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วิสัยทัศน์	 เป็นหนึ่งในผู้นำในการให้ความรู้และความบันเทิงที่มีคุณภาพ

¾Ñ¹¸¡Ô¨	 ให้ความรู้และความบันเทิงจากทั่วโลก

คุณค่าขององค์กร 

Passion		 ความรักและทุ่มเทในงาน	

 

Integrity	 ยึดมั่นในความถูกต้อง	มีจริยธรรม	โปร่งใส	น่าเชื่อถือ		

 

Synergy	 ร่วมมือร่วมใจ	ผสมผสานเพื่อความสำเร็จร่วมกัน	ทำงานเป็นทีม		

Care			 ห่วงใยและเอาใจใส่ต่อผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	พนักงาน	และสังคม	

 

Innovation	 พัฒนา	ปรับตัว	ปรับปรุง	เปลี่ยนแปลง	และริเริ่มอย่างต่อเนื่อง

ÇิสัยทัÈน์
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ชื่อ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1858/123-124 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 

 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท (66) 2338-3333

โทรสาร (66) 2338-3938

ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย วันที่  17 พฤศจิกายน  2553

จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชน วันที่ 5  พฤศจิกายน  2551  (บมจ. เลขที่ 0107551000312 )

ธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลัก 4 สายธุรกิจได้แก่

 1 สายธุรกิจสำนักพิมพ์  ผลิตและจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุคส์ 

  และสิ่งพิมพ์สำหรับเยาวชน

 2 สายธุรกิจบริการ  เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ

 3 สายธุรกิจบนสื่อใหม่ (ดิจิทัล) 

  • ดำเนินการให้บริการเนื้อหาและการ์ตูนบนเว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่และ

   ผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลอื่นๆ 

  • ดำเนินธุรกิจการผลิตรายการการ์ตูนและรายการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเพื่อแพร่ภาพ

   ผ่านสื่อโทรทัศน์

  • ดำเนินธุรกิจการขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 4 สายธุรกิจการบริหารตัวการ์ตูน (Character Management)

  

ทุนจดทะเบียน 85,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 85,000,000 หุ้น หุ้นละ 1 บาท

ทุนชำระแล้ว ณ  31 ธันวาคม 2554 ทุนชำระแล้วของบริษัทเท่ากับ 85,000,000 บาท 

 ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 85,000,000 หุ้น หุ้นละ 1 บาท

¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»
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ÊÃØ»¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃà§Ô¹

      Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·
 1. ¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ 2554 2553 2552
 • รายได้จากการขายและบริการ 288.58 283.87 299.23

 • รายได้รวม 296.69 289.74 302.47

 • กำไรขั้นต้น 87.61 88.88 99.12

 • กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา รายจ่ายตัดบัญชี

   และก่อนรายการพิเศษ * (ดูหมายเหตุ) 42.83 56.07 66.72

 • กำไรสุทธิ 17.48 20.72 14.33

 • สินทรัพย์รวม 308.77 281.65 240.57

 • ส่วนของผู้ถือหุ้น 151.98 144.09 113.22

 2. ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 2554 2553 2552
 • อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.03 0.95 1.12

 • อัตรากำไรขั้นต้น 30.36% 31.31% 33.12%

 • อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 5.89% 7.15% 4.74%

 • อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 11.81% 16.11% 11.60%

 • อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 5.92% 7.94% 5.73%

 • กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.21 0.29 0.20

 • เงินปนผลต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.31 0.50

 • มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.79 1.99 1.62

หมายเหตุ : *รายการพิเศษ หมายถึง หนี้สงสัยจะสูญ, ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นตัดบัญชี
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 2554 2553 2552 

   

1.  
      

1.1  NINE 62.73       21.14   57.94  19.99   45.16  14.93 

1.2  NEE,NED 132.68 44.72 134.18  46.31 152.46  50.40 

2.

 

NINE       

89.34  30.12 

     

91.75  31.67 

     

98.74  32.65 

3. N coupon 3.83 1.29 - - - - 

4.         8.11  2.73     5.87  2.03     6.11  2.02 

    296.69  100.00 289.74  100.00 302.47  100.00 

:   

  

 

¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Å
ในกรณีปกติที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการและมีกระแสเงินสดเพียงพอ 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปนผลสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของแต่ละบริษัท 

(ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้  

อัตราการจา่ยเงนิปนผลดงักลา่วอาจเปลีย่นแปลงได้ โดยข้ึนอยูก่บัความจำเปน็และความเหมาะสมภายใตเ้งือ่นไขทีก่ารดำเนนิการ 

ดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปนผลจะต้องถูก 

นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปนผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้

จ่ายเงินปนผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ÊÃØ»¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃà§Ô¹
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ปี 2554 เป็นปีที่ประเทศไทยประสบเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้น ทั้งความปิติยินดีในวโรกาส 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา และการเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย 

