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วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในผู้น�ำในการให้ความรู้และความบันเทิงที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

ให้ความรู้และความบันเทิงจากทั่วโลก

คุณค่าขององค์กร
Passion

ความรักและทุ่มเทในงาน

Integrity

ยึดมั่นในความถูกต้อง มีจริยธรรม โปร่งใส น่าเชื่อถือ

Synergy

ร่วมมือร่วมใจ ผสมผสานเพื่อความส�ำเร็จร่วมกัน ท�ำงานเป็นทีม

Care

ห่วงใยและเอาใจใส่ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และสังคม

Innovation

พัฒนา ปรับตัว ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และริเริ่มอย่างต่อเนื่อง
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

ที่อยู่สำ�นักงานใหญ่

เลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์

(66) 2338-3333

โทรสาร

(66) 2338-3938

ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553

จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 (บมจ. เลขที่ 0107551000312 )

ธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยดำ�เนินธุรกิจหลัก 3 สายธุรกิจได้แก่
- สายธุรกิจสำ�นักพิมพ์ผลิตและจำ�หน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คส์
และสิ่งพิมพ์สำ�หรับเยาวชน
- สายธุรกิจบริการ เป็นตัวแทนจำ�หน่ายและให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์
ต่างประเทศ
- ธุรกิจบนสื่อใหม่ (นิวมีเดีย) ให้บริการเนื้อและหาการ์ตูนบนเว็บไซต์ โทรศัพท์
เคลื่อนที่และผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลอื่น ๆ

ทุนจดทะเบียน

85,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำ�นวน 85,000,000 หุ้น หุ้นละ 1 บาท

ทุนชำ�ระแล้ว

ณ 31 ธันวาคม 2553 ทุนชำ�ระแล้วของบริษัทเท่ากับ 85,000,000 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำ�นวน 85,000,000 หุ้น หุ้นละ 1 บาท
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สรุปข้อมูลการเงิน
1. ข้อมูลจากงบการเงินรวม				

2553		

2552		

2551

283.87
289.74
90.87

299.23
302.47
99.12

340.06
343.04
131.24

55.45
20.72
281.65
144.09

66.72
14.33
240.57
113.22

83.52
34.53
259.21
133.90

2. อัตราส่วนทางการเงิน					

2553		

2552		

2551

•
•
•
•
•
•
•
•

0.95
32.01%
7.15%
16.11%
7.94%
0.29
0.31
1.70

1.12
33.12%
4.74%
11.60%
5.73%
0.20
0.50
1.62

  0.94
38.59%
10.07%
23.32%
12.41%
0.49
0.93
1.91

• รายได้จากการขายและบริการ
• รายได้รวม
• กำ�ไรขั้นต้น
• กำ�ไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา รายจ่ายตัดบัญชี
และก่อนรายการพิเศษ * (ดูหมายเหตุ)
• กำ�ไรสุทธิ
• สินทรัพย์รวม
• ส่วนของผู้ถือหุ้น  
			

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

หมายเหตุ : *รายการพิเศษ หมายถึง หนี้สงสัยจะสูญ, ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นตัดบัญชี
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สรุปข้อมูลทางการเงิน
การลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

ประเภทธุกิจสิ่งพิมพ์

บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด
บริษัท เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด

ประเภทธุรกิจจำ�หน่ายสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต
บริษัท เอ็นคูปอง จำ�กัด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

41.25
50.00
1.00

อัตราร้อยละ
ของการลงทุน
99.99
49.99
99.98  

ในกรณีปกติทกี่ ลุม่ บริษทั ฯ ไม่มคี วามจำ�เป็นในการใช้เงินเพือ่ การลงทุนหรือขยายกิจการและมีกระแสเงินสดเพียงพอ กลุม่ บริษทั ฯ
มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำ�ไรสุทธิของแต่ละบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะ
บริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำ�รองตามกฎหมาย และสำ�รองอื่นๆ ที่จำ�เป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
อาจเปลีย่ นแปลงได้ โดยขึน้ อยูก่ บั ความจำ�เป็นและความเหมาะสมภายใต้เงือ่ นไขทีก่ ารดำ�เนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำ�เสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็น
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำ�นาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป
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สารจากประธานกรรมการ
ปี 2553 เป็นปีที่เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง แต่สถานการณ์ทางการเมืองของไทยก็ยังมีความวุ่นวาย
มีเหตุการณ์รุนแรงในช่วงครึ่งปีแรก และมีอุทกภัยในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งยังมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบางธุรกิจ
แม้เศรษฐกิจไทยจะส่งสัญญาณทีด่ ใี นปี 2553 โดยการบริโภค การลงทุนภาคเอกชน การผลิตภาคอุตสาหกรรม และ
การส่งออกดีขึ้น สะท้อนถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่สถานการณ์ทางการเมืองก็ยังมีความผันผวน และเป็นตัวแปรที่สำ�คัญ
ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
แม้ภาพรวมของอุตสาหกรรมสำ�นักพิมพ์จะมีการเติบโตจากนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐ แต่ไม่ใช่การเติบโตทั่ว
ทั้งอุตสาหกรรม สำ�หรับ NINE นั้น แม้ส่วนหนึ่งของธุรกิจสำ�นักพิมพ์มีการเติบโตสูง แต่บางส่วนของธุรกิจสำ�นักพิมพ์ และ
ธุรกิจจัดจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ยังได้รับผลกระ
ทบจากสถานการณ์ความไม่สงบอันเนื่องมาจากการเมืองภายในประเทศ และเหตุการณ์อุทกภัย จึงทำ�ให้รายได้รวมปี 2553
ของบริษัทลดลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 4 แต่บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายโดยรวมให้ลดลงจากปีก่อนได้ดี
ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานปี 2553 ของบริษัทสำ�หรับงบกำ�ไรรวมมีกำ�ไรมากขึ้นร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา NINE ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อย่างเป็น
ทางการ เพือ่ ระดมทุนขยายธุรกิจทัง้ ทางด้านธุรกิจสำ�นักพิมพ์ ซึง่ ยังเป็นอุตสาหกรรมทีย่ งั มีการเจริญเติบโต และศึกษาหาลูท่ าง
ต่อยอดธุรกิจสูส่ อื่ ดิจทิ ลั เพือ่ เป็นการเตรียมแผนการดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ปี 2553
เป็นปีทอี่ ตุ สาหกรรมสำ�นักพิมพ์เริม่ มีความตืน่ ตัวเกีย่ วกับหนังสืออีเล็คทรอนิกส์ มีการเปิดตัวเครือ่ งมือทีส่ ามารถใช้อา่ นหนังสือ
ได้ เช่น E-Reader ไอแพ็ด และแท็บเบล็ต รวมถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ ในประเทศไทย บริษัทได้
ทำ�การศึกษาพัฒนาและทดลอง เปิดให้ผู้อ่านได้ทดลองอ่านเนื้อหาผ่านเครื่องอ่านดิจิทัลเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
คณะกรรมการบริษัทตระหนักในภาระหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้ทำ�การปรับปรุงการดำ�เนินงาน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งปรับกระบวนการทำ�งาน การกำ�กับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การสร้างความเข้ม
แข็งด้านการเงิน การขยายธุรกิจเพือ่ เสริมให้ผลประกอบการดีขนึ้ เพือ่ ส่งผลประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ หมด
อย่างยั่งยืน
สุดท้ายนี้คณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและประชาชนทั่วไป
ที่ได้ให้ความสนับสนุนผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทด้วยดีเสมอมา รวมถึงการให้ความเชื่อถือในคุณภาพและการ
นำ�เสนอเนื้อหาสาระบันเทิงผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท บนพื้นฐานของพันธกิจของบริษัทที่จะนำ�เสนอความรู้และความบันเทิงที่
มีคุณภาพจากทั่วโลก ต่อเยาวชนและประชาชนทั่วไป

									ธนะชัย สันติชัยกูล
									ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท
นายธนะชัย สันติชัยกูล
ต�ำแหน่ง ประธานกรรมการ
อายุ 57 ปี
การศึกษา
-ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 18
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่น 1)
สถาบันพระปกเกล้า 
-หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับผู้บริหาร  
ระดับสูง รุ่นที่ 11
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกราคม 2554
:
16,209 หุ้น (0.02%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
:
ไม่มี
				
ประวัติการท�ำงาน
2522 - 2536
ผู้อ�ำนวยการแผนกบัญชีและการเงิน
บริษัท เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จ�ำกัด
2536 - 2537
กรรมการผู้จัดการ
บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป
2538 - ส.ค. 2539
รองประธานกรรมการ
บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป
ส.ค. 2539 - 2547
รองประธานกรรมการ
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2548 - 2550
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่            
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2551 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
				

An n u a l Report 2010

8

คณะกรรมการบริษัท
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2522 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2552 - 2553
กรรมการและประธานกรรมการ
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2554
กรรมการ
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
				
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2534 - ปัจจุบัน
กรรมการ
-บริษัทโยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จ�ำกัด
2539 - ปัจจุบัน
กรรมการ
-บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
2540 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร -บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด
2541 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร -บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร -บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร -บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จ�ำกัด
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร -บริษัท เนชั่นพริ้นติ้งส์ เซอร์วิส จ�ำกัด
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร -บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวอร์ค จ�ำกัด
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร -บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ�ำกัด
2543 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร -บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ�ำกัด
2554
กรรมการบริหาร -บริษัท เนชั่น ยู จ�ำกัด
				
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
-ไม่มี
				
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
   การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
   การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
   การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1/1
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คณะกรรมการบริษัท
นางเกษรี กาญจนะวณิชย์
ต�ำแหน่ง กรรมการผู้อ�ำนวยการ
อายุ 53 ปี
การศึกษา
-ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ , สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ , Duke University , USA
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 71

   

   

			
				
				
				
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกราคม 2554
:
1,214 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
:
ไม่มี
				
ประวัติการท�ำงาน
2539 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
2540 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด
2541 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด
2545- 2549
กรรมการอ�ำนวยการ
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการผู้อ�ำนวยการ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
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คณะกรรมการบริษัท
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
   -ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
   2539 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
   2540 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด
   2541 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด
   2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอ็น คูปอง จ�ำกัด
				
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
-ไม่มี
				
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
   การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
   การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
   การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1/1
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คณะกรรมการบริษัท
นางสาวนันทพร วงษ์เชษฐา
ต�ำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
อายุ 49 ปี
การศึกษา
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต การสื่อสารภาครัฐและเอกชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 82

  
  

   สมาคมส่ง
    
		
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกราคม 2554
:
ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
:
ไม่มี
				
ประวัติการท�ำงาน
2543 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
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คณะกรรมการบริษัท
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
-ไม่มี
				
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
   การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
   การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
   การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1/1
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คณะกรรมการบริษัท
นายธงชัย บุญศฤงคารนนท์
ต�ำแหน่ง กรรมการ
อายุ 51 ปี
การศึกษา
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท(DCP) รุ่น 143

   

   
    
			
				
				
				
				
				
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกราคม 2554
:
ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
:
ไม่มี
				
ประวัติการท�ำงาน
2541 -2543
ผู้จัดการ ฝ่ายธุรการโฆษณา
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2544-2550
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายธุรการโฆษณา
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2551 - ต.ค. 2553
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรการโฆษณา
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้อ�ำนวยการ สายธุรกิจด้านโรงพิมพ์
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
14 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
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คณะกรรมการบริษัท
				
				
				
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
   -ไม่มี
				
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
   2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
				
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
-ไม่มี
				
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
   การประชุมคณะกรรมการบริษัท
   การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
   การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
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คณะกรรมการบริษัท
นางสาวมัธยา โอสถานนท์
					
ต�ำแหน่ง กรรมการ				
					
อายุ 42 ปี				
					
การศึกษา					
   
-ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					
การอบรม					
   
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-ไม่มี
					
					
					
					
					
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกราคม 2554
:
ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
:
ไม่มี
					
ประวัติการท�ำงาน
2539 - 2540
ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2540 - 2543
ผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2543 - 2545
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2546 - 2548
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2549 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
14 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
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คณะกรรมการบริษัท
					
					
					
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-ไม่มี
					
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด
ต.ค. 2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เนชั่น นิวส์เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด
					
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
-ไม่มี
					
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
   การประชุมคณะกรรมการบริษัท
   การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
   การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
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คณะกรรมการบริษัท
นายสมศักดิ์  เชียร์ จิระนคร
ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 67 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

   

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกราคม 2554
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

:
:

ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท
ไม่มี

						
ประวัติการท�ำงาน
2543 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เร็บบิท เอเชีย จ�ำกัด
2545 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล จ�ำกัด
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พี.อาร์.เอส.เอส. จ�ำกัด
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
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คณะกรรมการบริษัท
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-ไม่มี
						
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2543 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เร็บบิท เอเชีย จ�ำกัด
2545 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล จ�ำกัด
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พี.อาร์.เอส.เอส. จ�ำกัด
						
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
-ไม่มี
						
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
   การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4
   การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
   การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1/1
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คณะกรรมการบริษัท
นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร
ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 66 ปี
การศึกษา
-ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 108
-Financial Statement for Director รุ่นที่ 3/2551

   

		
					
					
					
					

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกราคม 2554
:
ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
:
ไม่มี
					
ประวัติการท�ำงาน
2518 - ปัจจุบัน
หุ้นส่วนผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด แพคดีไซน์
2531 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ทอปคอน จ�ำกัด
2532 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท นฤมิตร จ�ำกัด
2538 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท แพคครีเอท จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล จ�ำกัด
ส.ค. 2551 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จ�ำกัด
An n u a l Report 2010
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คณะกรรมการบริษัท
					
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-ไม่มี
					
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
   2518 - ปัจจุบัน
หุ้นส่วนผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด แพคดีไซน์
   2531 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ทอปคอน จ�ำกัด
   2532 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท นฤมิตร จ�ำกัด
   2538 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท แพคครีเอท จ�ำกัด
   2549 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล จ�ำกัด
   ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จ�ำกัด
					
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
-ไม่มี
					
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
   การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4
   การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
   การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1/1
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คณะกรรมการบริษัท
นายกรีธา มติธนวิรุฬห์
ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 62 ปี
การศึกษา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ , Methodist University North Carolina, USA
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 101
-หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบ รุ่นที่ 23

  
    
    

					
					
					
					
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกราคม 2554
:
ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
:
ไม่มี
					
ประวัติการท�ำงาน
2518 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
บริษัท ยูนิเวอร์แซลปูนซิเมนต์ขาว จ�ำกัด
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม
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คณะกรรมการบริษัท
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
   2552 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม
					
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2518 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
บริษัท ยูนิเวอร์แซลปูนซิเมนต์ขาว จ�ำกัด
					
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
-ไม่มี
					
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1/1

23

An n u a l Re p o r t 2 0 10

คณะกรรมการบริษัท
ดร.สาคร สุขศรีวงศ์
ต�ำแหน่ง กรรมการ
อายุ 43 ปี
การศึกษา
   
-ปริญญาเอก , Business Administration , University of South Australia ,Australia
   
-ปริญญาโท , การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ,
The George Washington Universiry, Washington D.C., USA
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 51
สถาบันพระปกเกล้า
    
-หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1
											
							
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกราคม 2554
:
ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
:
ไม่มี
							
ประวัติการท�ำงาน
					
2549 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. เงินทุน กรุงเทพธนาทร
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
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คณะกรรมการบริษัท
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2549 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. เงินทุน กรุงเทพธนาทร
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. หลักทรัพย์ บีฟิท
							
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2538 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ�ำกัด
2544 - ปัจจุบัน
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
ร้านภูฟ้า
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สุรพันธวณิช จ�ำกัด
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย จ�ำกัด
2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ
Bejing Huamao Surapan Hotel Development Co.,Ltd.
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการ
มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังค์
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ตวันนา โฮเต็ล จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท นวัตกรรมจามจุรี จ�ำกัด
2550 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เอส เอ บี เอส โฮลดิ้ง จ�ำกัด
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมจามจุรี จ�ำกัด
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอเซียแปซิฟิค ไอเอเทค ซีอาร์โอ จ�ำกัด
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ชุมพรเบย์ฮิลล์ จ�ำกัด
ก.ย.2553-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โอ๊คทรี จ�ำกัด
ธ.ค.2553-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สุขศรีวงศ์ จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
-ไม่มี
							
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
   การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
   การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
   การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1/1
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ผู้บริหารระดับสูง
นางเกษรี กาญจนะวณิชย์
ต�ำแหน่ง กรรมการผู้อ�ำนวยการ
อายุ 52 ปี
การศึกษา
-ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ , สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ , Duke University , USA
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 71

   
  

  
    
		
				
				
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกราคม 2554
:
1,214 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
:
ไม่มี
				
ประวัติการท�ำงาน
2539 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
2540 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด
2541 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด
2545- 2549
กรรมการอ�ำนวยการ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการผู้อ�ำนวยการ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
				
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
   การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
   การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
   การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1/1
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นางสาวนันทพร วงษ์เชษฐา
ต�ำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
อายุ 49 ปี
การศึกษา
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต การสื่อสารภาครัฐและเอกชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 82

   
    
			
				
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกราคม 2554
:
ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
:
ไม่มี
				
ประวัติการท�ำงาน
2543 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
				
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
   การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
   การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
1/1
   การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1/1
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นางสาวอรัญญา บุญเกลียว
ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการ
อายุ 37 ปี
การศึกษา
-Master of Business Administration , มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
-Bachelor of Applied Science Horticulture,
University of Western Sydney,Hawkesbury,Australia
การอบรม
ไม่มี

   

					
					
					

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกราคม 2554
:
ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
:
ไม่มี
					
ประวัติการท�ำงาน
2549 - ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
					
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
-
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นางสาวบุญพา แซ่เบ๊
ต�ำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
อายุ 38 ปี
การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรม
- ไม่มี
						
						
						

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกราคม 2554
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

:
:

ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท
ไม่มี

						
ประวัติการท�ำงาน
ธ.ค. 2551 - มิ.ย. 2553
ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2553 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นายอรรถพงษ์ แสนไทย
ต�ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน
อายุ 39 ปี
การศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง(MBA)
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรม
-ไม่มี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกราคม 2554
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

:
:

ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท
ไม่มี

						
ประวัติการท�ำงาน
ธ.ค. 2550 - ม.ค. 2551
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ก.พ. 2551 - ธ.ค. 2551
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ม.ค. 2552 - ก.ย. 2553
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงสร้างการประกอบธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท NINE ปี 2553
โครงสรางการประกอบธุรกิจและการถือหุนของกลุมบริษัท NINE ป 2553
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน
มหาชน))

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ

ธุรกิจสํานักพิมพ
หนังสือ
พ็อคเก็ตบุคส

ธุรกิจบริการ

สิ่งพิมพตางประเทศ

สิ่งพิมพ
สงพมพ
สําหรับเยาวชน
99.99%

49.99%

ธุรกิจ Character
Management

ธุรกิจสื่ออื่น

สื่อ New Media

สื่อ ทีวี

โทรศัพทเคลื่อนที่

บจก. เนชัน
่ เอ็ดดูเทนเมนท (NED)
ทุนชําระแลว 41.25 ลานบาท
บจก. เนชัน
่ เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท (NEE)
ทุนชําระแลว 50.00 ลานบาท

49.00 %

ธุรกิจอื่น

Egmont International
Holding A/S

E Reader : iPad
E-Reader
เว็บไซต
บจก. เอ็น
็ คูปอง

99.99%
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เครือข่ายธุรกิจ
สายธุรกิจสำ�นักพิมพ์

1. หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์
ดำ�เนินธุรกิจผ่านตัวบริษัทฯ เอง ภายใต้ชื่อสำ�นักพิมพ์ “เนชั่นบุ๊คส์” และสำ�นักพิมพ์ “Bizbook” ซึ่งผลิตและจำ�หน่าย
หนังสือพ๊อคเก็ตบุค๊ ส์ทไี่ ด้รบั ความไว้วางใจ โดยได้ลขิ สิทธิจ์ ากนักเขียนและสำ�นักพิมพ์ทมี่ ชี อื่ เสียงทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ให้เป็นผู้จัดพิมพ์และจำ�หน่ายผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายแนว ได้แก่ หมวดบริหารและจัดการ, หมวด
นิยายและนวนิยาย, หมวดภาษาและการเรียนรู้, หมวดศาสนา  จิตวิทยา  และปรัชญา  และหมวดทั่วไป ครอบคลุมความ
ต้องการของผู้อ่านทุกกลุ่ม
2. สื่อสิ่งพิมพ์สำ�หรับเยาวชน
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจสำ�นักพิมพ์โดยผลิต นำ�เข้า และจัดจำ�หน่ายสื่อสิ่งพิมพ์
สำ�หรับเยาวชนเพื่อ การศึกษา บันเทิง และการเสริมทักษะ สำ�หรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
ส่วนใหญ่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย เช่น Walt Disney, Warner Bros., เป็นต้น
และรับจัดจำ�หน่ายหนังสือให้แก่ NED
หนังสือและสือ่ ทีผ่ ลิตโดยสำ�นักพิมพ์เนชัน่ เอ็กมอนท์ทไี่ ด้รบั ความนิยม ได้แก่ นิทานและกิจกรรมเสริมทักษะของดิสนีย,์
การ์ตูนชุดการผจญภัยของตินติน, นิตยสารดิสนีย์เพื่อนน้อง, วรรณกรรมเยาวชนแปล ชุด Scooby-Doo! And you:
- สคูบี้ดูยอดนักสืบ ของ Warner Bros. เป็นต้น
www.nationegmont.com
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจสำ�นักพิมพ์โดยผลิตและจัดจำ�หน่ายสื่อสิ่งพิมพ์สำ�หรับเยาวชน
เพื่อการศึกษาและบันเทิง สำ�หรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี โดยมุ่งเน้นหนังสือการ์ตูนยอดนิยม
ที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากสำ�นักพิมพ์ชั้นนำ�ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในแถบเอเซีย ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี ฯ รวมทั้งการ์ตูน
ความรู้และวรรณกรรมเยาวชนต่างๆ เช่น Shueisha Inc., Shogakukan Kodansha และ Futabasha เป็นต้น
หนังสือการ์ตนู และวรรณกรรมเยาวชนทีผ่ ลิตโดยสำ�นักพิมพ์เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างสูงในกลุม่ นัก
อ่าน ได้แก่ นิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์ “Boom”, หนังสือการ์ตูนโดราเอมอนซีรีส์, ดราก้อนบอล, เทพมรณะ, นารุโตะ-นินจา
คาถาโอ้โฮเฮะ, เดธโน้ต, อภัยมณีซาก้า, มีดที่ 13 เป็นต้น
www.ned-comics.com
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สายธุรกิจตัวแทนจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจตัวแทนจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศชั้นนำ�และบริการที่เกี่ยวข้องผ่านตัวบริษัทฯ เอง สิ่ง
พิมพ์ที่บริษัทฯ จัดจำ�หน่ายมีทั้งหมด 117 ฉบับ ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศและนิตยสารภาษาต่างประเทศ
ซึ่งธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการเป็นตัวแทนขายสมาชิกและตัวแทนขายโฆษณาให้กับหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ฉบับ
ที่พิมพ์ในประเทศไทย การรับจ้างพิมพ์ อาทิ หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbin
รวมถึง การจัดส่ง ให้แก่หนังสือพิมพ์และนิตยสารอีกหลายฉบับด้วย โดยการให้บริการดังกล่าวของบริษัทฯ เป็นแบบ One
Stop Service เพื่อความสะดวกของเจ้าของสิ่งพิมพ์ในการติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น

สายธุรกิจบนสื่อใหม่ (นิวมีเดีย)

ดำ�เนินการให้บริการเนื้อหาต่างๆ และการ์ตูนบนเว็บไซต์ และกิจกรรมที่เป็นที่สนใจของผู้อ่าน เป็นฐานในการสร้าง
สังคมของผู้ที่สนใจการ์ตูนบนอินเตอร์เน็ต รวมทั้งให้บริการอื่น ๆ ที่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บริการ ให้บริการดาวน์โหลดเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนและเนื้อหาอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงการให้บริการดาวน์โหลดการ์ตูนและเนื้อ
หาจากพ็อคเก็ตบุ๊คส์ผ่านอุปกรณ์ ดิจิทัลอื่นๆ อาทิ E - Reader : iPad เป็นต้น
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ภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขัน
ธุรกิจสำ�นักพิมพ์
ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจสำ�นักพิมพ์

หนังสือเป็นช่องทางในการให้สาระ ความรู้ และความบันเทิงแก่ผู้อ่านที่เกิดขึ้นมานานที่สุดช่องทางหนึ่ง และยังคงมีบทบาท
อย่างต่อเนื่องโดยมีการพัฒนารูปแบบและเนื้อหาไปตามกาลเวลา  ธุรกิจสำ�นักพิมพ์จัดเป็นธุรกิจที่สร้างภูมิปัญญาให้กับสังคม
และประเทศชาติ โดยมีส่วนสนับสนุนระบบการศึกษาและการเรียนรู้ของประชาชนในประเทศ ซึ่งการอ่านหนังสือถือได้ว่ามี
ความสำ�คัญเป็นลำ�ดับต้นของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน
สำ�หรับประเทศไทยนั้น แม้ว่าคนไทยใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือเพียงประมาณปีละ 5 เล่ม (ที่มา: เอกสารวิเคราะห์ธุรกิจ
สำ�นักพิมพ์ และหนังสือเล่มในประเทศไทยปี 2552 และแนวโน้มปี 2553, สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำ�หน่ายหนังสือแห่ง
ประเทศไทย) แต่ธุรกิจสำ�นักพิมพ์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านปริมาณสิ่งพิมพ์ มูลค่ายอดจำ�หน่าย และจำ�นวนร้าน
จำ�หน่ายหนังสือที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าธุรกิจสำ�นักพิมพ์ยังคงมีแนวโน้มของการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ก) ยอดจำ�หน่ายหนังสือ
ยอดการจำ�หน่ายหนังสือของประเทศไทยมีความสัมพันธ์และเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยยอดการจำ�หน่าย
หนังสือมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย (GDP) ซึ่งยอดการจำ�หน่ายหนังสือ
ในประเทศไทยนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) ระหว่างปี 2547 - 2552 ที่
ร้อยละ 7.49
หมวดที่มีหนังสือใหม่ออกมากที่สุดประจำ�ปี 2553 (จำ�นวนเล่ม) ได้แก่ อันดับที่ 1 หมวดวรรณกรรม โดยมีอัตราเติบโต
สูงกว่าปี 2552 คือ ประมาณร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2552 อีกทั้งยังมีราคาปกเฉลี่ยสูงขึ้นด้วย อันดับ 2 หนังสือสำ�หรับ
เด็ก มีอัตราเติบโตประมาณร้อยละ 9 ซึ่งเป็นอัตราที่เติบโตน้อยกว่าปี 2552 อันดับ 3 หมวดคู่มือเรียน สอบ มีอัตราเติบโต
มากที่สุดใกล้เคียงกับอันดับ 4 หมวดจิตวิทยา และอันดับ 5 คือ หนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเอง
ที่มา : เอกสาร “ที่สุดในธุรกิจหนังสือปี 2553 จากฐานข้อมูลซีเอ็ดบุ๊คเซนเตอร์” รวบรวมโดย ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
15 กุมภาพันธ์ 2554
ข) จำ�นวนการใช้เงินซื้อหนังสือต่อคนต่อปี
ในส่วนของจำ�นวนการใช้เงินซื้อหนังสือต่อคนต่อปีมีแนวโน้มสูงขึ้นตามรายได้ต่อหัวของประชากรในประเทศไทย โดยมีอัตรา
เติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) ระหว่างปี 2547 - 2552 ร้อยละ 7.49 อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายในการซื้อหนังสือของประชาชน
ไทยยังอยู่ในระดับที่ต่ำ�มากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ
หมวดหนังสือที่คนไทยซื้ออ่านมากที่สุด (จำ�นวนเล่ม) ได้แก่ อันดับที่ 1 หมวดวรรณกรรม ซึ่งเป็นหมวด
ทีม่ หี นังสือใหม่ออกมามากทีส่ ดุ อันดับ 2 หนังสือสำ�หรับเด็ก อันดับ 3 หมวดคูม่ อื เรียน/ สอบ อันดับ 4 หมวดการ์ตนู ความรู้
และ อันดับ 5 หมวดความรู้ทั่วไป นอกจากนี้ มีหมวดหนังสือ ที่มีอัตราการซื้ออ่านเพิ่มขึ้น อย่างน่าสนใจ (จำ�นวนเล่ม) ได้แก่
หมวดสังคมศาสตร์ หมวดการจัดการศึกษา หมวดท่องเที่ยว หมวดวิทยาการและเทคโนโลยี และหมวดการ์ตูนความรู้
ที่มา : เอกสาร “ที่สุดในธุรกิจหนังสือปี 2553 จากฐานข้อมูลซีเอ็ดบุ๊คเซนเตอร์” รวบรวมโดย ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
15 กุมภาพันธ์ 2554
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ภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขัน
ธุรกิจสำ�นักพิมพ์
ปัจจัยที่ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจสำ�นักพิมพ์
ทิศทางอุตสาหกรรมสำ�นักพิมพ์และแนวโน้มปี 2554 ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยอุตสาหกรรมสำ�นักพิมพ์จะมีอัตรา
การเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หรือมีมูลค่าตลาดระหว่าง 21,000-22,000 ล้านบาท จากปัจจัยสนับสนุนที่สำ�คัญคือ
1. การเติบโตของเศรษฐกิจ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ สำ�หรับปี 2554 อยู่ที่ประมาณ 4.5%
2. มาตรการการสนับสนุนการอ่านจากรัฐ ได้แก่ การที่รัฐบาลกำ�หนดให้ ปี 2552-2561 เป็น “ทศวรรษแห่งการอ่าน
ของชาติ” เพื่อเพิ่มค่าเฉลี่ยการอ่านหนังสือของคนไทยจาก 5 เล่มต่อปีเป็น 10 เล่มต่อปี ในปี 2555 และมาตรการทางภาษี
ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการทางภาษีเกี่ยวกับการลดหย่อนค่าใช้จ่ายจากการบริจาคหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน ซึ่งคาด
ว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2554
3. การเพิ่มขึ้นของจำ�นวนร้านหนังสือและแผงหนังสือ
ร้านหนังสือและแผงหนังสือเป็นช่องทางการจำ�หน่ายหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้อ่านมากที่สุด ซึ่งจำ�นวนร้าน
หนังสือในประเทศไทยมีการปรับตัวเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม ร้านหนังสือและแผงหนังสือยังคงมีปริมาณไม่มาก
เมื่อเทียบกับจำ�นวนประชากรทั้งประเทศ ซึ่งหากมีการกระจายร้านหนังสือให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่าง
จังหวัด อาจส่งผลให้จำ�นวนผู้อ่านหนังสือ รวมถึงยอดจำ�หน่ายหนังสือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจ
ตัวแทนจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ
ยอดการจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับการเติบโตของกลุ่มลูกค้าของสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ ซึ่งสามารถ
แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
ก) กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาพักในโรงแรมต่างๆ ทั่วประเทศไทย ถือเป็นกลุ่มลูกค้าหลักในการจำ�หน่ายหนังสือพิมพ์และ
นิตยสารต่างประเทศของบริษัทฯ จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่าปี 2552 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามา
ในประเทศไทยจำ�นวน 14.09 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 6.33 ล้านคนในปี 2541 โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR)
ระหว่างปี 2541 -2552 ที่ร้อยละ 6.80
ข) กลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย
ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยเป็นเวลา  1 เดือนขึ้นไป ถือเป็นกลุ่มลูกค้าสำ�คัญที่สนใจอ่านนิตยสารและหนังสือพิมพ์
ต่างประเทศ จากข้อมูลสำ�นักตรวจคนเข้าเมือง พบว่าในปี 2552 ชาวต่างชาติที่อาศัยชั่วคราวในประเทศไทยซึ่งรวมถึงผู้มีถิ่น
ที่อยู่ในประเทศไทย ผู้ที่เข้ามาประกอบธุรกิจ นักการฑูต และข้าราชการ เป็นต้น มีจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 1,076,203 คน ซึ่งเพิ่ม
ขึ้นจาก 573,480 คนในปี 2545 โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) ระหว่างปี 2545 -2552 ที่ร้อยละ 9.41
ค) กลุ่มคนไทยที่สนใจสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ
คนไทยกลุ่มวัยทำ�งานและนักธุรกิจซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำ�ลังซื้อสูง และนักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่ให้ความสนใจข่าวสาร
ต่างประเทศ ถือเป็นกลุ่มลูกค้าสำ�คัญที่สนใจอ่านนิตยสารและหนังสือพิมพ์ตา่ งประเทศ ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้มีแนวโน้มเติบโตขึ้น
เรื่อยๆ
ในส่วนสภาวะการแข่งขันของธุรกิจตัวแทนจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศประเภทสมาชิกมีคู่แข่งน้อยราย โดยมีคู่แข่งหลัก
จำ�นวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท แมกกาซีน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
และกลุ่มบริษัทนิวสเปเปอร์ไดเร็คท์ ส่วนตัวแทนจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์ประเภทแผงหนังสือหรือร้านค้า มีคู่แข่งจำ�นวนหลายราย ซึ่ง
ประกอบด้วยคู่แข่งที่เป็นร้านหนังสือขนาดใหญ่ที่มีจำ�นวนหลายสาขา เช่น บริษัท เอเซียบุ๊คส์ จำ�กัด เป็นต้น และคู่แข่งที่เป็น
เอเย่นต์หรือร้านหนังสือขนาดเล็ก
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ปัจจัยความเสี่ยง
1 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก

1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันและจำ�นวนคู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้น
ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือมีการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขัน
ของสำ�นักพิมพ์ขนาดใหญ่ ซึ่งจัดอยู่ในประเภทเดียวกับกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถรักษาความ
เป็นหนึง่ ในผูน้ �ำ ของอุตสาหกรรมสิง่ พิมพ์ประเภทหนังสือในประเทศไทยได้ตอ่ ไปในอนาคต โดยเฉพาะการเป็นหนึง่ ในสำ�นักพิมพ์
ทีม่ ยี อดจำ�หน่ายสือ่ สิง่ พิมพ์ส�ำ หรับเยาวชนจากประเทศญีป่ นุ่ และประเทศในทวีปเอเชียสูงทีส่ ดุ ในประเทศไทย จากจุดเด่นของ
กลุ่มบริษัทฯ ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเขียนและสำ�นักพิมพ์ที่มีชื่อเสียง และที่ประสบความสำ�เร็จในการผลิตและจัดจำ�หน่าย
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำ�ให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถคัดเลือกสิ่งพิมพ์ที่มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมสูง
มาผลิตและจัดจำ�หน่ายได้ตามเป้าหมาย นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการผลิตสิ่งพิมพ์หลากหลายประเภทเพื่อครอบคลุม
ความต้องการของผู้อ่านทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้อ่านกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

