเม็ดเงินโฆษณาผ่านโทรทัศน์ที่มี
มูลค่ากว่า 70,000 ล้านบาทต่อปี
AGB Nielsen Media Research รายงานการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อช่วง 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ปี 2556  
เติบโตขึ้น 1.46% หรือมีมูลค่า  1.057 แสนล้านบาท ขณะที่ช่วง 2 เดือนสุดท้ายมีปัจจัยชุมนุมทางการเมือง ส่งผลต่อ
บรรยากาศจับจ่ายสินค้าในช่วงฤดูการขายปลายปีอยู่ในภาวะซบเซาส่งผลให้สินค้าต่างๆ ชะลอการใช้งบประมาณโฆษณา
และจัดแคมเปญลง และคาดว่าถึงสิ้นปีนี้ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาจะเติบโตราว 2% - 3% เท่ากับตัวเลขการเติบโต
ของจีดีพี แต่สำ�หรับแนวโน้มปี 2557 มีปัจจัยบวกจากการเลือกตั้งในช่วงต้นปี การออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
(ทีวีดิจิตอล) ช่วงไตรมาสแรก รวมทั้งการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ที่ประเทศบราซิลในช่วงกลางปี ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำ�คัญ
กระตุ้นการเติบโตในอุตสาหกรรมโฆษณาสื่อโทรทัศน์ให้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิตอล
ทีวีในประเทศไทย จะพบว่าทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวียังสามารถเติบโตคู่ขนานไปกับดิจิตอลทีวีได้ด้วยปัจจัยหลากหลาย
และการปรับตัวทางธุรกิจที่เหมาะสม  เนื่องด้วยฐานผู้ชมบนเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมซึ่งมีจำ�นวนสูงถึง 60% ของตลาด
ยังสามารถรับชมช่องรายการดิจิตอลทีวีผา่ นเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมตามกฎ Must carry ได้ในช่วงที่โครงข่ายดิจิตอล
ทีวียังไม่ครอบคลุมซึ่งอาจต้องใช้เวลานานในการขยายโครงข่ายดังกล่าว และช่องรายการบนแพลตฟอร์มทีวีดาวเทียม
และเคเบิลทีวี ยังคงมีความหลายหลายมากกว่าและมีฐานคนดูเฉพาะกลุ่มอยู่ก่อนแล้ว แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการแพลตฟอร์ม
และช่องรายการบนทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี จำ�เป็นต้องมีการปรับตัวทางธุรกิจที่เหมาะสม โดยเฉพาะการพัฒนา
คุณภาพรายการและระบบออกอากาศ  รวมทั้งเพิ่มบริการเสริมต่างๆ เพื่อดึงดูดฐานผู้ชมให้ยังคงใช้บริการต่อไป
นอกจากจะมีการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ผ่านทีวีดาวเทียมแล้ว บริษัทยังได้รับเหมาช่วงเวลาจากเครือเนชั่น
ให้ทำ�รายการในดิจิตอลทีวี จะเป็นโอกาสให้ Kidzone ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานีอันดับหนึ่งของ Kids & Family Variety
Channel ในโทรทัศน์ดาวเทียม จะมีเวลาออกอากาศในทีวีดิจิตอล 2 ช่องดังกล่าวได้ โดยจะทำ�การปรับภาพลักษณ์ใหม่
เปลี่ยนชื่อเป็น “คิดโซน” ปรับเนื้อหาของรายการให้มุ่งเน้นด้านสาระและบันเทิง เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ขยาย
ครอบคลุมไปยังกลุ่มวัยรุ่น จากเดิมที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชนและครอบครัว ทำ�ให้ขยายโอกาสในการสร้างสัดส่วน
รายได้จากค่าโฆษณาสูงขึ้น
จากภาพรวมข้างต้น การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิตอลทีวีในประเทศไทยจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมโฆษณา  
จากเดิมที่เคยถูกจำ�กัดทั้งเวลาและพื้นที่ลงโฆษณาจากช่องฟรีทีวีที่มีจำ�กัด ลูกค้าจะมีทางเลือกในการเลือกลงโฆษณามาก
ขึ้น รวมไปถึงลูกค้ายังสามารถเลือกลงโฆษณาได้ในช่องรายการที่ตรงกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่า  จึงเป็นโอกาสในการทำ�การ
ตลาดที่ชัดเจนและแม่นยำ�ไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเด็กและครอบครัว โดยการสร้างสรรค์คอนเทนท์คุณภาพเจาะผู้ชม
เฉพาะกลุม่ เพือ่ ดึงงบประมาณจากลูกค้าเอเจนซีท่ ต่ี อ้ งการสือ่ สารประชาสัมพันธ์สนิ ค้าและบริการไปยังกลุม่ เป้าหมายดังกล่าว
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจการให้บริการด้านการศึกษา
ตลอดเวลาที่ผ่านมา  มาตรฐานการเรียนและการสอนในโรงเรียนทั่วประเทศไทยยังขาดแคลนอาจารย์ทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ทำ�ให้มาตรฐานทางการศึกษาของแต่ละโรงเรียนแตกต่างกัน ประกอบกับค่านิยมของสังคมไทยที่
ยังคงให้ความสำ�คัญกับชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา รวมทั้งความนิยมในสาขาวิชาและคณะการศึกษาซึ่งสามารถสร้าง
อาชีพและความมั่นคงในอนาคต อย่างไรก็ตาม การสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นต่างๆ มีความเข้มข้นมากขึ้น
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ทำ�ให้นักเรียนต้อง
พยายามทำ�คะแนนสอบที่โรงเรียนให้ดีโดยตลอด ทำ�ให้นักเรียนจำ�เป็นต้องกวดวิชาตลอดเวลา  เพื่อให้มีระดับผลการ
เรียนในโรงเรียนที่ดี และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ด้วยเหตุนี้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในปัจจุบันจึงจำ�เป็น
ต้องวางแผนการเรียนเสริมหรือกวดวิชาระยะยาวตลอด 6 ปี และมีจุดมุ่งหมายเพื่อการสอบเข้าเรียนระดับมัธยมปลาย
โรงเรียนที่มีชื่อเสียง และสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่ต้องการและมีชื่อเสียงด้วยเช่นกัน
ธุรกิจการให้บริการด้านการศึกษา  เป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตในทุกภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ไม่ว่าเศรษฐกิจจะตกตำ�่หรือการเมืองจะร้อนแรงเพียงใด ผู้ปกครองยังคงให้ความสำ�คัญด้านการศึกษาแก่บุตร
หลานของตนเป็นสำ�คัญ ด้วยหวังวางรากฐานที่ดีและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่มั่นคงในอนาคต อย่างไรก็ตาม
ธุรกิจการศึกษาเป็นธุรกิจที่จำ�เป็นต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะสร้างชื่อเสียงและผลงานให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ปกครองและ
นักเรียน ดังนั้นภาพลักษณ์ที่ดีและคุณภาพทางการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สำ�คัญในการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งบริษัท
ไนน์ บีไบร์ท จำ�กัด ของกลุ่มบริษัทฯ มีเครือข่ายอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์การสอนสูง มีความรู้ถึงระดับ
ปริญญาเอก และไม่ตำ�่กว่าปริญญาโทจากต่างประเทศมากกว่าเจ็ดท่าน ซึ่งแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ต่างๆ คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ดังนั้น บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งใน
ตลาดที่มีอยู่ได้อย่างแน่นอน
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานของบริษัทประกอบด้วยความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก
และความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ
1. ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจสำ�นักพิมพ์
1.1 ความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรมสำ�นักพิมพ์
ปี 2556 อุตสาหกรรมสำ�นักพิมพ์ในประเทศโดยเฉพาะหนังสืออ่านเล่นพกพา   และนิตยสาร ภาพรวมติดลบ     
ร้อยละ 20 ทั้งนี้เนื่องจากกำ�ลังซื้อชะลอตัวลงเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ปัญหานำ�้ท่วมในต่างจังหวัด
และปัญหาทางการเมือง   (ที่มา  : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) บริษัทกระจายหนังสือรายย่อยบางรายปิดตัวลง      
เป็นผลให้รายได้ของบริษัทในส่วนของหนังสือลดลง และคาดว่าจะมีผลต่อเนื่อง
สำ�หรับธุรกิจสำ�นักพิมพ์นั้น บริษัทมีกลยุทธ์ที่จะผลิตหนังสือที่ตรงตามความต้องการของผู้อ่านมากยิ่งขึ้น โดย
เน้นคัดเลือกหมวดหนังสือที่ทำ�กำ�ไรให้กับบริษัท การเพิ่มของแจกของแถมที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย การเฟ้นหานักเขียน
และหนังสือที่ได้รับความนิยมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ   การประชาสัมพันธ์รวมถึงรายการส่งเสริมการขาย
ต่างๆ  ทั้งกับร้านหนังสือและผู้อา่ น อีกทั้งการเพิ่มเครือข่ายการขายไปยังช่องทางใหม่ๆ เช่น เครือข่ายร้านค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่
ช่องทางการขายหนังสือเดิม และร้านค้าทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและคู่แข่งที่ให้บริการเนื้อหาสาระรูปแบบเดียวกัน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในปัจจุบัน ทำ�ให้มีความเร็วในการใช้งานมากขึ้น อุปกรณ์ทางด้าน
เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต มีราคาถูกลง  ทำ�ให้ผู้บริโภคหันไปใช้เวลากับอุปกรณ์ดิจิตอลมาก
ขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น ที่กลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนหันไปอ่านการ์ตูนละเมิดลิขสิทธิ์ที่เผยแพร่ตามเว็บไซต์
ต่างๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นผลให้ยอดขายของหนังสือการ์ตูนได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก
เพื่อแก้ปัญหา  บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการออกจดหมายส่งไปยังเว็บไซต์ และแจ้งไปยังบริษัทผู้ให้ลิขสิทธิ์เพื่อหาทาง
ร่วมกันในการจัดการ รวมทั้งการจัดทำ�หนังสือเป็นฉบับ e-book ให้มากขึ้น สามารถขายได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ      
Android เพื่อรองรับตลาดดิจิตอล อีกทั้งยังมีแผนการที่จะเปิดเว็บไซต์ E-Commerce จัดจำ�หน่าย e-Content และสือ่ สิง่ พิมพ์
เป็นของบริษัทฯ เองในปี 2557 มีชื่อว่า Nstore
1.3 ความเสี่ยงจากช่องทางการจัดจำ�หน่าย
บริษัทจำ�หน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้สะดวก และสอดคล้องกับ
พฤติกรรมการซื้อในแต่ละไลฟ์สไตล์
ช่องทางการจัดจำ�หน่าย Modern Trade เป็นช่องทางที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า  เนื่องจากรูปแบบและพื้นที่
การจัดวางสินค้ามีการแบ่งตามประเภทสินค้าอย่างชัดเจน และอนุญาตให้คู่ค้าตกแต่งพื้นที่ขายสินค้าด้วยสื่อส่งเสริมการขาย
ได้อย่างสวยงาม ปัจจัยเสี่ยงการจัดดิสเพลย์หนังสือให้โดดเด่นที่ร้านหนังสือจะขึ้นอยู่กับ Modern Trade แต่ละสาขาเป็น
ผู้ดำ�เนินการ ซึ่งจะทำ�ให้โอกาสที่จะจัดดิสเพลย์หนังสือของบริษัทฯ ให้โดดเด่นอย่างต่อเนื่องเป็นไปได้ยาก และการเพิ่มค่า
ส่วนแบ่งการขายอันเนื่องมาจากค่าเช่าพื้นที่ของ Modern Trade สูงขึ้นและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งจะทำ�ให้ต้นทุนของสินค้าสูงขึ้น
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ช่องทางการจำ�หน่าย Agent เป็นช่องทางที่เน้นการจำ�หน่ายหนังสือการ์ตูน พื้นที่การจัดวางสินค้าหลากหลาย ไม่มี
พื้นที่มากพอสำ�หรับการตกแต่งดิสเพลย์หนังสือ ทำ�ให้มีความเสี่ยงเนื่องจากหนังสือไม่อยู่ในตำ�แหน่งที่โดดเด่น ซึ่งอาจจะ
ทำ�ให้เสียโอกาสในการขาย และความเสีย่ งเนือ่ งจากการคืนหนังสือในจำ�นวนมาก จะทำ�ให้สง่ ผลกระทบกับการดำ�เนินธุรกิจ
ช่องทางการจัดจำ�หน่าย E-Commerce เป็นช่องทางที่มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น สร้างความสะดวกให้กับลูกค้า
โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางในการซื้อสินค้า  และจะเป็นช่องทางการจัดจำ�หน่ายที่จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงจากช่องทาง              
การจัดจำ�หน่าย Modern Trade และ Agent
1.4 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงบริษทั ในเครือเนชัน่ ในการดำ�เนินธุรกิจและความเป็นอิสระในการบริหารงานของกลุม่ บริษทั
เนื่องจากเครือเนชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกลุ่มบริษัทฯ โดยมีการถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 83.76       
ของหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดหลังจากการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ แก่นักลงทุนทั่วไป จนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มี
การทำ�ธุรกรรมรายการระหว่างกันหลายประเภท เช่น การซื้อกระดาษ การจ้างพิมพ์ การจ้างส่งสื่อสิ่งพิมพ์ และการรับ
บริการต่างๆ เป็นต้น กับบริษัทในเครือเนชั่น ดังรายละเอียดในหัวข้อ 10 รายการระหว่างกัน โดยในปี 2556 และ 2555
กลุ่มบริษัทฯ   มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนขายสินค้า  ต้นทุนการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจากธุรกรรม
ข้างต้นกับบริษัทในเครือเนชั่น เป็นจำ�นวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 151.80 ล้านบาทและ 151.37 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 45.95 และ 46.78 ตามลำ�ดับของค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว และ
กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีการทำ�ธุรกรรมดังกล่าวอีกในอนาคต เนื่องจากบริษัทในเครือเนชั่นมีทีมงานที่มีความชำ�นาญ เครือข่าย
ในการจัดจำ�หน่ายและเครื่องจักรอุปกรณ์ พร้อมที่จะให้บริการในต้นทุนที่น่าจะตำ�่กว่าหากกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ดำ�เนินการ
เอง และมีกำ�ลังการผลิตและบริการเพียงพอในการดำ�เนินการ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทใน
เครือเนชัน่ ในการสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ ซึง่ หากบริษทั ในเครือเนชัน่ ไม่สามารถสนับสนุนการให้บริการข้างต้น
ดังกล่าวได้  กลุ่มบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในการจัดพิมพ์ และการจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ แต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจาก
กลุ่มบริษัทฯ สามารถสั่งซื้อกระดาษและรับบริการต่างๆ ผ่านผู้จัดจำ�หน่ายและผู้ให้บริการรายอื่นที่มีจำ�นวนหลายรายใน
ประเทศไทย ในเงื่อนไขทางการค้าปกติและมีราคาตามตลาดเช่นเดียวกับการดำ�เนินธุรกรรมรายการระหว่างกันข้างต้น
แต่ราคาต้นทุนอาจจะสูงกว่าราคาที่ทางในเครือเนชั่นเรียกเก็บ นอกจากนั้นมูลค่าของการทำ�ธุรกรรมรายการระหว่างกัน
ข้างต้นในปี 2556 และ 2555 คิดเป็นประมาณร้อยละ 4.11 และ 4.88 ของรายได้รวมของบริษัทในเครือเนชั่น ในช่วงเวลา
ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก ดังนั้น บริษัทในเครือเนชั่น จึงไม่ได้พึ่งพิงรายได้จากกลุ่มบริษัทฯ และมีแรงจูงใจ
ในการหาประโยชน์จากรายการดังกล่าว
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการบริหาร และการตัดสินใจที่เป็นอิสระจากบริษัทในเครือเนชั่นโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีอิสระในการจัดหาสินค้าหรือใช้บริการกับ
ผู้ให้บริการภายนอกอื่นๆ ที่เสนอราคาที่มีเงื่อนไขทางการค้าปกติในราคาตลาดและเป็นประโยชน์มากที่สุดแก่กลุ่มบริษัทฯ
เช่น ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีการจ้างพิมพ์กับบริษัทภายนอก ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงไม่มีการพึ่งพิงบริษัทในเครือเนชั่น
จนทำ�ให้ขาดความเป็นอิสระ นอกจากนี้ การทำ�ธุรกรรมระหว่างบริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (“NEE”)
กับบริษัทในเครือเนชั่น ยังมีการควบคุมจากผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายคือ เอ็กมอนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เอ/เอส ให้มีราคาและ
เงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นธรรมและราคาตลาด  
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1.5 ความเสี่ยงจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคากระดาษ และการขาดแคลนกระดาษ
กระดาษที่ใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์จัดเป็นสินค้าประเภท Commodity ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาแปรผันตาม
ความต้องการของการบริโภคและปริมาณการผลิตของผู้ผลิต (Demand & Supply) และเป็นวัตถุดิบหลักที่สำ�คัญในการผลิต
สื่อสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ   ซึ่งคิดเป็นต้นทุนประมาณร้อยละ 19.85 และ 16.91 ของต้นทุนขายและบริการตามงบการเงิน
รวมของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2556 และ 2555 ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการผันผวนของราคากระดาษ ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและกำ�ไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงจากการขาดแคลน
กระดาษ Newsprint ชนิดม้วนที่ใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือที่มียอดพิมพ์สูง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำ�คัญที่บริษัทฯ
ใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์ เนื่องจากกระดาษชนิดดังกล่าวหาซื้อได้ยากในประเทศไทยและต้องซื้อเป็นจำ�นวนมากในแต่ละครั้ง
ในการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนกระดาษและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคากระดาษ Newsprint ชนิดม้วน
กลุ่มบริษัทฯ จะสั่งซื้อจากบริษัทในเครือเนชั่นสำ�หรับการจัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์ในเครือเนชั่น ซึ่งเป็นการจัดพิมพ์ส่วนใหญ่ของ
กลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทในเครือเนชั่นมีประสบการณ์ในการจัดซื้อกระดาษเป็นระยะเวลานาน มีการจัดซื้อกระดาษสำ�รองไว้
และเข้าใจในวงจรของราคากระดาษเป็นอย่างดี รวมทั้งบริษัทในเครือเนชั่นได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
โดยการทำ� Forward Contract ไว้ตามปริมาณกระดาษที่คาดว่าจะใช้ล่วงหน้า  ดังนั้น การจัดซื้อกระดาษจากบริษัทใน    
เครือเนชั่นจึงช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคากระดาษ และการขาดแคลนกระดาษได้รวมทั้งยังสามารถต่อรอง
ราคากระดาษที่ถูกกว่าราคาตลาดทั่วไป
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะสั่งจองกระดาษก่อนการตั้งราคาขายของหนังสือ เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถรักษา
สัดส่วนของต้นทุนกระดาษต่อราคาหนังสือไว้ได้ รวมทั้งบริษัทฯ สามารถปรับราคาของหนังสือหลายประเภทขึ้นได้ ในกรณี
ที่ต้นทุนกระดาษเพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำ�คัญ
1.6 ความเสี่ยงด้านการจัดหาลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์
ในการประกอบธุรกิจสำ�นักพิมพ์ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 60.71 และ 73.18 ของรายได้ทั้งหมดของ
กลุ่ม บริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2556 และ 2555 กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตและจัดจำ�หน่าย แต่
กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดซื้อลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์มาจากเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นนักเขียนหรือสำ�นักพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศจำ�นวน
หลายราย เพื่อนำ�มาผลิตและจัดจำ�หน่ายเพียงรายเดียว (Exclusive) ในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่มีระยะเวลา 3 – 5 ปี และ
มีสิทธิต่ออายุสัญญาได้ในราคาและเงื่อนไขเดิม ทั้งนี้ เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถยกเลิกสัญญาได้ หากกลุ่มบริษัทฯ ทำ�ผิดสัญญา 
และ/หรือมีปัญหาด้านการเงิน และ/หรืออยู่ในสถานะล้มละลาย เป็นต้น ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
จัดหาลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ที่ต้องการมาผลิตและจัดจำ�หน่ายได้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการที่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ไม่ต่ออายุสัญญา หรือยกเลิกสัญญา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการ
ของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาด้านการจัดหาลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมา  เนื่องจากตลาดสิ่งพิมพ์มีขนาดใหญ่และมีลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ให้เลือกซื้อเป็นจำ�นวน
มาก รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเขียนและสำ�นักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงหลายราย และประสบความสำ�เร็จ
ในการผลิตและจัดจำ�หน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือมาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทฯ จึงสามารถเลือกซื้อลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ที่
ต้องการและได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในการให้ลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ที่มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมสูงมาผลิตและ
จัดจำ�หน่าย   นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีปัญหาเรื่องการไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิก
สัญญาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
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นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้วางแผนการผลิตหนังสือที่มีความหลากหลาย ทั้งเนื้อหา, เจ้าของลิขสิทธิ์ และ
ประเทศ เพื่อลดการพึ่งพิงเนื้อหา, เจ้าของลิขสิทธิ์ และประเทศใดประเทศหนึ่งมากจนเกินไป อีกทั้งยังผลิตหนังสือต้นฉบับ
โดยนักเขียนไทยเพิ่มขึ้น อันเป็นการกระจายความเสี่ยงแบบหนึ่ง  ซึ่งบริษัทได้พัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพในการผลิตเนื้อหา 
หรือหาผู้สร้างสรรค์เนื้อหาจากในประเทศ
1.7 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
ปัจจุบัน สิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ มีการขายผ่านตัวแทนจำ�หน่ายเป็นส่วนใหญ่ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะรับคืนสิ่งพิมพ์
ที่ไม่สามารถจำ�หน่ายได้จากตัวแทนจำ�หน่าย ซึ่งอาจเป็นผลให้มีสิ่งพิมพ์เป็นสินค้าคงเหลือเป็นจำ�นวนมากได้ สินค้าคงเหลือ
ดังกล่าวมีโอกาสเสื่อมคุณภาพ เสียหาย และล้าสมัยเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานของ
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบกับยอดขายในปีปัจจุบันความเจริญเติบโตในส่วนของยอดขายลดลงกว่าปีก่อน ทำ�ให้มีปริมาณ
สินค้าคงหลือสูงกว่าในอดีต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่าสินค้าคงเหลือสุทธิจำ�นวน
143.86 ล้านบาท และ 119.08 ล้านบาท (ตามลำ�ดับ) หรือคิดเป็นร้อยละ 18.89 และ 33.71 ของมูลค่าสินทรัพย์
ทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้มีค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยในสัดส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าสินค้า
คงเหลือที่มีอายุมากกว่า  1 ปีขึ้นไปและผลิตครบชุดแล้ว และของสินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า  3 ปีขึ้นไปแต่ยังผลิตไม่
ครบชุด โดยมีการตั้งค่าเผื่อดังกล่าวทุกเดือนซึ่งการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยนี้จะถูกพิจารณาการด้อยค่าจากผู้บริหารอีกครั้ง
หนึ่ง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยจำ�นวน 41.71 และ 48.70 ล้านบาท
(ตามลำ�ดับ) นอกจากนั้น เพื่อลดปริมาณสินค้าคงเหลือ กลุ่มบริษัทฯ จะนำ�เอาหนังสือเก่าออกมาจำ�หน่ายเป็นระยะๆ  โดย
การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการขายในงานนิทรรศการต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี สำ�หรับหนังสือการ์ตูนที่มีเล่ม
ต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทฯ จะดำ�เนินการนำ�เล่มที่ออกใหม่จำ�หน่ายควบคู่ไปกับเล่มที่ได้เคยวางจำ�หน่ายไปแล้ว ซึ่งรวมถึงการนำ�
การ์ตูนที่มีการออกจำ�หน่ายครบทุกเล่มแล้วมาจัดจำ�หน่ายรวมเป็นชุดเพื่อกระตุ้นการจำ�หน่ายด้วย นอกจากนั้น บริษัทฯ
ได้เพิ่มความระมัดระวังในการผลิตหนังสือใหม่และควบคุมปริมาณยอดพิมพ์เพื่อมิให้มีสินค้าคงเหลือมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ
มีนโยบายการบริหารคลังสินค้าโดยการกำ�หนดจำ�นวนสินค้าไม่ให้มีปริมาณคงเหลือมากกว่าปีก่อน
2. ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างประเทศ
2.1 ความเสี่ยงจากการต่อสัญญา
ในการประกอบธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 22.17
และ 22.52 ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2556 และ 2555 กลุ่มบริษัทฯ จะทำ�สัญญาเป็นตัวแทนจำ�หน่ายกับ
เจ้าของสิ่งพิมพ์จำ�นวนหลายราย โดยส่วนใหญ่สัญญาตัวแทนจำ�หน่ายนิตยสารมีระยะเวลา 1 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้
ในราคาและเงื่อนไขเดิม สำ�หรับสัญญาตัวแทนจำ�หน่ายหนังสือพิมพ์จะหมดอายุเมื่อมีการยกเลิกสัญญา ทั้งนี้เจ้าของสิ่งพิมพ์
สามารถยกเลิกสัญญาได้ หากกลุ่มบริษัทฯ ทำ�ผิดสัญญา  และ/หรือมีปัญหาด้านการเงิน และ/หรืออยู่ในสถานะล้มละลาย
และ/หรือเมื่อมีการแจ้งอีกฝ่ายล่วงหน้า  เป็นต้น ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการที่เจ้าของสิ่งพิมพ์ไม่ต่ออายุ
สัญญา หรือยกเลิกสัญญา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ
ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม  กลุ่มบริษัทฯ กับเจ้าของสิ่งพิมพ์มีการทำ�ธุรกิจและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน
โดยผู้บริหารและทีมงานของบริษัทฯ เป็นกลุ่มที่ทำ�ธุรกิจนี้กับเจ้าของสิ่งพิมพ์มาตั้งแต่เริ่มต้น รวมทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการ
ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีปัญหาเรื่องการไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  นอกจากนี้
เจ้าของสิ่งพิมพ์ The Yomiuri Shimbun และ The Wall Street Journal Asia ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ ให้ดำ�เนินการพิมพ์
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และจัดส่งหนังสือพิมพ์ต่างประเทศดังกล่าว ซึ่งได้มีการลงทุนในการสร้างฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าในระบบ
สารสนเทศของบริษัทฯ และการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในการดำ�เนินงาน ดังนั้น
โอกาสที่เจ้าของสิ่งพิมพ์ดังกล่าวจะยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายกับกลุ่มบริษัทฯ จึงมีน้อย
3. ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม
3.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์เข้าสู่ระบบดิจิตอล
การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โทรทัศน์ยุคดิจิตอลในประเทศไทยจะเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจโทรทัศน์
ที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันด้านคุณภาพของเนื้อหารายการ เพื่อสร้างความแตกต่างจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
รายอื่นๆ ให้มีคุณภาพหลากหลาย และตรงกับความต้องการของผู้ชมให้มากที่สุด แต่เนื่องจากเม็ดเงินโฆษณาในตลาดมี     
เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี จึงเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้จากค่าโฆษณาที่มีแนวโน้มจะกระจายตัวอย่างสมดุลตามจำ�นวนฐานผู้
ชมมากขึ้น โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นพัฒนา และผลิตรายการคุณภาพ เป็น Content Provider ที่ผลิตรายการไปยังกลุ่มเป้า
หมายเยาวชนและครอบครัวในช่องดิจิตอลอื่นๆ โดยเฉพาะช่องโทรทัศน์ดิจิตอลที่เครือเนชั่นประมูลได้รวม 2 ช่อง
3.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมที่สูงขึ้น
ปี 2556 ภาวะอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียม และเคเบิลทีวียังคงเป็นไปอย่างเข้มข้น ทั้งในด้านของประเภท
รายการและจำ�นวนช่องรายการที่เพิ่มขึ้นกว่า  300 ช่องในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้อัตราการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์ของ
ประเทศไทยมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่เนื่องด้วยในตลาดยังคงมีช่องว่างในรายการบางประเภท โดยเฉพาะช่อง
รายการประเภทเอ็ดดูเทนเมนท์สำ�หรับเยาวชนและครอบครัว จึงเป็นโอกาสในการจัดทำ�ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่สื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นให้เป็นช่องรายการที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ เหมาะสำ�หรับเยาวชนและครอบครัวอย่างแท้จริง ซึ่ง
เป็นการลดความเสี่ยงจากการทำ�ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมในภาวะการแข่งขันที่รุนแรง โดยในปัจจุบัน ถือว่า  Kidzone คือ
อันดับหนึ่งของหมวด Kids & Family Variety Channel
อีกทั้งโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลยังมีจุดเด่นในเรื่องของราคาโฆษณาที่ตำ�่กว่าฟรีทีวี-ดิจิตอลทีวี รวมไปถึงลูกค้า
ยังสามารถเลือกลงโฆษณาได้ในช่องรายการที่ตรงกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่า  จึงเป็นโอกาสในการทำ�การตลาดที่ชัดเจนและ
แม่นยำ�ไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเยาวชนและครอบครัว โดยการสร้างสรรค์คอนเทนท์คุณภาพเจาะกลุ่มผู้ชม รวมไปถึงการ
ทำ�การตลาดร่วมกับสิ่งพิมพ์ในเครือ และกิจกรรมการตลาดอื่นๆ
4. ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจดิจิตอล
4.1 ความเสี่ยงจากการลักลอบทำ�ซำ�้เนื้อหา
การดำ�เนินธุรกิจด้านดิจิตอล ซึ่งในปัจจุบันมีหลายช่องทาง เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต,          
E-Reader หรืออุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งอาจมีการลักลอบ ทำ�ซำ�้ หรือนำ�เนื้อหาสาระไปใช้โดยผิดกฎหมายซึ่งทำ�ให้เกิดความเสี่ยง
และผลกระทบต่อการทำ�ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยหากมีการนำ�ไปผลิต ขายหรือส่งต่อ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลักลอบนี้     
ทางบริษัทฯ พิจารณาเลือกเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูง รวมถึงการเลือกเนื้อหาและเวลาที่เหมาะสมในการจำ�หน่าย
สินค้า  และความเสี่ยงอีกประการคือธุรกิจดิจิตอลจะมีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูงและมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว
ทางบริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยการหาพันธมิตรที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี และร่วมมือกันในการ
พัฒนาเพื่อให้ธุรกิจดิจิตอลมีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
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5. ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจการบริหารลิขสิทธิ์ (Character Management)
5.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางการตลาด
ปัจจุบันในประเทศไทยมีคาร์แรคเตอร์การ์ตูนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นจำ�นวนมากที่เสนอขายลิขสิทธิ์เพื่อผลิต
เป็นสินค้า  การแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ซึ่งจะควบคู่ไปกับการทำ�ให้คาร์แรคเตอร์การ์ตูนเป็นที่ร้จู ัก และปริมาณของ
คาร์แร็คเตอร์การ์ตูนที่เป็นตัวแทน โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การตลาดที่แตกต่าง ซึ่งหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำ�การ
เปิดตัวการ์ตูน Canimal ไปในปี 2555 หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้ทำ�การซื้อสิทธิ์คาร์แรคเตอร์การ์ตูนเพิ่มขึ้นคือ Astro
Boy  (จากประเทศญี่ปุ่น) และ Yoohoo & Friends (จากประเทศเกาหลี) โดยคำ�นึงถึงความโดดเด่น ความมีชื่อเสียงของ
คาร์แรคเตอร์ ความมีศักยภาพในเชิงของการนำ�มาพัฒนาเป็นสินค้า  รวมถึงควรจะต้องมีการ์ตูนแอนิเมชั่นที่มีเนื้อหาสนุก
เหมาะกับรสนิยมของผู้บริโภคในประเทศไทย เพื่อมาแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด
5.2 ความเสี่ยงจากการต่อสัญญา
เนื่องจากการจดสัญญาเป็นตัวแทนบริหารลิขสิทธิ์คาร์แรคเตอร์การ์ตูนนั้นมีระยะเวลาสัญญาเฉลี่ยประมาณ
3-5 ปี ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละลิขสิทธิ์ ดังนั้น ในการต่อสัญญาเจ้าของลิขสิทธิ์อาจจะขอเรียกเก็บค่าสิทธิเพิ่ม
เนื่องจากได้รับข้อเสนอการเป็นตัวแทนฯจากบริษัทอื่น จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ เกิดความเสี่ยงในการถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้น หรืออาจจะไม่รับการต่ออายุสัญญาในการเป็นตัวแทนสิทธิของคาร์แรคเตอร์การ์ตูนนั้นๆ
5.3 ความเสี่ยงจากช่องทางการจัดจำ�หน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ที่มีจ�ำ นวนจำ�กัด
ปัจจุบันช่องทางหลักในการจัดจำ�หน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ มีอยู่ 3 ช่องทาง ดังนี้
1) ห้างสรรพสินค้า  ช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าลิขสิทธิ์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากรูปแบบ
และพื้นที่การจัดวางสินค้า  มีการแบ่งตามประเภทสินค้าอย่างชัดเจน รวมถึงอนุญาตให้คู่ค้า  (ผู้ซื้อลิขสิทธิ์) ตกแต่งพื้นที่ขาย
สินค้าด้วยสื่อส่งเสริมการขายได้อย่างสวยงาม แต่ช่องทางนี้ไม่ค่อยเป็นที่สนใจของคู่ค้า  เนื่องจากมีต้นทุนการขายสูง และ
ข้อจำ�กัดอื่นๆ ที่ห้างฯ เป็นผู้กำ�หนด  
2) ห้างค้าปลีก ช่องทางนี้เป็นช่องทางที่สร้างรายได้ให้กับคู่ค้าค่อนข้างสูง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์
ของสินค้าลิขสิทธิ์ได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากห้างค้าปลีกมีจำ�นวนสาขามาก ทำ�ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ดี ยอดขายสูง และพื้นที่
การจัดวางสินค้าเป็นสัดส่วนแยกตามหมวดหมู่ แต่จำ�เป็นต้องใช้สื่อส่งเสริมการขายที่เป็นรูปแบบตายตัวที่ถูกกำ�หนดโดย
ห้างฯ     สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ห้างค้าปลีกมีอิทธิพลต่อผู้ซื้อลิขสิทธิ์ในการเลือกสินค้า  (ทั้งที่มีลิขสิทธิ์และไม่มีลิขสิทธิ์) เข้าไป
จัดจำ�หน่าย หากห้างฯ มีความสนใจในลิขสิทธิ์ตัวใด ก็จะทำ�ให้ง่ายในการตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์จากคู่คา 
้ ความแตกต่างระหว่าง
ห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีก ก็คือ คุณภาพสินค้า เพราะห้างค้าปลีกใช้กลยุทธ์การตลาดแบบแข่งขันทางด้านราคาเป็นผล
ให้คุณภาพสินค้าลดลงตามลำ�ดับ
3) ตลาดขายส่ง ช่องทางนี้เป็นช่องทางที่สร้างรายได้สูงให้กับผู้ซื้อลิขสิทธิ์ และไม่ค่อยมีข้อจำ�กัดใดๆ จากร้าน
ค้า  มีการซื้อขายกันเป็นเงินสด และมีตัวแทนพ่อค้าคนกลางที่จะนำ�สินค้าเหล่านี้ไปขายในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ สัดส่วน
การขายสินค้าผ่านทางช่องทางนี้จึงมีมากกว่าช่องทางอื่นๆ ข้างต้นถึงร้อยละ 50 แต่ข้อเสียก็คือ ช่องทางนี้ไม่ช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของสินค้าลิขสิทธิ์ หรือคาร์แรคเตอร์การ์ตูน เพราะไม่ได้เน้นการจัดวางสินค้าให้สวยงาม แต่เน้นการขายเป็น
จำ�นวนมากราคาถูก
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6. ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจการให้บริการด้านการศึกษา
6.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางการตลาด
ธุรกิจการให้บริการด้านการศึกษาเป็นธุรกิจที่มีอนาคตสดใส และสามารถเติบโตได้ในทุกสภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ปัจจัยภายนอกจึงมีอิทธิพลต่อการดำ�เนินธุรกิจกวดวิชาน้อยมาก   อย่างไรก็ตาม
การแข่ ง ขั นของคู่ แข่ ง ในอุ ต สาหกรรมนี้ ท วี ค วามรุ น แรงขึ้ น โดยเฉพาะในด้ า นจำ � นวนผู้ แข่ ง ขั น ในตลาดที่ ม ากขึ้ น
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติจากงานการวิจัย* ได้กล่าวไว้ว่าจำ�นวนของโรงเรียนกวดวิชาทั่วประเทศไทยที่จดทะเบียน
อย่างถูกต้องมีจำ�นวนเพียง 864 แห่งในปี 2547 และสูงขึ้นมากถึง 1,128 แห่งในปี 2551 ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการ
ที่มีชื่อเสียงและครองส่วนแบ่งตลาดเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วจึงปรับกลยุทธ์มาใช้เทคโนโลยีช่วยสอนและทำ�ตลาดกลุ่มใหญ่
ส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่ตลาดต้องเผชิญกับรายได้ที่ไม่แน่นอน และจำ�เป็นต้องวางตำ�แหน่งผลิตภัณฑ์ของ
ตนเองให้มีความชัดเจนเพื่อเข้าสู่ตลาดให้ได้
สำ�หรับสถาบันกวดวิชาบีไบรท์ เรามีความพร้อมทั้งเครือข่ายอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในทุกสาขาวิชา
มีอาคารสถานที่ในทำ�เลสำ�คัญใจกลางเมืองด้วยต้นทุนที่ตำ�่ มีสื่อการเรียนการสอนที่พร้อมบุกตลาด และมีพันธมิตรสื่อใน
เครือเนชั่นสนับสนุนทางการตลาด ปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญจึงเป็นการทำ�ธุรกิจในช่วงแรกที่ไม่อาจคาดการณ์รายรับที่แน่นอน
ได้ และความยากลำ�บากในการสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งเป็น
เป้าหมายที่คาดหวังในระยะยาวต่อไป
*(ที่มา: สุนีย์ วรรธนโกมล และธานินทร์ ศิลป์จารุ. “ปัจจัยสำ�คัญทางการตลาดและความต้องการของผู้เรียน
ที่มีต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมสอบเข้าระดับปริญญาตรี.” วารสารวิชาการพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 19, 3 (กันยายน – ธันวาคม 2552) : 426-427.)
7. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุน
7.1 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ “NINE-W1”
ในเดือนมิถุนายน 2556 บริษัทได้มีการออกและเสนอขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  NINE-W1 จำ�นวน 85,000,000 หน่วย อายุ 5 ปี โดยไม่คิดค่าตอบแทนใน
อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 1 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยังคงเหลือใบสำ�คัญแสดง
สิทธิที่ยังไม่ได้ใช้จำ�นวนทั้งสิ้น 84,958,614 หน่วย
ในการนี้หากผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิทำ�การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเต็มจำ�นวน ผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริษัทอาจได้รับผลกระทบจาก Dilution Effect ทั้งในเรื่องของราคาหุ้นในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง และสัดส่วนการถือหุ้น
ที่ลดลงดังต่อไปนี้
ก่อนการใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิเต็มจำ�นวน (31 ธันวาคม 2556)
จำ�นวนหุ้นสามัญที่เรียกชำ�ระแล้ว
170,048,386 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นก่อนการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
100
%
หลังการใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิเต็มจำ�นวน (NINE-W1)
จำ�นวนหุ้นสามัญที่เรียกชำ�ระแล้ว		
255,007,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิิ
66.68
%
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ลดลง
33.32
%
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7.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ “ESOP-WA”
ในเดือนสิงหาคม 2556 บริษัทได้มีการออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ
ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP) จำ�นวน 4,250,000 หน่วย ชนิดไม่มีมูลค่า 
อายุ 5 ปี อัตราการใช้สิทธิ ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาในการใช้สิทธิ 4 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยังคงเหลือใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้จำ�นวนทั้งสิ้น 4,243,000 หน่วย
ในการนี้หากผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิทำ�การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเต็มจำ�นวนผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอาจ
ได้รับผลกระทบจาก Dilution Effect ทั้งในเรื่องของราคาหุ้นในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง และสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลงดังต่อ
ไปนี้
ก่อนการใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิเต็มจำ�นวน (31 ธันวาคม 2556)
จำ�นวนหุ้นสามัญที่เรียกชำ�ระแล้ว
170,048,386 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นก่อนการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
100
%
หลังการใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิเต็มจำ�นวน (ESOP-WA)
จำ�นวนหุ้นสามัญที่เรียกชำ�ระแล้ว		
174,291,386 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิิ
97.56
%
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ลดลง
2.44
%
		 8. ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ
8.1 ความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำ�หนดนโยบายและบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ		
		