ในไตรมาสที่สามต่อเนื่องไปถึงไตรมาสที่สี่ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ระบบขนส่ง อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ด้วย 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะสำนักพิมพ์ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2554 มีแนวโน้มดีและมีโอกาสที่จะโต

ได้ถึงร้อยละ 5 แต่เนื่องจากผลของมหาอุทกภัย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจึงประเมินว่าการ

เติบโตของอุตสาหกรรมหนังสือจะเติบโตเหลือแค่ร้อยละ 1.5 – 1.7 

สำหรับบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NINE นั้น รายได้รวมเติบโตเพิ่มขึ้น  

ประมาณร้อยละ 2 ทั้งนี้ NINE ก็ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย ทั้งในด้านการกระจายหนังสือที่ต้องหยุดชะงักในบาง  

พื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มหนังสือการ์ตูน และหนังสือพิมพ์ภาษาญี่ปุนซึ่งมีกลุ่มผู้อ่านเปาหมายอยู่ตามนิคมอุตสาหกรรมที่

ต้องเผชิญกับมหาอุทกภัย ขณะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนตามสัดส่วนของยอดขายที่เพ่ิมข้ึนและตามแผนการขยายธุรกิจ  

ของบริษัท ทำให้ผลการดำเนินงานปี 2554 ของบริษัทสำหรับงบกำไรรวมมีกำไรลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

หากไม่มีผลกระทบจากมหาอุทกภัย NINE จะมีรายได้และกำไรเติบโตเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากบริษัทมีการออกหนังสือ

พ็อกเก็ตบุคส์ที่ได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษ 

เห็นได้ชัดว่า ในปี 2554 โทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวียังคงได้รับความสนใจจากครัวเรือนไทยเพิ่มขึ้นอีก ด้วยรายการกว่า 

200 ช่อง ครัวเรือนไทยได้ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและเป็นสมาชิกเคเบิลทีวีรวมกันไปแล้วกว่าร้อยละ 50 ของ 20 

ล้าน ครัวเรือนทั่วประเทศ NINE เล็งเห็นว่าบริษัทควรใช้โอกาสนี้ในการขยายฐานโดยการนำเสนอเนื้อหาทั้งความรู้และความ

บันเทิงผ่านสื่อโทรทัศน์ ปี 2554 จึงเป็นปีที่ NINE เตรียมการคร้ังใหญ่เพื่อก้าวสู่แพลตฟอร์มของการนำเสนอเนื้อหาใน

โทรทัศน์ดาวเทียมช่องใหม่ของ NINE ในปี 2555 

ขณะเดียวกัน บริษัทก็ได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและความคืบหน้าของแผนแม่บทต่างๆ ที่จะรองรับ  

ความก้าวหน้าของกิจการสารสนเทศ การสื่อสาร และโทรคมนาคม ซึ่งมีผลให้มีการใช้คลื่นโทรศัพท ์ และอินเทอร์เน็ต 3G 

แพร่หลายมากขึ้น มีการออกใบอนุญาตทีวีดิจิทัล ตลอดจนกระแสความนิยมของ social media กระแสความนิยมของ

อุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ เช่นสมาร์ทโฟนและแทบเบล็ตที่เพ่ิมสูงข้ึน และบริษัทก็ได้เตรียมการรับมือกับการรุกคืบของโลกดิจิทัล 

อย่างต่อเน่ืองโดยได้เริ่มนำเสนอเนื้อหาในรูปของอีบุคส์ผ่านแอพพลิเคชั่นส์ต่างๆสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมถึง  

อีบุคส์ของ สตีฟ จ็อบส์ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก การให้บริการเนื้อหาดิจิทัลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนการพัฒนา

เว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งจะทยอยนำเสนอบริการต่อเนื่องไปในปี 2555 

 

ÊÒÃ¨Ò¡»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
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ÊÒÃ¨Ò¡»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

NINE ได้เตรียมการลงทุนและพัฒนาต่างๆในป ี 2554 เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่จะเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาผ่าน   

ทุกแพลตฟอร์มตั้งแต่ป ี 2555 เป็นต้นไป ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ หรือสื่อดิจิทัล และยังต่อยอดธุรกิจไปในเรื่อง

ของการบริหารลิขสิทธิ์ เช่นการบริหารตัวการ์ตูน (Character Management) 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักในภาระหน้าท่ีในการสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้ทำการปรับปรุงการดำเนินงานอย่าง  

ต่อเนื่อง ทั้งปรับกระบวนการทำงาน การกำกับดูแลให้บริษัทปฎิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มีการเตรียมการ  

เป็นพิเศษที่จะขยายธุรกิจไปสู่ทุกแพลตฟอร์มของสื่อ เพื่อเสริมให้ผลประกอบการดีข้ึนในระยะยาว เพื่อผลประโยชน์สูงสุด  

ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างยั่งยืน โดยการเตรียมการเหล่านี้จะเริ่มส่งผลให้เห็นชัดเจนขึ้นตั้งแต่ป ี 2555 