2 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ

2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทในเครือเนชั่นกรุ๊ปฯในการดำ�เนินธุรกิจ และความเป็นอิสระในการบริหารงานของ
กลุ่มบริษัทฯ
เนื่องจาก เนชั่นกรุ๊ปฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกลุ่มบริษัทฯ โดยมีการถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 77.65 ของหุ้น
ทีจ่ �ำ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดหลังจากการเสนอขายหุน้ ของบริษทั ฯ แก่ประชาชนทัว่ ไป จนถึงปัจจุบนั กลุม่ บริษทั ฯ มีการทำ�ธุรกรรม
รายการระหว่างกันหลายประเภท เช่น การซื้อกระดาษ การจ้างพิมพ์ การจ้างส่งสื่อสิ่งพิมพ์ และการรับบริการต่างๆ เป็นต้น
กับบริษัทในเครือเนชั่นกรุ๊ปฯ ดังรายละเอียดในหัวข้อ 11 รายการระหว่างกันโดยในปี 2553 กลุ่มบริษัทฯมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้น
ทุนขายสินค้า ต้นทุนการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจากธุรกรรมข้างต้นกับบริษัทในเครือเนชั่นกรุ๊ปฯ เป็น
จำ�นวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 126.09 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.60 ของค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินรวมของกลุ่ม
บริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว และกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีการทำ�ธุรกรรมดังกล่าวอีกในอนาคต เนื่องจากบริษัทในเครือ
เนชั่นกรุ๊ปฯ มีทีมงานที่มีความชำ�นาญ เครือข่ายในการจัดจำ�หน่ายและเครื่องจักรอุปกรณ์ พร้อมที่จะให้บริการในต้นทุนที่น่า
จะต่ำ�กว่าหากกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำ�เนินการเอง และมีกำ�ลังการผลิตและบริการเพียงพอในการดำ�เนินการ ดังนั้น กลุ่ม
บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทในเครือเนชั่นกรุ๊ปฯ ในการสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งหาก
บริษัทในเครือเนชั่นกรุ๊ปฯ ไม่สามารถสนับสนุนการให้บริการข้างต้นดังกล่าวได้ กลุ่มบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในการจัด
พิมพ์และการจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์บ้างในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ สามารถสั่งซื้อกระดาษและรับบริการต่างๆ ผ่าน
ผู้จัดจำ�หน่ายและผู้ให้บริการรายอื่นที่มีจำ�นวนหลายรายในประเทศไทย ในเงื่อนไขทางการค้าปกติและมีราคาตามตลาดเช่น
เดียวกับการดำ�เนินธุรกรรมรายการระหว่างกันข้างต้น นอกจากนั้นมูลค่าของการทำ�ธุรกรรมรายการระหว่างกันข้างต้นในปี
2553 คิดเป็นประมาณร้อยละ 4.30 ของรายได้รวมของเนชั่นกรุ๊ปฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก ดังนั้น
เนชั่นกรุ๊ปฯ จึงไม่ได้พึ่งพิงรายได้จากกลุ่มบริษัทฯ และมีแรงจูงใจในการหาประโยชน์จากรายการดังกล่าว
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการบริหาร และการตัดสินใจที่เป็นอิสระจากเนชั่นกรุ๊ปฯ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้
ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีอิสระในการจัดหาสินค้าหรือใช้บริการกับผู้ให้บริการ
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ภายนอกอืน่ ๆ ทีเ่ สนอราคาทีม่ เี งือ่ นไขทางการค้าปกติในราคาตลาดและเป็นประโยชน์มากทีส่ ดุ แก่กลุม่ บริษทั ฯ เช่น ในปัจจุบนั
กลุ่มบริษัทฯ มีการจ้างโรงพิมพ์ภายนอก ได้แก่ บจก. เอช-เอ็น กรุ๊ป และ บจก. พริ้นต์โพร พิมพ์งานบางส่วนของกลุ่มบริษัทฯ
ดังนัน้ กลุม่ บริษทั ฯ จึงไม่มกี ารพึง่ พิงบริษทั ในเครือเนชัน่ กรุป๊ ฯ จนทำ�ให้ขาดความเป็นอิสระ นอกจากนี้ การทำ�ธุรกรรมระหว่าง
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (“NEE”) กับบริษัทในเครือเนชั่นกรุ๊ปฯ ยังมีการควบคุมจากผู้ถือหุ้นอีกฝ่าย
คือ บริษัท เอ็กมอนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เอ/เอส ให้มีราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นธรรม
1.2.2 ความเสี่ยงจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคากระดาษและการขาดแคลนกระดาษ
กระดาษที่ใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์จัดเป็นสินค้าประเภท Commodity ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาแปรผันตาม
ความต้องการของการบริโภคและปริมาณการผลิตของผู้ผลิต (Demand & Supply) และเป็นวัตถุดิบหลักที่สำ�คัญในการ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นต้นทุนประมาณร้อยละ 19.27 ของต้นทุนขายและบริการตามงบการเงินรวมของ
กลุ่มบริษัทฯ ในปี 2553 ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการผันผวนของราคากระดาษ ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ต้นทุนการผลิตและกำ�ไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนกระดาษ Newsprint
ชนิดม้วนที่ใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือที่มียอดพิมพ์สูง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำ�คัญที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์
เนื่องจากกระดาษชนิดดังกล่าวหาซื้อได้ยากในประเทศไทยและต้องซื้อเป็นจำ�นวนมากในแต่ละครั้ง
ในการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนกระดาษและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคากระดาษ Newsprint ชนิดม้วน กลุ่ม
บริษัทฯ จะสั่งซื้อจากบริษัทในเครือเนชั่นกรุ๊ปฯ สำ�หรับการจัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์ในเครือเนชั่นกรุ๊ปฯ ซึ่งเป็นการจัดพิมพ์ส่วนใหญ่
ของกลุ่มบริษัทฯ โดยเนชั่นกรุ๊ปฯ มีประสบการณ์ในการจัดซื้อกระดาษเป็นระยะเวลานาน มีการจัดซื้อกระดาษสำ�รองไว้ และ
เข้าใจในวงจรของราคากระดาษเป็นอย่างดี รวมทั้งเนชั่นกรุ๊ปฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทำ�
Forward Contract ไว้ตามปริมาณกระดาษที่คาดว่าจะใช้ล่วงหน้า  ดังนั้น การจัดซื้อกระดาษจากเนชั่นกรุ๊ปฯ จึงช่วยลด
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคากระดาษ และการขาดแคลนกระดาษได้
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะสั่งจองกระดาษก่อนการตั้งราคาขายของหนังสือ เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ ยังสามารถรักษาสัดส่วนของ
ต้นทุนกระดาษต่อราคาหนังสือไว้ได้ รวมทัง้ บริษทั ฯสามารถปรับราคาของหนังสือหลายประเภทขึน้ ได้ ในกรณีทตี่ น้ ทุนกระดาษ
เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำ�คัญ
1.2.3 ความเสี่ยงด้านการจัดหาลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์
ในการประกอบธุรกิจสำ�นักพิมพ์ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 66 ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2553
กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตและจัดจำ�หน่าย แต่กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดซื้อลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์มา
จากเจ้าของลิขสิทธิซ์ งึ่ เป็นนักเขียนหรือสำ�นักพิมพ์ทงั้ ในและต่างประเทศจำ�นวนหลายราย เพือ่ นำ�มาผลิตและจัดจำ�หน่ายเพียง
รายเดียว (Exclusive) ในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่มีระยะเวลา 3 – 5 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้ในราคาและเงื่อนไขเดิม
ทั้งนี้ เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถยกเลิกสัญญาได้ หากกลุ่มบริษัทฯ ทำ�ผิดสัญญา และ/หรือมีปัญหาด้านการเงิน และ/หรืออยู่ใน
สถานะล้มละลาย เป็นต้น ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดหาลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ที่ต้องการมาผลิตและจัด
จำ�หน่ายได้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการที่เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ต่ออายุสัญญา หรือยกเลิกสัญญา ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต
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อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริษทั ฯ ไม่เคยประสบปัญหาด้านการจัดหาลิขสิทธิส์ งิ่ พิมพ์จากเจ้าของลิขสิทธิท์ งั้ ในประเทศและต่าง
ประเทศในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดสิ่งพิมพ์มีขนาดที่ใหญ่และมีลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ให้เลือกซื้อเป็นจำ�นวนมาก
รวมทัง้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเขียนและสำ�นักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงหลายราย และประสบความสำ�เร็จในการผลิต
และจัดจำ�หน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือมาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทฯ จึงสามารถเลือกซื้อลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ที่ต้องการและได้
รับความไว้วางใจจากเจ้าของลิขสิทธิใ์ นการให้ลขิ สิทธิส์ งิ่ พิมพ์ทมี่ แี นวโน้มทีจ่ ะได้รบั ความนิยมสูงมาผลิตและจัดจำ�หน่าย นอกจาก
นี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีปัญหาเรื่องการไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญาตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา 
2.4 ความเสี่ยงจากการต่อสัญญาการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างประเทศ
ในการประกอบธุรกิจตัวแทนจำ�หน่ายสิง่ พิมพ์ตา่ งประเทศ ซึง่ มีสดั ส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 31.67 ของรายได้ทงั้ หมด
ของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2553 กลุ่มบริษัทฯ จะทำ�สัญญาเป็นตัวแทนจำ�หน่ายกับเจ้าของสิ่งพิมพ์จำ�นวนหลายราย โดยส่วนใหญ่
สัญญาตัวแทนจำ�หน่ายนิตยสารมีระยะเวลา 1 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้ในราคาและเงื่อนไขเดิม สำ�หรับสัญญาตัวแทน
จำ�หน่ายหนังสือพิมพ์จะหมดอายุเมื่อมีการยกเลิกสัญญา ทั้งนี้ เจ้าของสิ่งพิมพ์สามารถยกเลิกสัญญาได้ หากกลุ่มบริษัทฯ ทำ�
ผิดสัญญา และ/หรือมีปัญหาด้านการเงิน และ/หรืออยู่ในสถานะล้มละลาย และ/หรือเมื่อมีการแจ้งอีกฝ่ายล่วงหน้า  เป็นต้น
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการที่เจ้าของสิ่งพิมพ์ไม่ต่ออายุสัญญา หรือยกเลิกสัญญา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดำ�เนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต
อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ กับเจ้าของสิ่งพิมพ์มีการทำ�ธุรกิจและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน โดย
ผู้บริหารและทีมงานของบริษัทฯ เป็นกลุ่มที่ทำ�ธุรกิจนี้กับเจ้าของสิ่งพิมพ์มาตั้งแต่เริ่มต้น รวมทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติ
ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีปัญหาเรื่องการไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากนี้ เจ้าของ
สิ่งพิมพ์ The Yomiuri Shimbun และ The Wall Street Journal Asia ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ ให้ดำ�เนินการพิมพ์และจัด
ส่งหนังสือพิมพ์ต่างประเทศดังกล่าว ซึ่งได้มีการลงทุนในการสร้างฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าในระบบสารสนเทศ
ของบริษทั ฯ และการพัฒนาบุคลากรของกลุม่ บริษทั ฯ ให้มคี วามเชีย่ วชาญโดยเฉพาะในการดำ�เนินงาน ดังนัน้ โอกาสทีเ่ จ้าของ
สิ่งพิมพ์ดังกล่าวจะยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายกับกลุ่มบริษัทฯ จึงมีน้อย
2.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถ
ในช่วงที่ผ่านมา  กลุ่มบริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจโดยพึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีความเชี่ยวชาญและมี
ความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่งนับเป็นทรัพยากรที่สำ�คัญในการผลิตและจัดจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการ
พึง่ พิงความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารกับนักเขียนและสำ�นักพิมพ์เจ้าของลิขสิทธิส์ งิ่ พิมพ์ทมี่ ชี อื่ เสียงทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ตัวแทนจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์ และคู่ค้าอื่นๆ ดังนั้น หากกลุ่มบริษัทฯ สูญเสียบุคลากรที่สำ�คัญเหล่านี้ไป อาจส่งผลกระทบต่อการ
ดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้มีมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการกระจายอำ�นาจ
และความรับผิดชอบให้ผู้บริหารในระดับรองๆ ลงมาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยอยู่ภายใต้โครงสร้างที่กระจายความ
สำ�คัญ ความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังจัดฝึกอบรมพนักงานเป็นประจำ�เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใน
การปฏิบัติงานให้สามารถทำ�งานทดแทนบุคลากรที่สำ�คัญในช่วงเวลาที่จำ�เป็นได้
39

An n u a l Re p o r t 2 0 10

ปัจจัยความเสี่ยง
2.6 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
ปัจจุบัน สิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ มีการขายผ่านตัวแทนจำ�หน่ายเป็นส่วนใหญ่ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะรับคืนสิ่งพิมพ์ที่ไม่
สามารถจำ�หน่ายได้จากตัวแทนจำ�หน่าย ซึ่งอาจเป็นผลให้มีสิ่งพิมพ์เป็นสินค้าคงเหลือเป็นจำ�นวนมากได้ สินค้าคงเหลือ
ดังกล่าวมีโอกาสเสือ่ มคุณภาพ เสียหาย และล้าสมัยเมือ่ เวลาผ่านไป ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานของกลุม่ บริษทั ฯ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริษัทฯมีมูลค่าสินค้าคงเหลือสุทธิจำ�นวน 68.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.42
ของมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้มีค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
มูลค่าสินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไปและผลิตครบชุดแล้ว และของสินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไปแต่ยัง
ผลิตไม่ครบชุด โดยมีการตั้งค่าเผื่อดังกล่าวทุกเดือน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
จำ�นวน 67.20 ล้านบาท นอกจากนั้น เพื่อลดปริมาณสินค้าคงเหลือ กลุ่มบริษัทฯ จะนำ�เอาหนังสือเก่าออกมาจำ�หน่ายเป็น
ระยะๆ โดยการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการขายในงานนิทรรศการต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี สำ�หรับหนังสือการ์ตูน
ที่มีเล่มต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทฯ จะดำ�เนินการนำ�เล่มที่ออกใหม่จำ�หน่ายควบคู่ไปกับเล่มที่ได้เคยวางจำ�หน่ายไปแล้ว ซึ่งรวมถึง
การนำ�การ์ตูนที่มีการออกจำ�หน่ายครบทุกเล่มแล้วมาจัดจำ�หน่ายรวมเป็นชุดเพื่อกระตุ้นการจำ�หน่ายด้วย
2.7 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้อ่านและผู้บริโภคอื่นได้อย่างกว้างขวาง มีความสะดวกรวดเร็ว และมี
ค่าใช้จ่ายต่ำ� ส่งผลให้ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก มีการเปลี่ยนแปลงจากยุคการบริโภคเนื้อหา  (Content)
ทางสื่อสิ่งพิมพ์ไปสู่การบริโภคเนื้อหาทางสื่ออินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นตามลำ�ดับ ดังนั้น ความนิยมการบริโภคเนื้อหาในสื่อ
อินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีธุรกิจหลักในการผลิตและจัดจำ�หน่ายสื่อสิ่งพิมพ์
ในอนาคต อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีแผนงานในอนาคตที่จะนำ�เนื้อหาและรูปภาพจากสื่อสิ่งพิมพ์ไปต่อยอดการดำ�เนิน
ธุรกิจบนสื่ออินเตอร์เน็ต เช่น การให้บริการการ์ตูนออนไลน์บนระบบอินเตอร์เน็ต และการให้บริการพาณิชย์อิเลคโทรนิคส์
(E-commerce) ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น การให้บริการดังกล่าวของกลุ่มบริษัทฯ เป็นการพัฒนาธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี และความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต
2.8 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจสื่อใหม่ (New Media)
ในการทำ�สื่อสาระ (Content) ออกสู่สื่อใหม่ๆ ซึ่งมีอยู่หลายช่องทางด้วยกันในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
Smartphone, E- Reader หรืออุปกรณ์ชนิดอื่นๆ อาจมีการลักลอบ ทำ�ซ้ำ� หรือนำ�สื่อสาระไปใช้โดยผิดกฏหมายซึ่งทำ�ให้
เกิดความเสีย่ งและผลกระทบต่อการธุรกิจสือ่ สิง่ พิมพ์ดว้ ยหากมีการนำ�ไปผลิต ขายหรือส่งต่อ เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการลักลอบนี้
ทางกลุ่มฯ จะพิจารณาเลือกเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูง รวมถึงการเลือกเนื้อหาและเวลาที่เหมาะสมในการออกสินค้าไป
ยังสื่อใหม่ต่างๆ ความเสี่ยงอีกประการในการประกอบธุรกิจสื่อใหม่นี้คือด้านเทคโนโลยีที่มีการลงทุนค่อนข้างสูงและมีการ
เปลี่ยนแปลงเร็ว ทางกลุ่มฯบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยการมองหาพันธมิตรที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและ
ร่วมมือกันในการขยายช่องทางการจำ�หน่ายผ่านสือ่ ใหม่ไปพร้อมกัน โดยอาศัยความเชีย่ วชาญจากทัง้ สองฝ่ายคือเทคโนโลยีและ
สื่อสาระเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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3 ความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำ�หนดนโยบายและบริหารจัดการ
กลุ่มบริษัทฯ

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป เนชั่นกรุ๊ปฯ จะถือหุ้นประมาณร้อยละ 77.65 ของทุนชำ�ระแล้ว จึง
ทำ�ให้สามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำ�คัญในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงมติพิเศษที่กฎหมายหรือข้อ
บังคับของบริษัทฯ กำ�หนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของจำ�นวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทำ�ให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ นอกจากนี้ เนชั่นกรุ๊ปฯ ยังมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ โดยมีกรรมการตัวแทนจำ�นวน 2 ท่านจากทั้งหมด 9 ท่าน และคณะกรรมการบริหารจำ�นวน 2
ท่านจากทั้งหมด 5 ท่านเป็นตัวแทนของเนชั่นกรุ๊ปฯ
อย่างไรก็ตาม เพือ่ ถ่วงดุลการบริหารงานของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ บริษทั ฯ จึงได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระทีเ่ ป็นบุคคลภายนอก
จำ�นวน 3 ท่าน เพื่อทำ�หน้าที่ในการตรวจสอบการดำ�เนินงานของผู้บริหารและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย
โดยในปี 2554 บริษัทฯ จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ
เพื่อทำ�หน้าที่ในการตรวจสอบการดำ�เนินงานของผู้บริหารและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย และเป็นไปตามเกณฑ์
โครงสร้างกรรมการบริษัท ตามที่สำ�นักงาน ก.ล.ต. กำ�หนด
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้น10 รายแรกและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน  25 มกราคม 2554
				 กลุ่มผู้ถือหุ้น

1. บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

65,999,986

77.65%

2. นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์

1,037,069

1.22%

3. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง

1,000,000

1.18%

4. นายเสริมสิน สมะลาภา

1,000,000

1.18%

5. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น

  768,424

0.90%

6. นายสมศักดิ์ วิระวณิชย์ชัย

  580,500

0.68%

7. นายมงคล ชาญไพบูลย์รัตน์

  303,500

0.36%

8. นางสาวยุพา แสงประสาน

  263,954

0.31%

9. นางศิริวรรณ หร่ายมณี

  200,000

0.24%

10.พ.อ.ยรรยง ภัทรเลาหะ

  189,568

0.22%

อื่น ๆ

13,656,999

16.07%

รวม

85,000,000

หมายเหตุ
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					 จำ�นวนหุ้นที่ถือ 				 ร้อยละ

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันและออกเสียงไปในทางเดียวกันได้แก่
• บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
• นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์
• นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าระบบและการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จะท�ำให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่น
และความมัน่ ใจต่อผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย ยกระดับการด�ำเนินงานอย่างยัง่ ยืน และเป็นหัวใจ
ส�ำคัญที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ส�ำคัญที่สุดของบริษัท ได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ที่สอดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี code
of best practices ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ระบุไว้
อย่างเคร่งครัด และจะติดตามปรับปรุงให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ สอดคล้องกับประโยชน์ และความคาดหวังของ
ผู้ถือหุ้นอยู่ตลอดเวลา และให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างดี
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ทีใ่ ช้ปจั จุบนั เป็นนโยบายฉบับที่ 2 โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการและ
ประกาศใช้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และก�ำหนดให้มีการทบทวนเนื้อหาเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาทบทวนนโยบายฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 โดยประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

การสื่อสารนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักดีว่า  การด�ำเนินการเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ ปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนการด�ำเนินงานคือพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม จึงได้ประกาศแจ้ง
พนักงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สื่อสารภายในองค์กร รวมถึงฝ่ายบริหารได้ติดตามก�ำกับให้มีการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชดิ นอกจากนัน้ เพือ่ สร้างความเข้าใจกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ บริษทั ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนรับทราบด้วยและหากผู้ถือหุ้น
ประสงค์จะขอรับนโยบายดังกล่าวเป็นเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มขอรับเอกสารที่ส่ง
พร้อมรายงานประจ�ำปี ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

ในปี 2553 คณะกรรมการได้ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการโดย
เคร่งครัด โดยไม่มีสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น
การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2553 ของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักดีว่า  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ท�ำหน้าที่
แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของบริษัท โดยก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด
บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอและ
ทันเวลา  ได้ให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิที่กฎหมายก�ำหนด จึงจัดให้มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์(Investor Relation)
ท�ำหน้าที่รับผิดชอบดูแล ให้ข้อมูล ตอบค�ำถามต่างๆ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆของบริษัทไว้ที่เว็บไซต์
www.nine.co.th เพือ่ ให้ขอ้ มูลของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไปทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึง่ ได้แก่ ข้อมูลส�ำคัญ
ล่าสุด จดหมายแจ้งข่าวสารถึงผูล้ งทุน นัดพบปะนักลงทุนเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ ตามก�ำหนดการทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ
จัดเตรียม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอค�ำอธิบาย หรือตั้งค�ำถามใด ๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดย
บริษัทฯ พบปะนักลงทุนครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายในการด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม
และอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการให้ความส�ำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้บริษัทฯ เริ่มเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
การปฏิบตั ติ ามคูม่ อื AGM Checklist ซึง่ จัดท�ำขึน้ โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทยและส�ำนักงาน
ก.ล.ต. จะเริ่มส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2554 ซึ่งจะรายงานการปฏิบัติในคราวต่อไป

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการก�ำกับดูแลกิจการเป็นประจ�ำเพื่อให้สามารถสร้างความมั่นใจ
ว่าการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติมีความเท่าเทียมกันและยุติธรรม และให้
กระบวนการดูแลผู้ถือหุ้นไม่มีความยุ่งยากหรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จ�ำเป็น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในการตัดสินใจและได้รับ
ทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทส�ำหรับเหตุการณ์ที่ส�ำคัญตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ต�ำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองในทางที่มิชอบ
ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนี้
1.ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่
ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
2.ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนประกาศงบการเงิน
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44
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การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดแนวปฏิบตั เิ รือ่ งการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหารเพือ่ ความโปร่งใสและป้องกัน
ปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารจะต้องรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ภายใน
3 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. อีกทั้งก�ำหนดให้ คณะกรรมการและผู้บริหารรายงานข้อมูลแบบรายงาน
การมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 ซึ่ง
บริษัทได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ดังนี้
1. ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร จะต้องจัดท�ำรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเองและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเป็นประจ�ำทุก
ปี และเลขานุการบริษัท เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของ กรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง และดูแลให้ข้อมูลนั้นเป็น
ปัจจุบันเสมอ พร้อมส�ำหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท กับกรรมการ
และหรือ ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
2.ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายงานการเปลี่ยนแปลงทันที และส่งรายงานภายใน 7 วัน นับแต่มีการเปลี่ยนแปลง
3.ให้เลขานุการบริษทั จัดส่งส�ำเนารายงานการมีสว่ นได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7
วัน ท�ำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
ในปี2553 กรรมการและผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ได้จัดท�ำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ฯ และมิได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อน
ประกาศงบการเงิน

การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

ในปี 2553 บริษัทได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และให้รายงานเป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมการได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

การเข้าท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยก�ำหนดการปฏิบตั ใิ นการท�ำรายการให้เป็นไปตามลักษณะ
การด�ำเนินการค้าปกติซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วม
กันพิจารณาเพื่อก�ำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคา
ในปี 2553 บริษทั ฯ และบริษัทย่อย มีการท�ำรายการระหว่างกันกับกิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดยมีเงือ่ นไขตามราคาตลาด
และส�ำหรับรายการระหว่างกันอื่น ๆ ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการท�ำรายการจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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3.บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
นอกจากเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่เรื่องที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ควรท�ำต่อ
สังคมส่วนร่วมด้วย
ผูม้ สี ว่ นได้เสียจะได้รบั การดูแลจากบริษทั ตามสิทธิทมี่ ตี ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการได้พจิ ารณาให้มกี ระบวนการ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืน
ของกิจการ
ในระบบการก�ำกับดูแลกิจการ ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญมีหลายกลุ่มประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า  ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้า 
เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม ภาครัฐ ชุมชุนที่บริษัทตั้งอยู่ และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ
และเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียได้รบั ทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ คณะกรรมการจึงก�ำหนดเป็นจริยธรรมของ
องค์กรในด้านต่างๆเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และได้พิจารณาทบทวนล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 (สามารถ
ค้นหารายละเอียดคู่มือจริยธรรมของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ที่ www.nine.co.th)

1.จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยค�ำนึงถึงการเจริญเติบโตขององค์กรอย่าง
ยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะด�ำเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ บริษัทมีหน่วย
งานลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อซักถาม ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท)
ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจ�ำเป็นและความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขการ
ด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากผลการด�ำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553 และเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2554 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานไตรมาส 4 ของปี 2553 ในอัตรา
หุ้นละ 0.05 บาท โดยมีก�ำหนดจ่ายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554

2.จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและพนักงาน

• คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับรู้ถึงสิทธิ และมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียม และ
เป็นธรรม
• พนักงานบริษทั ตระหนักดีวา่ ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทีส่ ดุ และเป็นปัจจัยส�ำคัญทีน่ �ำองค์กรไปสูค่ วามส�ำเร็จ
จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการท�ำงานที่ดี ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม
เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างเพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการ
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บริหาร จัดการสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฏหมายก�ำหนด อีกทั้งเปิดโอกาสและอ�ำนวยความสะดวกให้ พนักงานสามารถจัดตั้ง
“สหภาพแรงงานสื่อสารมวลชนไทย” ตามพรบ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 ได้ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการ
จ้างงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน
ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงานนั้นบริษัทได้จัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่มากมาย
อาทิ การจัดหลักสูตรภายในเพือ่ อบรมพนักงานขายให้เข้าใจการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีทมี่ ผี ลต่อการปรับตัวของสือ่ ทราบ
ถึงแนวโน้มของสื่อสิ่งพิมพ์ในต่างประเทศ และแนวโน้มของสื่อใหม่ที่เข้ามีบทบาทมากยิ่งขึ้น เสริมความรู้ด้านเทคนิคการขาย
มุ่งสร้างความสามารถเฉพาะตัวในการน�ำเสนอการขาย เพิ่มความรู้ด้านตัวสินค้าประเภทต่างๆของบริษัทและความรู้เกี่ยวกับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยเชิญวิทยากรภายในบริษทั และวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอก ใช้เวลาในการอบรมประมาณ
20 ชั่วโมง
ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก�ำหนดให้นิติบุคคล
ไทยต้องจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ โดยเริ่มมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ปี 2554 นั้น เพื่อให้พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจ ในสาระส�ำคัญและเรื่องที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนิน
งานและวิธีปฏิบัติด้านต่างๆ บริษัทจึงจัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการและการท�ำworkshop ระดมสมองส�ำหรับกรณีตัวอย่าง
ที่จะเกิดขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญช�ำนาญในด้านมาตรฐานบัญชีจากสภาวิชาชีพ
มาถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานของบริษัทฯ อาทิ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายไอที ฝ่ายการเงินและ
เครดิต ฝ่ายบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นต้น
บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตถึงฝ่าย
บริหารได้หลายช่องทาง ได้แก่ ผ่านตัวแทนของพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการลูกจ้างตามที่กฏหมายก�ำหนด ซึ่ง
ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นประจ�ำทุกเดือน แสดงความคิดเห็น หรือตัง้ ค�ำถามผ่าน website:nationhouse ซึง่ เป็น intranet
ภายในองค์กร หรือเสนอความเห็นโดยตรงถึงผู้บริหารผ่านทาง e-mail ซึ่งพนักงานสามารถทราบได้จาก intranet ของ
บริษัท

การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่าง ๆ

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพของบุคคลากรในองค์กร
ตลอดจนนโยบายการสืบทอดต�ำแหน่งงาน บริษัทจึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ เข้ามาศึกษาและเริ่มน�ำหลักการ
เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อีกทั้งตามมาตรฐานการบัญชี
ใหม่ (IFRS) เรื่องค่าตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2554 บริษัทจึงได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญทางสถิติ
ในการค�ำนวณผลตอบแทนพนักงานเมือ่ เกษียณอายุ เพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาใช้ในการปรับปรุงงบการเงินใน
ปี 2554
เพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่บริษัทเมื่อต้องออกจากงานหรือเกษียณอายุจากการท�ำงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มี
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ซึ่งเงินในกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพจะมาจากเงินที่พนักงานจ่ายสะสม เงินของบริษัทที่จ่าย
สมทบ และผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินดังกล่าว
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การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้ก�ำหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจว่าจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพต่อปัจเจกชน
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และพนักงานจะต้องไม่กระท�ำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะทางวาจา  หรือ
การกระท�ำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างการและจิตใจ
ในปีที่ผ่านมา ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทและพนักงาน และได้รับความร่วมมือจากสหภาพแรงงาน ในการช่วย
ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร

3.จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้าและเจ้าหนี้ทางการค้า

บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการด�ำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า  โดยพึงปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการด�ำเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน
บริษทั จะยึดถือกติกาของการแข่งขันทีด่ แี ละจะยึดถือแนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ แี ละเป็นธรรม รวมทัง้ การสร้างพันธมิตรทางการค้า
นอกจากนี้บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงิน

4.จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้ความส�ำคัญ
อย่างยิ่งในการเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นผู้ประกอบ
การรายหนึ่งในประเทศไทย รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการสร้างจิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คนในสังคม บริษัทมี
กิจกรรมเพื่อสังคม (รายละเอียดตามข้อมูลในรายงานประจ�ำปี (56-2) หัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคม)
นอกจากนี้ใน ปี 2553 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ ถึงประธานกรรมการ
หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการอิสระ ได้ทาง website:nine.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์มายังที่อยู่บริษัท
ได้แก่ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 1854 ถนนบางนา – ตราด แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการและด�ำเนินการส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือ
กรรมการทีเ่ กี่ยวข้องและจะสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่าง ๆ ทัง้ หมดเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการทราบและพิจารณาต่อ
ไป

4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการได้ดแู ลให้บริษทั เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการ
เงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและเชื่อถือได้
บริษัทก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง หลักทรัพย์ ให้กรรมการ และ
ผูบ้ ริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำเนาให้
เลขานุการบริษัทเก็บรักษา  เลขานุการบริษัทจะด�ำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารรายงานข้อมูลปัจจุบันของตนอย่างน้อย
ปีละครั้ง ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อรวบรวมส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ รายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อย
ปีละครั้ง
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บริษัทเล็งเห็นความส�ำคัญของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและหรือข้อมูลภายในกลุ่มบริษัท จึงได้ออกนโยบาย “การ
ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท” ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัทต้องรักษาข้อมูลภายในกลุ่ม
บริษัทฯ เป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ห้าม ขาย ซื้อ โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูล ภายในของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือการเข้าท�ำ
รายการใดๆ โดยข้อมูลทีเ่ ป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในกลุม่ บริษทั ฯ ในทางทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุม่ บริษทั ฯ
ไม่ว่าทางตรง หรือ ทางอ้อม

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ในเว็บไซต์ www.nine.co.th

1.บทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการชุดย่อย และ กรรมการผู้อ�ำนวยการ
2. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.จรรยาบรรณทางธุรกิจ
4.นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
5.กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
6.งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ท�ำหน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกับนักลงทุนสถาบัน ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
ตอบค�ำถามเกีย่ วกับบริษทั และการด�ำเนินงานของบริษทั แก่นกั ลงทุนตามทีส่ ง่ ค�ำถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั หรือโทรศัพท์
หรือช่องทางอื่น ๆ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัทโดยการพบปะนักลงทุนในงาน
Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดขึ้นเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2553 บริษัทเริ่มเข้ากิจกรรมร่วม
พบปะนักลงทุนจ�ำนวน 1 ครั้ง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัทฯให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ ตลท. และ กลต. และกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส่ โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประธานกรรมการ
ในการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัททุกท่าน เป็นไปตามกรอบ
ของ บทบาทหน้าที่ตามที่กฏหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องก�ำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม
ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่น�ำเสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมี
ความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชน ที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระท�ำในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้งมีหน้าที่ในการ
เก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามกรอบอย่างครบถ้วน
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการได้ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อ�ำนวย
การ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวม
ทัง้ มีกระบวนการในการติดตามและก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินกิจการของบริษทั เป็นไปตามกฏหมายและอยูบ่ นจริยธรรมทางธุรกิจ
ที่คณะกรรมการก�ำหนด

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2553 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 9 คน เป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 3
คน กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จ�ำนวน 5 คน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจ�ำนวน 1 คน บริษัทมี
คณะกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ท�ำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน
กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คนนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการแล้ว และเป็นไปตามข้อก�ำหนดในปี 2551 ของส�ำนักงาน กลต. กรรมการอิสระจ�ำนวน 1 ใน 3 คน ด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 2 คน
โดยในปี 2554 บริษัทฯ จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
อิสระ เพื่อท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบการด�ำเนินงานของผู้บริหารและดูแลผลโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยและเป็นไปตามเกณฑ์
โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ตามที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด จะท�ำให้มีจ�ำนวนกรรมการอิสระ 4 ท่าน จากจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด 10 ท่าน

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัทกรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระทุกปี บริษัทสามารถแต่งตั้งกรรมการ
ทีต่ อ้ งออกจากต�ำแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่ ได้ โดยบริษทั มิได้มขี อ้ ก�ำหนดเรือ่ งจ�ำนวนวาระทีจ่ ะ
ด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันได้นานทีส่ ดุ ของกรรมการไว้ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน กลต. และมีนโยบายให้ กรรมการผูอ้ �ำนวยการ
ของบริษัทด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการของบริษัทจะไม่เป็นกรรมการ
ในบริษัทที่เป็นคู่แข่งหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งทางธุรกิจกับบริษัท และเปิดเผยรายชื่อ ประเภทธุรกิจ และต�ำแหน่งที่กรรมการ
ของบริษัทไปด�ำรงต�ำแหน่งไว้ในทะเบียนประวัติกรรมการ ในปี 2553 ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทท่านใดด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
บริษัทไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นยกเว้นบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม และให้รายงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน56 -1
บริษัทได้แต่งตั้งนางนงนุช พุ่มผล เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่ปี 2551 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดใน
พ.ร.บ. ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และท�ำหน้าที่สรุปสาระส�ำคัญเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ และข้อบังคับที่ปรับปรุง
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ใหม่ ของส�ำนักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงสรุปสาระส�ำคัญของกฏหมายที่เพิ่งตราขึ้นใหม่ ที่คณะกรรมการต้อง
ทราบในการท�ำหน้าที่กรรมการของบริษัท ให้คณะกรรมการรับทราบ เป็นผู้จัดเก็บรวบรวม ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
และผู้เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท ได้แก่ แผนธุรกิจ
งบประมาณการด�ำเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทีก่ รรมการผูอ้ �ำนวยการ เป็นผูน้ �ำเสนอ รวมทัง้ ติดตาม
การด�ำเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก�ำหนดไว้ อย่างสม�่ำเสมอ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ ช่วยกลัน่ กรองรายละเอียดโดยก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละขอบเขตความ
รับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการไม่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ในคณะกรรมการชุดย่อย และก�ำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีภาวะผู้น�ำ  วิสัยทัศน์ที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์ รวมทัง้ การอุทศิ เวลาและความพยายามในการปฏิบตั หิ น้าที่ มีความเข้าใจในวัฒนธรรม
และจรรยาบรรณการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี คณะกรรมการจึงไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นมาท�ำหน้าที่
คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้งคณะจะร่วมกันเสนอชื่อ และพิจารณา
คุณสมบัติ ความเหมาะสมของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง และมอบให้ประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรเป็น
กรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงมั่นใจได้ในความโปร่งใส ปราศจากการครอบง�ำของฝ่ายบริหาร
ปัจจุบนั บริษทั มีคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียวคือคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเกีย่ วกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้เห็นความส�ำคัญในเรื่องนี้จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หากมีความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการดังกล่าวคณะกรรมการจะดูแลให้การท�ำรายการนั้นมี
ความโปร่งใส เที่ยงธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือนกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีม่ สี ว่ นได้เสีย ในรายการนัน้ จะไม่มสี ว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ รวมทัง้ จัดให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างเคร่งครัด ส�ำหรับรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในปี 2552 ได้เสนอ
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553 และบริษัทได้เปิดเผย
รายละเอียดของรายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจ�ำเป็น ไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบ (56-1) แล้ว