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป ปัจจุบัน เครือเนชั่นถือหุ้นร้อยละ 78.46 ของทุนชำ�ระแล้ว
จึงทำ�ให้สามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำ�คัญในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงมติพิเศษที่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับของบริษัทฯ กำ�หนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของจำ�นวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทำ�ให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น
ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ นอกจากนี้ เครือเนชั่นยังมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ โดยมีกรรมการตัวแทนจำ�นวน 3 ท่านจากทั้งหมด 9 ท่าน และคณะกรรมการบริหารจำ�นวน
3 ท่านจากทั้งหมด 5 ท่าน เป็นตัวแทนที่มาจากเครือเนชั่น
อย่างไรก็ตาม เพื่อถ่วงดุลการบริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็น
บุคคลภายนอกจำ�นวน   3    ท่าน เพื่อทำ�หน้าที่ในการตรวจสอบการดำ�เนินงานของผู้บริหารและดูแลผลประโยชน์ของ      
ผู้ถือหุ้นรายย่อย   
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556)
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กลุ่มผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
นายสม สุจีรา
นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
นางศิริวรรณ  จึงธีรพานิช
น.ส. ประภาภรณ์ ขานวงศ์
นางพิมพ์ใจ โบตระกูล
นายคงศักดิ์ สุวัชราภิสิทธิ์
นายสมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล
นายวิรัตน์ สุพรรณธะริดา
นายรุจิพล ศักดิ์เดชยนต์
อื่นๆ
			
รวม

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
142,427,487
1,700,000
1,536,848
1,300,000
600,000
540,200
390,000
386,300
372,037
340,000
20,455,514
170,048,386

ร้อยละ
83.757
1.000
0.904
0.764
0.353
0.318
0.229
0.227
0.219
0.200
12.029
100.00

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
หมายเหตุ กลุ่มผู้ถือหุ้นที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันและออกเสียงไปในทางเดียวกันได้แก่ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งมีนายสุทธิชัย แซ่หยุ่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทอีก 1 ราย นั่งดำ�รงตำ�แหน่งเป็น
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
• ประเภทผู้ถือหุ้น - การกระจายหุ้นตามสัญชาติ
ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ
จำ�นวนราย

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละ

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
1,247
169,979,436
99.96
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
7
68,950
0.04
		 รวมทั้งสิ้น
1,254
170,048,386
100.00
* ข้อบังคับบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) กำ�หนดว่า  “ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มี
สัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 35 ของหุ้นทั้งหมด”
• กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำ�หนดนโยบายการจัดการอย่างมีนัยสำ�คัญ
-ไม่มี
• ชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยมิได้แสดงสถานะที่แท้จริง
-ไม่มี
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รายงานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท  เนชั่น  อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ
และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จะทำ�ให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วย
สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยกระดับการดำ�เนินงาน
อย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำ�คัญที่นำ�ไปสู่ความสำ�เร็จและบรรลุเป้าหมายที่สำ�คัญที่สุดของบริษัทฯ ได้แก่การเพิ่มมูลค่า
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่สอดคล้องตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี (code of best practices) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำ�หนดและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและ
ข้อปฏิบัติที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด และจะติดตามปรับปรุงให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ สอดคล้องกับประโยชน์และ
ความคาดหวังของผูถ้ อื หุน้ อยูต่ ลอดเวลา และให้เป็นทีเ่ ชือ่ มัน่ ของผูถ้ อื หุน้ ว่าผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ได้รบั การดูแลอย่างดี
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประกาศใช้ครั้งแรก เมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และได้ดำ�เนินการทบทวนปรับปรุงเนื้อหาเป็นประจำ�ทุกปี ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เป็นไป
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยฉบับที่ใช้
ล่าสุดได้ทบทวนเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556  และประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