เป็นต้นไป 

สุดท้ายนี ้ คณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน

ทั่วไป ที่ได้ให้ความสนับสนุนผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆของบริษัทด้วยดีเสมอมา รวมถึงการให้ความเชื่อถือในคุณภาพและ

การนำเสนอเน้ือหาสาระบันเทิงของบริษัทผ่านสื่อต่างๆ บนพื้นฐานของพันธกิจของ NINE ที่จะนำเสนอความรู้และความ

บันเทิงที่มีคุณภาพจากทั่วโลก ต่อเยาวชนและประชาชนทั่วไป 

 

 

 นายธนะชัย สันติชัยกุล 

 ประธานกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัท
และ

ผู้บริหารระดับสูง

Nation International Edutainment Public Co., Ltd.
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นายธนะชัย  สันติชัยกูล
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
อายุ 58 ปี
การศึกษา
 -ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 -ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 -หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 18
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่น 1)
สถาบันพระปกเกล้า
 -หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหาร
  ระดับสูง รุ่นที่ 11

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 : 16,209 หุ้น (0.02%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน
2522 - 2536 ผู้อำนวยการแผนกบัญชีและการเงิน
 บริษัท เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุป จำกัด 
2536 - 2537 กรรมการผู้จัดการ
 บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุป
2538 - ส.ค. 2539 รองประธานกรรมการ
 บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุป
ส.ค. 2539 - 2547 รองประธานกรรมการ
 บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป
2548 - 2550 รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป
2551 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป

ค³ะกรรมการบริษัท
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การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
2522 - ปจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป
2552 - 2553  ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
2554 - ปจจุบัน  กรรมการบริหาร บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2534 - ปจจุบัน กรรมการ -บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด
2539 - ปจจุบัน กรรมการ -บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2540 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร -บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
2541 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร -บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
2543 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร -บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด     
2548 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร -บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)จำกัด
2549 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร -บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จำกัด
2551 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร -บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวอร์ค จำกัด    
2552 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร -บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด    
2554- ปจจุบัน กรรมการบริหาร -บริษัท เนชั่น ยู จำกัด 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน  
:  ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  4/4
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1
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นางเกษรี  กาญจนะวณิชย
ตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ
อายุ 54 ปี
การศึกษา
 -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ 
  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 -ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, Duke University, USA
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 -หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 71

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 : 1,214 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน
2539 - ปจจุบัน กรรมการ
 บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
2540 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร
 บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
2541 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร 
 บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
2549 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
 บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2553 - ปจจุบัน กรรมการ
 บริษัท เอ็นคูปอง จำกัด

ค³ะกรรมการบริษัท
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การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

:  ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2539 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2540 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
2541 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
2553 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นคูปอง จำกัด 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน  
:  ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  4/4
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1
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นางสาวนันทพร  วงษเชษฐา
ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
อายุ 50 ปี
การศึกษา
 -ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 -วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต การสื่อสารภาครัฐและเอกชน 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ 
  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 -ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 -หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 82

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 : ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน
2543 - ปจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด 
2549 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
2549 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
 บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

ค³ะกรรมการบริษัท
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การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

:  ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

:  ไม่มี 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน  
:  ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  4/4
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1
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นายเสริมสิน  สมะลาภา
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 44 ปี
การศึกษา
 -ปริญญาโท สาขาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจสโลน  
  สถาบันเทคโนโลยี แห่งแมสซาชูเซ็ทส์ (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 -ปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปตยกรรมศาสตร์ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 -กลยุทธ์สำหรับบริษัทสื่อ หลักสูตรผู้บริหาร วิทยาลัยบริหารธุรกิจฮาวาร์ด 
  มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 -หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) รุ่น 24 

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 : ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน
2540 -  2554 อาจารย์ด้านอสังหาริมทรัพย์และการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2542 -  2545 กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท ไทย พอร์ทัล จำกัด
2546 -  2548 ประธานกรรมการ 
 บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จำกัด (มหาชน)
2546 -  2554 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
 บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2546 -  2554 กรรมการ
 บริษัท เคมปิน สยาม จำกัด
2553 -  ปจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2553 -  ปจจุบัน กรรมการ
 บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป
2554 - ปจจุบัน กรรมการ
 บริษัท เนชั่น ยู จำกัด
พ.ย. 54 - ปจจุบัน กรรมการ
 บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
พ.ย. 54 - ปจจุบัน กรรมการ
 บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

ค³ะกรรมการบริษัท
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การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

พ.ย. 54 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

2553 -  ปจจุบัน กรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2554 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่น ยู จำกัด 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน  
:  ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  -
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น -
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นางสาวมัธยา  โอสถานนท
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 43 ปี
การศึกษา
 -ปริญญาตรี  สาขาวิชาการบัญชี  คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 -หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) 
  รุ่นที่ 151