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษทั จดทะเบียนฯ ในการก�ำกับดูแล
ให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดท�ำขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส�ำคัญ โปร่งใส เปิดเผยอย่างเพียง
พอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ป้องกันการทุจริตและการด�ำเนินการที่ผิดปกติ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
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ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึง
ความสมเหตุสมผล ประโยชน์สูงสุด การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ความรอบคอบระมัดระวังในการจัด
ท�ำงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำ
ปีของบริษัทฯ
ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ท�ำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน
และการด�ำเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ให้มีความโปร่งใสถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้มีความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน และการก�ำกับดูแลของบริษัทฯ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอ และ
เหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ร่วมประชุมพร้อมกันทุกครั้ง นอกจากนี้ยังมีวาระการประชุมร่วม
กับผู้สอบบัญชี วาระการประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งได้รายงานผลการตรวจสอบและเสนอขอความ
เห็นชอบเรื่องกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบประจ�ำปี รวมถึงได้ประชุมกับผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทในวาระที่เกี่ยวข้อง จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินประจ�ำปี 2553
ของบริษัทมีความเหมาะสมและไม่พบรายการใดทีอ่ าจมีผลกระทบอันเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน ระบบควบคุมภายในของ
บริษัทมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นรายการที่เป็นธุรกิจตามปกติทั่วไป สมเหตุ
สมผล และไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ บริษัทได้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ
ก�ำหนดและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2553 ของบริษัท เป็นบุคคลที่เหมาะสม
เพราะมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีมาเป็นเวลายาวนาน
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้รบั ทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครัง้ เกีย่ วกับการสอบทานงบการเงิน
และรายงานทางการเงิน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีพนักงานตรวจสอบที่มีประสบการณ์
จ�ำนวน 2 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพึง
พอใจ สามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2553 มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานน�ำไปใช้โดยมิชอบ การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่
ก�ำหนด มีระบบการควบคุมภายในทีร่ ดั กุมเพียงพอและเหมาะสม ทัง้ ในส่วนขององค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสีย่ ง
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมถึงระบบการติดตามการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
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นอกจากนีบ้ ริษทั ได้จดั ให้มกี ระบวนการในการทบทวนและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัท ทันสมัยต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ตลอดเวลา ไม่เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งจะน�ำมาซึ่งความรั่วไหลและขาดประสิทธิภาพ
จากการตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ซึ่งได้
รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งข้อสังเกตดังกล่าวไม่เป็นสาระส�ำคัญใน
การแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแต่อย่างใด ดังต่อไปนี้
1) บริษัท NED ควรแนบรายละเอียดค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย ส่งไปพร้อมกับจดหมายขอยืนยันยอดคงเหลือกับเจ้าของลิขสิทธิ์
เพื่อให้เจ้าของลิขสิทธิ์มีข้อมูลประกอบการพิจารณา ซึ่งแผนกบัญชีได้รับไปด�ำเนินการ
2) ในเดือนธันวาคม 2553 ฝ่ายบริหารบริษัท NINE ได้ประมาณการยอดขายของโครงการอ่านตามอ�ำเภอ (ใจ) ในช่วง
ปลายปี 2553 จนถึงสิ้นปี 2554 โดยคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 20 – 30 ล้านบาท ทั้งนี้ส่วนหนึ่งของรายได้มาจากหนังสือ
ที่บริษัทได้ตั้งส�ำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยไว้แล้ว 100% ดังนั้นในไตรมาส 4 จึงได้กลับรายการส�ำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยของ
หนังสือดังกล่าวเหลือ 50% คิดเป็นเงินประมาณ 3.5 ล้านบาท
ส่วนหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในระหว่างปี 2553 มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในบางประการ ซึ่งบริษัท
ได้ออกระเบียบปฏิบัติและมาตรการในการด�ำเนินการเพื่อควบคุมและเร่งรัดการปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยมีประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญดังนี้
1) การปรับใช้ระบบสารสนเทศทางบัญชี ให้เป็นระบบเดียวกันกับบริษทั ในกลุม่ ต้องก�ำหนดวันเวลาพร้อมทัง้ ผูร้ บั ผิดชอบ
ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน และรายงานความคืบหน้ากับฝ่ายบริหารอย่างสม�่ำเสมอ
2) ให้ฝ่ายจัดการเร่งพัฒนาระบบสารสนเทศของการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System)
และปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้สอดคล้องกับระบบฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความถูกต้องแม่นย�ำยิ่งขึ้น

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะก�ำหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและมีการประชุมพิเศษเพิ่ม
ตามความจ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดวาระการประชุมชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระการติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ ซึ่ง
เลขานุการบริษทั จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมตาวาระทีผ่ า่ นการพิจารณาร่วมกันของประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ �ำนวยการ
พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา  7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการได้ศกึ ษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดต้องการเสนอเรือ่ งเข้าเป็นวาระการประชุม
หรือประสงค์ให้ฝ่ายบริหารรายงานความคืบหน้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่
ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท
โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพือ่ ป้องกันข้อมูลทางการเงินของบริษทั รัว่ ไหลโดย
ไม่มีเจตนา  จึงให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทในการประชุมเดือนใดที่ไม่มีการประชุมก็ไม่ต้องรายงาน
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
กรรมการอิสระและกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหารได้มกี ารพบปะหรือติดต่อเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในการ
บริหารโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วยกันเป็นประจ�ำ หากมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตห่วงใย ก็จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนั้นต่อ
ฝ่ายบริหารเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2553 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 5 ครั้ง และบริษัทได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็น
ลายลักษณ์อักษรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญอย่างครบถ้วน จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษัท พร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท แต่ละคนในปี 2553 สรุปได้ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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กรรมการ

ต�ำแหน่ง

นายธนะชัย สันติชัยกูล
นายสาคร สุขศรีวงศ์
นางเกษรี กาญจนะวณิชย์
นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ
นางสาวนันทพร วงษ์เชษฐา
นางสาวรัชดาภรณ์ อารักษ์รัฐ
นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
นายกรีธา มติธนวิรุฬห์
นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จ�ำนวนครั้งทั้งหมด
2552
  2553
7/7
  5/5
7/7
  5/5
7/7
  5/5
7/7
  5/5
6/7
  5/5
7/7
  5/5
7/7
  5/5
7/7
  5/5
7/7
  5/5

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
ในปี 2552 และ ปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และ 4 ครั้ง ตามล�ำดับ โดยกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมดังรายละเอียดต่อไปนี้
กรรมการ
ต�ำแหน่ง
จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จ�ำนวนครั้งทั้งหมด
2552
  2553
1. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
5/5
   4/4
2. นายกรีธา มติธนวิรุฬห์
กรรมการตรวจสอบ
5/5
   4/4
3. นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร
กรรมการตรวจสอบ
5/5
   4/4

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองทั้งคณะเป็นประจ�ำทุกปี ส�ำหรับปี 2553 ได้ท�ำการ
ประเมินผลในช่วงเดือนธันวาคม โดยใช้แบบการประเมินแบบใหม่ตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมรับทราบผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม
สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่
ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายเพิ่มขึ้น
ส�ำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการด�ำเนินงานของกรรมการผู้อ�ำนวยการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการ
และนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับการด�ำเนินงานของบริษัทและผลการด�ำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน
คณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผลการด�ำเนินงานของกรรมการผู้อ�ำนวยการ และมอบหมายให้ประธานกรรมการแจ้งหลักเกณฑ์
และผลการประเมินต่อกรรมการผูอ้ �ำนวยการ คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบการประเมินผลการด�ำเนินงานของผูบ้ ริหาร
ระดับสูงตามที่กรรมการผู้อ�ำนวยการ เสนอ คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนที่
เหมาะสมให้แก่กรรมการผู้อ�ำนวยการและผู้บริหารระดับสูง
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
จ�ำนวนค่าตอบแทนในปี 2552 และ 2553 ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้
กรรมการ / ต�ำแหน่ง
ค่าตอบแทนปี 2553
ค่าตอบแทนปี 2552
ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม อื่นๆ   รวม      ค่าตอบแทน  เบี้ยประชุม   อื่นๆ    รวม
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร:
- ดร.สาคร สุขศรีวงศ์
200,000.-     -       -   200,000.-    200,000.-      -       -    200,000.ประธานกรรมการตรวจสอบ:
- นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร

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

กรรมการตรวจสอบ:
- นายกรีธา มติธนวิรุฬห์
- นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร

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

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร :
- นายธนะชัย สันติชัยกูล
       
- นางเกษรี กาญจนะวณิชย์
   ไม่ได้รับ      -       -     ไม่ได้รับ
ไม่ได้รับ
     -        -      ไม่ได้รับ
- นางสาวนันทพร วงษ์เชษฐา
  ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน   ค่าตอบแทน   
              ค่าตอบแทน
- นางสาววรางคณา กัลยาณประดิษฐ
- นางสาวรัชดาภรณ์ อารักษ์รัฐ
รวม
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1,200,000.-
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   1,200,000.-   1,200,000.-

              1,200,000.-

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการเข้าใหม่ทกุ คนจะได้รบั การปฐมนิเทศน์ เบือ้ งต้นจากประธานกรรมการ เกีย่ วกับลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ ประวัติ
และความเป็นมาของบริษัท ที่ตั้งส�ำนักงาน วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับค�ำชี้แจงจากกรรมการผู้อ�ำนวยการและเลขานุการ
บริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน พร้อมเอกสารประกอบ
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ได้ให้ความส�ำคัญต่อการเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (รายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน)
บริษทั มีนโยบายให้ความรูเ้ พิม่ เติมในด้านต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เลขานุการ
บริษัท ผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการฝึกอบรมและสัมมนากับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย และหน่วยงานอื่นๆ เช่น สัมมนาเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ และ พระราชบัญญัติก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เป็นต้น
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กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการ “อ่านตามอำ�เภอ (ใจ) ประสานพลังรักในครอบครัว”

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำ�คัญพื้นฐานของการเรียนรู้ให้
กับสังคมไทยควบคู่กับการส่งเสริมกิจกรรมสำ�หรับครอบครัว ผ่านการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการมอบหนังสือที่ดีมีคุณภาพให้กับห้องสมุดประจำ�อำ�เภอทั่วประเทศ
จำ�นวน 927 แห่ง โดยมีพิธีเปิดโครงการอ่านตามอำ�เภอ (ใจ) ประสานพลังรักในครอบครัว เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553
โดยได้รบั เกียรติจากผูส้ นับสนุนโครงการรุน่ บุกเบิก และผูม้ ชี อื่ เสียงในแวดวงสังคม ตลอดจนสือ่ มวลชนร่วมเปิดโครงการมากมาย
ในการนี้ ฯพณฯ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารของกระทรวงฯ รับ
มอบหนังสือ และชั้นวางหนังสือตามโครงการอ่านตามอำ�เภอ (ใจ) ประสานพลังรัก ให้แก่ห้องสมุด จำ�นวน 60 แห่ง โดยมี
คุณธนะชัย สันติชัยกูล ประธานกรรมการ และคุณเกษรี กาญจนะวณิชย์ กรรมการผู้อำ�นวยการ บริษัท เนชั่น
อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงหนังสือแก่คนไทยทั่วประเทศ
มุ่งสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพ
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กิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการ “รักการอ่าน สานอนาคต”

ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้รับมอบมอบหนังสือและสื่อการศึกษาใน
โครงการ “รักการอ่าน สานอนาคต” เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเยาวชน ซึ่ง
จะเติบโตเป็นกำ�ลังสำ�คัญของการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต รวมทั้งสนองต่อนโยบายการส่งเสริมให้การอ่านเป็นวาระแห่ง
ชาติของรัฐบาล แก่สถานศึกษาในความรับผิดชอบของหน่วยงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตจังหวัดหนองบัวลำ�ภู รวมทั้งสิ้น
113 โรงเรียน รวมมูลค่า 2,100,000 บาท (สองล้านหนึง่ แสนบาทถ้วน) โดยมีคณ
ุ เกษรี กาญจนะวณิชย์ กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบ

โครงการ “มอบหนังสือ มอบปัญญา”

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สำ�รวจและผลิต จำ�กัด ได้มอบสื่อการศึกษาและหนังสือสาระความรู้ ภายใต้โครงการ
“มอบหนังสือ มอบปัญญา” ให้แก่โรงเรียนในจังหวัด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร รวมทั้งสิ้น 100 โรงเรียน โดยมี
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้จัดหาสื่อการศึกษาและหนังสือสาระความรู้ดังกล่าว
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กิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการ “ห้องสมุด 4D”

บริษัท ไทย บริสโตน จำ�กัด ได้มอบสื่อการศึกษาและหนังสือสาระความรู้ ภายใต้โครงการ “ห้องสมุด 4D”  
ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา  จำ�นวน 100 โรงเรียน โดยกลุ่มบริษัท เนชั่น
อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้จัดหาสื่อการศึกษาและหนังสือสาระความรู้ดังกล่าว
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ลักษณะการประกอบการธุรกิจ
โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีโครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ
แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ และบริการ ดังต่อไปนี้                    
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากกลุ่มธุรกิจ
ด�ำเนินการ    2553
   2552
    2551
  โดย
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
1. ธุรกิจส�ำนักพิมพ์
1.1 การผลิตและจ�ำหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์
NINE
57.94 19.99 45.16  14.93
56.17 16.37
1.2 การผลิตและจ�ำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ส�ำหรับเยาวชน NEE,NED 134.18 46.31 152.46 50.40 174.58 50.89
2. ธุรกิจตัวแทนจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ
NINE
และบริการที่เกี่ยวข้องก
   
91.75 31.67 98.74 32.65
98.98 28.85
3. รายได้อื่นข
   
  5.87   2.03   6.11   2.02
13.31   3.89
รายได้รวม
289.74 100.00 302.47 100.00 343.04 100.00

หมายเหตุ:

กรวมรายได้จากค่าจ้างพิมพ์

ค่าจัดส่ง และค่าบริการจากการเป็นตัวแทนขายโฆษณาในสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ
ขรายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการสัมมนา สอนภาษาต่างประเทศและทักษะการสื่อสาร ดอกเบี้ยรับ และ
รายการพิเศษอื่นๆ เป็นต้น

61

An n u a l Re p o r t 2 0 10

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำ�ปี 2553
เรียน

ผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน โดยมีนายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร และ
นายกรีธา มติธนวิรุฬห์ เป็นกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันรวม 4 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาประชุม 2 – 3 ชั่วโมง เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมดังกล่าวกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ร่วมประชุมพร้อม
กันครบทุกครั้ง มีวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้บริหารระดับสูงในวาระที่
เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้
• การจัดทำ�งบการเงิน คณะกรรมการได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี 2553 ร่วมกับผู้บริหาร
และผูส้ อบบัญชี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย ได้จดั ทำ�ขึน้ อย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ นอกจากนี้ได้สอบทานการเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติในรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจ
ว่าบริษัทได้ดำ�เนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำ�นักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกำ�หนด
• การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้
เกิดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำ�ปี 2553 ตามปัจจัยความเสี่ยงที่คาดว่าจะมี
ผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษทั พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ และการปรับแผนงานการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์
มีการติดตามการดำ�เนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ ในประเด็นที่มีนัยสำ�คัญกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งใน
ปี 2553 ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำ�คัญ
• การปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษทั ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับเลขานุการบริษทั มีความเห็นว่าบริษทั
ได้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์และกฏหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อย่างถูกต้อง
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำ�ปี 2553
• ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำ�ปี 2553 นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมมีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชีมา
เป็นเวลายาวนาน สำ�หรับการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำ�ปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้แต่งตั้ง
นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378
หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทประจำ�ปี 2554
• รายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ บริษัทในกลุ่ม ซึ่งอาจทำ�ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยพิจารณาถึงความจำ�เป็นในการเข้าทำ�รายการและความเหมาะสมทางด้าน
ราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำ�เนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบได้กบั ราคาทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลภายนอก (หากทำ�ได้) และให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลในการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตาม
ข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นรายการทางการค้าจริงอันเป็นธุรกิจตามปกติทั่วไป และเป็นรายการสนับสนุนการดำ�เนิน
งานของบริษัทฯ ที่มีความโปร่งใส ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
จากการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทให้ความสำ�คัญกับ
การบริหารงานตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่งใส สุจริตและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือ
หุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีผลให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่
เป็นสาระสำ�คัญ รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นเป็นรายการจริงทางการค้า  อันเป็น
ธุรกิจโดยปกติทั่วไปเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่พบรายการผิดปกติที่เป็นสาระสำ�คัญ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ทางราชการที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยถูกต้อง สำ�หรับงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไม่มีเหตุการณ์แสดงถึงปัญหาหรือ
รายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยสำ�คัญ ได้จัดทำ�ขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