การสื่อสารนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตระหนักดีว่า  การดำ�เนินการเรื่องการกำ�กับดูแลกิจการนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กำ�หนดไว้   ปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนการดำ�เนินงานคือพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม จึง
ได้ประกาศแจ้งพนักงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์สื่อสารภายในองค์กร รวมถึงฝ่ายบริหารได้ติดตามกำ�กับให้
มีการดำ�เนินงานตามนโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ
ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและ
ผู้ลงทุนรับทราบด้วย และหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับนโยบายดังกล่าวเป็นเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายเลขานุการ
บริษัท โดยใช้แบบฟอร์มขอรับเอกสารที่ส่งพร้อมรายงานประจำ�ปี  ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ  

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
ในปี 2554 เป็นปีแรกที่บริษัทฯ เริ่มเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และจากความมุ่งมั่นในการ
ปรับปรุงเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัทอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีใน
ปี 2549 ผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทและการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้พัฒนาดีขึ้น
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
• ผลประเมินจากการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำ�ปี 2556 ซึ่งจัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” (4 ดาว) ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลที่
บริษัทเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ของบริษัท
• ผลประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี 2556 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคม
บริษัทจดทะเบียน และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม และสมควร
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เป็นตัวอย่าง” โดยบริษัทได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และเป็น 1 ใน 96 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน
จากจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินทั้งหมด 475 บริษัท
การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2556  ของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น  
2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักดีวา 
่ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้
ทำ�หน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญของบริษัทฯ โดยกำ�หนดไว้ในนโยบายการ
กำ�กับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำ�หนด
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ        
อย่างเพียงพอและทันเวลา  ได้ให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิที่กฎหมายกำ�หนด จึงจัดให้มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์
(Investor Relation) ทำ�หน้าที่รับผิดชอบดูแล ให้ข้อมูล ตอบคำ�ถามต่างๆ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ  ของบริษัทฯ ไว้ที่เว็บไซต์ www.nine.co.th  เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลสำ�คัญล่าสุด จดหมายแจ้งข่าวสารถึงผู้ลงทุน นัดพบปะนักลงทุนเป็นประจำ�อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง ตามกำ�หนดการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดเตรียม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น
ขอคำ�อธิบาย หรือ ตั้งคำ�ถามใดๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน   
การประชุมผู้ถือหุ้น
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการจัดประชุมสามัญประจำ�ปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผล  
การดำ�เนินงานของบริษทั ฯ และร่วมตัดสินใจในเรือ่ งสำ�คัญของบริษทั ฯ รวมทัง้ ตรวจสอบการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯ และฝ่ายจัดการ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางในคู่มือ
AGM Checklist ซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2556 บริษทั ฯ จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2556 ในวันที่ 23 เมษายน 2556 ชัน้ 27 อาคารทีซไี อเอฟ
เวลา  14.00 น. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา  12.00 น. โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน มีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำ�นวน 42 ราย รวมจำ�นวนหุ้น 70,488,948 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.93 ของจำ�นวน
หุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมดจำ�นวน 85,000,000 หุ้น ซึ่งการดำ�เนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
และตามที่กฎหมายกำ�หนดดังนี    
้
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ก่อนวันประชุมสามัญ
บริษทั ฯ ได้น�ำ ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมฯ ทีม่ รี ายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ก่อนล่วงหน้า  30 วัน
และบริษทั ฯ ยังมอบหมายให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึง่ เป็นนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั ฯ เป็น
ผูจ้ ดั ส่งหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละ
วาระ รายงานการประชุมครัง้ ก่อน รายงานประจำ�ปี เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ คำ�ชีแ้ จงวิธกี ารต่างๆ ข้อมูล
กรรมการอิสระ ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษทั เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุม
ซองธุรกิจตอบรับ และหนังสือมอบฉันทะตามทีก่ ระทรวงพาณิชย์ก�ำ หนด โดยจัดส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 
21 วัน และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า  3 วัน เพือ่ บอกกล่าวผูถ้ อื หุน้
ล่วงหน้า   ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ และส่ง
คำ�ถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 โดยผ่านเว็บไซต์ www.
set.or.th หรือ www.nine.co.th ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ และไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอ
วาระเพิม่ เติม
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้รายงานผลการใช้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
บริษทั ฯ และสิทธิการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
สำ�หรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2556 บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ จัดส่งคำ�ถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษทั ฯ หรือทางโทรสาร 02-338-3938 ตัง้ แต่วนั ที่ 21 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2556 เพือ่ ให้คณะกรรมการ
และฝ่ายบริหารได้รวบรวมข้อมูลเพือ่ ชีแ้ จงต่อผูถ้ อื หุน้ ในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอคำ�ถามล่วงหน้า
เข้ามาแต่อย่างใด      
วันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ กำ�หนดวันเวลาการประชุม และสถานที่ที่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่
มาอำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่การลงทะเบียน ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ รวมถึงการจัดของที่
ระลึกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด และที่
ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เภา  แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิช จำ�กัด เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น
เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งประธานกรรมการบริษัทฯ ทำ�หน้าที่เป็นประธานที่
ประชุม  
ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ จะชี้แจงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตร
ลงคะแนน ให้ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย
กว้างขวาง พร้อมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารบางท่าน ได้ตอบคำ�ถามของผู้ถือหุ้นทุกคำ�ถาม และ
ได้บันทึกสาระสำ�คัญของคำ�ถาม คำ�ตอบ และข้อสรุปเรื่องนั้นๆ ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
บริษัทฯ ได้ใช้ระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และในการนับคะแนนเสียง
ในการประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นราย
บุคคล และได้บันทึกวิธีลงคะแนน วิธีนับคะแนน มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้สำ�หรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะดำ�เนินการลงมติเป็นรายคน ส่วนในการ
ลงมติในแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง พร้อมทั้งได้บันทึกรายงานการประชุม
และบันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างละเอียด
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บริษัทฯ ได้นำ�เสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำ�ทุกปีโดยนำ�เสนอข้อมูลการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำ�หนด
ค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณา
สำ�หรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอให้มอบอำ�นาจให้กรรมการอิสระ 1 ท่าน
คือนายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้อง
พิจารณา เป็นผู้รับมอบอำ�นาจเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่ง
เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำ�หนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมหนังสือนัดเชิญประชุม
หลังวันประชุมสามัญ
บริษัทฯ จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อซักถามอย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายในเวลา  14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ จากการดำ�เนินการดังกล่าว เป็น
ผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี (Annual General Meeting :
AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง”  
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการกำ�กับดูแลกิจการเป็นประจำ�เพื่อให้สามารถสร้าง
ความมั่นใจว่าการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย   ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติมีความเท่าเทียมกันและ
ยุติธรรม และให้กระบวนการดูแลผู้ถือหุ้นไม่มีความยุ่งยากหรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จำ�เป็น   ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเข้าร่วมใน
การตัดสินใจและได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทฯ สำ�หรับเหตุการณ์ที่สำ�คัญตามที่กำ�หนดไว้ในกฎหมาย
หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
• ในการประชุมผู้ถือหุ้น   บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่
ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  และไม่ได้แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำ�คัญเพิ่ม
เติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
• ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำ�นวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง
เสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่   1 หุ้นขึ้นไป สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556  
รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 – 31 มกราคม 2556 โดย
ประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทางของ ตลท. และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย   อย่างไรก็ตามในปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะ
ให้กับกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
เป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงได้   และอำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
• ไม่มีการทำ�รายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ อย่างเป็นสาระสำ�คัญ
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การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ กำ�หนดนโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ตำ�แหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองในทางที่
มิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม   เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 
241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ดังนี้
1. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ไปเปิดเผยข้อมูลภายใน
แก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
2. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�รายงานทางการเงิน หรือข้อมูลที่
เกี่ยวข้องอื่น ระมัดระวังเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน  และหากมีการซื้อขาย
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทันที
การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้ส่วนเสีย
คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนดแนวปฏิบัติให้กรรมการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูล            
ส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา  89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2551 เพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงาน     
การเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ทีม่ ี การซื้อ
ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. อีกทั้งกำ�หนดให้คณะกรรมการ
และผู้บริหารรายงานข้อมูลแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศ     
คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ดังนี้
1. กำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหาร จะต้องจัดทำ�รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็น
ประจำ�ทุกปี และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของ กรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง และดูแล
ให้ข้อมูลนั้นเป็นปัจจุบันเสมอ พร้อมสำ�หรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่าง
บริษัทฯ กับกรรมการ และหรือ ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงทันที และส่งรายงานภายใน 7 วันนับแต่มี    
การเปลี่ยนแปลง
3. ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำ�เนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 7 วันทำ�การนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
ในปี  2556  มีการรายงานทั้งสิ้น 1 ครั้ง และมิได้มีการทำ�รายการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท
การรายงานการถือครองหลักทรัพย์
สำ�หรับการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้
ทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเป็นประจำ�ทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมการได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  
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ทั้งนี้ในระหว่างปี 2556 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์โดยเปรียบเทียบ การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างวันที        ่
31 ธันวาคม 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้
(ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น
ใหม่ จึงทำ�ให้กรรมการบางท่านที่ใช้สิทธิการเพิ่มทุน มีจำ�นวนหุ้นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน)
ลำ�ดับ     ชื่อ-นามสกุล
               จำ�นวนหุ้น (หุ้น)
                          หมายเหตุ
									
ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2555 จำ�นวนหุน้ เพิม่ (ลด) สัดส่วนการถือครอง
ษัท(%)
													
ระหว่างปี (หุ้น) หุณ้นของบริ
31 ธ.ค. 56
1 นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
1,566,636
783,318
783,318
0.92%      ใช้สิทธิRO
2 นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
3 นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร
4 นางสาวศันธยา กิตติโกวิท
5 นายเสริมสิน สมะลาภา
6 นายต่อบุญ พ่วงมหา
7 นายพนา จันทร์วิโรจน์
8 นางเกษรี กาญจนะวณิชย์
52,428
26,214
26,214
0.03%      ใช้สิทธิRO
9 นางวงศ์สิริ มิยาจิ
3,000
10,000
(7,000)
0.00%
ขาย
10 นายแสงชัย ลีลานวลิขิต
1,000
1,000
0.00%
11 นายสมศักดิ์ ใจขำ�			
-			-		
12 นางสาวธนิกา เจียรนัยไพศาล
13 นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร
14 นางสาวบุญพา แซ่เบ้
		การเข้าทำ�รายการระหว่างกันของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายการทำ�รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกำ�หนดการปฏิบัติในการทำ�รายการ     
ให้เป็นไปตามลักษณะการดำ�เนินการค้าปกติซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคล
ภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาเพื่อกำ�หนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำ�เป็นในการเข้าทำ�รายการและความเหมาะสมทางด้านราคา
ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการทำ�รายการระหว่างกันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีเงื่อนไขตาม     
ราคาตลาด และสำ�หรับรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการทำ�รายการจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม นอกจากเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่เรื่องที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็น
หน้าที่ที่ควรทำ�ต่อสังคมส่วนรวมด้วย
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณา
ให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคง
ทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ
ในระบบการกำ�กับดูแลกิจการ ผู้มีส่วนได้เสียที่สำ�คัญมีหลายกลุ่มประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า  ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน  
คู่ค้า  เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า  สังคม ภาครัฐ ชุมชุนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น คณะกรรมการมี
นโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม โดยคำ�นึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายหรือตาม
ข้อตกลงทีม่ กี บั บริษทั ฯ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการเสริมสร้างผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ เพือ่ สร้าง
ความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ
คณะกรรมการจึงกำ�หนดเป็นจริยธรรมขององค์กรในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน   2551 และได้พิจารณาทบทวน
ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 (สามารถค้นหารายละเอียดคู่มือจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ ได้ที่ www.nine.co.th)
จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบด้วย
1. จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยคำ�นึงถึงการเจริญเติบโตขององค์กรอย่าง
ยัง่ ยืน และให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ จะดำ�เนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีทเ่ี ชือ่ ถือได้   บริษทั ฯ มีหน่วยงาน
ลงทุนสัมพันธ์เพือ่ เป็นช่องทางในการติดต่อซักถาม ชีแ้ จงและให้ขอ้ มูลแก่ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป    
ในปี   2556   ผลการดำ�เนินงานบริษทั ดีขน้ึ โดยมีก�ำ ไรสุทธิ 19.89 ล้านบาทและมีก�ำ ไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 จำ�นวน 8.90 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ และคาดว่าภาพรวมอุตสาหกรรมในปี 2557 อาจชะลอตัวหาก
สถานการณ์ทางการเมืองมีความยืดเยือ้ เป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ มีปจั จัยบวกจากการทีบ่ ริษทั แม่ประมูลได้ใบอนุญาต
ให้ดำ�เนินการดิจิตอลทีวี ทำ�ให้บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์ในการผลิตคอนเทนท์ท่จี ะรองรับให้บริษัทแม่ และสามารถผลิต
รายการเพือ่ จำ�หน่ายให้แก่พนั ธมิตรในช่องอืน่ ซึง่ จะส่งผลให้บริษทั ฯ มีโอกาสเติบโตเพิม่ ขึน้   
บริษทั ฯ   มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกำ�ไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะ
บริษทั ฯ) ทัง้ นี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ โดยขึน้ อยูก่ บั ความจำ�เป็นและความเหมาะสมภายใต้เงือ่ นไข
การดำ�เนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปี  2555 และกำ�ไรสะสม ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท เป็นจำ�นวน
เงิน 12.75 ล้านบาท  โดยมีก�ำ หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556  
2. จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์
และบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งรักษา
สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่มของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น
• ลูกค้ากลุ่มผู้ชมรายการโทรทัศน์ผ่านทาง Kidzone บริษัทได้ให้ความสำ�คัญกับความพึงพอใจในรูปแบบและ
เนื้อหาของการนำ�เสนอรายการ รวมทั้งมีการสมนาคุณคืนกำ�ไรให้ลูกค้า เช่น การจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางรายการโทรทัศน์
และ Facebook/Kidzone โซนคิดของเด็กคิดซน หรือการจัดกิจกรรม School Roadshow “เมืองเด็กสัญจร ตอน Canimals
ก๊วนกระป๋องจอมซน” ที่โรงเรียนต่างๆ เป็นต้น
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• ลูกค้ากลุ่มผู้อา่ นหนังสือ มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดสัมมนา เรื่อง Kavee on Stage ตอน เพาะหุ้นเป็น
เห็นผลยั่งยืน หรือการจัดทำ�แบบสำ�รวจเรื่องใดในหนังสือที่ชื่นชอบเพื่อพัฒนาเนื้อเรื่องให้ตรงใจผู้อ่านมากที่สุด การส่ง
ชิงรางวัลฯ เป็นต้น  
3. จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด และเป็นปัจจัยสำ�คัญที่นำ�องค์กรไปสู่ความสำ�เร็จ  
จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และ
สร้างบรรยากาศการทำ�งานที่ดี ส่งเสริมการทำ�งานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน สนับสนุนให้มีการเลือก
ตั้งกรรมการลูกจ้างเพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมาย
กำ�หนด อีกทั้งเปิดโอกาสและอำ�นวยความสะดวกให้ พนักงานสามารถจัดตั้ง “สหภาพแรงงานสื่อสารมวลชนไทย”
ตามพรบ. แรงงานสัมพันธ์ 2518 ได้ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน   กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้แก่ กิจกรรมที่ผู้บริหาร
และพนักงานทำ�บุญใส่บาตรร่วมกันเดือนละครั้ง กิจกรรม One Nation One Family การจัดงานปีใหม่ กิจกรรมชมรม
ต่างๆ เช่น ค่ายอาสาฯ ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา เป็นต้น
การจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน   บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรื่องของ
สวัสดิการแรงงาน ในการจัดระบบค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความ
สามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน การวางแผนเติบโตในสายงาน ศักยภาพ ค่าครองชีพ โดยค่าจ้างเริ่มต้นของ
พนักงาน สวัสดิการยังครอบคลุมถึงการลาหยุดในกรณีต่างๆ กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือบุตร เงินยืมฉุกเฉิน
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงการกำ�หนดแนวปฏิบัติด้านแรงงาน
และสิทธิมนุษยชนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดและมาตรฐานสากล สิทธิการจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานหรือ
สหภาพแรงงานของพนักงาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในเรื่องการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งยังมีมาตรการช่วยเหลือพนักงานในกรณี
การเกิดอุบัติเหตุ โดยมีการทำ�ประกันชีวิตให้กับพนักงานทุกระดับในบริษัทฯ รวมถึงมีการดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
อนามัยของพนักงานเป็นประจำ� ดังนี้
1. จัดทำ�ประกันชีวิต (ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงานทุกระดับ)
2. มีการตรวจสุขภาพประจำ�ปี โดยมีแพทย์ และพยาบาล จากโรงพยาบาล เข้ามาทำ�การตรวจ
3. จัดให้มีการฉีดวัคซีนเป็นประจำ�ทุกปี เช่น วัคฉีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
4. จัดเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเจ็บป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล
5. จัดเงินช่วยเหลือ กรณี บิดา ภรรยา บุตร หรือตัวพนักงานเองเสียชีวิต
ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำ�งาน บริษัทได้ให้ความสำ�คัญโดยอบรมและรณรงค์สร้าง
จิตสำ�นึกและความตระหนักต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำ�งานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงานอยู่เสมอ โดยในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา  ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ และการลาเจ็บป่วยจากการทำ�งาน เนื่องจาก
ลักษณะการทำ�งานของบริษัทฯ เป็นการปฏิบัติงานในสำ�นักงานเป็นส่วนใหญ่ และทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญกับ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน มีการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงสถานประกอบการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ
ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน        
ในทุกระดับ โดยมีการจัดการอบรมให้กับพนักงานทั้งจัดอบรมภายในบริษัท และจัดให้ไปอบรมกับสถาบันหรือ
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หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถนำ�ความรู้ที่ได้มาพัฒนารูปแบบการทำ�งานให้
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยการอบรมพนักงานนั้น บริษัทฯ กำ�หนดให้มีการอบรมอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งกำ�หนดให้บริษัทที่มีจำ�นวนพนักงานมากกว่า  100 คนขึ้นไป ต้องจัดให้พนักงาน
ได้รับการอบรมในอัตราส่วน 50% ของพนักงานทั้งหมด และต้องยื่นเรื่องรับรองหลักสูตรการอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สำ�หรับการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัทฯ
ในปี 2556 บริษัทฯ จัดการอบรมให้กับพนักงาน คิดเป็นอัตราร้อยละ 11 ของพนักงานทั้งหมด 81 คน โดย
เป็นการจัดส่งไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอกทั้งหมด
ในการฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงานในการต่อต้านการทุจริต บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของการดำ�เนิน
ธุรกิจและการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไป
กับสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นจึงได้จัดทำ�คู่มือจริยธรรมสำ�หรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อ
ให้ยืดถือเป็นกรอบแนวทางในการทำ�งานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต รวมถึงละเว้นการปฏิบัติ
ที่จะนำ�ไปสู่การทุจริตได้ เช่น ปฏิเสธการรับของขวัญที่มีมูลค่าสูง โดยได้มีการให้ความรู้กับพนักงานเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการ
ปฐมนิเทศ และยำ�้เน้นตลอดเวลาการทำ�งานกับบริษัท โดยผ่านทางผู้บริหาร และหัวหน้าสายงานแต่ละระดับ
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตถึงฝ่ายบริหารได้หลายช่องทาง ได้แก่ ผ่านตัวแทนของพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการลูกจ้างตามที่
กฎหมายกำ�หนด ซึ่งประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นประจำ�ทุกเดือน แสดงความคิดเห็น หรือตั้งคำ�ถามผ่าน Facebook/
Twitter/Yammer/ intranet ภายในองค์กร หรือเสนอความเห็นโดยตรงถึงผู้บริหารผ่านทาง e-mail ซึ่งผู้บริหารสามารถ
สื่อสารกับพนักงานได้จาก Facebook/Twitter/Yammer/intranet ของบริษัทด้วยอีกทางเช่นกัน
การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร        
ในองค์กร ตลอดจนนโยบายการสืบทอดตำ�แหน่งงาน บริษัทจึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ เข้ามาดำ�เนิน
การปรับปรุงการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิการทำ�งานให้แก่องค์กร และสร้างความมั่นคงอย่าง
ยั่งยืน และเป็นธรรมในการจ้างงานให้แก่พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (IFRS) เรื่องค่าตอบแทนพนักงานเมื่อ
เกษียณอายุ ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2554 บริษัทจึงได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญทางสถิติในการคำ�นวณผลตอบแทนพนักงานเมื่อ
เกษียณอายุ และได้บันทึกรับรู้รายการดังกล่าวในงบการเงินปี 2556 แล้ว
เพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงานเมื่อต้องออกจากงานหรือเกษียณอายุจากการทำ�งาน บริษัทฯ
ได้จัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ซึ่งเงินในกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพจะมาจากเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเงินของ
บริษัทที่จา่ ยสมทบ และผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินดังกล่าว
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจว่าจะปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนด้วยความเคารพต่อปัจเจกชน
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และพนักงานจะต้องไม่กระทำ�การใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะทางวาจา  หรือ     
การกระทำ�ต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ
ในปีที่ผ่านมา  ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทและพนักงาน และได้รับความร่วมมือจากสหภาพแรงงาน     
ในการช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร
67
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ 67

4. จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ทางการค้า
บริษัทฯ คำ�นึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดำ�เนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า  โดย
พึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำ�เนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจที่เป็น       
การแข่งขัน บริษัทฯจะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และจะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม รวมทั้งการสร้าง
พันธมิตรทางการค้า
บริษัทฯ คำ�นึงถึงความสัมพันธ์กับคู่ค้ามาโดยตลอด อาทิ ความร่วมมือกับคู่คา้ ในด้านการรับบริการขนส่งสิ่งพิมพ์
ของคู่ค้ากระจายตามจุดต่างๆ ที่ดำ�เนินงานโดย บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฯ เป็นการใช้ทรัพยากรของ
แต่ละฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด    
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่คา 
้ คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้การค้า และสถาบันการเงิน   
สำ�หรับเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่คา 
้ มีดังนี้
1. มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
2. ผลิต หรือจำ�หน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
3. ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า
5. จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำ�นึกเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการสื่อสารภายในบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน, กิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้งสนับสนุนให้
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่บริษัทฯ
จัดขึ้น
บริษัทฯ มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้ความ
สำ�คัญอย่างยิ่งในการเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม   และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็น
ผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทย รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการสร้างจิตสำ�นึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คนในสังคม  
ในรอบปี 2556 บริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคม (รายละเอียดตามข้อมูลในรายงานประจำ�ปี (56-2) หัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคม)
ในฐานะที่บริษัทฯ ทำ�ธุรกิจด้านสื่อ กิจกรรมทางธุรกิจและสังคมของบริษัทฯ ต้องติดต่อพบปะกับประชาชนกลุ่ม
ต่างๆ อยู่แล้ว บริษัทจึงมีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางพนักงานที่ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ
และจากการพบปะของผู้บริหาร กรรมการ ที่ได้มีโอกาสพบปะกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และ บริษัทฯ
มีระบบ call center ในการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมประสานแก้ไขปัญหาด้านบริการ และประสานงานด้านอื่นๆ ภายใน
บริษัทฯ เป็นประจำ� บริษัทได้ดำ�เนินการปรับปรุงเรื่องต่างๆ ตามข้อร้องเรียนนั้นอย่างสมำ�่เสมอ
นอกจากนี้ใน ปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ ถึงประธาน
กรรมการ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการอิสระ ได้ทาง website : www.nine.co.th   หรือส่งไปรษณีย์มายัง              
ที่อยู่บริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) เลขที่  1858/123-124 ชั้น 29 ถนน
บางนา – ตราด แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพฯ  10260
เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการและดำ�เนินการส่งให้คณะกรรมการ
ชุดย่อยหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องและจะสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการทราบและ     
พิจารณาต่อไป
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่
มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
บริษัทฯ กำ�หนดไว้ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ให้
กรรมการและผู้ บ ริ ห ารต้ อ งรายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ฯ และสำ�เนาให้เลขานุการบริษัทเก็บรักษา  เลขานุการบริษัทจะดำ�เนินการให้กรรมการและผู้บริหารรายงาน
ข้อมูลปัจจุบันของตนอย่างน้อยปีละครั้ง ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อรวบรวมส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์  
รายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง  
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำ�คัญของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและหรือข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ   จึงได้ออก
นโยบาย “การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ” กำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ         
ต้องรักษาข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ เป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ในการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ห้าม ขาย ซื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของ
กลุม่ บริษทั ฯ และ/หรือการเข้าทำ�รายการใดๆ ในทางทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุม่ บริษทั ฯ ไม่วา่ ทางตรง หรือทางอ้อม
ในรอบปีที่ผ่านมา  บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำ�นักงานกลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำ�หนด ผ่านช่อง
ทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยไม่ถูกสำ�นักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดำ�เนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนด
ในรายงานประจำ�ปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร
2. รายชื่อกรรมการ พร้อมประวัติการทำ�งาน การศึกษา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน  การถือหุ้นในบริษัท
3. โครงสร้างผู้ถือหุ้น
4. ปัจจัยความเสี่ยง
5. รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
6. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย
7. ค่าตอบแทนกรรมการและจำ�นวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมกรรมการ
8. การทำ�หน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและประวัติการอบรมของกรรมการ
9. การทำ�หน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ
10. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
11. ค่าตอบแทนการทำ�หน้าที่กรรมการ และการทำ�หน้าที่อื่นให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย
12. รายงานการดำ�เนินงานประจำ�ปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
13. รายการความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินที่มีเนื้อหาตามที่กำ�หนด
ซึ่งมีประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงนามรับรอง
14. คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผู้บริหาร
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15. รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานบัญชี
16. งบการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ในเว็บไซต์ www.nine.co.th
1. บทบาทอำ�นาจหน้าที่ของกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้อำ�นวยการ
2. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. จรรยาบรรณทางธุรกิจ
4. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ
5. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
6. งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี
7. รายงานประจำ�ปี
8. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
9. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10. นโยบายการควบคุมภายใน
นอกจากการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์บริษัทในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดย
สะดวก บริษัทยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชี้แจงข้อมูล รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถามข้อมูล
อย่างโปร่งใส ดังนี้
1. การเข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ          
ในปี 2556 บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุน 3 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556, วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 และ      
วันที่ 26 สิงหาคม 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนได้พบปะนักลงทุน นักวิเคราะห์และสื่อมวลชน เพื่อแจ้งข้อมูล
ความเคลื่อนไหวในการดำ�เนินธุรกิจ ตลอดจนแผนงานในอนาคต
2. การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชน ในปี 2556 ได้เผยแพร่ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง
ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ทำ�หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียม    
และเป็นธรรม ตอบคำ�ถามเกี่ยวกับบริษัทฯ และการดำ�เนินงานของบริษัทฯ แก่นักลงทุนตามที่ส่งคำ�ถามผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ หรือโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุน
ทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้
ที่อยู่บริษัท    1858/123-124 ชั้น 29 อาคารทีซีไอเอฟ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02-338-3292
โทรสาร
02-338-3904
Email
investor@nationgroup.com / investor@nine.co.th
เว็บไซต์ http://www.nine.co.th
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ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของ ตลท. และ กลต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประธานกรรมการ
ในการกำ�กับดูแลให้การดำ�เนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน เป็นไป
ตามกรอบของบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำ�หนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียม
เอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่าง
รัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่นำ�เสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
และมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชนที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทำ�ในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้งมีหน้าที่
ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุม
ผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเลขานุการบริษัทได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วน
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี บ ทบาทสำ � คั ญ ในการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษั ท ฯ คณะกรรมการ                     
มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงประกอบ  
ไปด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วยทักษะด้านธุรกิจ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ  
ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านกฎหมาย
คณะกรรมการได้กำ�หนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการ และกรรมการผู้อำ�นวยการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม  รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและกำ�กับดูแลให้การดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ เป็น
ไปตามกฎหมายและอยู่บนจริยธรรมทางธุรกิจที่คณะกรรมการกำ�หนด
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ควบคุม ดูแล จัดสรรเวลาในแต่ละวาระ สำ�หรับให้
กรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นในประเด็นที่สำ�คัญอย่างเพียงพอ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน และรับผิดชอบในฐานะผู้นำ�ของคณะกรรมการ
ในการวางกรอบ และติดตามดูแลการกำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการขององค์กร และเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปีของบริษัท
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ในปี 2556 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 9 คน เป็นกรรมการอิสระ
จำ�นวน 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจำ�นวน 1 คน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำ�นวน 5 คน
บริษัทฯ มีคณะกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทำ�ให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน  
กรรมการอิสระจำ�นวน 3 คนนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งได้ผา่ นความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการแล้ว และเป็นไปตามข้อกำ�หนดในปี 2551 ของสำ�นักงาน กลต. กรรมการอิสระจำ�นวน  1 ใน 3 คน ดำ�รง
ตำ�แหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบจำ�นวน 2 คน      
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การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำ�นวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระทุกปี บริษัทฯ สามารถ
แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้ โดยบริษัทฯ มิได้มีข้อกำ�หนด
เรื่องจำ�นวนวาระที่จะดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการไว้ตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน กลต. และมีนโยบาย
ให้กรรมการผู้อำ�นวยการของบริษัทฯ ดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการ
ของบริษัทฯ จะไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งทางธุรกิจกับบริษัทฯ   และเปิดเผยรายชื่อ
ประเภทธุรกิจ และตำ�แหน่งที่กรรมการของบริษัทฯไปดำ�รงตำ�แหน่งไว้ในทะเบียนประวัติกรรมการในปี 2555 ไม่มีกรรมการ
หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ท่านใดดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงไปดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่นยกเว้นบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม และให้
รายงานการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน 56-1
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวปุณณภา  ทองทวีพรรณ เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 โดยมี
หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำ�หนดใน พ.ร.บ. กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และทำ�หน้าที่สรุปสาระสำ�คัญเกี่ยว
กับแนวปฏิบัติ และข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ ของสำ�นักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงสรุปสาระสำ�คัญของกฎหมาย
ที่เพิ่งตราขึ้นใหม่ ที่คณะกรรมการต้องทราบในการทำ�หน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการรับทราบ เป็นผู้จัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการ
ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำ�คัญเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
แผนธุรกิจ งบประมาณการดำ�เนินงาน เป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่กรรมการผู้อำ�นวยการเป็นผู้นำ�เสนอ
รวมทั้งติดตามการดำ�เนินงานตามนโยบายและแผนที่กำ�หนดไว้อย่างสมำ�่เสมอ
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดยกำ�หนดคุณสมบัติและ
ขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการไม่ดำ�รงตำ�แหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย และกำ�หนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีภาวะผู้นำ� วิสัยทัศน์ที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ มีความเข้าใจใน
วัฒนธรรม และจรรยาบรรณการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี คณะกรรมการจึงไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ขึ้นมาทำ�หน้าที่คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้งคณะจะร่วมกันเสนอ
ชื่อ และพิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสมของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง และมอบให้ประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อ
บุคคลที่สมควรเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงมั่นใจได้ในความโปร่งใส ปราศจากการครอบงำ�ของฝ่ายบริหาร
ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียวคือคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ได้เห็นความสำ�คัญในเรื่องนี้จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ห้ามกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หากมีความจำ�เป็นต้องทำ�รายการดังกล่าว คณะกรรมการจะดูแล
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ให้การทำ�รายการนั้นมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือนกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ง
จัดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด สำ�หรับรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และ
บริษทั ร่วม ในปี 2556 ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ฯ รับทราบแล้ว เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2557
และบริษทั ฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการ คูส่ ญั ญา เหตุผล/ความจำ�เป็น ไว้ในรายงานประจำ�ปี และแบบ 56-1 แล้ว
การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำ�หนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและมีการประชุม
พิเศษเพิ่มตามความจำ�เป็นโดยมีการกำ�หนดวาระการประชุมชัดเจน ล่วงหน้า  และมีวาระการติดตามผลการดำ�เนินงานเป็น
ประจำ�   ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมตามวาระที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันของประธานกรรมการและ
กรรมการผู้อำ�นวยการ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็น
เวลา 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดต้องการเสนอเรื่อง
เข้าเป็นวาระการประชุมหรือประสงค์ให้ฝ่ายบริหารรายงานความคืบหน้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ก็สามารถแจ้ง
ความประสงค์ได้ที่ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท
โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา  2-3 ชั่วโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุก
ท่านสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อป้องกันข้อมูลทางการเงิน
ของ  บริษัทฯ รั่วไหลโดยไม่มีเจตนา  จึงให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ในการประชุมเดือนใดที่ไม่มี
การประชุมก็ไม่ต้องรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการพบปะหรือติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในการบริหารโดยไม่มีฝา่ ยบริหารร่วมด้วยกันเป็นประจำ�  หากมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตห่วงใย
ก็จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนั้นต่อฝ่ายบริหารเพื่อดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำ�นวน 5 ครั้ง และบริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม
เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นสาระสำ�คัญอย่างครบถ้วน จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการบริษัทฯ  พร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละคนในปี 2556 และ ปี 2555 สรุปได้ดังนี้
     
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

กรรมการ
นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
นางเกษรี กาญจนะวนิชย์
นายเสริมสิน สมะลาภา
นายต่อบุญ พ่วงมหา
นายพนา  จันทรวิโรจน์
นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร
นางสาวศันธยา กิตติโกวิท
นายกรีธา มติธนวิรุฬห์
นายศิวะพร ชมสุวรรณ
นางสาวมัธยา โอสถานนท์

   ตำ�แหน่ง            จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม / จำ�นวนครั้งทั้งหมด
2556
2555
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

5/5
5/5
2/5
2/2
5/5
4/5
5/5
4/4
3/5
3/3

5/8
8/8
6/8
7/8
7/8
8/8
8/8
4/8
7/8
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หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2556 มีมติแต่งตั้ง นางสาวศันธยา  กิตติโกวิท เป็นกรรมการอิสระแทน
นายกรีธา มติธนวิรุฬห์ และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2556 มีมติแต่งตั้ง นายต่อบุญ พ่วงมหา เป็นกรรมการแทน
นางสาวมัธยา  โอสถานนท์ ที่ลาออก ทั้งนี้ การนับจำ�นวนครั้งทั้งหมดของการประชุมจะนับเฉพาะช่วงที่กรรมการยังคง
ดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัท
ในปี 2555 และ ปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และ 4 ครั้ง ตามลำ�ดับ  โดย
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมดังรายละเอียดต่อไปนี้
      กรรมการ

    ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม / จำ�นวนครั้งทั้งหมด
ปี 2556
ปี 2555

1. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร ประธานกรรมการตรวจสอบ
4/4
4/4
2. นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร
กรรมการตรวจสอบ
4/4
4/4
3. นางสาวศันธยา กิตติโกวิท กรรมการตรวจสอบ
3/4
4. นายกรีธา มติธนวิรุฬห์
กรรมการตรวจสอบ
4/4
หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2556 มีมติแต่งตั้ง นางสาวศันธยา  กิตติโกวิท เป็นกรรมการอิสระแทน
นายกรีธา มติธนวิรุฬห์ ดังนั้น นางสาวศันธยา กิตติโกวิท ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ครั้งที่ 2/2556
เป็นต้นไป
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำ�หนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำ�เนินงาน
ระหว่างปีที่ผ่านมา  เพื่อให้นำ�มาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
โดยในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทใน 2 รูปแบบ คือ การประเมิน
รายบุคคล (โดยตนเอง) และการประเมินทั้งคณะ  ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งผลคะแนนการประเมินแบ่งออกเป็น 4 = เห็นด้วยอย่างมาก, 3 =
เห็นด้วยค่อนข้างมาก, 2 = เห็นด้วย, 1 = ไม่เห็นด้วย, 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
สรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
• การประเมินรายบุคคล แบ่งตามห้วข้อ ได้แก่ ความพร้อมของกรรมการ การกำ�หนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ  การ
จัดการความเสีย่ งและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การติดตามรายงานทางการเงินและการ
ดำ�เนินการ และการประชุมคณะกรรมการ สรุปผลการประเมิน มีคะแนนส่วนใหญ่ อยูใ่ นเกณฑ์ดี 102 คะแนน จาก 216 คะแนน
• การประเมินทัง้ คณะ แบ่งตามหัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ  บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำ�หน้าทีข่ องกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเอง
ของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร สรุปผลการประเมิน มีคะแนนส่วนใหญ่ อยูใ่ นเกณฑ์ดี 240 คะแนน จาก 441 คะแนน
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ซึ่งผลประเมินแบ่งออกเป็น ใช่ = เห็นด้วย,ไม่ใช่ = ไม่เห็นด้วย สรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
• การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นการประเมินในด้านความรับผิดชอบตามหน้าที่  และในด้านการ
ประชุม สรุปผลการประเมิน มีคะแนนส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วย 51 คะแนน จาก 51 คะแนน
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ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียว
กับอุตสาหกรรมสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และ    
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น
สำ�หรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการดำ�เนินงานของกรรมการผู้อำ�นวยการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตาม
หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำ�หนด ซึ่งเชื่อมโยงกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และผลการดำ�เนินงานของผู้บริหาร
แต่ละคน คณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผลการดำ�เนินงานของกรรมการผู้อำ�นวยการ และมอบหมายให้ประธานกรรมการ
แจ้งหลักเกณฑ์และผลการประเมินต่อกรรมการผู้อำ�นวยการ คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบการประเมินผล
การดำ�เนินงานของผู้บริหารระดับสูงตามที่กรรมการผู้อำ�นวยการเสนอคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่กรรมการผู้อำ�นวยการและผู้บริหารระดับสูง
จำ�นวนค่าตอบแทนในปี 2555 และ 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้
กรรมการ / ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ:
- นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น

ค่าตอบแทนปี 2556
ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม อื่นๆ

ค่าตอบแทนปี 2555
รวม

ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม อื่นๆ

รวม

400,000.-

-

- 400,000.- 400,000.-

-

- 400,000.-

200,000.200,000.200,000.200,000.150,000.-

-

-

200,000.200,000.200,000.200,000.200,000.-

-

-

400,000.-

-

- 400,000.- 400,000.-

-

- 400,000.-

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

-

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

-

- 300,000.- 300,000.-

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร:
- นายต่อบุญ พ่วงมหา

-

- 100,000.-

-

-

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร:
- นายเสริมสิน สมะลาภา
- นางเกษรี กาญจนะวณิชย์
- นางสาวมัธยา โอสถานนท์
- นายพนา จันทรวิโรจน์
- นายศิวะพร ชมสุวรรณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ:
- นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร

รวม

100,000.-

2,350,000.-			

200,000.200,000.200,000.200,000.150,000.-

-

200,000.200,000.200,000.200,000.200,000.-

-

2,350,000.- 2,400,000.-			 2,400,000.-
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หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2556 มีมติแต่งตั้ง นางสาวศันธยา กิตติโกวิท เป็นกรรมการอิสระ
แทนนายกรีธา มติธนวิรุฬห์ และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2556 มีมติแต่งตั้ง นายต่อบุญ พ่วงมหา เป็นกรรมการ
แทนนางสาวมัธยา โอสถานนท์ ที่ลาออก ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว จ่ายให้ตามช่วงที่กรรมการดำ�รงตำ�แหน่ง
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการดำ�เนินธุรกิจ
ประวัติและความเป็นมาของบริษัทฯ ที่ตั้งสำ�นักงานและสาขาวัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับคำ�ชี้แจงจากกรรมการ
ผู้อำ�นวยการและเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ ระบบการควบคุม
ภายในพร้อมเอกสารประกอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ     
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ เข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ ไม่ว่า    
จะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อ
ให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนา  และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำ�ความรู้ต่างๆ มาปรับใช้อย่าง
เหมาะสม และนำ�ความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งในปี 2556 ได้สนับสนุนกรรมการเข้าร่วมอบรม ดังนี้

ลำ�ดับ    ชื่อ-สกุล
1. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
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    ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.

นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

3.

นางสาวศันธยา กิตติโกวิท

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

4.