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 : ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน
2539 - 2540 ผู้จัดการ ฝายบัญชี
 บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 
2540 - 2543 ผู้จัดการฝายการเงิน
 บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป
2543 - 2545 ผู้จัดการอาวุโสฝายการเงิน
 บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป
2546 - 2548 ผู้อำนวยการฝายการเงิน
 บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป
2549 - ปจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสฝายการเงิน
 บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป
2549 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร
 บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
2551 - ปจจุบัน กรรมการ
 บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
2554 - ปจจุบัน กรรมการ
 บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดทูเทนเมนท์ จำกัด
2554 - ปจจุบัน กรรมการ
 บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

ค³ะกรรมการบริษัท
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การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

:  ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2549 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
2551 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
2554 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดทูเทนเมนท์ จำกัด 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน  
:  ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  4/4
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1
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นายสมศักดิ์  เชียร จิระนคร
ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 68 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

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 : ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน
2543 - ปจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท เร็บบิท เอเชีย จำกัด 
2545 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล จำกัด
2548 - ปจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท พี.อาร์.เอส.เอส. จำกัด
2551 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

ค³ะกรรมการบริษัท
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การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

:  ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2543 - ปจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เร็บบิท เอเชีย จำกัด
2545 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล จำกัด
2548 - ปจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.อาร์.เอส.เอส. จำกัด 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน  
:  ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  4/4
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1
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นายสุธีร  จินตนานฤมิตร
ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 67 ปี
การศึกษา
 -ปริญญาตรี สถาปตยกรรม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 -หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 108
 -Financial Statement for Director รุ่นที่ 3/2551

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 : ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน
2518 - ปจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพคดีไซน์ 
2531 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บริษัท ทอปคอน จำกัด
2532 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
 บริษัท นฤมิตร จำกัด
2538 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
 บริษัท แพคครีเอท จำกัด
2549 - ปจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล จำกัด
ส.ค.2551 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
ปจจุบัน กรรการบริษัท
 บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด
ปจจุบัน กรรมการบริษัท
 บริษัท รวมกลุ่มพัฒนา จำกัด

ค³ะกรรมการบริษัท
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การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

:  ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2518 - ปจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพคดีไซน์
2531 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทอปคอน จำกัด
2532 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท นฤมิตร จำกัด
2538 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แพคครีเอท จำกัด
2549 - ปจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล จำกัด
ปจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด
ปจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท รวมกลุ่มพัฒนา จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน  
:  ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  4/4
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1
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นายกรีธา  มติธนวิรุฬห
ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 63 ปี
การศึกษา
 -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ , Methodist  University North Carolina, USA

การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 -หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 101
 -หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบ รุ่นที่ 23

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 : ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน
2518 - ปจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ
 บริษัท ยูนิเวอร์แซลปูนซิเมนต์ขาว จำกัด
2551 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2552 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ
 บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

ค³ะกรรมการบริษัท
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การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

2552 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2518 - ปจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ยูนิเวอร์แซลปูนซิเมนต์ขาว จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน  
:  ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  4/4
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1
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นายพนา  จันทรวิโรจน
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 53 ปี
การศึกษา
 -ปริญญาโท : Tufts University, USA

การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 -หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการบริษัท (DCP) 
  รุ่นที่ 71
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 -สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยง

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 : ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน
2531 -  2535 นักข่าวอาวุโส - หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
 บริษัท เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุป จำกัด 
2536 -  2537 บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ
 บริษัท เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุป จำกัด (มหาชน)
2537 -  2538 บรรณาธิการบริหาร
 บริษัท เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุป จำกัด (มหาชน)
2538 -  2540 บรรณาธิการ - หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
 บริษัท เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุป จำกัด (มหาชน)
2540 -  2542 ผู้ช่วยบรรณาธิการอำนวยการ
 บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป
2543 - 2547 บรรณาธิการ - หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
 บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป
2548 - 2551 กรรมการอำนวยการ  สายธุรกิจด้านข่าวภาษาอังกฤษ
 บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป
2551 - ปจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ  สายธุรกิจด้านข่าวภาษาอังกฤษ
 บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

ค³ะกรรมการบริษัท
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การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

2542 - 27 ก.พ. 2555 กรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
2551 - ปจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน  
:  ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  3/4
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น -
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นางเกษรี  กาญจนะวณิชย
ตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ
อายุ 54 ปี
การศึกษา
 -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ 
  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 -ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ , Duke University , USA

การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 -หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 71

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 : 1,214 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน
2539 - ปจจุบัน กรรมการ
 บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
2540 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร
 บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
2541 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร 
 บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
2549 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
 บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  4/4
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1

¼ÙŒºÃÔËÒÃÃÐ´ÑºÊÙ§
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นางสาวนันทพร  วงษเชษฐา
ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
อายุ 50 ปี
การศึกษา
 -ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 -วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต การสื่อสารภาครัฐและเอกชน 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ 
  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 -ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 -หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 82