							
						
   
   

(นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงินประจำ�ปี 2553
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษทั จดทะเบียนฯ ในการกำ�กับดูแล
ให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดทำ�ขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำ�คัญ โปร่งใส เปิดเผยอย่าง
เพียงพอทีจ่ ะดำ�รงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ป้องกันการทุจริตและการดำ�เนินการทีผ่ ดิ ปกติ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันซึง่ อาจ
ทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำ�เสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสม
ผล ประโยชน์สูงสุด การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ความรอบคอบระมัดระวังในการจัดทำ�งบการเงินและ
งบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการควบคุมร่วมกัน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจำ�ปีของบริษัทฯ
ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ทำ�หน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน และ
การดำ�เนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้มีความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจ
สอบภายใน และการกำ�กับดูแลของบริษัทฯ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสม
ของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความเห็น
เรื่องนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี(56-1)
และรายงานประจำ�ปีของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวม อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ สามารถให้
ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท บริษัทย่อยและกิจการควบคุม
ร่วมกัน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงความเห็นว่างบการเงิน ได้แสดงฐานะการเงิน ผล
การดำ�เนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดย
ทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ และปฏิบัติถูก
ต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายธนะชัย สันติชัยกูล
ประธานกรรมการบริษัท
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นางเกษรี กาญจนะวณิชย์
กรรมการผู้อำ�นวยการ

สรุปฐานะการเงินรวมของบริษัท
งบการเงินรวมของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ ต้นทุนทางการเงิน หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยจำ�นวน
33.17 ล้านบาท หากรวมภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงิน 9.56 ล้านบาทและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
รวม 2.89 ล้านบาท ผลประกอบการสำ�หรับปี 2553 จะแสดงเป็นกำ�ไร 20.72 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งมีผลกำ�ไร 14.33 ล้านบาท โดยผลการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทมีสาระสำ�คัญ สรุปได้ดังนี้
1. รายได้จากการขายและบริการสำ�หรับปี 2553 ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2552
เหตุผลหลักมาจาก
- รายได้จากการจำ�หน่ายสือ่ สิง่ พิมพ์ลดลงร้อยละ 3 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการจำ�หน่ายการ์ตนู ลดลงร้อยละ
14 เนื่องจากการเมืองมีผลกระทบกับการกระจายหนังสือการ์ตูนทำ�ให้การสั่งซื้อจากเอเย่นต์และร้านหนังสือลดลง
ในขณะทีร่ ายได้จากการจำ�หน่ายหนังสือเด็กและสื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 และรายได้จากการจำ�หน่ายหนังสือเล่ม
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 29 เนือ่ งจากบริษทั ออกหนังสือใหม่หมวดสุขภาพ และโหราศาสตร์ซงึ่ ขายดีและมีการจัดรายการส่งเสริม
การขายเพื่อกระตุ้นยอดการจำ�หน่ายหนังสือ
- รายได้จากการให้บริการลดลงร้อยละ 9 เนื่องจากรายได้จากการให้บริการในส่วนค่าพิมพ์ ค่านายหน้าและค่าขนส่ง
ลดลงเนื่องจากผลกระทบทางการเมืองในไตรมาสที่ 2
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ 1 (โดยไม่รวมรายการหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย) เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2552 เหตุผลหลักมาจาก
- ต้นทุนขายและบริการลดลงร้อยละ 4 เนื่องจากสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ขยายตัวทางธุรกิจ
กล่าวโดยสรุป ผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริษัทมีกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ ต้นทุนทาง
การเงิน หนี้สงสัยจะสญและขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยจำ�นวน 33.17 ล้านบาท หากรวมภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงิน
9.56 ล้านบาท และหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย รวม 2.89 ล้านบาท ผลประกอบการสำ�หรับปี 2553 จะ
แสดงผลกำ�ไร 20.72 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีผลกำ�ไร 14.33 ล้านบาท

65

An n u a l Re p o r t 2 0 10

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอย
งบการเงิน
และ
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม

สินทรัพย

หมายเหตุ

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

2553

2552

(บาท)
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

5

21,500,075

42,342,439

14,904,813

29,583,028

เงินลงทุนชั่วคราว

6

30,029,907

5,000,000

30,029,907

5,000,000

ลูกหนี้การคา

7

91,215,950

92,016,025

32,663,074

30,200,734

11,214,896

10,224,804

9,554,835

9,223,657

รายไดคางรับ
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน

4

12,756,346

10,026,513

21,606,915

13,768,371

สินคาคงเหลือ

8

68,787,886

53,666,165

18,928,320

12,885,680

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

9

9,381,804

5,036,919

6,698,769

2,630,420

244,886,864

218,312,865

134,386,633

103,291,890

รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย

10

-

-

26,363,652

25,363,652

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน

10

-

-

25,046,060

25,046,060

อุปกรณ

11

5,134,723

3,162,027

1,690,984

1,591,250

สินทรัพยไมมีตัวตน

12

27,228,227

18,769,070

8,748,600

6,483,377

เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช

13

3,773,486

-

-

-

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

629,627

328,466

292,912

-

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

36,766,063

22,259,563

62,142,208

58,484,339

281,652,927

240,572,428

196,528,841

161,776,229

รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
3

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

2553

2552

-

-

(บาท)
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

14

4,731,720

173,758

เจาหนี้การคา

15

76,184,041

71,449,982

49,141,175

47,629,026

เจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน

4

6,436,310

4,548,401

4,627,311

3,648,699

14

7,276,496

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดคางจาย

-

-

-

5,974,883

14,395,250

3,318,404

6,043,764

คาใชจายคางจาย

4

23,833,762

27,950,033

6,757,164

4,541,288

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

16

13,125,679

8,833,667

8,181,979

4,152,242

137,562,891

127,351,091

72,026,033

66,015,019

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

-

รวมหนี้สิน

-

-

96,600

137,562,891

127,351,091

72,026,033

66,111,619

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

85,000,000

70,000,000

85,000,000

70,000,000

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน

1, 17

ทุนที่ออกและชําระแลว
1, 18

18,352,106

18

8,500,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000

32,237,313

34,720,771

12,650,702

17,164,610

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท
สวนของผูถือหุนสวนนอย

144,089,419

113,220,771

124,502,808

95,664,610

617
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รวมสวนของผูถือหุน

144,090,036

113,221,337

124,502,808

95,664,610

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

281,652,927

240,572,428

196,528,841

161,776,229

สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม

-

18,352,106

-

จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฏหมาย
ยังไมไดจัดสรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
4

-

-

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

2553

2552

(บาท)
รายได

4

รายไดจากการขายสินคา

196,166,630

202,836,932

62,803,801

50,383,093

รายไดจากการใหบริการ

87,710,369

96,390,381

85,270,515

93,025,684

เงินปนผลรับ

10

ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น

20

รวมรายได
คาใชจาย

-

-

-

27,495,600

1,280,282

167,647

98,011

65,937

4,587,670

3,074,476

6,196,375

4,963,041

289,744,951

302,469,436

154,368,702

175,933,355

193,003,385

200,722,326

95,259,979

87,007,159

4

ตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการ
คาใชจายในการขาย

21

7,961,562

5,559,328

3,889,833

2,755,048

คาใชจายในการบริหาร

22

47,399,786

58,786,085

22,619,022

23,063,486

คาตอบแทนผูบริหาร

23

11,100,419

9,111,983

6,719,066

5,016,344

รวมคาใชจาย

24

259,465,152

274,179,722

128,487,900

117,842,037

30,279,799

28,289,714

25,880,802

58,091,318

(631,501)

(59,209)

(5,122)

29,648,298

28,230,505

25,875,680

58,091,318

25

(8,931,705)
20,716,593

(13,904,530)
14,325,975

(7,189,588)
18,686,092

(10,722,779)
47,368,539

26

20,716,542

14,326,759

18,686,092

47,368,539

51

(784)

20,716,593

14,325,975

18,686,092

47,368,539

0.29

0.20

0.26

0.68

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับป

-

สวนของกําไร(ขาดทุน)ที่เปนของ
ผูถือหุนของบริษัท
ผูถือหุนสวนนอย
กําไรสําหรับป
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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-

-

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม
กําไรสะสม
ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
หมายเหตุ ชําระแลว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
กําไรสําหรับป
เงินปนผล
จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
เพิ่มทุน-หุนสามัญ
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสําหรับป
เงินปนผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

27
18

1, 17
1, 18
27

70,000,000
70,000,000
70,000,000
15,000,000
85,000,000

สวนเกิน
มูลคาหุน

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

-

7,000,000
1,500,000
8,500,000

รวมสวนของ
ผูถือหุน
ยังไมไดจัดสรร ของบริษัท
(บาท)
56,894,012 133,894,012
14,326,759 14,326,759
(35,000,000) (35,000,000)
(1,500,000)
34,720,771 113,220,771

8,500,000
8,500,000

34,720,771 113,220,771
15,000,000
18,352,106
20,716,542 20,716,542
(23,200,000) (23,200,000)
32,237,313 144,089,419

18,352,106
18,352,106

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สวนของ
ผูถือหุน
สวนนอย

รวม
สวนของ
ผูถือหุน

1,350 133,895,362
(784) 14,325,975
(35,000,000)
566 113,221,337
566 113,221,337
15,000,000
18,352,106
51 20,716,593
(23,200,000)
617 144,090,036

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
กําไรสําหรับป
เงินปนผล
จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
เพิ่มทุน-หุนสามัญ
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสําหรับป
เงินปนผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

27
18

1, 17
1, 18
27

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน

70,000,000
70,000,000

-

70,000,000
15,000,000
85,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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18,352,106
18,352,106

ยังไมได
จัดสรร

รวมสวนของ
ผูถือหุน
ของบริษัท

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)
7,000,000
1,500,000
8,500,000

6,296,071
47,368,539
(35,000,000)
(1,500,000)
17,164,610

83,296,071
47,368,539
(35,000,000)
95,664,610

8,500,000
8,500,000

17,164,610
18,686,092
(23,200,000)
12,650,702

95,664,610
15,000,000
18,352,106
18,686,092
(23,200,000)
124,502,808

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับป
รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ดอกเบี้ยรับ
ตนทุนทางการเงิน
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
เงินปนผลรับ
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากสินคาลาสมัย (กลับรายการ)
กําไรจากการจําหนายอุปกรณ
ตัดจําหนายอุปกรณ
ภาษีเงินได
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนี้การคา
รายไดคางรับ
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

20,716,593

14,325,975

18,686,092

47,368,539

22,284,582
(1,280,282)
631,501
(29,907)
910,118
1,983,281
(649)
233,825
8,931,705
54,380,767

23,456,875
(167,647)
59,209
1,897,180
13,071,441
(499)
13,904,530
66,547,064

7,284,949
(98,011)
5,122
(29,907)
9,095
(1,853,362)
7,189,588
31,193,566

6,868,283
(65,937)
(27,495,600)
5,602
4,681,666
10,722,779
42,085,332

(124,223)
(990,092)
(2,715,653)
(17,105,001)
(4,344,886)
(3,773,486)
(301,161)
4,734,059
1,887,909
(4,116,271)
4,292,011
(17,352,072)
14,471,901

(12,261,737)
(2,826,603)
4,718,731
(7,785,331)
(1,044,455)
1,159,540
1,755,059
(961,397)
110,467
4,326,150
(152,576)
(17,118,013)
36,466,899

(2,471,435)
(331,178)
(7,838,544)
(4,189,278)
(4,067,709)
(292,912)
1,512,149
978,613
2,215,875
4,029,736
(96,600)
(9,914,947)
10,727,336

5,838,778
(2,726,310)
2,600,657
(3,175,548)
(91,066)
931,196
(3,419,843)
(397,285)
1,315,048
(2,155,683)
(469,710)
(11,415,805)
28,919,761
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2553
2552

2553

2552

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย

1,280,282

167,647

รับเงินปนผล

-

-

เงินลงทุนชั่วคราว

(25,000,000)

เงินลงทุนในบริษัทยอย
ซื้ออุปกรณ
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

-

-

-

65,937
27,495,600

(25,000,000)
(1,000,000)

(5,000,000)
-

(3,532,560)

(2,427,277)

(596,843)

(1,576,401)

(29,417,699)

(25,042,616)

(9,053,703)

(5,784,073)

649

66,595

-

-

1,225,975

-

-

ขายอุปกรณ
ขายสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

(5,000,000)

98,011

(56,669,328)

(31,009,676)

(35,552,535)

15,201,063

จายดอกเบี้ย

(631,501)

(59,209)

(5,122)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

4,557,962

173,758

-

-

-

-

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
-

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว

12,498,000

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
จายเงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุน
คาใชจายในการออกหุนสามัญเพิ่มทุน

(5,221,504)
(23,200,000)
36,000,000
(2,647,894)

(35,000,000)
-

(23,200,000)
36,000,000
(2,647,894)

(35,000,000)
-

21,355,063

-34,885,451

10,146,984

(35,000,000)

(20,842,364)

(29,428,228)

(14,678,215)

9,120,824

42,342,439
21,500,075

71,770,667
42,342,439

29,583,028
14,904,813

20,462,204
29,583,028

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
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

ขอมูลทั่วไป
เกณฑการจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน
อุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจาหนี้การคา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ทุนเรือนหุน
สวนเกินทุนและสํารอง
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน
คาใชจายตามลักษณะ
ภาษีเงินได
กําไรตอหุน
เงินปนผล
เครื่องมือทางการเงิน

10

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หมายเหตุ

สารบัญ

29
30
31
32
33

ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช
การจัดประเภทรายการใหม

11

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554
1

ขอมูลทั่วไป
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2539 และที่อยูจดทะเบียนของบริษัทตั้งอยูเลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
บริษัทใหญของบริษัทในระหวางป ไดแก บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (ถือหุนรอยละ 77.65 และ
99.99 ในป 2553 และ 2552 ตามลําดับ) ซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการเปนผูนําเขา ผลิต และจําหนายสื่อสิ่งพิมพทั้งในประเทศและตางประเทศ
รายละเอียดของบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้

ชื่อกิจการ
บริษัทยอยทางตรง
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด
บริษัท เอ็นคูปอง จํากัด

กิจการที่ควบคุมรวมกัน
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศ
ที่กิจการจัดตั้ง

บริษัทถือหุนรอยละ
2553
2552

สิ่งพิมพ
จําหนายสินคา
และบริการ
ทางอินเตอรเน็ต

ประเทศไทย
ประเทศไทย

99.99
99.98

99.99
-

สิ่งพิมพ

ประเทศไทย

49.99

49.99

การเสนอขายหุนแกประชาชนเริ่มแรก
ในเดือนตุลาคม 2553 บริษัทไดเสนอขายหุนที่ออกใหมแกประชาชนจํานวน 15,000,000 หุน โดยการขายหุนใหม
ใหแกผูจองในราคาหุนละ 2.40 บาท (ทุน 1 บาท และสวนเกินมูลคาหุน 1.40 บาท) บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุน
ที่ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 และหุนของบริษัทเริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอไอ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 คาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการเสนอขายหุนแกประชาชนจํานวนเงิน
2.65 ลานบาท แสดงหักจากสวนเกินมูลคาหุนที่ไดรับจากการเสนอขายหุนแกผูลงทุนใหม
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
2

เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้นําเสนอเพื่อ วัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงิ น
ฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย
งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให
แสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคา
ทุนเดิม ยกเวนที่กลาวไวในนโยบายการบัญชี
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่
ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของและจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย
ระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศการจัดเลขระบุฉบับที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
ใหมดังนี้
ฉบับเดิม
ฉบับใหม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 102
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 42 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107
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เรื่อง
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
การรับรูรายไดสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย
การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของธนาคาร
และสถาบันการเงินที่คลายคลึงกัน
การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้
ที่มีปญหา
การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้
และตราสารทุน
การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจ
เฉพาะดานการลงทุน
การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล
สําหรับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
กลุมบริษัทไดใชแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ระหวางป 2553 และมีผลบัง คับใชเมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 การใชแมบทการบัญชี ที่ปรับปรุง ใหมนี้ไม มี
ผลกระทบที่เปนสาระสําคัญกับงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งยังไมมี
ผลบังคับในปจจุบัน และไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ได
ออกและปรับปรุงใหมเหลานี้ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 32
ในการจั ด ทํ า งบการเงิ น ให เ ป น ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผู บ ริ ห ารต อ งใช ก ารประมาณและ
ขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย
หนี้สิน รายไดและคาใชจาย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว
ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน และในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ
3

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

(ก) เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท บริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน (รวมกันเรียกวา
“กลุมบริษัท”)
บริษัทยอย
บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้ง
ทางตรงหรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการนั้น เพื่อไดมาซึ่งประโยชน
จากกิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึง
วันที่การควบคุมสิ้นสุดลง นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยไดถูกเปลี่ยนตามความจําเปนเพื่อใหเปนนโยบาย
เดียวกันกับของกลุมบริษัท
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
กิจการที่ควบคุมรวมกัน
กิจการที่ควบคุมรวมกัน เปนกิจการที่กลุมบริษัทมีสวนรวมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามที่ตกลงไวใน
สัญญา และไดรับความเห็นชอบเปนเอกฉันทในการตัดสินใจเชิงกลยุทธทางการเงินและการดําเนินงาน งบการเงิน
รวมของกลุมบริษัทไดรวมสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของกิจการที่ควบคุมรวมกันโดยใชวิธีรวมตาม
สัดสวน และนําเฉพาะสวนที่เปนของกลุมบริษัท มารวมกับรายการชนิดเดียวกันตามเกณฑแตละบรรทัด นับแตวันที่
มีการรวมควบคุมจนถึงวันที่การรวมควบคุมสิ้นสุดลง
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายไดหรือคาใชจายที่ยังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลมาจาก
รายการระหวางกิจการในกลุม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม
(ข) เงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน
(ค) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
จัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