นายต่อบุญ พ่วงมหา

กรรมการผู้อำ�นวยการ
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หลักสูตรที่อบรมปี 2556
- IFRS: Journey toward full adoption
- Global Audit Committee Survey
– Perspectives and trends
- IFRS: Journey toward full adoption
- Global Audit Committee Survey
– Perspectives and trends
- การเดินทางสู่การยกระดับการกำ�กับ		
ดูแลกิจการที่ดีภายใต้ “ASEAN
Corporate Governance Scorecard”
- Director Accreditation Program
(DAP) รุ่น 106

แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจากพนักงานผูป้ ฏิบตั งิ าน ความเจริญเติบโตทีย่ ง่ั ยืน
ของบริษัท ขึ้นอยู่กับการสร้างบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อส่งต่อภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง รวมถึง
วัฒนธรรมทีด่ งี ามขององค์กร ต่อไปจากรุน่ สูร่ นุ่ จึงได้มอบนโยบายให้ฝา่ ยบริหารให้ความสำ�คัญกับการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ มีทศิ ทาง เพือ่ บรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร
บริษทั ฯ มีการคัดเลือกบุคลากรทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบในตำ�แหน่งงานบริหารทีส่ �ำ คัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และโปร่งใส เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าบริษทั ฯ ได้ผบู้ ริหารทีม่ คี วามเป็นมืออาชีพ มีความเป็นกลาง ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการเมือง มีความ
เข้าใจในวัฒนธรรม และจรรยาบรรณการดำ�เนินธุรกิจสือ่ ของบริษทั เป็นอย่างดี ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการกำ�หนดแผนสืบทอดงาน ดังนี้
1. ประธานกรรมการ / กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
เมือ่ ตำ�แหน่งผูบ้ ริหารระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การว่างลงหรือผูอ้ ยูใ่ นตำ�แหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นตำ�แหน่งได้ บริษทั ฯ จะมีระบบการให้ผบู้ ริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผูร้ กั ษาการในตำ�แหน่งจนกว่าจะมี
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กำ�หนด และต้องเป็นผูท้ ม่ี วี สิ ยั ทัศน์  ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อนำ�เสนอประธาน
กรรมการเป็นผูเ้ สนอรายชือ่ บุคคลทีส่ มควรเป็นกรรมการต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
2. ผูอ้ �ำ นวยการ
เมือ่ ตำ�แหน่งระดับผูบ้ ริหารตัง้ แต่ผอู้ �ำ นวยการขึน้ ไปว่างลง หรือผูอ้ ยูใ่ นตำ�แหน่งไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตำ�แหน่งได้
บริษทั ฯ มีการวางแผนการสืบทอดตำ�แหน่งดังนี้
1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ด้านกลยุทธ์ นโยบาย  แผนลงทุน  แผนการขยายตัว
2. ประเมินความพร้อมของกำ�ลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษทั ฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
3. กำ�หนดแผนสร้างความพร้อมของกำ�ลังคน โดยพัฒนาพนักงานหรือสรรหา เพือ่ เตรียมทดแทนคนทีล่ าออก
4. สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมไว้ลว่ งหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือลาออกก่อนเวลา
5. กำ�หนดความสามารถ ซึง่ หมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติทพ่ี งึ ปรารถนาของพนักงานในตำ�แหน่ง
นัน้ ๆ และจัดทำ�แผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพือ่ พิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครือ่ งมือ KPI ในการทดสอบและประเมินบุคลากร เพือ่ วิเคราะห์ศกั ยภาพของพนักงาน
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนฯ ในการ
กำ�กับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดทำ�ขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำ�คัญ โปร่งใส เปิด
เผยอย่างเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ป้องกันการทุจริตและการดำ�เนินการที่ผิดปกติ รายการที่
เกี่ยวโยงกัน ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป รวมทั้งได้
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมำ�่เสมอ ตลอดจนมี
การพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ประโยชน์สูงสุด การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ความรอบคอบ
ระมัดระวังในการจัดทำ�งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน   ทำ�หน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ
มีการรายงานทางการเงิน และการดำ�เนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใสถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้มีความเพียงพอของ
ระบบบริหารความเสี่ยง   การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำ�กับดูแลของบริษัทฯ ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล   ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของ
คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน  
บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำ�หน้าที่รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร และ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ซึ่งมีนางสาวสาวิตรี งามขำ� เป็นหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาประชุม 2 ชั่วโมง เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี วาระ
การประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รายงานผลการตรวจสอบและเสนอขอความเห็นชอบเรื่อง
กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบประจำ�ปี รวมถึงประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ  
ในวาระที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  งบการเงินประจำ�ปี 2556  
ของบริษัทมีความเหมาะสมและไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงิน ระบบควบคุม
ภายในของบริษัทมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นรายการที่เป็นธุรกิจตาม
ปกติทั่วไป สมเหตุสมผล และไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2556 ของ
บริษัทฯ เป็นบุคคลที่เหมาะสมเพราะมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีมาเป็นเวลายาวนาน
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คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้รบั ทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครัง้ เกีย่ วกับการสอบทาน
งบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีพนักงานตรวจสอบที่
มีประสบการณ์จำ�นวน 2 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวม
อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ สามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวม
ของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำ�ไปใช้โดยมิชอบ
การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำ�หนด มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสม ทั้งในส่วนของ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อมูล รวมถึงระบบการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการทบทวนและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัทฯ ทันสมัยต่อเหตุการณ์และ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ไม่เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งจะนำ�มาซึ่งความรั่วไหลและขาดประสิทธิภาพ
จากการตรวจสอบงบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ซึ่งได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งข้อสังเกตดังกล่าวไม่เป็น
สาระสำ�คัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด   และบริษัทฯ รับดำ�เนินการแก้ไขแล้ว ได้แก่
ควรจัดทำ�สัญญาการปันส่วนของรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทในกลุ่มให้ครบถ้วนชัดเจน และควรใช้ระบบสารสนเทศ
ที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์อายุของค่าลิขสิทธ์
นอกจากนี้ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำ�เนินการ
บางส่วนแล้ว แต่ควรจะทบทวนให้มีเนื้อหาครบถ้วนและเหมาะสมอยู่เสมอ ได้แก่ การปรับปรุงทบทวนนโยบายและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น ทบทวนผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์สูง (Super-user) เป็นรายคน ทบทวน
บัญชีผู้ใช้งานในระบบต่างๆ เป็นประจำ� เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือความจำ�เป็นต้องเข้าใช้งาน
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำ�ปี 2556
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ในฐานะของผูผ้ ลิต และจำ�หน่ายสิง่ พิมพ์ เพือ่
การศึกษาและบันเทิงหลายประเภท ตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือสังคม โดยในปี 2556 บริษทั ฯ มีการทำ�
กิจกรรมเพือ่ สังคม โดยมีจดุ มุง่ หมายคือการส่งเสริมการเรียนรูข้ องเยาวชน ผ่านโครงการต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง ดังนี้

โครงการ “ฟืน้ ความรู้ สูโ่ รงเรียน”
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการศึกษาของเด็กไทย
จึงจัดทำ�โครงการ “ฟืน้ ความรู้ สูโ่ รงเรียน” โดยได้รบั การสนับสนุนจากองค์กรเอกชน หน่วยงานต่างๆ ในการจัดหาสือ่ การ
เรียนรูใ้ ห้กบั โรงเรียนทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ โดยบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นตัวกลาง
ประสานกับไปรษณียไ์ ทยในการดำ�เนินการจัดส่งให้กบั โรงเรียนตามความประสงค์ของผูส้ นับสนุน โดยในปี 2556 องค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) โดยคุณสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผูอ้ �ำ นวยการองค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนม
แห่งประเทศไทย ผู้ผลิตและจำ�หน่ายนมไทยเดนมาร์ค ได้ร่วมโครงการมอบหนังสือเสริมทักษะพร้อมชั้นวางในโครงการ
“ฟืน้ ความรู้ สูโ่ รงเรียน” ให้แก่โรงเรียนในพืน้ ทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทัว่ ประเทศ
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โครงการ “เล่มนี้ ให้นอ้ ง”
จากการที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกภาคีอาเซียนส่งผลให้ทุกภาคส่วนรวมทั้งภาคการศึกษาไทยที่หน่วยงาน
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ต้องออกมาช่วยกันในการทีจ่ ะส่งเสริมการเรียนรูท้ กั ษะในด้านต่างๆ ทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ห้องสมุดก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่เรียนรู้ ที่นักเรียนจะมาเพิ่มพูนทักษะและความรู้ด้วยตัวเองจากการอ่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จาก
ผลการสำ�รวจทำ�ให้ทราบว่า  โรงเรียนต่างๆ ในถิน่ ทุรกันดารและชนบททีห่ า่ งไกลนัน้ ยังต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุน
ในเรื่องหนังสือและสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของเด็กไทย ดังนั้น บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) จึงได้จดั ทำ�โครงการ “เล่มนีใ้ ห้นอ้ ง” เพือ่ เป็นสือ่ กลางให้ภาครัฐและเอกชนได้รว่ มโครงการฯ
เพือ่ สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย
ปี 2556 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) ได้รว่ มสนับสนุนโครงการ “เล่มนีใ้ ห้นอ้ ง” มอบหนังสือให้กบั โรงเรียน
100 แห่ง ซึง่ เป็นโรงเรียนเขตชุมชนรอบโรงงานในเครือ ในภูมภิ าคต่างๆ ทัว่ ประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง
ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก
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รางวัลที่บริษัทได้รับ
รางวัลที่บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ได้รับในปี 2556
สำ�นักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ : 2 รางวัล
1. Milestone Award
วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Milestone Award จาก Disney ในที่ประชุม Disney
SEA Annual Publishers Meeting ที่ Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนามในฐานะที่เป็นผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่น
ผลิตผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน
2. รางวัลจาก สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำ�หน่ายแห่งประเทศไทย
วั นที่ 29 มีนาคม 2556 บริษัทฯได้รับมอบโล่ห์เกียรติคุณจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำ�หน่ ายหนังสือ
แห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือด้านการการโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมหนังสือ
ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการอ่านของคนไทยให้แพร่หลาย สร้างสังคมความรู้ที่ยั่งยืน อันเป็นพื้นฐานสำ�คัญ
ในการพัฒนาประเทศ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำ�ปี 2556
เรียน ผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร
และนางสาวศันธยา กิตติโกวิท เป็นกรรมการตรวจสอบ  
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาประชุม 2 – 3 ชั่วโมง เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารระดับสูงในวาระที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้
• การจัดทำ�งบการเงิน คณะกรรมการได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี 2556 ร่วมกับ
ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดทำ�ขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ นอกจากนี้ได้
สอบทานการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติในรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่
เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำ�เนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำ�นักงาน กลต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด  
• การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำ�ปี 2556 ตามปัจจัยความเสี่ยงที่    
คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษัท พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และการปรับแผนงานการตรวจสอบให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ มีการติดตามการดำ�เนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ ในประเด็นที่มีนัยสำ�คัญกับฝ่ายบริหารอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2556 ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำ�คัญ
• การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการเห็นว่าระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีความเหมาะสมและ     
เพียงพอ โดยฝ่ายจัดการได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อย่างใกล้ชิด และมีการรายงานสถานการณ์
รวมถึงแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสมำ�่เสมอ
• การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับเลขานุการบริษัท มีความ
เห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างถูกต้อง
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• ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำ�ปี 2556 นายวินิจ ศิลามงคล       
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสม มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการ
สอบบัญชีมาเป็นเวลายาวนาน สำ�หรับการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำ�ปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอให้แต่งตั้ง นายวินิจ  ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือนายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3183 หรือนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำ�ปี 2557    
• รายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทในกลุ่ม ซึ่ง
อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยพิจารณาถึงความจำ�เป็นในการเข้าทำ�รายการและความเหมาะสม
ทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำ�เนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่ง
สามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก (หากทำ�ได้) และให้มีการเปิดเผยข้อมูลในการทำ�รายการที่
เกี่ยวโยงกันตามข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กำ�หนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นรายการทางการค้าจริงอันเป็นธุรกิจตามปกติทั่วไป และเป็นรายการ
สนับสนุนการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ที่มีความโปร่งใส ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
จากการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทให้ความ
สำ�คัญกับการบริหารงานตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่งใส สุจริตและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อ
มั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีผลให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีข้อ
บกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นเป็นรายการจริงทางการค้า 
อันเป็นธุรกิจโดยปกติทั่วไปเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่พบรายการผิดปกติที่เป็นสาระสำ�คัญ การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยถูกต้อง สำ�หรับงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไม่มีเหตุการณ์แสดงถึง
ปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยสำ�คัญ ได้จัดทำ�ขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำ�คัญตามหลัก
การบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

(นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประจำ�ปี 2556
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนฯ
ในการกำ�กับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดทำ�ขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำ�คัญ
โปร่งใส เปิดเผยอย่างเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ป้องกันการทุจริตและการดำ�เนินการที่ผิด
ปกติ รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติ
ทั่วไป รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดย
สมำ�เ่ สมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ประโยชน์สงู สุด การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
ความรอบคอบระมัดระวังในการจัดทำ�งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการควบคุมร่วมกัน
รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ย กรรมการอิ ส ระผู้ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ กำ � หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ทำ�หน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ
มีการรายงานทางการเงิน และการดำ�เนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้มีความเพียงพอของ
ระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำ�กับดูแลของบริษัทฯ ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของ
คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความเห็นเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานประจำ�ปีของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า  ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ
สามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท บริษัทย่อย
และกิจการควบคุมร่วมกัน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงความเห็นว่างบการเงิน
ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้อง ครบถ้วน เชือ่ ถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสมำ�่เสมอ เปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใส เพียงพอ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
ประธานกรรมการบริษัท

นายต่อบุญ พ่วงมหา
กรรมการผู้อำ�นวยการ
85
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สรุปฐานะการเงินรวมของบริษัท
งบการเงินรวมของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ และต้นทุนทางการเงินจำ�นวน 30.82 ล้านบาท หากรวมภาษีเงินได้
และต้นทุนทางการเงิน 10.30 ล้านบาท ผลประกอบการของปี 2556 จะแสดงเป็นกำ�ไร 20.52 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีผลกำ�ไร 24.95 ล้านบาท โดยผลการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทมีสาระสำ�คัญ สรุปได้ดังนี้
1. รายได้จากการขายและบริการของปี 2556   เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555  
เหตุผลหลักมาจาก
• รายได้จากการจำ�หน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ลดลงร้อยละ 13 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการจำ�หน่าย
หนังสือการ์ตูน หนังสือสำ�หรับเด็กและสื่อการศึกษาลดลงร้อยละ 16
• รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 41 เนื่องจาก รายได้จากการขายโฆษณาในช่องทีวีดาวเทียม
Kidzone และรายได้จากการจัดงาน Events
2. ต้ นทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ยของปี 2556 เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 2 เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเวลาเดี ย วกั นของ ปี 2555
เหตุผลหลักมาจาก
• ต้นทุนขายลดลงร้อยละ 11 สอดคล้องกับรายได้จากการจำ�หน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่ลดลง
• ต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เนื่องจาก ต้นทุนการผลิตรายการในช่องทีวีดาวเทียม Kidzone
  และต้นทุนการจัดงาน Events ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้น
• ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขายและบริ ห ารเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 2 เนื่ อ งจาก มี ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการตลาดและ
   บุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อให้รองรับกับการขยายตัวทางธุรกิจในปัจจุบัน
กล่าวโดยสรุป
ผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ และต้นทุนทางการเงิน จำ�นวน
30.82 ล้านบาท หากรวมภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงิน 10.30 ล้านบาท ผลประกอบการของปี 2556 จะแสดงกำ�ไร
20.52 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีผลกำ�ไร 24.95 ล้านบาท                      
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต

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

สินทรัพย์

31 ธันวาคม
หมายเหตุ 2556

31 ธันวาคม
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
2555

31 ธันวาคม
2556

31 ธันวาคม
2555

1 มกราคม
2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

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

6
7
8

5
5
9
10
11

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

305,872,793
20,320,000
162,348,401
13,639,046
16,673,268
143,856,263
14,000,000
18,866,252

6,798,586
120,370,755
8,220,896
15,495,824
119,083,000
28,091,520

29,446,389
103,097,700
9,748,928
16,165,869
94,304,540
9,276,205

303,184,757
20,000,000
96,584,220
10,299,625
45,475,368
3,000,000
40,127,594
10,667,652

4,567,933
40,837,763
4,057,250
32,283,573
3,000,000
36,184,199
21,771,346

26,456,273
48,259,278
6,685,714
27,452,791
3,000,000
32,347,746
3,330,907

695,576,023

298,060,581

262,039,631

529,339,216

142,702,064

147,532,709

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

2,535,695
6,692,063
43,402,928
15,617,129
2,549,646

2,500,000
4,541,033
38,981,370
18,874,800
706,246

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

25,613,652
25,046,060
4,469,550
14,382,555
5,621,541
1,966,927

26,363,652
25,046,060
1,571,069
11,336,954
6,664,970
292,912

65,729,194

70,797,461

65,603,449

82,963,059

77,100,285

71,275,617

761,305,217

368,858,042

327,643,080

612,302,275

219,802,349

218,808,326

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

17
12
13
14
15

3, 16

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

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม
หมายเหตุ 2556

31 ธันวาคม
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
2555

31 ธันวาคม
2556

31 ธันวาคม
2555

1 มกราคม
2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
(บาท)
หนี�สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี�การค้า
เจ้าหนี�อื�นกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น

17
18
5

9,772,888
168,133,878
13,780,442

11,129,998
130,669,330
9,762,738

3,103,985
86,136,840
5,745,506

95,156,290
12,562,994

1,275,882
57,756,832
8,594,041

47,084,083
4,984,425

17
5

20,805,250
1,480,133
11,485,503

4,604,010
20,039,400
1,309,931
5,270,522

5,016,553
26,285,864
5,641,467
14,228,544

5,037,675
1,198,125
8,721,519

6,621,346
4,418,737

9,211,143
3,640,456
6,409,985

225,458,094

182,785,929

146,158,759

122,676,603

78,666,838

71,330,092

5,694,057
514,353

2,572,261
439,365

4,610,680
6,014,341
-

3,642,850
95,325

877,996
95,325

4,542,267
-

6,208,410

3,011,626

10,625,021

3,738,175

973,321

4,542,267

231,666,504

185,797,555

156,783,780

126,414,778

79,640,159

75,872,359

259,250,000
170,048,386
21, 22 272,705,895
22
721,758

85,000,000
85,000,000
18,352,106
-

85,000,000
85,000,000
18,352,106
-

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

85,000,000
85,000,000
18,352,106
-

85,000,000
85,000,000
18,352,106
-

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

8,500,000
71,207,280
183,059,386
1,101
183,060,487

8,500,000
59,006,521
170,858,627
673
170,859,300

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

8,500,000
28,310,084
140,162,190
140,162,190

8,500,000
31,083,861
142,935,967
142,935,967

761,305,217

368,858,042

327,643,080

612,302,275

219,802,349

218,808,326

19

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

20

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

21

23

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

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2556

2555

2556

(ปรับปรุงใหม่)

2555
(ปรับปรุงใหม่)

(บาท)
รายได้

5

รายได้จากการขายสินค้า

210,886,479

242,257,935

73,960,743

79,146,234

รายได้จากการให้บริการ

136,964,707

97,291,157

129,799,511

93,138,946

6,725,691

2,466,653

3,545,596

551,808

4,877,036

12,835,958

7,504,758

8,419,274

359,453,913

354,851,703

214,810,608

181,256,262

5

242,060,621

235,488,173

128,538,565

109,264,461

ค่าใช้จ่ายในการขาย

5, 26

42,210,463

32,866,669

31,545,733

27,388,675

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

5, 27

35,970,349

42,699,481

21,960,452

25,072,848

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

28

8,465,375

10,145,158

5,274,547

6,391,465

1,645,740

2,396,495

691,395

883,336

330,352,548

323,595,976

188,010,692

169,000,785

29,101,365

31,255,727

26,799,916

12,255,477

30

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

(6,304,540)
24,951,187

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

(2,279,254)
9,976,223

20

(2,051,360)

-

(1,926,423)

-

16, 30

410,272

-

385,285

-

ดอกเบี�ยรับ
รายได้อื�น

25

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี�ยวกับองค์ประกอบของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
- สุทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

5

24,951,187

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

9,976,223
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บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2556

2555

2556

2555

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

(บาท)
การแบ่งปันกําไร
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่

31

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรสําหรับปี

20,515,158

24,950,759

19,892,512

9,976,223

(69,316)
20,445,842

428
24,951,187

19,892,512

9,976,223

18,874,070

24,950,759

18,351,374

9,976,223

(69,316)
18,804,754

428
24,951,187

18,351,374

9,976,223

0.16

0.29

0.16

0.12

0.16

0.29

0.15

0.12

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

31

กําไรต่อหุ้นปรับลด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

6
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3

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
32
รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไรหรือขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2555 ตามที�รายงานในปีก่อน
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2555 ปรับปรุงไหม่

18,352,106

85,000,000

7

-

18,352,106
18,352,106

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

-

85,000,000
85,000,000

ทุนเรือนหุ้น
ที�ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว

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

8,500,000

-

8,500,000
8,500,000

24,950,759
24,950,759
71,207,280

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

40,131,721
18,874,800
59,006,521

24,950,759
24,950,759
183,059,386

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

151,983,827
18,874,800
170,858,627

24,951,187
24,951,187
183,060,487

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

151,984,500
18,874,800
170,859,300

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

nat010a131a-12t-1 Rev 6.xls

428
428
1,101

-

673
673

ส่วนของ
รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
ทุนสํารอง
ผู้ถือหุ้น
ที�ไม่มีอํานาจ
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ของบริษัท
ควบคุม
(บาท)

งบการเงินรวม
กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เพิ�มหุ้นสามัญ
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
การเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
การได้มาซึ�งส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมโดยอํานาจควบคุม
ไม่เปลี�ยนแปลง
รวมการเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไรหรือขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556 ตามที�รายงานในปีก่อน
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556 ปรับปรุงใหม่

23

21
22
21, 22
32

3

หมายเหตุ

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

254,353,789
272,705,895

85,048,386
170,048,386

8

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

18,352,106
18,352,106

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

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

85,000,000
85,000,000

ทุนเรือนหุ้น
ที�ออกและ
ชําระแล้ว

721,758

721,758

740,938
(19,180)
721,758

-

ใบสําคัญแสดง
สิทธิที�จะซื�อ
หุ้นสามัญ

1,000,000
9,500,000

-

-

8,500,000
8,500,000

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

(12,750,000)

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

55,590,151
15,617,129
71,207,280

ทุนสํารอง
ยังไม่ได้
ตามกฎหมาย
จัดสรร
(บาท)

งบการเงินรวม
กําไรสะสม

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

327,373,933

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

167,442,257
15,617,129
183,059,386

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

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

399,539
399,539
399,539

-

1,101
1,101

ส่วนของ
ส่วนได้เสีย
ที�ไม่มีอํานาจ
ควบคุม

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

399,539
399,539
327,773,472

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

167,443,358
15,617,129
183,060,487

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไรหรือขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2555 ตามที�รายงานในปีก่อน
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2555 ปรับปรุงใหม่

32

3

9

18,352,106

85,000,000

18,352,106
18,352,106

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

8,500,000

-

8,500,000
8,500,000

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

9,976,223
9,976,223
140,162,190

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

136,270,997
6,664,970
142,935,967

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

nat010a131a-12t-1 Rev 6.xls

9,976,223
9,976,223
28,310,084

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

24,418,891
6,664,970
31,083,861

ยังไม่ได้
จัดสรร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

-

85,000,000
85,000,000

ทุนเรือนหุ้น
ที�ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เพิ�มหุ้นสามัญ
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไรหรือขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556 ตามที�รายงานในปีก่อน
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556 ปรับปรุงใหม่

23

21
22
21, 22
32

3

หมายเหตุ

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

272,705,895

170,048,386
10

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

18,352,106
18,352,106

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

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

85,000,000
85,000,000

ทุนเรือนหุ้น
ที�ออกและ
ชําระแล้ว

721,758

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

-

1,000,000
9,500,000

-

8,500,000
8,500,000

22,688,543
5,621,541
28,310,084

ยังไม่ได้
จัดสรร

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

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

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

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

134,540,649
5,621,541
140,162,190

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

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

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที�
สําหรับปีสิ�นสุดวันที�
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับปรุง
ค่าเสื�อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ดอกเบี�ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ
กลับรายการขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ภาษีเงินได้
การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
ลูกหนี�การค้า
รายได้ค้างรับ
ลูกหนี�อื�นกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
เงินฝากที�มีข้อจํากัดในการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
เจ้าหนี�การค้า
เจ้าหนี�อื�นกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