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 : ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน
2543 - ปจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด 
2549 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
2549 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
 บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  4/4
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1
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นายศิวะพร  ชมสุวรรณ
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการ
อายุ 52 ปี
การศึกษา
 -MBA, Oklahoma City University
 -ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 -หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (DCP) รุ่นที่ 101
 -Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 64

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 : ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน
ต.ค 2554 - ปจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ
 บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  -
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น -
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นางสาวไพรินทร  นิธิพาณิช
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝายขายและกิจกรรมพิเศษ
อายุ 51 ปี
การศึกษา
 -ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 -หลักสูตร Strategy Management Program

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 : ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน
2535 - 2536 ผู้จัดการ ฝายขายโฆษณา 
 บริษัท เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุป จำกัด
2536 - 2546 ผู้อำนวยการ ฝายขายโฆษณา 
 บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป
2547 - 2555 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝายขายโฆษณา
 บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป
2555 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝายขายและกิจกรรมพิเศษ 
 บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น -
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ดร. ปญญลักษณ  อุดมเลิศประเสริฐ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส
อายุ 37 ปี
การศึกษา
 -Ph.D.-CEM of Computer and Engineering Management, 
  มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ
 -Master of Business Administration, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 -Bachelor of Applied Science Horticulture, University of Western 
  Sydney, Hawkesbury,Australia

การอบรม
 :  ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 : ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน
2549 - ปจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส
 บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  -
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1
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นางสาวบุญพา  แซ่เบ้
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝายบัญชี และ การเงิน
อายุ 39 ปี
การศึกษา
 -ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

การอบรม
 :  ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 : ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน
ธ.ค. 2551 - มิ.ย.2553 ผู้จัดการ ฝายบัญชี
 บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
ก.ค. 2553 - ปจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝายบัญชี และ การเงิน 
 บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  -
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1
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โครงสร้างการประกอบธุรกิจ
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สายธุรกิ¨สÓนักพิมพ์ 
1. หนังสือพ็อคเก็ตบุคส 

 ดำเนินธุรกิจผ่านตัวบริษัทฯ เอง ภายใต้ชื่อสำนักพิมพ์ “เนชั่นบุคส์” และสำนักพิมพ์ “Bizbook” ซึ่งผลิตและจำหน่าย 

หนังสือพอคเก็ตบุคส์ท่ีได้รับความไว้วางใจ โดยได้ลิขสิทธิ์จากนักเขียนและสำนักพิมพ์ที่มี ช่ือเสียงทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ ให้เป็นผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายแนว ได้แก่ หมวดบริหารและ

จัดการ, หมวดนิยายและนวนิยาย, หมวดภาษาและการเรียนรู้, หมวดศาสนา จิตวิทยา และปรัชญา และหมวดทั่วไป 

ครอบคลุมความต้องการของผู้อ่านทุกกลุ่ม   

เครือ¢�ายธุรกิ¨

2. สื่อสิ่งพิมพสำหรับเยาวชน 

 บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจสำนักพิมพ์โดยผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายสื่อสิ่ง

พิมพ์สำหรับเยาวชนเพื่อ การศึกษา บันเทิง และการเสริมทักษะ สำหรับกลุ่มลูกค้าเปาหมายหลักที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 

18 ปี ส่วนใหญ่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย เช่น Walt Disney, Warner Bros., 

เป็นต้น และรับจัดจำหน่ายหนังสือให้แก่ NED 

 หนังสือและสื่อที่ผลิตโดยสำนัก

พิมพ์เนชั่น เอ็กมอนท์ท่ีได้รับความนิยม 

ได้แก่ นิทานและกิจกรรมเสริมทักษะของ 

ดิสนีย์, การ์ตูนชุดการผจญภัยของตินติน, 

นิตยสารดิสนีย์เพื่อนน้อง, วรรณกรรม

เยาวชนแปล ชุด Scooby-Doo! And you: 

- สคูบี้ดูยอดนักสืบ ของ Warner Bros. 

เป็นต้น  

www.nationegmont.com 
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เครือ¢�ายธุรกิ¨

 บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจสำนักพิมพ์โดยผลิตและจัดจำหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์สำหรับเยาวชน 

เพื่อการศึกษาและบันเทิง สำหรับกลุ่มลูกค้าเปาหมายหลักที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี โดยมุ่งเน้นหนังสือการ์ตูนยอดนิยม

ที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากสำนักพิมพ์ชั้นนำทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในแถบเอเซีย ได้แก่ ญี่ปุน เกาหลี ฯ รวมทั้งการ์ตูน 

ความรู้และวรรณกรรมเยาวชนต่างๆ เช่น Shueisha Inc., Shogakukan  Kodansha และ Futabasha  เป็นต้น 

 หนังสือการ์ตูนและวรรณกรรมเยาวชนที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่ม