15

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(ง)

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้
ในอนาคตของลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ

(จ) สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
ตน ทุ น ของสิ นค า คํ า นวณโดยใชวิ ธี ถั ว เฉลี่ ย ถว งน้ํ าหนั ก ต น ทุ นสิ น ค าประกอบด ว ยต น ทุ นที่ ซื้ อ ต น ทุ น ในการ
ดัดแปลงหรือตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูป ตนทุนสินคารวม
การปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปนในการขาย
กลุมบริษัทตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงสําหรับสินคาที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและคางนาน
(ฉ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
เงินลงทุนในบริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธี
ราคาทุน
(ช) อุปกรณ
สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ
อุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
คาเสื่อมราคา
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณ
ของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
สวนปรับปรุงสินทรัพยที่เชา
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ

5 ป
5 ป
5 ป

กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสรางและติดตั้ง
(ซ) สินทรัพยไมมตี ัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่กลุมบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและ
ขาดทุนจากการดอยคา สินทรัพยไมมีตัวตนถูกตัดจําหนายและบันทึกในงบกําไรขาดทุน โดยวิธีเสนตรงตามเกณฑ
ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจนับจากวันที่อยูในสภาพพรอมใชงาน ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจแสดงไดดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอรและคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
คาลิขสิทธิ์หนังสือ

5 ป

พิจารณาจากจํานวนเงินตัดจําหนายที่สูงกวาระหวางวิธีเสนตรงภายใน
ระยะเวลาสามป และการคํานวณตามจํานวนเลมของหนังสือที่พิมพและ
จําหนายไดภายใตสัญญาลิขสิทธิ์นั้น ๆ

(ฌ) การดอยคา
ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัท ไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานวา มีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม
ในกรณีที่มีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน
ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดสูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน เวนแตเมื่อมีการกลับรายการ
การประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มของสินทรัพยชิ้นเดียวกันที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลา
ตอมา ในกรณีนี้จะรับรูในสวนของผูถือหุน
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพย หรือ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของ
สินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง
ภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย
สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่นจะพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
รวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย
การกลับรายการดอยคา
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิ่ ม ขึ้ น นั้ น สั ม พั น ธ โ ดยตรงกั บ ขาดทุ น จากการด อ ยค า ที่ เ คยรั บ รู การกลั บ รายการจะถู ก บั น ทึ ก ใน
งบกําไรขาดทุน
ขาดทุ น จากการด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย ที่ ไ ม ใ ช สิ น ทรั พ ย ท างการเงิ น อื่ น ๆ ที่ เ คยรั บรู ใ นงวดก อ นจะถู ก ประเมิ น
ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ
เพียงเทาที่มูลค าตามบัญชีของสิ นทรัพยไมเกิน กวามูลคาตามบั ญชีภายหลังหักค าเสื่อมราคาหรื อคาตัดจําหนาย
เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน
(ญ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน
(ฎ) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(ฏ) ผลประโยชนพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
(ฐ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบันหรือที่กอตัวขึ้น
อันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจาย
ไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว และสามารถประมาณจํานวนภาระหนี้สินไดอยางนาเชื่อถือ ถาผลกระทบดังกลาว
มีจํานวนที่เปนสาระสําคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตโดยใชอัตรา
คิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนจํานวนที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตาม
เวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน
(ฑ) รายได
รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา
การขายสินคาและใหบริการ
รายไดจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไป
ใหกับผู ซื้อแลว และจะไม รับรูรายไดถ าฝายบริห ารยังมีการควบคุ มหรือ บริห ารสินคาที่ ขายไปแลวนั้ นหรือ มี
ความไมแนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการนั้น ไมอาจวัด
มูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืน
สินคา รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการ
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง เงินปนผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนในวันที่กลุมบริษัท
มีสิทธิไดรับเงินปนผล
(ฒ) คาใชจาย
สัญญาเชาดําเนินงาน
รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
ตนทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น
(ณ) ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดจากกําไรหรือขาดทุนสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบัน ซึ่งไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระโดย
คํานวณจากกําไรประจําปที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใช ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปกอน ๆ
4

รายการที่เกิดขึน้ และยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ไดแก บุคคลหรือกิจการตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับกลุมบริษัทและบริษัท โดยการ
เปนผูถือหุน หรือมีผูถือหุนรวมกัน หรือมีกรรมการรวมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันได
กําหนดขึ้นโดยใชราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ
ความสัมพันธที่กลุมบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันในบริษัท หรือ
เปนกิจการที่บริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุมบริษทั มีดังนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
ชื่อกิจการ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด
(มหาชน)

ประเทศที่จัดตัง้
/สัญชาติ
ไทย

บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด

ไทย

บริษัท เอ็นคูปอง จํากัด

ไทย

บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท
จํากัด
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)

ไทย

บริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค จํากัด

ไทย

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท ดิจิตอล มีเดีย จํากัด)
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด

ไทย

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จํากัด)
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)
จํากัด
บริษัท เนชั่น พริ้นติ้ง เซอรวิส จํากั ด
(เดิมชื่อ บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง
เซอรวิส จํากัด)
บริษัท โยมิอูร-ิ เนชั่น อินฟอรมเมชั่น
เซอรวิส จํากัด
เอ็กมอนท อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง
เอ/เอส

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย
ไทย

ไทย
เดนมารค

21

ลักษณะความสัมพันธ
เปนบริษัทใหญ ถือหุนในบริษัทรอยละ 77.65 ใน
ป 2553 และร อ ยละ 99.99 ในป 2552 และ
มีกรรมการรวมกัน
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99 และ
มีกรรมการรวมกัน
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.98 และ
มีกรรมการรวมกัน
เปนกิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทถือหุนรอยละ
49.99 และมีกรรมการรวมกัน
เปนบริษัทที่บริษัทใหญถือหุนรอยละ 62.14 ในป
2553 และร อ ยละ 62.83 ในป 2552 และ
มีกรรมการรวมกัน
เปนบริษัทที่บริษัทใหญถือหุนรอยละ 99.99 และ
มีกรรมการรวมกัน
เปนบริษัทที่บริษัทใหญถือหุนรอยละ 99.99 และ
มีกรรมการรวมกัน
เปนบริษัทที่บริษัทใหญถือหุนรอยละ 99.99 และ
มีกรรมการรวมกัน
เปนบริษัทที่บริษัทใหญถือหุนรอยละ 99.97 และ
มีกรรมการรวมกัน
เปนบริษัทที่บริษัทใหญถือหุนรอยละ 84.50 และ
มีกรรมการรวมกัน
เปนบริษัทที่บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)
จํากัด ถือหุนรอยละ 99.99 ในป 2553 และ
รอยละ 48.99 ในป 2552 และมีกรรมการรวมกัน
เปนบริษัทที่บริษัทใหญถือหุนรอยละ 45 และ
มีกรรมการรวมกัน
เป น ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท เนชั่ น เอ็ ก มอนท
เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ถือหุนรอยละ 49

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้
รายการ
ขายสินคาและการใหบริการ
รายไดอื่น
ตนทุนการผลิต
คาใชจายในการขายและบริหาร

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาซื้อขายทางการคาปกติตามราคาตลาดทั่วไป
ตามอัตราที่ตกลงรวมกันซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาด
ตามอัตราที่ตกลงรวมกันซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาด
ตามอัตราที่ตกลงรวมกัน

รายการที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)

บริษัทใหญ
ขายสินคาและการใหบริการ
ตนทุนการผลิต
คาใชจายในการขายและบริหาร

10,997
38,002
5,095

9,375
35,496
4,168

-

กิจการที่ควบคุมรวมกัน
ขายสินคาและการใหบริการ
รายไดอื่น
คาใชจายในการขายและบริหาร
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
ขายสินคาและการใหบริการ
ตนทุนการผลิต
คาใชจายในการขายและบริหาร

บริษัทยอย
ขายสินคาและการใหบริการ
รายไดอื่น

22

10,602
19,761
3,626

7,657
17,300
2,984

-

2
854

18
856

55,784
3,037
4,003

59,643
1,952
1,998

400
3,793
4,473

237
3,845
942

4,397
75,740
3,253

4,179
78,558
3,687

4,356
46,091
225

4,118
44,002
286

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกีย่ วของกัน
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)

บริษัทใหญ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)

2,902

2,457

2,480

2,063

กิจการที่ควบคุมรวมกัน
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด

39,969

39,723

237

155

535

265

535

265

282

184

282

184

147
147
43,982
(100)
43,882

122
42,751
(100)
42,651

147
144
3,825
(100)
3,725

-

-

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
บริษัท โยมิอูร-ิ เนชั่น อินฟอรมเมชั่น
เซอรวิส จํากัด
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท ดิจิตอล มีเดีย จํากัด)
อื่น ๆ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับป

23

-

119
2,786
(100)
2,686
-

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกีย่ วของกัน
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)

บริษัทใหญ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด
บริษัท เอ็นคูปอง จํากัด
กิจการที่ควบคุมรวมกัน
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จํากัด)
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท ดิจิตอล มีเดีย จํากัด)
อื่น ๆ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับป

24

3,614

6,695

3,535

6,366

-

-

1,733
687

1,764
-

7,322

2,807

13,849

5,136

1,398

290

1,381

289

109

74

109

54

291
247
12,981
(225)
12,756

400
10,266
(239)
10,027

291
32
21,617
(10)
21,607

169
13,778
(10)
13,768

-

-

-

-

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกีย่ วของกัน
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)

บริษัทใหญ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)

16,408

11,549

6,065

5,601

กิจการที่ควบคุมรวมกัน
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด

2,040

7

3,046

13

16,395

16,270

4,325

3,699

219
7,252
3,787
3
46,104

6,703
3,249
12
37,790

219
7,075
2,858
23,588

6,703
2,255
5
18,276

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เนชั่น พริ้นติ้ง เซอรวิส จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท เกียวโด เนชั่น พรินติ้ง
เซอรวิส จํากัด)
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด
อื่น ๆ
รวม
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกีย่ วของกัน

งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)

บริษัทใหญ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด
กิจการที่ควบคุมรวมกัน
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด
25

2,274

2,728

-

-

2,455

1,295

1,597

2,275

19

15

1,677

965

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกีย่ วของกัน (ตอ)
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค จํากัด
บริษัท เนชั่น พริ้นติ้ง เซอรวิส จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท เกียวโด เนชั่น พรินติ้ง
เซอรวิส จํากัด)
อื่น ๆ
รวม

381
997

242
87
6,436

226
217

331
997

-

-

82
4,548

6
4,627

177
217

3,649

คาใชจายคางจาย
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เนชั่น พริ้นติ้ง เซอรวิส จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท เกียวโด เนชั่น พรินติ้ง
เซอรวิส จํากัด)

2,125

26

204

923

29

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
5

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
งบการเงินรวม
2553
2552
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย
อื่น ๆ
รวม

1,087
1,780
18,504
129
21,500

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

(พันบาท)
55
60
1,827
1,751
40,332
12,987
128
107
42,342
14,905

20
1,882
27,575
106
29,583

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดทั้งหมดของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เปนสกุลเงินบาท
6

เงินลงทุนชั่วคราว
งบการเงินรวม
2553
2552
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน

30,030

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

(พันบาท)
5,000
30,030

5,000

เงินลงทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เปนสกุลเงินบาท
7

ลูกหนี้การคา
หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อสินคารับคืน
สุทธิ

4

งบการเงินรวม
2553
2552
43,982
62,799
106,781
(5,073)
(10,492)
91,216

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับป

910

27

(พันบาท)
42,751
64,491
107,242
(4,150)
(11,076)
92,016
1,897

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
3,825
31,790
35,615
(618)
(2,334)
32,663

2,786
30,539
33,325
(610)
(2,514)
30,201

9

6

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคามีดังนี้
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)

กิจการที่เกีย่ วของกัน
ยังไมครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
นอยกวา 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน

20,939

19,744

3,508

2,609

18,153
4,790
100

22,907
100

28
189
100

77
100

43,982
(100)
43,882

42,751
(100)
42,651

3,825
(100)
3,725

2,786
(100)
2,686

52,135

54,050

27,389

26,511

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อสินคารับคืน
สุทธิ

4,526
2,256
3,882
62,799
(4,973)
(10,492)
47,334

6,861
1,169
2,411
64,491
(4,050)
(11,076)
49,365

3,186
1,199
16
31,790
(518)
(2,334)
28,938

3,812
9
207
30,539
(510)
(2,514)
27,515

รวม

91,216

92,016

32,663

30,201

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
บุคคลและกิจการอื่น ๆ
ยังไมครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
นอยกวา 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลา 90 วัน
ลูกหนี้การคาทั้งหมดของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เปนสกุลเงินบาท

28

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
8

สินคาคงเหลือ
งบการเงินรวม
2553
2552
สินคาสําเร็จรูป
วัตถุดิบ
หัก คาเผื่อสินคาลาสมัย
สุทธิ

134,788
1,201
135,989
(67,201)
68,788

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)
124,885
43,520
39,076
1,513
256
126,398
43,520
39,332
(72,732)
(24,592)
(26,446)
53,666
18,928
12,886

ตนทุนของสินคาคงเหลือที่บันทึกเปนคาใชจายและไดรวมในบัญชีตนทุนขายในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 103.3 ลานบาท และ 16.1 ลานบาท ตามลําดับ
(2552: 78.3 ลานบาท และ 12.3 ลานบาท ตามลําดับ)
9

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2553
2552
ลูกหนี้อื่น
คาใชจายจายลวงหนา
ภาษีซื้อที่ยังไมถึงกําหนด
เงินทดรองจายพนักงาน
อื่น ๆ
รวม

3,459
3,560
843
588
931
9,381

29

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)
3,459
3,440
1,442
1,274
730
754
730
512
401
330
355
643
296
5,037
6,699
2,630

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
10

เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)
บริษัทยอย
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

25,364
1,000
26,364

25,364
25,364

กิจการที่ควบคุมรวมกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

25,046
25,046

25,046
25,046

รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

50,410
1,000
51,410

50,410
50,410

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริหารของบริษทั ไดลงทุนในบริษัท เอ็นคูปอง จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน
1 ลานบาท (แบงเปน 10,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) คณะกรรมการบริหารของบริษัทไดอนุมัติใหชําระเงิน
คาหุนในบริษัทยอยดังกลาวในราคามูลคาหุนละ 100 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 1 ลานบาท
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 และเงินปนผลรับสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทยอย
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท
จํากัด
บริษัท เอ็นคูปอง จํากัด
กิจการที่ควบคุมรวมกัน
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท
เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด
รวม

เงินปนผลรับ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2553
2552

สัดสวนความเปน
เจาของ
2553
2552
(รอยละ)

ทุนชําระแลว
2553
2552

วิธีราคาทุน
2553
2552

99.99
99.98

99.99
-

41,250
1,000

41,250
-

25,364
1,000

25,364
-

-

-

25,364
1,000

25,364
-

-

-

49.99

49.99

50,000
92,250

50,000
91,250

25,046
51,410

25,046
50,410

-

-

25,046
51,410

25,046
50,410

-

27,496
27,496
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การดอยคา
2553
2552
(พันบาท)

ราคาทุน - สุทธิ
2553
2552

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที่ควบคุมรวมกันโดยแสดงตามสัดสวนที่กลุมบริษัทไดนําไปจัดทํางบการเงินรวม
สัดสวน
ความเปน
เจาของ
(รอยละ)

สินทรัพย สินทรัพย สินทรัพย
รวม
หมุนเวียน ไมหมุนเวียน

หนี้สิน
หนี้สิน
หมุนเวียน
รวม
(พันบาท)

รายได
รวม

คาใชจาย
รวม

กําไร
(ขาดทุน)
สุทธิ

ป 2553
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด

49.99

84,793

8,274

93,067

62,782

62,782

83,643

83,996

(353)

ป 2552
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด

49.99

80,742

3,894

84,636

53,998

53,998

94,199

98,115

(3,916)
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
11

อุปกรณ

สวนปรับปรุง
สินทรัพยที่เชา

งบการเงินรวม
เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ
สํานักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
เพิ่มขึ้น
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553
เพิ่มขึ้น
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

762
1,328
2,090
1,398
(383)
3,105

8,091
619
(147)
8,563
2,135
(3)
10,695

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

547
388
935
827
(383)
1,379

6,600
461
(81)
6,980
637
(3)
7,614

152

7,147
905
(81)
7,971
1,560
(386)
9,145

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

215
1,155
1,726

1,491
1,583
3,081

424
328

1,706
3,162
5,135

480
480
480
56
56
96

8,853
2,427
(147)
11,133
3,533
(386)
14,280

ราคาทรัพยสินของกลุมบริษัทกอนหัก คาเสื่อมราคาสะสมของอุปกรณ ซึ่ง ไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแล ว
แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 6.6 ลานบาท (2552: 6.2 ลานบาท)
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
สวนปรับปรุง
อุปกรณ
สินทรัพยที่เชา สํานักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

296
823
1,119
1,119

2,749
273
3,022
597
3,619

480
480
480

3,045
1,576
4,621
597
5,218

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

130
183
313
224
537

2,515
146
2,661
177
2,838

56
56
96
152

2,645
385
3,030
497
3,527

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

166
806
582

234
361
781

424
328

400
1,591
1,691

ราคาทรัพยสินของบริษัทกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอุปกรณ ซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว แตยังคง
ใชงานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 2.5 ลานบาท (2552: 2.5 ลานบาท)
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
12

สินทรัพยไมมตี ัวตน
งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
และคาลิขสิทธิ์
ซอฟตแวร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
เพิ่มขึ้น
จําหนาย
คาตัดจําหนายสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553
เพิ่มขึ้น
จําหนาย
คาตัดจําหนายสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