11

20,445,842

24,951,187

19,892,512

9,976,223

2,141,785
31,635,347
(6,725,691)
1,645,740
707,110
(6,985,822)
(5,074)
880,868
740,938
8,655,523
53,136,566

1,892,614
28,619,213
(2,466,653)
2,396,495
1,278,949
(11,427,121)
216,316
918,143
2,141,490
6,304,540
54,825,173

1,233,362
9,963,859
(3,545,596)
691,395
(2,096,824)
723,450
740,938
6,907,404
34,510,500

934,950
8,127,310
(551,808)
883,336
20,878
(1,684,715)
160,274
2,014,194
2,279,254
22,159,896

(42,684,756)
(5,418,150)
(1,177,444)
(17,787,441)
9,225,268
2,535,695
(735,997)
37,464,548
4,017,704
765,850
6,214,981
74,988
45,631,812
(7,864,109)
37,767,703

(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

(55,746,457)
(6,242,375)
(13,191,795)
(1,846,571)
11,103,694
(619,863)
37,399,458
3,968,953
(1,583,671)
4,302,782
12,054,655
(5,609,186)
6,445,469

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�
31 ธันวาคม
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�
31 ธันวาคม
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี�ย

6,725,691

2,466,653

3,545,596

551,808

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

-

(20,000,000)
-

-

ซื�ออุปกรณ์

(2,010,690)

(4,779,974)

(1,934,528)

(4,317,305)

ขายอุปกรณ์

1,854,159

520,014

1,815,166

323,600

(30,158,359)

(33,958,914)

(14,685,578)

(11,172,911)

เงินลงทุนชั�วคราว
จ่ายเงินประกันการประมูลใบอนุญาตคลื�นความถี�

ซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

(1,350,000)

(250,000)

เงินรับสุทธิจากการจําหน่ายบริษัทย่อย

-

-

-

1,000,000

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(57,909,199)

(35,752,221)

(32,609,344)

(13,864,808)

(1,456,172)

(2,086,112)

(576,414)

(643,304)

(12,750,000)

(12,750,000)

(12,750,000)

(12,750,000)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

(1,357,110)

8,026,013

(1,275,882)

1,275,882

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(4,604,010)

(5,023,223)

-

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี�ย
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ

340,000,000

-

340,000,000

-

(810,549)

-

(810,549)

-

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

193,544
319,215,703

(11,833,322)

193,544
324,780,699

(12,117,422)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ

299,074,207

(22,647,803)

298,616,824

(21,888,340)

6,798,586

29,446,389

4,567,933

26,456,273

305,872,793

6,798,586

303,184,757

4,567,933

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม
รายการที�ไม่ใช่เงินสด
ซื�ออุปกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

399,539
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-

-

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

สารบัญ

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

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

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

สารบัญ

32
33
34
35
36
37

เงินปันผล
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
การจัดประเภทรายการใหม่
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
และมีที่อยูจ่ ดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 1858/123-124 ชั้น 29 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
ประเทศไทย
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553
บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (ถือหุน้ ร้อยละ 83.76) ซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคล
ที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับการเป็ นผูน้ าํ เข้า ผลิต และจําหน่ ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ของในประเทศและต่างประเทศ
ผลิตรายการโทรทัศน์ และให้บริ การโฆษณาผ่านสื่ อโทรทัศน์ สื่ อดิ จิตอล การบริ หารลิขสิ ทธิ์ และให้บริ การด้าน
การศึ กษา รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั นี้

ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศ
ที่กจิ การจัดตั้ง

บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด สิ่ งพิมพ์
ประเทศไทย
บริ ษทั เนชัน่ คิดส์ จํากัด
ผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ ประเทศไทย
และให้ บ ริ การโฆษณา
ผ่านสื่ อโทรทัศน์
บริ ษทั ไนน์ บี ไบรท์ จํากัด
ให้บริ การด้านการศึกษา ประเทศไทย
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด

สิ่ งพิมพ์

ประเทศไทย
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บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2556
2555
99.99
99.99

99.99
99.99

59.99

-

49.99

49.99

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

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ นนี้ จดั ทําขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โ ดย
สภาวิ ช าชี พ บัญชี ฯ (“สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ”) กฎระเบี ย บและประกาศคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการดําเนิ นงาน
ของกลุ่มบริ ษทั และมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8

เรื่ อง
ภาษีเงินได้
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ส่ วนงานดําเนิ นงาน

การปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้นนั้น มีผลให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
นอกเหนื อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรั บปรุ งใหม่ขา้ งต้น สภาวิชาชี พ บัญชี ได้ออกและ
ปรั บปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับอื่ น ๆ ซึ่ งมี ผลบังคับสําหรั บงบการเงิ นที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2557 เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที่สาํ คัญที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินดังต่อไปนี้
- มูลค่าปัจจุบนั ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ
- มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ค) สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงิ น นี้ จ ดั ทํา และแสดงหน่ ว ยเงิ น ตราเป็ นเงิ น บาท ซึ่ ง เป็ นสกุล เงิ น ที่ ใ ช้ใ นการดํา เนิ น งานของบริ ษ ทั
ข้อ มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุ
ไว้เป็ นอย่างอื่น
(ง)

การประมาณการและใช้ วิจารณญาณ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อ สมมติ ฐ านหลายประการ ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อการกํา หนดนโยบายการบัญชี แ ละการรายงานจํา นวนเงิ น
ที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงิ นจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สาํ คัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบ
สําคัญต่อการรับรู ้จาํ นวนเงินในงบการเงินซึ่ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (ต) และ 16 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20
การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานที่
กําหนดไว้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22
การวัดมูลค่าของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ

3

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี

(ก) ภาพรวม
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรับปรุ งใหม่
ดังที่ กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 กลุ่มบริ ษทั ได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีดงั นี้
•
•
•

การบัญชีภาษีเงินได้
การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การนําเสนอข้อมูลส่ วนงานดําเนินงาน
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีใหม่ที่กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิได้รวมอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ข)
ถึง 3 (ง) สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั ไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการบัญชี
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
(ข) การบัญชีภาษีเงินได้
การเปลี่ ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ระบุ ให้กิจการต้องบันทึ กสิ นทรั พย์และหนี้ สินภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คือ จํานวนภาษีเงินได้ที่กิจการ
ได้รับคืนหรื อต้องจ่ายในอนาคตตามลําดับ ซึ่ งเกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าทางบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินนั้น และขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุขอ้ 4 (ต)
กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556
เป็ นต้นไป ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงได้ปรับปรุ งย้อนหลังในงบการเงิน ผลกระทบต่องบการเงินมีดงั ต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้น
กําไรสะสมเพิม่ ขึ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2556
2555

15,406
15,406
15,406

15,617
15,617
15,617

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2555
2556
2555
2555
(พันบาท)
18,875
18,875
18,875

5,907
5,907
5,907

5,621
5,621
5,621

6,665
6,665
6,665

งบการเงินรวม
2556
2555

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น
กําไรสําหรับปี ลดลง
กําไรต่อหุน้ ลดลง
- กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
- กําไรต่อหุน้ ปรับลด (บาท)

(621)
(621)
(0.005)
(0.005)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
(3,258)
(99)
(1,044)
(3,258)
(99)
(1,044)
(0.038)
(0.038)

(0.001)
(0.001)

(0.012)
(0.012)

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ค) การบัญชีเกีย่ วกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
ตั้งแต่ ว นั ที่ 1 มกราคม 2556 กลุ่ มบริ ษ ทั ถื อปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อ ง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) เพื่อเสนอแนวคิ ดของสกุลเงินต่างๆ
ที่ใช้ในการรายงาน ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่พิจารณาว่าเป็ นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบ
กิจการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) กําหนดให้กิจการ ระบุสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานและ
แปลงค่า รายการที่ เ ป็ นสกุลต่างประเทศให้เ ป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดํา เนิ นงาน และรายงานผลกระทบจากการ
แปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) ซึ่ งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง
2552) ได้ให้คาํ นิ ยามสําหรับเงินตราต่างประเทศ คือ เงินตราสกุลอื่นนอกเหนื อจากสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงาน
ของกิจการ
ผูบ้ ริ หารกําหนดสกุลเงิ นที่ ใ ช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นสกุลเงิ นบาท ดังนั้นการถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 จะไม่ได้รับ
ผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่อสิ นทรัพย์ หนี้สิน และ กําไรสะสมของกลุ่มบริ ษทั
(ง)

การนําเสนอข้ อมูลส่ วนงานดําเนินงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่ อง ส่ วนงาน
ดําเนินงาน นโยบายการบัญชีใหม่เกี่ยวกับการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนงานดําเนินงานและนโยบายการบัญชี เดิมนั้น
อธิ บ ายในย่อ หน้า ถัด ไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 8 นําเสนอมุมมองของผูบ้ ริ หารในการรายงานข้อมูลส่ วนงาน จึ งมีการ
เปลี่ยนแปลงการนําเสนอและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับส่ วนงาน ทั้งนี้ ขอ้ มูลส่ วนงานอ้างอิงจากข้อมูลภายในที่ ได้
รายงานต่ อผูม้ ี อ าํ นาจตัด สิ นใจสู งสุ ด ด้า นการดํา เนิ น งานของกลุ่ มบริ ษ ัท อย่ า งสมํ่า เสมอ เพื่ อ ประเมิ น ผลการ
ดําเนิ นงานของส่ วนงานและเพื่อจัดสรรทรัพยากรให้ส่วนงานดังกล่าว ที่ผ่านมากลุ่มบริ ษทั นําเสนอข้อมูลส่ วนงาน
ตามส่ วนงานธุ รกิ จและส่ วนงานภูมิศาสตร์ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 14 เรื่ อง การเสนอข้อมูลทางการเงิ น
จําแนกตามส่ วนงาน
การเปลี่ยนแปลงการนําเสนอและการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนงานนี้ มีผลกระทบต่อการนําเสนอข้อมูลส่ วนงาน (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 24) ซึ่ งส่ วนงานใหม่มีดงั นี้ ส่ วนงานสื่ อสิ่ งพิมพ์ ส่ วนงานสื่ อโทรทัศน์และส่ วนงานอื่นๆ

19

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
4

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชี ที่นาํ เสนอดังต่อไปนี้ ได้ถือปฏิ บตั ิ โดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงิ นทุกรอบระยะเวลาที่ รายงาน
ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงิ นรวมประกอบด้วยงบการเงิ นของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และกิ จการที่ ควบคุ มร่ วมกัน (รวมกันเรี ยกว่า
“กลุ่มบริ ษทั ”)
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิ จการที่ อยู่ภายใต้การควบคุ มของกลุ่มบริ ษทั การควบคุ มเกิ ดขึ้ นเมื่อกลุ่มบริ ษทั มี อาํ นาจควบคุ ม
ทั้ง ทางตรงหรื อ ทางอ้อ มในการกํา หนดนโยบายทางการเงิ น และการดํา เนิ นงานของกิ จ การนั้น เพื่ อ ได้มาซึ่ ง
ประโยชน์จากกิ จกรรมของบริ ษทั ย่อย งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงิ นรวม นับแต่ วนั ที่ มีการ
ควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
นโยบายการบัญชี ของบริ ษ ทั ย่อยได้ถูกเปลี่ ย นตามความจํา เป็ นเพื่ อให้เป็ นนโยบายเดี ย วกันกับของกลุ่ มบริ ษ ทั
ผลขาดทุนในบริ ษทั ย่อยจะต้องถูกปันส่ วนไปยังส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมแม้ว่าการปั นส่ วนดังกล่าวจะทําให้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
กิจการที่ ควบคุมร่ วมกัน
กิ จการที่ ควบคุ มร่ วมกัน เป็ นกิ จการที่ กลุ่มบริ ษทั มี ส่วนร่ วมในการควบคุ มกิ จกรรมเชิ งเศรษฐกิ จตามที่ ตกลงไว้
ในสั ญ ญาและได้รั บ ความเห็ น ชอบเป็ นเอกฉัน ท์ใ นการตัด สิ น ใจเชิ ง กลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น และการดํา เนิ น งาน
งบการเงิ นรวมได้รวมสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย แต่ละรายการของกิ จการที่ ควบคุ มร่ วมกันเฉพาะ
สัดส่ วนของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งรวมกับรายการที่คล้ายคลึงกัน โดยใช้เกณฑ์รวมแต่ละบรรทัดของกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
นับแต่วนั ที่มีการร่ วมควบคุมจนถึงวันที่การร่ วมควบคุมสิ้ นสุ ดลง
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การสู ญเสี ยอํานาจควบคุม
เมื่อมีการสู ญเสี ยอํานาจควบคุม กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินในบริ ษทั ย่อย ส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมและส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กําไรหรื อขาดทุนที่ เกิ ดขึ้ นจากการ
สู ญเสี ย อํา นาจควบคุ มในบริ ษทั ย่อ ยรั บรู ้ ใ นกําไรหรื อขาดทุ น ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิ มที่ ย งั คงเหลื ออยู่ให้
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยอํานาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเป็ นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ขึ้นอยูก่ บั ระดับของอิทธิ พลที่คงเหลืออยู่
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงาน (บาท) โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ ณ วันที่ รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการ
ดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั
(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดในงบกระแสเงิ นสดประกอบด้วย ยอดเงิ นสด ยอดเงิ นฝากธนาคารประเภท
เผื่อเรี ยก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารซึ่ งจะต้องชําระคืนเมื่อทวงถามถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
(ง) ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ าเผื่อ หนี้ สงสัย จะสู ญประเมิ นโดยการวิ เคราะห์ ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์ เกี่ ยวกับการชําระหนี้
ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
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(จ) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนแปลงสภาพ
หรื อต้นทุ นอื่ นเพื่ อให้สินค้าอยู่ในสถานที่ และสภาพปั จจุ บนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ป ต้นทุ นสิ นค้ารวมการ
ปันส่ 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 หั ก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ ํา เป็ น
โดยประมาณในการขาย
กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลงสําหรับสิ นค้าที่เสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัยและค้างนาน
(ฉ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อยและกิจการที่ ควบคุมร่ วมกัน
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิ จการที่ ควบคุ มร่ วมกันในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั บันทึ กบัญชี โดยใช้วิธี
ราคาทุน ส่ วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันในงบการเงินรวมใช้วิธีรวมตามสัดส่ วน
(ช) อุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
อุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการ
จัด หาสิ นทรั พย์เพื่ อให้สิ นทรั พ ย์น้ ันอยู่ในสภาพที่ พร้ อมจะใช้งานได้ต ามความประสงค์ ต้นทุ นในการรื้ อถอน
การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์
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ส่ วนประกอบของรายการอุปกรณ์แต่ละรายการที่ มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน บันทึ กแต่ละส่ วนประกอบที่ มี
นัยสําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายอุปกรณ์ คื อ ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ ายกับมูลค่า
ตามบัญชีของอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิ เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่ เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชี ของรายการอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่ าต้นทุ น
ของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่ อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นใน
การซ่อมบํารุ งอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อต้นทุน
ในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ าเสื่ อมราคาบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุ น คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดง
ได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์ที่เช่า
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5 ปี
5 ปี
5 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการติดตั้ง
วิธีการคิ ดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่ สุดทุกสิ้ น
รอบปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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(ซ) สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่ าตัดจําหน่ ายสะสมและ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจํานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ า ตัด จํา หน่ า ยรั บ รู ้ ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ นโดยวิ ธีเ ส้น ตรงซึ่ งโดยส่ ว นใหญ่ จะสะท้อ นรู ปแบบที่ ค าดว่ า จะได้รั บ
ประโยชน์ใ นอนาคตจากสิ น ทรั พ ย์น้ ัน ตามระยะเวลาที่ ค าดว่า จะได้รั บ ประโยชน์จ ากสิ น ทรั พ ย์ไ ม่มี ต วั ตน
โดยเริ่ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สาํ หรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์
ค่าลิขสิ ทธิ์ หนังสื อ

5 ปี
พิจารณาจากจํานวนเงิ นตัดจําหน่ ายที่ สูงกว่าระหว่างวิธีเส้นตรง
ภายในระยะเวลาสามและห้าปี และการคํานวณตามจํานวนเล่ม
ของหนังสื อที่พิมพ์และจําหน่ายได้ภายใต้สญ
ั ญาลิขสิ ทธิ์ นั้น ๆ

วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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(ฌ) การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ รายงานว่ามี ขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ ทราบแน่ นอน หรื อ ยังไม่พ ร้ อมใช้งาน จะประมาณมูลค่ าที่ ค าดว่าจะได้รับคื นทุ กปี ในช่ วงเวลา
เดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณมูลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ ง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุ นจากการด้อ ยค่ า ของสิ นทรั พ ย์ที่ ไ ม่ ใช่ สิ น ทรั พ ย์ทางการเงิ นอื่ นๆ ที่ เ คยรั บรู ้ ใ นงวดก่ อนจะถูก ประเมิ น
ณ ทุกวันที่ ที่ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
เพี ย งเท่ า ที่ มูลค่ า ตามบัญชี ข องสิ นทรั พย์ไ ม่ เกิ นกว่า มูลค่ า ตามบัญชี ภายหลังหักค่ าเสื่ อมราคาหรื อค่ าตัดจําหน่ าย
เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ญ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่ มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน
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(ฎ) เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่นแสดงในราคาทุน
(ฏ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงิ นเป็ นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่ งกิ จการจ่ ายสมทบเป็ นจํานวนเงิ นที่
แน่ นอนไปอีกกิ จการหนึ่ งแยกต่างหาก (กองทุนสํารองเลี้ยงชี พ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระ
ผูกพันโดยอนุ มานที่ จะต้อ งจ่ ายสมทบเพิ่ มเติ ม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถูกรั บรู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาํ หนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนื อจากโครงการสมทบเงิ น
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ถกู คํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในปั จจุบนั และในงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั อัตราคิดลดเป็ นอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตร
รัฐบาล ซึ่ งมีระยะเวลาครบกําหนดใกล้เคี ยงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั และมีสกุลเงิ นเดี ยวกับ
สกุลเงินของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย
การคํานวณนั้นจัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู ้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงิ นสดและรับรู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ายเมื่ อ
พนักงานทํางานให้
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หนี้ สิ น รั บ รู ้ ด ้ว ยมูล ค่ า ที่ ค าดว่า จะจ่ า ยชํา ระสํา หรั บ การจ่ า ยโบนัส เป็ นเงิ น สดระยะสั้ น หรื อ ผลประโยชน์อื่ น
หากกลุ่ มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่พนักงาน
ได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
โครงการให้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ แก่พนักงานของกลุ่มบริ ษทั อนุ ญาตให้กรรมการและพนักงานมีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้เงื่ อนไขที่ กาํ หนด จํานวนเงิ นที่ ได้รับจากการใช้สิทธิ สุทธิ จากค่ าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการใช้สิทธิ จะถูกรั บรู ้ ใน
ทุนเรื อนหุน้ และส่ วนเกินมูลค่าหุน้ เมื่อมีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ แล้ว
มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น ณ วันที่ ให้สิทธิ แก่ พนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานพร้อมๆ ไปกับการเพิ่มขึ้ น
ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิ ได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จํานวนที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
จะถูกปรับปรุ งเพื่อให้สะท้อนถึงจํานวนสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นที่ แท้จริ งซึ่ งเข้าเงื่ อนไขการให้บริ การที่ เกี่ ยวข้องและเงื่ อนไข
การได้รับสิ ทธิ ที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่ องตลาดทุน
(ฐ)

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

(ฑ) ทุนเรื อนหุ้น
หุ้นสามัญ
หุ น้ สามัญจัดประเภทเป็ นทุน ต้นทุนส่ วนเพิ่มที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ ้นสามัญและสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น (สุ ทธิ จาก
ผลกระทบทางภาษี) รับรู ้เป็ นรายการหักจากส่ วนของทุน
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(ฒ) รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า
การขายสิ นค้ าและให้ บริ การ
รายได้รับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ นเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่ มีนยั สําคัญ
ไปให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ ขายไปแล้วนั้นหรื อมี
ความไม่แน่ นอนที่ มีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การนั้น ไม่อาจวัด
มูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืน
สิ นค้า รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อมีการให้บริ การ
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
1

(ณ) ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุ นทางการเงิ นประกอบด้วยดอกเบี้ ย จ่ า ย ประมาณการหนี้ สิ นส่ วนที่ เ พิ่ มขึ้ นเนื่ องจากเวลาที่ ผ่า นไป และ
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