นักอ่าน ได้แก่ นิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์ “Boom”, หนังสือการ์ตูนโดราเอมอน ซีรีส์, ดราก้อนบอล, เทพมรณะ, นารุโตะ-

นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ, เดธโน้ต, อภัยมณีซาก้า, มีดที่ 13 เป็นต้น 

 โดยในปี 2554 บริษัทฯ เปิดตัวหนังสือการ์ตูนไทย เพ่ือลดการพ่ึงพิงการ์ตูนจากต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนกลุ่ม   

นักเขียนการ์ตูนไทยที่มีความสามารถแต่ขาดโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของตนเองสู่สาธารณะชน เป็นหนังสือการ์ตูนแนว 

อินดี้ ชื่อ “SOS” เป็นรายไตรมาส กลุ่มเปาหมายคือเด็กโตอายุ 15-25 ปี ที่เป็นกลุ่มเด็กแนว Theme Concept ให้เข้ากับ

เทศกาลต่างๆ หรือเหตุการณ์ในปจจุบัน 

 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์พิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือการ์ตูน “เบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์” ของบริษัท      

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ทำการจำหน่ายผ่านร้านสะดวกซื้อ (เซเว่นอีเลฟเว่น)  

www.ned-comics.com 
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สายธุรกิ¨µัÇแทน¨Óหน�ายสิ่งพิมพ์µ�างประเทÈ 
áÅÐºÃÔ¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายส่ิงพิมพ์ต่างประเทศชั้นนำ

และบริการที่เกี่ยวข้องผ่านตัวบริษัทฯ เอง สิ่งพิมพ์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายมีทั้งหมด 

118 ฉบับ ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศและนิตยสารภาษา 

ต่างประเทศ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการเป็นตัวแทนขายสมาชิกและตัวแทนขาย

โฆษณาให้กับหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ฉบับที่พิมพ์ในประเทศไทย การ

รับจ้างพิมพ์ อาทิ หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal Asia และ The 

Yomiuri Shimbin รวมถึงการจัดส่งให้แก่หนังสือพิมพ์และนิตยสารอีกหลายฉบับด้วย โดยการให้บริการดังกล่าวของบริษัทฯ 

เปน็แบบ One Stop Service เพือ่ความสะดวกของเจา้ของสิง่พมิพใ์นการตดิตอ่ประสานงาน และแกไ้ขปญหาตา่งๆ ทีเ่กิดขึน้ 

สายธุรกิ¨บนสื่อãหม� 
สื่อดิจิทัล 

 ดำเนินการให้บริการเน้ือหาต่างๆ และการ์ตูนบนเว็บไซต์ และกิจกรรมที่

เป็นที่สนใจของผู้อ่าน เป็นฐานในการสร้างสังคมของผู้ที่สนใจการ์ตูนบนอินเตอร์เน็ต 

รวมทั้งให้บริการอื่นๆ ที่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บริการ ให้บริการดาวน์โหลดเนื้อหาที่

เกี่ยวข้องกับการ์ตูนและเนื้อหาอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงการ

ให้บริการดาวน์โหลดการ์ตูนและเนื้อหาจากพ็อคเก็ตบุคส์ผ่านอุปกรณ์ ดิจิทัลอื่นๆ อาทิ  

E- Reader : iPad เป็นต้น 

สื่อทีวี 

ดำเนินธุรกิจในการผลิตรายการการ์ตูนสำหรับเด็กและครอบครัว ในรูปแบบ Kids Edutainment มากกว่าแค่

การ์ตูน แต่เต็มไปด้วยความสนุก สาระบันเทิงและความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กได้ Play, Learn และ Plern ไปพร้อมกัน  

บริการขายสินค้าผ่านทางอินเตอรเน็ต 

ดำเนินธุรกิจให้บริการขายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านทางเว็บไซต์ www.Ncoupon.co.th เพื่อ

เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิดในราคาส่วนลดพิเศษบนโลกออนไลน์  

สายธุรกิ¨บริหารµัÇการ์µูน (Character Management) 
ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ของตัวการ์ตูนต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจาก

ต่างประเทศ เพื่อมาบริหารสิทธิ์ของตัวการ์ตูนนั้นๆ ให้กับผู้ผลิตสินค้าที่สนใจซื้อลิขสิทธิ์ และนำไป

ผลิตเป็นสินค้าต่างๆ สำหรับจัดจำหน่ายภายในประเทศไทย รวมถึงเจ้าของผลิตภัณฑ์ และห้างค้า

ปลีก ที่สนใจซื้อลิขสิทธิ์ไปเพื่อกิจกรรมส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ยังรวมถึงการทำการตลาดเพื่อส่ง

เสริมให้ตัวการ์ตูนต่างๆ ที่บริษัทฯดูแลอยู่ให้เป็นที่รู้จัก และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ในประเทศไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนให้สินค้าลิขสิทธิ์ต่างๆ เกิดการบริโภคมากขึ้น  