89
(24)
65
(24)
41

คาลิขสิทธิ์
หนังสือ
(พันบาท)
17,415
25,043
(1,226)
(22,528)
18,704
29,418
(20,935)
27,187

รวม
17,504
25,043
(1,226)
(22,552)
18,769
29,418
(20,959)
27,228

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
และคาลิขสิทธิ์
ซอฟตแวร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
เพิ่มขึ้น
คาตัดจําหนายสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553
เพิ่มขึ้น
คาตัดจําหนายสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
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คาลิขสิทธิ์
หนังสือ
(พันบาท)
7,182
5,784
(6,483)
6,483
9,054
(6,788)
8,749

รวม
7,182
5,784
(6,483)
6,483
9,054
(6,788)
8,749

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
13

เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากออมทรัพยของกิจการที่ควบคุมรวมกันกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งจํานวน
7. 6 ลานบาท ไดนําไปใชเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารจํานวน 30 ลานบาท

14

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)

สวนที่หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
สวนที่ไมมีหลักประกัน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนที่มีหลักประกัน
รวม

4,732

174

-

-

7,276
12,008

174

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกับสถาบันการเงินในประเทศบางแหง
เปนจํานวนรวม 15.6 ลานบาท และ 5.6 ลานบาท ตามลําดับ (2552: 16 ลานบาท และ 6 ลานบาท ตามลําดับ) ซึ่ง
ค้ําประกันโดยบริษัทใหญ
ในเดือนกันยายน 2552 กิจการที่ควบคุมรวมกันไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินประเทศแหงหนึ่ง
จํานวนวงเงินทั้งสิ้น 30 ลานบาท เงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขึ้นต่ําลบดวยอัตรารอยละตามที่กําหนดในสัญญา
เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยบริษัทและผูถือหุนรายใหญของกิจการที่ควบคุมรวมกัน และเงินฝากออมทรัพย
จํานวนเงิน 7.6 ลานบาท
ในระหวางป 2553 กิจการที่ควบคุมรวมกันไดเบิกใชเงินกูยืมรวมเปนจํานวน 25 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 26.7 ลานบาท และ 5.6
ลานบาท ตามลําดับ (2552: 16 ลานบาท และ 6 ลานบาท ตามลําดับ)
หนี้สินที่มภี าระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เปนสกุลเงินบาท
36

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
15

เจาหนี้การคา
งบการเงินรวม
2553
2552

หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น ๆ
รวม
16

4

46,104
30,080
76,184

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

(พันบาท)
23,588
37,790
33,660
25,553
71,450
49,141

18,276
29,353
47,629

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)

เจาหนี้อื่น
ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย
รายไดรับลวงหนา
อื่น ๆ
รวม
17

3,459
2,223
1,802
1,295
4,347
13,126

2,126
1,355
476
4,877
8,834

3,459
2,031
1,278
1,008
406
8,182

1,850
891
463
948
4,152

ทุนเรือนหุน
มูลคาหุน
ตอหุน
(บาท)
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุนสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุนสามัญ

2553
2552
จํานวนหุน จํานวนเงิน จํานวนหุน จํานวนเงิน
(พันหุน / พันบาท)

1

85,000

85,000

85,000

85,000

1

85,000

85,000

85,000

85,000
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
มูลคาหุน
ตอหุน
(บาท)
หุนที่ออกและชําระแลว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุนสามัญ
ออกหุนใหม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุนสามัญ

2553
2552
จํานวนหุน จํานวนเงิน จํานวนหุน จํานวนเงิน
(พันหุน / พันบาท)

1
1

70,000
15,000

70,000
15,000

70,000
-

70,000
-

1

85,000

85,000

70,000

70,000

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังนี้

18

1.

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 9,000,000 หุน ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญตามสัดสวนการ
ถือหุน

2.

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามขอ 1 จํานวนไมเกิน 20,646 หุน ใหแกกรรมการและผูบริหาร

3.

จั ด สรรหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จํ า นวน 6,000,000 หุ น และหุ น ที่ เ หลื อ จากการจองซื้ อ ในข อ 1 และ 2 ให แ ก
ประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก

สวนเกินทุนและสํารอง
สวนเกินมูลคาหุน
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนสูงกวา
มูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุน
นี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
คาใชจายในการออกหุนสามัญเพิ่มทุน
คาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการออกและจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนแสดงหักจากสวนเกินมูลคาหุนสามัญ
38

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
19

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
กลุมบริษัทดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและจัดจําหนาย และดําเนินธุรกิจในสวน
งานทางภูมิศาสตรเดียวคือ ในประเทศไทย ดังนั้น รายไดและผลการดําเนินงานทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน
จึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว

20

รายไดอื่น
งบการเงินรวม
2553
2552
รายไดคาบริการสวนกลาง
อื่น ๆ
รวม

21

1,638
2,949
4,587

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)
1,881
4,643
4,620
1,194
1,553
343
3,075
6,196
4,963

คาใชจายในการขาย
งบการเงินรวม
2553
2552
คาใชจายในการจัดนิทรรศการ
คาใชจายสงเสริมการขาย
อื่น ๆ
รวม

5,582
795
1,585
7,962

39

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)
3,462
2,710
1,747
214
145
37
1,883
1,035
971
5,559
3,890
2,755

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
22

คาใชจายในการบริหาร
งบการเงินรวม
2553
2552
คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร
คาใชจายบริหาร
อื่น ๆ
รวม

23

16,954
26,042
4,404
47,400

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)
13,132
11,273
7,290
37,340
8,611
13,274
8,314
2,735
2,499
58,786
22,619
23,063

คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน
งบการเงินรวม
2553
2552
ผูบริหาร
เงินเดือนและคาแรง
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
อื่น ๆ

พนักงานอื่น
เงินเดือนและคาแรง
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
อื่น ๆ

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)

9,610
541
949
11,100

7,888
518
706
9,112

5,742
305
672
6,719

4,279
263
474
5,016

29,379
1,198
2,912
33,489

24,451
1,248
2,390
28,089

17,222
593
1,754
19,569

13,222
605
1,330
15,157

44,589

37,201

26,288

20,173
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
กลุมบริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุมบริษัท
จายสมทบในอัตรารอยละ 5 ถึงอัตรารอยละ 7.5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ได
จดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุน
ที่ไดรับอนุญาต
24

คาใชจายตามลักษณะ
งบการเงินไดรวมการวิเคราะหคาใชจายตามหนาที่ คาใชจายตามลักษณะไดเปดเผยตามขอกําหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับตางๆ ดังนี้
งบการเงินรวม
2553
2552

หมายเหตุ
ซื้อกระดาษ
คาพิมพ
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป
คาจางพิมพและคาขนสง
คาใชจายในการผลิตอื่น
คาใชจายดําเนินการ
คาใชจายสวนกลาง
คาใชจายในการขาย
คาใชจายผลประโยชนตอบแทน
พนักงาน
คาเสื่อมราคา
คาลิขสิทธิ์
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากสินคาลาสมัย
(กลับรายการ)
อุปกรณตัดจําหนาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

37,191
45,189
(17,105)
42,120
9,921
17,177
28,175
7,962

(พันบาท)
40,679
46,533
(7,785)
59,275
6,712
1,491
28,407
5,559

8,411
12,253
(4,189)
40,850
3,958
13,263
16,831
3,890

6,594
8,957
(3,176)
40,337
2,313
12,971
15,752
2,755

44,589
1,326
39,793
910

37,201
906
40,234
1,897

26,288
496
8,281
9

20,173
386
6,092
6

1,983
234
259,465

13,071
274,180

(1,853)
128,488

4,682
117,842

21
23
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
25

ภาษีเงินได
จํานวนภาษีเงินไดในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการและงบกําไรขาดทุนรวมมากกวาหรือต่ํากวาจํานวนภาษีเงินไดที่
คํานวณโดยการใชอัตราภาษีเงินไดคูณกับยอดกําไรสุทธิตามบัญชีสําหรับป เนื่องจากความแตกตางระหวางการรับรู
รายไดและคาใช จายทางบัญชีกับรายไดและคาใชจายทางภาษีบางรายการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเรื่องเกี่ยวกั บ
เงินปนผลรับ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อสินคาลาสมัย

26

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 คํานวณจากกําไรสําหรับปที่เปน
ส ว นของผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท และจํ า นวนหุ น สามั ญที่ อ อกจํ า หน า ยแล ว ระหว า งป โดยวิ ธี ถั ว เฉลี่ ย ถ ว งน้ํ า หนั ก
แสดงการคํานวณดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
2553
2552
(พันบาท / พันหุน)
กําไรสําหรับปที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ
ของบริษัท
จํานวนหุนสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุนที่ออกจําหนายในระหวางป
จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)

20,717

14,326

18,686

47,369

70,000
2,178

70,000
-

70,000
2,178

70,000
-

72,178

70,000

72,178

70,000

0.29

0.20

0.26

0.68

กําไรตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
27

เงินปนผล
ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.71 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 49.7 ลานบาท โดยเงินปนผลจํานวน 35 ลานบาท
ไดจายใหแกผูถอื หุนเปนเงินปนผลระหวางกาลในระหวางป 2552 และเงินปนผลจํานวน 14.7 ลานบาท ไดจายใหแก
ผูถือหุนในระหวางป 2553
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล
ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.10 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 8.5 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุน
ในระหวางป 2553

28

เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออกเครื่องมือ
ทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา
การจัดการความเสี่ยงเปนสวนที่สําคัญของธุรกิจของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุล
ของระดับ ความเสี่ย งที่ย อมรั บได โดยพิจ ารณาระหว างต นทุ นที่ เ กิด จากความเสี่ย งและต นทุ น ของการจั ด การ
ความเสี่ยง ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุมบริษัทอยางตอเนื่องเพื่อใหมั่นใจ
วามีความสมดุลระหวางความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนใหมั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจาหนี้และความเชื่อมั่น
ของตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซึ่งกลุมบริษัทพิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของเจาของรวม ซึ่งไมรวม
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท ผูบริหารเชื่อวากลุมบริษัทมีความเสี่ยง
ในอัตราดอกเบี้ยนอ ย เนื่องจากกลุมบริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นนอยมาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมที่ไดรับเปน
อัตราตลาด
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกําหนดชําระ
หรือกําหนดอัตราใหมมีดังนี้
อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

ภายใน 1 ป

หลังจาก 1 ป
แตภายใน 5 ป
(พันบาท)

รวม

ป 2553
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

6.15-6.40

4,732

-

4,732

ป 2552
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

6.15-6.50

174

-

174

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้แกกลุมบริษัทตามเงื่อนไขที่
ตกลงไวเมื่อครบกําหนด
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางดานสินเชื่อดังกลาวโดยสม่ําเสมอ โดยการ
วิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไมพบวามีความเสี่ยง
จากสินเชื่อที่เปนสาระสําคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางดานสินเชื่อแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงิน
แตละรายการในงบดุล อยางไรก็ตามเนื่องจากกลุมบริษัทมีฐานลูกคาจํานวนมาก ฝายบริหารไมไดคาดวาจะเกิด
ผลเสียหายที่มีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไมได
ความเสี่ยงจากสภาพคลอง
กลุมบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัทและเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง
การกําหนดมูลคายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปดเผยของกลุมบริษัทกําหนดใหมีการกําหนดมูลคายุติธรรมทั้งสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินและไมใชทางการเงิน มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย
หรือชําระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถตอรองราคา
กันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วัตถุประสงคของการวัดมูลคาและ/หรือการเปดเผย
มูลคายุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีตอไปนี้ ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกําหนดมูลคายุติธรรมถูกเปดเผย
ในหมายเหตุที่เกี่ยวของกับสินทรัพยและหนี้สินนั้นๆ
มูลคายุติธรรมของลูกหนี้การคาและลูกหนี้ระยะสั้นอื่นๆ เปนมูลคาที่ใกลเคียงกับราคาที่บันทึกในบัญชี
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน เปนมูลคาที่ใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชี
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
29

ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
งบการเงินรวม
2553
2552
ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมได
ภายในหนึ่งป
หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป
รวม

3,797
5,832
9,629

ภาระผูกพันอื่น
หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร

585

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)

3,798
715
4,513

1,947
2,465
4,412

2,144
715
2,859

-

555

-

บริษัทไดทําสัญญาเชาและบริการเพื่อเชาสํานักงานรวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกกับบริษัทในประเทศแหงหนึ่งเปน
ระยะเวลา 2 ป โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2554 และบริษัทสามารถตออายุไดอีก 1 ป
ภายใตเงื่อนไขเดิม
กิจการที่ควบคุมรวมกันไดทําสัญญาเชาคลังสินคา 2 แหงกับบริษัทในประเทศแหงหนึ่ง โดยกิจการที่ควบคุมรวมกัน
ตกลงจายคาเชาตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา สัญญานี้มีผลบังคับใชเปนเวลา 3 ป สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
และ 31 ธันวาคม 2556 ตามลําดับ
30

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ในเดือนกันยายน 2552 บริษัทยอยไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งจํานวน
วงเงินทั้งสิ้น 10 ลานบาท เงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ําลบดวยอัตรารอยละตามที่กําหนดในสัญญา เงินกูยืม
ดังกลาวค้ําประกันโดยบริษัทและเงินฝากออมทรัพยจํานวนเงิน 2.5 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอย
ยังไมไดเบิกใชเงินกูยืมดังกลาว
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
31

เหตการณภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554 มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา
หุนละ 0.05 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 4.25 ลานบาท

32

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช
กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ ณ วันที่รายงาน เนื่องจาก
ยังไมมีการบังคับใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ กําหนดใหถือปฏิบัติกับ
งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

ปที่มีผล
บังคับใช

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)

การนําเสนองบการเงิน
สินคาคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สวนไดเสียในการรวมคา
กําไรตอหุน
งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย
ที่อาจเกิดขึ้น

2554
2554
2554
2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
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2554
2556
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
การรวมธุรกิจ
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงาน
(ปรับปรุง 2552)
ทีย่ กเลิก

ปที่มีผล
บังคับใช
2554
2554
2554

ขณะนี้ผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหมโดยสภาวิชาชีพบัญชีตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
ในป จ จุ บั น ไม มี ม าตรฐานการบั ญชี ไ ทยเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน ข องพนั ก งานและกลุ ม บริ ษั ท ไม ไ ด บั น ทึ ก บั ญ ชี
ผลประโยชน ห ลั ง ออกจากงานภายใต โ ครงการผลประโยชน ที่ กํ า หนดไว ผลประโยชน ร ะยะยาวอื่ น และ
ผลประโยชนเมื่อเลิกจางจนกวาจะเกิดคาใชจายขี้น ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ใหมนี้ไดรวมขอกําหนดใน
การรับรูและตนทุนในระหวางงวดซึ่งไดมีการใหบริการ ขอกําหนดมีความซับซอนและกําหนดใหมีขอสมมติฐาน
ตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยเพื่อประเมินภาระผูกพันและคาใชจาย ยิ่งไปกวานั้นภาระผูกพันไดถูกประเมิน
โดยการคิดลดกระแสเงินสดเนื่องจากอาจมีการจายชําระในหลาย ๆ ปภายหลังจากที่พนักงานไดทํางานใหการ
ปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 อนุญาตใหหนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลง
ไดถูกรับรูและบันทึกบัญชีไดวิธีใดวิธีหนึ่งในสี่ทางเลือก
1. โดยวิธีปรับยอนหลัง
2. โดยปรับกับกําไรสะสม ณ วันที่นํามาตรฐานการบัญชีมาใชครั้งแรก
3. โดยรับรูเปนคาใชจายทันที ณ วันที่นํามาตรฐานการบัญชีมาใชครั้งแรก
4. โดยรับรูเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่นํามาตรฐานการบัญชีมาใชครั้งแรก
ปจจุบันฝายบริหารอยูร ะหวางการสอบทานผลกระทบตองบการเงินหากไดถือปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
19 นับจากวันที่ 1 มกราคม 2554
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บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
33

การจัดประเภทรายการใหม
รายการในงบการเงินของป 2552 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับรายการในงบการเงินของป 2553
ดังนี้
2552
งบการเงินรวม

งบดุล
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบกําไรขาดทุนสําหรับป
ตนทุนขายสินคาและ
ตนทุนการใหบริการ
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจัด
กอนจัด
หลังจัด
ประเภท ประเภท จัดประเภท ประเภท
ใหม
ใหม
ใหม
ใหม
(พันบาท)

กอนจัด
ประเภท
ใหม

จัดประเภท
ใหม

36,784

27,950
(27,950)

27,950
8,834

8,693

4,541
(4,541)

4,541
4,152

200,110
57,523
10,987

612
1,263
(1,875)

200,722
58,786
9,112

86,395
21,800
6,891

612
1,263
(1,875)

87,007
23,063
5,016
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นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ)

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. (66) 2229-2800

ผู้สอบบัญชี

1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 และ/หรือ
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ
3. นางบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3756
สำ�นักงานสอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทร เขตยานนาวา กทม. 10120 โทร. (66) 2677-2000
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี 2553 เป็นจำ�นวนเงินรวม 1,730,000 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่น (non-audit fee) –ไม่มี-

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด
989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 9, 14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ 10330
โทร (66) 2657-7000
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ที่ปรึกษากฎหมาย

1. บริษัท สำ�นักงานกฎหมายและภาษี เอส.เอ.ที. แอสโซซิเอท จำ�กัด
702 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแชงการี-ลา)
เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพูล ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร (66) 2630-7637-8
2. บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิช จำ�กัด
2 อาคารสีลมเซ็นเตอร์ ชั้น 20 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร (66) 2632-6697
3. บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำ�กัด
900 ต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร (66) 2689-4900

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

คุณนงนุช พุ่มผล
ตำ�แหน่ง: เลขานุการบริษัท
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร (66) 2338-3292
Email: investor@nine.co.th
Website: http://www.nine.co.th
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