(ด) สัญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับ
การยืนยันการปรับค่าเช่า
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การจําแนกประเภทสั ญญาเช่ า
ณ วันที่ เริ่ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั จะพิ จารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่ าหรื อมี สัญญาเช่ าเป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กบั
การใช้สินทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนําไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริ ษทั
มีสิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง หรื อ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่ วนที่
เป็ นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มลู ค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ จะรับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินในจํานวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้ สินจะลดลงตามจํานวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงิ น
ตามนัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั
(ต) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงิ นได้
ของงวดปั จจุ บนั และภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ นเว้นแต่ ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับรายการที่ รับรู ้
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษี เงิ นได้ข องงวดปั จจุ บนั ได้แ ก่ ภาษี ที่ คาดว่า จะจ่ า ยชํา ระหรื อได้รั บชํา ระ โดยคํานวณจากกํา ไรหรื อขาดทุ น
ประจําปี ที่ ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษี ที่ประกาศใช้หรื อที่ คาดว่ามี ผลบังคับใช้ ณ วันที่ รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อน ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ น และจํา นวนที่ ใ ช้เ พื่ อ ความมุ่ ง หมายทางภาษี ภาษี เ งิ นได้ร อการตัด บัญ ชี จ ะไม่ ถู ก รั บ รู ้ เ มื่ อ เกิ ด จาก
ผลแตกต่ างชั่วคราวต่ อไปนี้ การรั บรู ้ สินทรั พย์หรื อหนี้ สินในครั้ งแรกซึ่ งเป็ นรายการที่ ไ ม่ใช่ การรวมธุ รกิ จและ
รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่ อกําไรขาดทุ นทางบัญ ชี หรื อทางภาษี และผลแตกต่ า งที่ เ กี่ ย วข้องกับเงิ นลงทุ นใน
บริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัด มู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ต ้อ งสะท้อ นถึ ง ผลกระทบทางภาษี ที่ จ ะเกิ ด จากลัก ษณะวิ ธี ก าร
ที่ ก ลุ่ ม บริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชําระหนี้ สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่ างชัว่ คราวเมื่ อมี การกลับรายการ
โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกํา หนดมูล ค่ า ของภาษี เ งิ นได้ข องงวดปั จ จุ บัน และภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญชี กลุ่ มบริ ษ ัทต้องคํา นึ งถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่ นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้ น และมีดอกเบี้ ยที่ ตอ้ ง
ชําระ กลุ่ มบริ ษ ทั เชื่ อ ว่า ได้ต้ งั ภาษี เงิ นได้ค ้างจ่ า ยเพี ย งพอสํา หรั บภาษี เงิ นได้ที่ จะจ่ ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
นี้ อ ยู่บ นพื้ น ฐานการประมาณการและข้อ สมมติ ฐาน และอาจจะเกี่ ย วข้อ งกับ การตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ เหตุ ก ารณ์
ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้ นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษี เงิ นได้
ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้ร อการตัดบัญชี และหนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่ อกิ จการมี สิท ธิ
ตามกฎหมายที่ จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และ
ภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน
สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั ด้วย
ยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี จ ะบัน ทึ กต่ อ เมื่ อ มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ นอนว่ า กํา ไรเพื่ อ เสี ย ภาษี
ในอนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(ถ) กําไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุ น้ ปรับลดสําหรับหุ น้ สามัญ กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณ
โดยการหารกํา ไรหรื อ ขาดทุ นของผูถ้ ื อ หุ ้น สามัญ ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ด้ว ยจํา นวนหุ ้น สามัญ ถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้า หนัก
ที่ออกจําหน่ ายระหว่างปี กําไรต่อหุ ้นปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญที่ ปรับปรุ ง
ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ ออกจําหน่ าย และผลกระทบของตราสารที่ อาจเปลี่ ยนเป็ นหุ ้นสามัญ
ปรับลดทั้งหมดและสิ ทธิ ซ้ื อหุน้ ของพนักงาน
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ท) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ นงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดําเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปั น
ส่ วนอย่างสมเหตุสมผล
5

บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ในการจัด ทํางบการเงิ น บุ ค คลหรื อกิ จการเป็ นบุ ค คลหรื อกิ จการที่ เ กี่ ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษ ทั
หากกลุ่ ม บริ ษ ัท มี อ ํา นาจควบคุ ม หรื อ ควบคุ ม ร่ ว มกัน ทั้ง ทางตรงและทางอ้อ มหรื อ มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี นัย สํ า คัญ
ต่ อ บุ ค คลหรื อ กิ จการในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกลุ่ มบริ ษทั อยู่ภ ายใต้
การควบคุ มเดี ย วกันหรื อ อยู่ภ ายใต้อิ ทธิ พลอย่างมี นัย สํา คัญเดี ย วกันกับบุ ค คลหรื อกิ จการนั้น การเกี่ ยวข้อ งกันนี้
อาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อย กิจการที่ควบคุมร่ วมกันและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดงั นี้

ชื่อกิจการ
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ คิดส์ จํากัด
บริ ษทั ไนน์ บี ไบรท์ จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด

ประเทศที่จดั ตั้ง
ลักษณะความสั มพันธ์
/สั ญชาติ
ไทย
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ ถื อหุ ้นบริ ษทั ร้ อยละ 83.76 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
ไทย
เป็ นบริ ษัท ย่ อ ย บริ ษัท ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
ไทย
เป็ นบริ ษ ัท ย่ อ ย บริ ษ ัท ถื อ หุ ้น ร้ อ ยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
ไทย
เป็ นบริ ษ ทั ย่อ ย บริ ษ ทั ถื อ หุ ้น ร้ อ ยละ 59.99 และ
มี กรรมการร่ วมกัน
ไทย
เป็ นกิ จการที่ ควบคุ มร่ วมกัน บริ ษทั ถื อหุ ้นร้ อ ยละ
49.99 และมีกรรมการร่ วมกัน
ไทย
เป็ นบริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท ใหญ่ ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 71.30
และมีกรรมการร่ วมกัน
ไทย
เป็ นบริ ษ ทั ที่ บริ ษทั ใหญ่ ถือหุ ้นร้ อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน

31
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ประเทศที่จดั ตั้ง
ชื่อกิจการ
/สั ญชาติ
ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั เอ็นเอ็มแอล จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษ ทั ที่ บริ ษทั ใหญ่ ถือหุ ้นร้ อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั คมชัดลึก มีเดีย จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ที่ บริ ษทั ใหญ่ถือหุ ้นร้อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ที่ บริ ษทั ใหญ่ ถือหุ ้นร้ อยละ 99.99 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เนชัน่ ยู จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษ ทั ที่ บริ ษ ทั ใหญ่ ถือหุ ้นร้ อยละ 90.00 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ที่ บริ ษทั ใหญ่ถือหุ ้นร้ อยละ 84.50 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
มหาวิทยาลัยเนชัน่
ไทย
เป็ นมหาวิ ทยาลัย ที่ บริ ษ ทั เนชั่น ยู จํา กัด รั บโอน
ใบอนุญาต
บริ ษทั โยมิอรู ิ -เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่
ไทย
เป็ นบริ ษทั ที่ บริ ษทั ใหญ่ถือหุ ้นร้ อยละ 45.00 และ
เซอร์วิส จํากัด
มีกรรมการร่ วมกัน
เอ็กมอนท์ อินเตอร์เนชัน่ แนล โฮลดิ้ง
เดนมาร์ค
เป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษัท เนชั่ น เอ็ ก มอนท์ เ อ็ ด ดู
เทนเมนท์ จํากัด ถือหุน้ ร้อยละ 49.00
เอ/เอส
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิ บายได้ ดังต่อไปนี้
รายการ
ขายสิ นค้าและการให้บริ การ
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กยู้ ืม
รายได้อื่น
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาซื้ อขายทางการค้าปกติตามราคาตลาดทัว่ ไป
อัตราซึ่ งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องสถาบันการเงิน
ตามอัตราที่ตกลงร่ วมกัน
ตามอัตราที่ตกลงร่ วมกันซึ่ งใกล้เคียงกับอัตราตลาด
ตามอัตราที่ตกลงร่ วมกัน
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายการที่สาํ คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้

สําหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

บริษทั ใหญ่
ขายสิ นค้าและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

3,455
16,148
5,357

9,788
16,833
7,033

2,620
12,679
4,830

6,112
14,705
6,118

-

-

30,730
210
958

2
214
1,157

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
ขายสิ นค้าและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กยู้ ืม
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

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

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

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

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

กิจการอืน่ ที่เกีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้าและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

9,246
117,791
6,203

6,072
115,254
7,147

9,211
51,566
3,057

5,700
50,089
3,891

(พันบาท)

บริษทั ย่ อย
ขายสิ นค้าและการให้บริ การ
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กยู้ ืม
รายได้อื่น
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
2555

ลูกหนี้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

(พันบาท)

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

1,210

2,581

1,210

2,407

-

-

26,089

-

78,405

63,918

1,652

855

20,638
1,846

125
34

20,631
1,843

122
34

213

268

213

268

264
387
102,963
(67)
102,896

208
261
67,395
(67)
67,328

264
357
52,259
(67)
52,192

208
260
4,154
(67)
4,087

-

-

-

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เนชัน่ คิดส์ จํากัด
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
กิจการอืน่ ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด
บริ ษทั คมชัดลึก มีเดีย จํากัด
บริ ษทั โยมิอรู ิ -เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่
เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)
อื่น ๆ
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสิ นค้ารับคืน
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับปี

34

-

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวม
2556
2555

ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

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

599

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

-

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
กิจการอืน่ ที่เกีย่ วข้ องกัน
มหาวิทยาลัยเนชัน่
บริ ษทั กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด
บริ ษทั คมชัดลึก มีเดีย จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)
อื่น ๆ
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับปี
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1,016

485

842

-

1,958
14,000

3,376
5

13,279

13,665

26,239

27,246

1,942
332
156
132

412
163
125

1,942
331
156
132

412
163
125

50
183
16,673
16,673

44
71
15,496
15,496

49
183
45,475
45,475

44
71
32,284
32,284

-

-

-

-

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่ กจิ การ
ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด

อัตราดอกเบีย้
2556
2555
(ร้ อยละต่ อปี )
6.84

งบการเงินรวม
2556
2555

6.15-6.40

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

-

-

3,000

3,000

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

งบการเงินรวม
2556
2555
(พันบาท)

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

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

-

-

งบการเงินรวม
2556
2555

23,388

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เนชัน่ คิดส์ จํากัด
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
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3,000
3,000

(พันบาท)

3,000
3,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

17,001

11,381

9,136

-

-

28,778

-

92

80

184

92

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

งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

กิจการอืน่ ที่เกีย่ 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
เจ้ าหนี้อื่น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

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

108,983
5,425

78,052
4,678

21,775
3,490

17,674
3,757

7,727
809
51
146,475

1,912
1,108
100
102,931

7,727
806
34
74,175

1,912
1,033
16
33,620

งบการเงินรวม
2556
2555

10,850

5,972

-

-

1,445

1,309
176
13,780

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
กิจการอืน่ ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด
อื่น ๆ
รวม

(พันบาท)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

9,571

5,074

23

38

1,574

1,579

1,413

1,453
22
742
9,763

1,309
81
12,563

1,394
22
653
8,594

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย

งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

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

66

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

1,263
1,329

-

60

-

1,614
57
1,671

160
220

491
57
548

สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
สัญญาเงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
ในปี 2554 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้กยู้ ืมเงินระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง (“บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด”)
จํานวน 3 ล้านบาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงิ น มีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถามและมีอตั ราดอกเบี้ ย MLR
เฉลี่ยของธนาคารในประเทศสี่ แห่ง
6

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2556
2555
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
รวม

196
1,205
38,326
266,146
305,873

303
1,284
4,970
242
6,799

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
160
167
1,191
213
35,834
4,188
266,000
303,185
4,568

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็ นสกุล
เงินบาท
38

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
7

เงินลงทุนชั่วคราว
งบการเงินรวม
2556
2555

20,320

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

-

20,000

-

เงินลงทุนชัว่ คราวทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นสกุลเงินบาท
8

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

5

งบการเงินรวม
2556
2555
102,963
72,957
175,920
(3,789)
(9,783)
162,348
707

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับปี
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(พันบาท)
67,395
65,654
133,049
(3,118)
(9,560)
120,371
1,279

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
52,259
47,406
99,665
(613)
(2,468)
96,584
-

4,154
39,542
43,696
(613)
(2,245)
40,838
21

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ การค้า มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
2555
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
น้อยกว่า 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสิ นค้ารับคืน
บุคคลหรือกิจการอืน่ ๆ
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
น้อยกว่า 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสิ นค้ารับคืน

สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

35,533

21,515

31,435

2,958

16,305
38,483
12,642

39,382
6,002
496

10,808
9,911
105

682
453
61

102,963
(67)
102,896

67,395
(67)
67,328

52,259
(67)
52,192

4,154
(67)
4,087

37,510

55,066

29,303

31,273

30,730
3,329
1,388
72,957
(3,722)
(9,783)
59,452

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

14,513
3,346
244
47,406
(546)
(2,468)
44,392

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

162,348

120,371

96,584

40,838

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลกู ค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วัน ถึง 90 วัน
ลูกหนี้การค้าทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็ นสกุลเงินบาท
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
9

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2556
2555
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
หั ก ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
สุ ทธิ

10

185,276
289
185,565
(41,709)
143,856

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
167,572
62,936
61,059
206
31
167,778
62,936
61,090
(48,695)
(22,809)
(24,906)
119,083
40,127
36,184

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

11

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม
2556
2555
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซ้ื อที่ยงั ไม่ถึงกําหนด
เงินทดรองจ่ายพนักงาน
อื่น ๆ
รวม

628
9,518
5,374
257
3,089
18,866
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
900
487
850
22,761
3,443
16,722
1,243
3,806
1,243
702
98
586
2,486
2,834
2,370
28,092
10,668
21,771

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
12

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
26,364
25,614
1,350
250
(1,000)
25,614
26,964

ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้ อเงินลงทุน
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั มีมติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เนชัน่ คิดส์ จํากัด
ซึ่ งมีทุนจดทะเบี ยน 1 ล้านบาท (แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ 100,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท) โดยเรี ยกชําระค่าหุ ้น
ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั มีมติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ไนน์ บี ไบรท์ จํากัด
ซึ่ งมีทุนจดทะเบี ยน 1 ล้านบาท (แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ 100,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท) โดยเรี ยกชําระค่าหุ ้น
เต็มมูลค่าของทุนจดทะเบียน บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2556
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ที่ ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง (“บริ ษทั เนชั่น คิ ดส์ จํากัด”) มีมติ ให้เรี ยก
ชําระค่าหุ น้ เพิ่ มเติ มอี กร้ อ ยละ 75 จากเดิ ม 0.25 ล้า นบาท (แบ่ งออกเป็ นหุ ้นสามัญ 100,000 หุ ้น มูลค่ า หุ ้นละ
2.50 บาท) เป็ น 1 ล้า นบาท (แบ่ งออกเป็ นหุ ้นสามัญ 100,000 หุ ้น มูลค่ า หุ ้นละ 10 บาท) บริ ษ ทั ย่อยดังกล่า ว
ได้จดทะเบียนการชําระค่าหุน้ เพิ่มเติมกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556
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รวม

บริ ษทั ไนน์ บี ไบรท์ จํากัด

บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ คิดส์ จํากัด

บริ ษทั ย่อย

สัดส่ วนความเป็ น
ลักษณะธุรกิจ
เจ้าของ
2556
2555
(ร้ อยละ)
สิ่ งพิมพ์
99.99 99.99
ผลิตรายการโทรทัศน์ 99.99 99.99
และให้บริ การโฆษณา
ผ่านสื่ อโทรทัศน์
ให้บริ การด้าน
59.99
การศึกษา
1,000

41,250
1,000

43

-

41,250
250

ทุนชําระแล้ว
2556
2555

26,964

600

25,364
1,000

25,614

-

25,364
250

ราคาทุน
2556
2555

-

-

-

-

การด้อยค่า
2556
2555
(พันบาท)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแต่ละปี มีดงั นี้

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

26,964

600

25,364
1,000

25,614

-

25,364
250

ราคาทุน - สุ ทธิ
2556
2555

-

-

-

-

-

-

เงินปันผลรับ
2556
2555

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
13

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
25,046
25,046
25,046
25,046

ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้ อเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

44

ลักษณะธุรกิจ

สิ่ งพิมพ์

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน

บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
49.99
49.99

สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
2556
2555
(ร้ อยละ)
50,000
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50,000

ทุนชําระแล้ว
2556
2555

25,046

25,046

ราคาทุน
2556
2555

-

-

การด้อยค่า
2556
2555
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแต่ละปี มีดงั นี้

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

25,046

25,046

ราคาทุน - สุ ทธิ
2556
2555

-

-

เงินปันผลรับ
2556
2555

49.99

49.99

ปี 2556
บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด

ปี 2555
บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน

สัดส่ วน
ความเป็ น
เจ้าของ
(ร้ อยละ)

113,509

132,464

สิ นทรัพย์
หมุนเวียน

3,961

12,340

สิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียน

46

117,470

144,804

สิ นทรัพย์
รวม

82,893

99,650

หนี้สิน
หมุนเวียน

1,223

1,171

หนี้สิน
ไม่หมุนเวียน
(พันบาท)

84,116

100,821

หนี้สิน
รวม

99,753

82,587

รายได้
รวม

90,650

81,971

ค่าใช้จ่าย
รวม

9,103

616

กําไร
สุ ทธิ

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

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

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

อุปกรณ์

ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์ที่เช่า

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
สํานักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556
โอน
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

3,226
(1,080)
2,146
621
49
2,816

11,516
4,720
(3,195)
13,041
(621)
482
12,902

480
60
(480)
60
1,879
(1,939)
-

15,222
4,780
(4,755)
15,247
2,410
(1,939)
15,718

ค่ าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556
โอน
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

2,035
307
(624)
1,718
259
368
2,345

8,398
1,495
(3,056)
6,837
(259)
1,698
(14)
8,262

248
91
(339)
76
(76)
-

10,681
1,893
(4,019)
8,555
2,142
(90)
10,607

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1,191
428
471

3,118
6,204
4,640

232
60
-

4,541
6,692
5,111
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล 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 2555
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1,119
(823)
296
296

4,073
4,317
8,390
56
8,446

480
(480)
1,879
(1,879)
-

5,672
4,317
(1,303)
8,686
1,935
(1,879)
8,742

ค่ าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

748
23
(475)
296
296

3,105
821
(5)
3,921
1,169
5,090

248
91
(339)
64
(64)
-

4,101
935
(819)
4,217
1,233
(64)
5,386

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

371
-

968
4,469
3,356

232
-

1,571
4,469
3,356

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวน
แล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจาํ นวน 5.30 ล้านบาท และ 3.05 ล้านบาท ตามลําดับ
(2555: 4.75 ล้ านบาท และ 2.98 ล้ านบาท ตามลําดับ)
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
15

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
และค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟท์แวร์

งบการเงินรวม

ค่าลิขสิ ทธิ์
หนังสื อ
(พันบาท)

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1,839
(1,204)
635
635

103,245
33,959
137,204
30,158
167,362

105,084
33,959
(1,204)
137,839
30,158
167,997

ค่ าตัดจําหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

260
274
(286)
248
103
351

65,843
28,345
94,188
31,532
125,720

66,103
28,619
(286)
94,436
31,635
126,071

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1,579
387
284

37,402
43,016
41,642

38,981
43,403
41,926
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าลิขสิ ทธิ์
หนังสื อ
(พันบาท)
29,765
11,173
40,938
14,685
55,623

ค่ าตัดจําหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

18,428
8,127
26,555
9,964
36,519

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

11,337
14,383
19,104
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
16

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
2555
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

15,406
15,406

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
15,724
5,907
5,728
(107)
(107)
15,617
5,907
5,621

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

2,535
9,739
1
515
2,934
15,724

179
(1,397)
214
276
(728)

107
107

(107)
(107)

15,617

(621)

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี้การค้า
รวม
สุ ทธิ

กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)

51

410
410
-

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

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

410

15,406

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2555
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สิน
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

2,899
44
12,024
24
1,203
2,808
19,002

(364)
(44)
(2,285)
(23)
(688)
126
(3,278)

-

2,535
9,739
1
515
2,934
15,724

127
127

(20)
(20)

-

107
107

18,875

(3,258)

-

15,617

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี้การค้า
รวม
สุ ทธิ

กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

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

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี้การค้า
รวม
สุ ทธิ
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กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

571
4,981
176
5,728

45
(419)
168
(206)

385
385

616
4,562
729
5,907

107
107

(107)
(107)

-

-

5,621

(99)

385

5,907

ณ วันที่
1 มกราคม
2555
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สิน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน

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

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

564
2
5,318
908
6,792

7
(2)
(337)
(732)
(1,064)

-

571
4,981
176
5,728

127
127

(20)
(20)

-

107
107

6,665

(1,044)

-

5,621

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

หนีส้ ิ นที่มภี าระดอกเบีย้
งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

ส่ วนที่หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนที่มีหลักประกัน
รวมหนีส้ ิ นที่มดี อกเบีย้ ระยะสั้ น

9,773

11,130

-

1,276

9,773

4,604
15,734

-

1,276

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ธนาคารและวงเงิ นสิ นเชื่ ออื่นๆ กับสถาบัน
การเงินในประเทศบางแห่ งเป็ นจํานวนรวม 17.03 ล้านบาท และ 6.0 ล้านบาท ตามลําดับ (2555: 27.03 ล้ านบาท
และ 6.0 ล้ านบาท ตามลําดับ) ซึ่ งคํ้าประกันโดยบริ ษทั ใหญ่
ในเดือนกันยายน 2552 บริ ษทั ย่อย (“บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด”) ได้ทาํ สัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับสถาบัน
การเงิ นในประเทศแห่ งหนึ่ งจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 10 ล้านบาท เงินกูย้ ืมมีอตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมขั้นตํ่าลบด้วยอัตรา
ร้อยละตามที่กาํ หนดในสัญญา เงินกูย้ ืมดังกล่าวคํ้าประกันโดยบริ ษทั และเงินฝากออมทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
จํานวน 2.54 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระคืนเงินกูย้ ืมดังกล่าวเต็มจํานวนแล้ว ในปี 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงิ นสิ นเชื่ อซึ่ งยังมิได้เบิกใช้เป็ นจํานวนเงินรวม 4.76 ล้านบาท
และ 4.24 ล้านบาท ตามลําดับ (2555: 17.50 ล้ านบาท และ 2.90 ล้ านบาท ตามลําดับ)
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็ นสกุลเงินบาท
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
18

เจ้ าหนีก้ ารค้ า

หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น ๆ
รวม
19

5

งบการเงินรวม
2556
2555
146,475
21,659
168,134

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(พันบาท)
102,931
74,175
27,738
20,981
130,669
95,156

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2556
2555
เจ้าหนี้อื่น
ภาษีขายที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
อื่น ๆ
รวม

20

33,620
24,137
57,757

679
7,481
1,297
945
1,084
11,486

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(พันบาท)
665
679
2,349
5,472
1,465
824
19
912
773
835
5,271
8,722

665
2,234
963
15
542
4,419

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสํ าหรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