38

ÀÒÇÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹

ÀาÇะอุµสาหกรรมการแ¢�ง¢ันธุรกิ¨สÓนักพิมพ์

อุตสาหกรรมสำนักพิมพ์ปี 2553 มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 30,700-32,500 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 11.57% 

ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจากปจจัยสนับสนุนทั้งจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์ภายใน

ประเทศ ประกอบกับตลอดระยะเวลาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (นำโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และ  

ผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย) ต่างมีนโยบายและกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการตื่นตัวในเร่ืองการอ่าน

หนังสือมากขึ้น รวมถึงพัฒนาการด้านคุณภาพของหนังสือที่มีการปรับปรุงในทิศทางที่ดีข้ึนมาโดยตลอด (ที่มา : สมาคม  

ผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)  

การแข่งขันในธุรกิจหนังสือมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น มีการผลิตหนังสือเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับแต่ปี 2552 

เป็นต้นมา และในปี 2554 มีการคาดการณ์ว่าจะมีจำนวนหนังสือออกใหม่ประมาณ 29,000 เล่ม หรือเพิ่มขึ้น 2.3% (ที่มา : 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย) เนื่องจากมีการผลิตหนังสือเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับแต่ปี 2552 เป็นต้นมา และในปี 2554 

คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนหนังสือออกใหม่ประมาณ 29,000 เล่ม (ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)  ยิ่งไปกว่านั้น สัดส่วนการครอบ

ครองตลาดกว่าครึ่งยังอยู่ในมือของกลุ่มสำนักพิมพ์ที่เป็นผู้นำตลาดและสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ (ประมาณ 30 ราย จากจำนวน

สำนักพิมพ์รวมประมาณ 400 ราย) ส่วนกลุ่มสำนักพิมพ์ขนาดกลางกำลังพัฒนาศักยภาพในการเติบโตอย่างน่าสนใจ ขณะที่

กลุ่มสำนักพิมพ์ขนาดเล็กน้ัน แม้ว่าจะมีพัฒนาการดีขึ้น แต่ก็มีอัตราการเติบโตถดถอย แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการ

แข่งขันที่สูงในอุตสาหกรรมสำนักพิมพ์ เป็นของผู้ประกอบการในกลุ่มผู้นำตลาดและกลุ่มสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่เป็นสำคัญ และ

สัดส่วนการครอบครองตลาดของสำนักพิมพ์กลุ่มนี้ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง NINE ก็เป็นผู้ประกอบการใน

ผู้นำตลาดในกลุ่มนี้ (ที่มา : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย) 

หนังสือที่ยังได้รับความนิยมต่อเนื่อง ได้แก่ หมวดวรรณกรรม นวนิยาย บริหารธุรกิจ ธรรมะ และคู่มือการเรียน/ 

สอบ 

ประมาณการมูลค่าตลาดสำนักพิมพ์สำหรับปี 2554 ได้คาดการณ์ว่าปจจัยด้านการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ

และแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมสำนักพิมพ์ จะส่งผลของมูลค่าตลาดสำนักพิมพ์สำหรับป ี 2554 อยู่ที่ 32,200 - 

33,000 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตประมาณ ร้อยละ 5 อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์อุทกภัยในเดือนมีนาคม และมหาอุทกภัยใน

เดือนตุลาคม ส่งผลให้อุตสาหกรรมสำนักพิมพ์มีอัตราเติบโตถดถอยเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี ทั้งๆ ที่ ในช่วงต้นปีนั้น 

อุตสาหกรรมสำนักพิมพ์มีแนวโน้มสดใสมาก และมีโอกาสที่จะกลับมาเติบโตที ่ 5% อีกครั้ง นับตั้งแต่เกิดปญหาชุมนุม  

ทางการเมือง แต่ผลจากมหาอุทกภัยกลับทำให้รายได้จากการจำหน่ายในอุตสาหกรรมสำนักพิมพ์ ลดลง 10-20% เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงภาพรวมอุตสาหกรรมที่มักแปรผันตาม GDP ทำให้สิ้นป ี 2554 อัตราการเติบโต

ของอุตสาหกรรมอยู่ที ่ 1.5-1.7%  และแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมได้คลี่คลายลงไปแล้ว แต่ก็ไม่ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคใน

อุตสาหกรรมสำนักพิมพ์ฟนกลับมาโดยเร็ว เนื่องจากผู้บริโภคจะต้องใช้เงินไปกับการฟนฟูบ้านเรือน และสิ่งของที่ได้รับ  

ผลกระทบจากน้ำท่วม อย่างไรก็ตาม คาดว่ากำลังซื้อหนังสือจะกลับสู่ภาวะปกติในเดือน ก.พ.-มี.ค.ป ี 2555 ในอัตราเติบโต

ทิศทางเดียวกับ GDP (ที่มา : นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย)  