5,694

55

2,572

3,643

878

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

สําหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ ในกําไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

1,071

รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในระหว่างปี

2,051

2,452

-

839

2,254

1,926

-

กลุม่ บริ ษทั และบริ ษทั จัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันที่ไม่ได้จดั
ให้มีกองทุน
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน

5,694
5,694

56

2,572
2,572

3,643
3,643

878
878

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับเข้า
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2,572
1,071

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

878
839

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

2,051

-

1,926

-

5,694

2,572

3,643

878

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน (หมายเหตุประกอบงบการเงิน 28)
งบการเงินรวม
2556
2555
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

881
190
1,071

(พันบาท)
2,142
310
2,452

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
724
115
839

2,014
240
2,254

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบการเงินรวม
2556
2555
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวม

265
616
190
1,071
57

(พันบาท)
157
1,985
310
2,452

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
164
560
115
839

74
1,940
240
2,254

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

รวมในกําไรสะสม
ณ 1 มกราคม
รับรู ้ระหว่างปี
ณ 31 ธันวาคม

2,051
2,051

-

1,926
1,926

-

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่ รายงาน (แสดงโดยวิ ธีถวั เฉลี่ ย
ถ่วงนํ้าหนัก)
งบการเงินรวม
2556
2555
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

4.1
4.0 - 7.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(ร้ อยละ)
4.7
4.1
4.0 - 7.0
4.0 - 7.0

4.7
4.0 - 7.0

ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทว่ั ไปและตารางมรณะ
21

ทุนเรือนหุ้น

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

มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)

2556
2555
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
(พันหุ้ น / พันบาท)

1
1

85,000
174,250

85,000
174,250

85,000
-

85,000
-

1

259,250

259,250

85,000

85,000
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ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ออกหุ น้ ใหม่
ออกหุ น้ ให้ตามสิ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)

2556
2555
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
(พันหุ้ น / พันบาท)

1
1
1

85,000
85,000
48

85,000
85,000
48

85,000
-

85,000
-

1

170,048

170,048

85,000

85,000

ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีมติในเรื่ องต่างๆ
ดังนี้
ก) ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมที่จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
โดยไม่คิดค่ าตอบแทนในอัตราส่ วนหุ ้นสามัญเดิ ม 1 หุ ้นต่ อ 1 หน่ วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รายละเอี ยดของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีดงั นี้
วันที่ออก
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออก (หน่วย)
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
วันที่ใช้สิทธิ
ราคาใช้สิทธิ ต่อ 1 หุน้ สามัญ (บาท)
อัตราส่ วนการให้สิทธิ (ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต่อหุน้ สามัญ)

12 กรกฎาคม 2556
85,000,000
5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ทุกวันที่ 15 ของเดือนธันวาคม และเดือน
มิถุนายนของแต่ละปี
4
1:1

ข) ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและ/หรื อ พนักงาน
ของบริ ษทั และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้แสดงไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบ
การเงินข้อ 22
ค) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากจํานวน 85 ล้านบาท (หุ น้ สามัญจํานวน 85,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ ตราไว้
หุ น้ ละ 1 บาท) เป็ นจํานวน 259.25 ล้านบาท (หุ น้ สามัญจํานวน 259,250,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท)
โดยการออกหุ น้ สามัญจํานวนไม่เกิน 174,250,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนและ
การใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามที่กล่าวในข้างต้น บริ ษทั ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิ ชย์เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
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การออกหุ้นสามัญ
ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ได้เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ในอัตรา 1 หุ น้ เดิมต่อ 1 หุ น้ ใหม่
ราคาหุน้ ละ 4 บาท เป็ นจํานวน 85,000,000 หุน้ (หุน้ สามัญจํานวน 85,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท) เป็ น
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 340 ล้านบาท ซึ่ งทําให้ทุนที่ ออกจําหน่ ายและชําระแล้วของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจาก 85 ล้านบาท
(หุ น้ สามัญจํานวน 85,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท) เป็ น 170 ล้านบาท (หุ น้ สามัญจํานวน 170,000,000
หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท) และมีส่วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญเป็ นจํานวน 254.19 ล้านบาท สุ ทธิ จากค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจํานวน 0.81 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่
11 กรกฎาคม 2556
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั และหรื อบริ ษทั ย่อยได้ใช้สิทธิ ตาม
ใบสํา คัญ แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ หุ ้นสามัญเป็ นจํา นวนรวม 7,000 หน่ วย รวมเป็ นเงิ นจํา นวนทั้งสิ้ น 28,000 บาท
ซึ่ งทําให้บริ ษทั มีส่วนเกิ นมูลค่าหุ ้นเป็ นจํานวน 21,000 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนทุนที่ ชาํ ระแล้วจากการใช้สิทธิ
ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
เมื่ อ วันที่ 15 ธันวาคม 2556 ผูม้ าใช้สิ ท ธิ ไ ด้ใ ช้สิ ทธิ ต ามใบสํา คัญ แสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญเป็ นจํา นวนรวม
41,386 หน่วย รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 165,544 บาท ซึ่ งทําให้บริ ษทั มีส่วนเกินมูลค่าหุ น้ เป็ นจํานวน 124,158 บาท
บริ ษทั ได้จดทะเบียนทุนที่ชาํ ระแล้วจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556
ผูถ้ ือหุ น้ สามัญจะได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลจากการประกาศจ่ายเงินปั นผลและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนหนึ่ ง
เสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในที่ประชุมของบริ ษทั
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ น้ สู งกว่า
มูลค่าหุ ้นที่ จดทะเบี ยนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ ้นส่ วนเกิ นนี้ ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้น”) ส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้นนี้
จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
ค่ าใช้ จ่ายในการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกและจําหน่ายหุน้ สามัญเพิ่มทุนแสดงหักจากส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
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ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิการออก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั และ/หรื อ
บริ ษทั ย่อย (ESOP) จํานวน 4,250,000 หน่วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการ
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เสนอขายให้กบั
จํานวนที่ออกและเสนอขาย
อัตราการใช้สิทธิ
ราคาในการใช้สิทธิ
ระยะเวลาและสัดส่ วนใช้สิทธิ

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

โครงการดังกล่าวมีเงื่ อนไขในการจองซื้ อ โดยที่ พนักงานตามโครงการต้องมีสถานะเป็ นพนักงานของบริ ษทั และ/หรื อ
บริ ษทั ย่อย ณ วันที่มีการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง
มูลค่ายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญวัดมูลค่าโดยวิธี Black-Schole Model ภายใต้ขอ้ สมมติฐาน
ทางการเงิน ดังนี้
ราคาหุน้ ณ วันที่ให้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (บาท)
ราคาใช้สิทธิ (บาท)
ความผันผวนของหุน้ ย้อนหลัง 3 ปี ณ วันจัดสรร
ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผมู ้ าใช้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครบ
อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ ยง (พันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี ) ณ วันจัดสรร
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4.74
4.00
ร้อยละ 81.75
5 ปี
ร้อยละ 2.93
ร้อยละ 3.02

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ มีผลบังคับใช้สาํ หรับการจ่ายโดยใช้
หุ น้ เป็ นเกณฑ์สําหรับการให้สิทธิ ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ
โครงการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานของกลุ่มบริ ษทั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดจากรายการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจาํ นวน 0.74 ล้านบาท และ 0.74 ล้านบาท ตามลําดับ
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และมูลค่ายุติธรรมของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญ มีดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่างปี
ใช้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่างปี
ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
23

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
จํานวนหน่วย
จํานวนเงิน
จํานวนหน่วย
จํานวนเงิน
(พันหน่ วย / พันบาท)
980
887
(7)
(19)
(708)
(146)
265
722

สํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษ ทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษ ทั จะต้องจัดสรรทุ นสํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
24

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

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

ข้อมูลผลการดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดงั ข้างล่างนี้ ผลการดําเนิ นงานวัดโดยใช้กาํ ไรก่อน
ภาษีเงินได้ของส่ วนงาน ซึ่ งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่ อว่าการใช้กาํ ไรก่อนภาษีเงิ นได้ในการวัดผลการดําเนิ นงานนั้นเป็ นข้อมูลที่
เหมาะสมในการประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดาํ เนิ นธุ รกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกัน
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4,950
1,185
26,402
16,282

459,986
702
137,591

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจําหน่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

สิ นทรัพย์ส่วนงาน
รายจ่ายฝ่ ายทุน
หนี้สินส่ วนงาน
316,518
1,214
139,699

2,191
1,955
29,023
35,046

249,631
10,052
259,683

2555

174,582
682
49,354

2
230
5,658
2,751

51,314
2
51,316

2556

สื่ อโทรทัศน์

23,248
2,230
3,004

717
(4,953)

(พันบาท)
4,330
4,330

2555

126,737
1,026
44,722

1,774
231
1,717
10,068

84,183
5,726
89,909

2556

อืน่ ๆ
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กลุ่มบริ ษทั ดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ดังนั้นฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่ วนงานเดียว

ส่ วนงานภูมิศาสตร์

212,354
5,875
218,229

2556

สื่ อสิ่ งพิมพ์

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้อื่น
รวมรายได้

ส่ วนงานธุรกิจ

ข้ อมูลตามส่ วนงานที่รายงาน

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

29,092
1,336
43,095

276
441
772
1,163

85,588
5,251
90,839

2555

761,305
2,410
231,667

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

347,851
11,603
359,454

2556

รวม

368,858
4,780
185,798

2,467
2,396
30,512
31,256

339,549
15,303
354,852

2555

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

รายได้ อนื่
งบการเงินรวม
2556
2555
รายได้ค่าบริ การส่ วนกลาง
รายได้ค่าบริ การอื่น ๆ
รายได้จากการขายเศษซาก
อื่น ๆ
รวม

26

1,895
1,269
328
1,385
4,877

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
1,678
5,974
5,158
2,544
508
1,908
966
74
7,648
1,023
1,279
12,836
7,505
8,419

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
งบการเงินรวม
2556
2555
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลากร
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
อื่น ๆ
รวม

27

17,794
16,937
7,479
42,210

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
13,605
14,226
10,197
13,228
10,986
12,307
6,034
6,334
4,885
32,867
31,546
27,389

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
งบการเงินรวม
2556
2555
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
อื่น ๆ
รวม

15,718
14,626
707
4,919
35,970
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
16,043
12,098
12,218
22,294
5,856
9,208
1,279
21
3,083
4,006
3,626
42,699
21,960
25,073

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
28

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน

หมายเหตุ
ผู้บริ หาร
เงินเดือนและค่าแรง
โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
อื่น ๆ
พนักงานอื่น
เงินเดือนและค่าแรง
โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
อื่น ๆ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

20
22

รวมค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน

งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

6,201
354
1,910
8,465

8,140
473
1,532
10,145

3,620
209
1,446
5,275

5,066
296
1,029
6,391

48,521
2,187
8,348
59,056

40,171
1,818
7,453
49,442

34,488
1,373
5,998
41,859

25,709
1,031
5,074
31,814

881
741

2,142
-

724
741

2,014
-

69,143

61,729

48,599

40,219

โครงการสมทบเงินที่ กาํ หนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริ ษทั
จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึงอัตราร้อยละ 7.5 ของเงิ นเดื อนของพนักงานทุกเดื อน กองทุนสํารองเลี้ยงชี พนี้ ได้
จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลี้ยงชี พตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุน
ที่ได้รับอนุญาต
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
29

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงิ นได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกําหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ดังนี้
งบการเงินรวม
2556
2555

หมายเหตุ
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าคงเหลือ
ค่ากระดาษและค่าจ้างพิมพ์และค่าขนส่ ง
ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่น
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
ค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าลิขสิ ทธิ์
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
กลับรายการขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัย
รวมต้ นทุน ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหารและ
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

28

8

(17,787)
129,855
15,703
33,843
26,565
24,416
69,143
2,142
51,106
707
(6,986)

(พันบาท)
(13,351)
122,901
14,884
43,251
31,740
19,262
61,729
1,893
49,038
1,279
(11,427)

328,707

321,199
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(1,846)
79,212
4,991
8,833
17,081
17,320
48,599
1,233
13,993
(2,097)

(2,152)
63,434
6,194
13,834
18,888
17,192
40,219
935
11,237
21
(1,685)

187,319

168,117

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

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน

งบการเงินรวม
2556
2555

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สําหรับปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวมภาษีเงินได้

8,035

3,047

6,808

1,235

621
8,656

3,258
6,305

99
6,907

1,044
2,279

16

ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

ก่อนภาษี
เงินได้
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย

(2,051)

ก่อนภาษี
เงินได้
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
(1,926)

2556
รายได้
ภาษีเงินได้

410
2556
รายได้
ภาษีเงินได้

385
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งบการเงินรวม
สุ ทธิ จาก
ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้
เงินได้
(พันบาท)

(1,641)

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สุ ทธิ จาก
ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้
เงินได้
(พันบาท)

(1,541)

-

2555
รายได้
ภาษีเงินได้

สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้

-

-

2555
รายได้
ภาษีเงินได้

สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้

-

-

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

2556
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษี
การลดภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รวม

(พันบาท)
29,101
5,820
2,836
8,656

20

30

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
การลดภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รวม

20

26

งบการเงินรวม

2556

2555

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
23

20

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
26,800
5,360
1,547
6,907

(พันบาท)
31,256
7,189
(68)
(489)
(327)
6,305

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
23

19

2555
(พันบาท)
12,255
2,819
(157)
(383)
2,279

การลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
พระราชกฤษฎี กาตามความในประมวลรั ษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรั ษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ เป็ นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี
ได้แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชี ถดั มา (2556 และ
2557) ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลําดับ
ทั้งนี้ เป็ นที่เชื่ อได้ว่ารัฐบาลจะดําเนิ นการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้อตั ราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ 20 สําหรับระยะเวลา
บัญ ชี ที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้น ไป ทั้ง นี้ เ พื่ อ ให้เ ป็ นไปตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วัน ที่
11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
69

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
31

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คํานวณจากกําไรสําหรับปี ที่เป็ น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ ้นสามัญที่ ออกจําหน่ ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี โดยวิธีถวั เฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนัก แสดงการคํานวณดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
(พันบาท / พันหุ้น)

กําไรที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษทั
(ขั้นพืน้ ฐาน)
จํานวนหุน้ สามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกจําหน่าย 11 กรกฎาคม
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกให้ตามสิ ทธิ 19 พฤศจิกายน
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกให้ตามสิ ทธิ 18 ธันวาคม
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํ้าหนัก
(ขั้นพืน้ ฐาน)
กําไรต่ อหุ้น (ขั้นพืน้ ฐาน) (บาท)
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20,515
85,000
40,520
1
2

24,951
85,000
-

19,893
85,000
40,520
1
2

9,976
85,000
-

125,523

85,000

125,523

85,000

0.16

0.29

0.16

0.12

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กําไรต่ อหุ้นปรั บลด
กําไรต่อ หุ ้นปรับ ลดสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คํานวณจากกําไรสําหรับปี ที่ เป็ น
ส่ ว นของผูถ้ ือหุ น้ สามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ ้นสามัญที่ ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี โดยถัวเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนัก หลังจากที่ได้ปรับปรุ งผลกระทบของหุน้ ปรับลด ดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
(พันบาท / พันหุ้น)

กําไรที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษทั
(ขั้นพืน้ ฐาน)
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั ฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
ผลกระทบจากการออกสิ ทธิ ที่จะเลือกซื้ อหุน้
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํ้าหนัก
(ปรับลด)
กําไรต่ อหุ้น (ปรับลด) (บาท)
32

20,515

24,951

19,893

9,976

125,523
3,287

85,000
-

125,523
3,287

85,000
-

128,810
0.16

85,000
0.29

128,810
0.15

85,000
0.12

เงินปันผล
ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร
เป็ นเงิ นปั นผลสําหรั บผลการดําเนิ นงานประจําปี 2554 ในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท เป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 12.75
ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระหว่างปี 2555
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ น
เงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2555 และกําไรสะสม ในอัตราหุ น้ ละ 0.15 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น
12.75 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนพฤษภาคม 2556
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
33

เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกเครื่ องมือ
ทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกําไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่ วนที่สาํ คัญของธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเสี่ ยงให้เป็ นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ ยงและต้นทุนของการจัดการ
ความเสี่ ยง ฝ่ ายบริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้มน่ั ใจ
ว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
การบริ หารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือ การรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่ อมัน่
ของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิ จารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิ จกรรมดําเนิ นงานต่ อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ่ งไม่รวม
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ย หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิ ดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ ย
ในตลาด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่ อว่ากลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยง
ในอัตราดอกเบี้ยน้อย เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ ืมน้อยมาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมที่ได้รับเป็ นอัตราตลาด
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกําหนดชําระหรื อกําหนด
อัตราใหม่มีดงั นี้
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
หลังจาก 1 ปี
ที่แท้จริ ง
ภายใน 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี
(พันบาท)
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2556
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ปี 2555
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รวม

7.38 - 7.43

9,773

-

9,773

7.43 - 7.48

11,130

-

11,130

8.22

4,604
15,734

-

4,604
15,734

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย
หลังจาก 1 ปี
ที่แท้จริ ง
ภายใน 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี
(ร้ อยละต่ อปี )
(พันบาท)
ปี 2555
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

รวม

7.43 – 7.48

1,276

-

รวม

1,276

ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อ คื อ ความเสี่ ยงที่ ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี้ แก่ กลุ่มบริ ษทั ตามเงื่ อนไขที่
ตกลงไว้เมื่อครบกําหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสิ นเชื่ อในระดับหนึ่ งๆ ณ วันที่ รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ ยง
จากสิ นเชื่ อที่เป็ นสาระสําคัญ ความเสี่ ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื่ อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าจํานวนมาก ฝ่ ายบริ หารไม่ได้
คาดว่าจะเกิดผลเสี ยหายที่มีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุ มความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ า
เงิ นสดให้เพียงพอต่อการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง
การกําหนดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยของกลุ่มบริ ษทั กําหนดให้มีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์
หรื อชําระหนี้ สินกัน ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคา
กันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรื อการเปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิ ดเผย
ในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ
มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ระยะสั้นอื่นๆ เป็ นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน เป็ นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
34

ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2556
2555
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าดําเนินงานที่ยกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม
ภาระผูกพันอื่น
หนังสื อคํ้าประกันจากธนาคาร
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

14,407
24,949
39,356

14,489
31,304
45,793

3,620
3,620

12,188
30,431
42,619

2,502

1,839

1,759

1,660

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

บริ ษทั ได้ท าํ สัญญาเช่ าและบริ การเพื่ อเช่ าสํา นักงานรวมทั้งสิ่ 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
ตกลงจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา สัญญานี้ มีผลบังคับใช้เป็ นเวลา 3 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 9 กันยายน
2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาเพื่อรับบริ การเกี่ยวกับการส่ งสัญญาณโทรทัศน์ข้ ึ นสู่ ดาวเที ยมกับบริ ษทั ในประเทศ
สองแห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วันที่ทําสั ญญา

3 ธันวาคม 2556
3 ธันวาคม 2556
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ระยะเวลาของสั ญญา

อายุสัญญา

ค่ าบริการรวม

1 มกราคม 2557
ถึง 30 มิถุนายน 2560
1 มกราคม 2557
ถึง 30 มิถุนายน 2560

3 ปี
6 เดือน
3 ปี
6 เดือน

0.93 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
0.02 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสําหรับ
ผลการดําเนินงานประจําปี 2556 เป็ นเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.10 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 17.05
ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมตั ิในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
36

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ ได้ ใช้
กลุ่ม บริ ษ ทั ยัง ไม่ไ ด้ใ ช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที ่ อ อกและปรับ ปรุ ง ใหม่ด งั ต่อ ไปนี้ เนื ่ อ งจากไม่มี
ผลบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งเกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั
และกํา หนดให้ถ ือ ปฏิบ ตั ิก บั งบการเงิน สํ า หรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที ่เ ริ ่ ม ในหรื อ หล งั ว นั ที ่ 1 มกราคม
ในปี ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่ อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)

การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2555)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4

ปี ที่มีผล
บังคับใช้
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557

ส่ วนงานดําเนิ นงาน

2557

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ
รื้ อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะ
ที่คล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรื อไม่

2557
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่ นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27

เรื่ อง

ปี ที่มีผล
บังคับใช้
2557

การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับ
รู ปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า

ผูบ้ ริ หารคาดว่าจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ตามประกาศสภาวิชาชี พบัญชี มาใช้
และถือปฏิ บตั ิ โดยผูบ้ ริ หารพิจารณาถึ งผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวต่องบการเงินรวมหรื องบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มี
สาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
37

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบการเงิ นปี 2555 ได้มีการจัด ประเภทรายการใหม่ เพื่ อให้สอดคล้องกับการนํา เสนอ
งบการเงินปี 2556

ก่อนจัด
ประเภท
ใหม่
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ต้นทุนขายสิ นค้าและ
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

235,568
42,930
2,086

งบการเงินรวม
จัดประเภท
ใหม่

(80)
(231)
311
-

2555

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

235,488
42,699
2,397

109,296
25,282
643

(31)
(209)
240
-

109,265
25,073
883

การจัดประเภทรายการใหม่น้ ี ได้แสดงรายการดอกเบี้ยจากภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานไว้ใน
ต้นทุนทางการเงินแทนการจัดประเภทไว้ในต้นทุนขายสิ นค้าและต้นทุนการให้บริ การและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
เนื่องจากผูบ้ ริ หารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั มากกว่า
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ):
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
62 ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์
:
(66) 2229-2800
โทรสาร
:
(66) 2359-1259

ผู้สอบบัญชี		
1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3183 หรือ
2. นายวินิจ ศิลามงคล
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3378 หรือ
3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4323 หรือ
4. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4098
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 2556
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 ๒๕๕๖ 165
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ที่ปรึกษากฎหมาย
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

4.

บริษัท สำ�นักงานกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำ�กัด
900 ต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 12 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์
:
(66) 2252-1588

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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