39

ÀÒÇÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹

ÀาÇะอุµสาหกรรมและการแ¢�ง¢ันãนธุรกิ¨µัÇแทน¨Óหน�ายสิ่งพิมพ์µ�างประเทÈ 

ยอดการจำหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับการเติบโตของกลุ่มลูกค้าของสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ ซึ่งสามารถ  

แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

ก) กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาพักในโรงแรมต่างๆ ทั่วประเทศไทย ถือเป็นกลุ่มลูกค้าหลักในการจำหน่ายหนังสือพิมพ์และ  

นิตยสารต่างประเทศของบริษัทฯ จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่าปี 2554 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามา  

ในประเทศไทยจำนวน 19.1 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.16 ล้านคนจากปี 2553 โดยมีอัตราเติบโตที่ร้อยละ 19.84 

ข) กลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย 

ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยเป็นเวลา 1 เดือนข้ึนไป ถือเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญที่สนใจอ่านนิตยสารและหนังสือพิมพ์  

ต่างประเทศ จากข้อมูลสำนักตรวจคนเข้าเมือง พบว่าในปี 2554 ชาวต่างชาติที่อาศัยชั่วคราวในประเทศไทยซึ่งรวมถึงผู้ม ี 

ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ผู้ท่ีเข้ามาประกอบธุรกิจ นักการฑูต และข้าราชการ เป็นต้น มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,920,194 คน   

ซึ่งเพิ่มขึ้น 230,474 คนจากปี 2553 โดยมีอัตราเติบโต ที่ร้อยละ 13 

ค) กลุ่มคนไทยที่สนใจสิ่งพิมพต่างประเทศ 

คนไทยกลุ่มวัยทำงานและนักธุรกิจซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีกำลังซื้อสูง และนักศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปที่ให้ความสนใจข่าวสาร  

ต่างประเทศ ถือเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญที่สนใจอ่านนิตยสารและหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ ซ่ึงลูกค้ากลุ่มน้ีมีแนวโน้มเติบโตขึ้น  

เรื่อยๆ  

 

ในส่วนสภาวะการแข่งขันของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายส่ิงพิมพ์ต่างประเทศประเภทสมาชิกมีคู่แข่งน้อยราย โดยมีคู่แข่งหลัก  

จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท แมกกาซีน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 

และกลุ่มบริษัท นิวสเปเปอร์ไดเร็คท์ จำกัด ส่วนตัวแทนจำหน่ายสิ่งพิมพ์ประเภทแผงหนังสือหรือร้านค้า มีคู่แข่งจำนวนหลาย

ราย ซึ่งประกอบด้วยคู่แข่งที่เป็นร้านหนังสือขนาดใหญ่ที่มีจำนวนหลายสาขา เช่น บริษัท เอเซียบุคส ์ จำกัด เป็นต้น และ  

คู่แข่งรายย่อยอื่นๆ 

 

นอกจากน้ี บริษัทฯยังต้องร่วมเผชิญภาวะยอดขายตกลงชั่วคราวในช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายป ี 2554 ซึ่งส่งผลให้

ยอดนักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในไทยมีจำนวนลดลง ตามข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่า

เดือนพฤศจิกายนเดือนเดียวจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง 1.21 ล้านคน หรือเท่ากับร้อยละ 17.92%  
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจบริหารลิขสิทธิ์

ธุรกิจลิขสิทธิ์เป็นธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจ เน่ืองมาจากตัวเลขรวมในตลาดที่มีมูลค่าสูง และยังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ในทุกๆ ปี ซึ่งปจจุบันมีคู่แข่งที่มีความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์จำนวนมาก เพราะตัวการ์ตูนที่ทางคู่แข่ง

ได้รับสิทธิ์ให้ดูแลเป็นที่รู้จัก และได้รับความนิยมในระดับนานาชาติ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1) ตัวการ์ตูนจากค่ายยักษ์ใหญ่ฝงอเมริกา และประเทศญี่ปุน อาทิเช่น วอลท์ดิสนีย์, วอร์เนอร์สบรอส, มาร์เวลล์ ซานริโอ้ 

โดราเอม่อน, ดราก้อนบอล, อุลตร้าแมน, อาราเล่, นารูโตะ และอื่นๆ 

2) เพราะตัวการ์ตูนเหล่าน้ีถือเป็นตัวการ์ตูนท่ีมีความคลาสสิค โด่งดังมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปจจุบัน บวกกับความ 

แข็งแกร่งของแผนการตลาดที่ชัดเจน, แม่นยำ และที่สำคัญมีความต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปจจุบัน ดังจะเห็นได้จาก มีการ 

ออกอากาศแอนนิเมชั่นทางโทรทัศน์, มีภาพยนตร์แอนนิเมชั่นเข้ามาฉายที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมไปถึงการจัด 

อีเว้นท์ที่ยิ่งใหญ่ สิ่งเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำภาพความสำเร็จของตัวการ์ตูนนั้นๆ ในสายตาของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

3) ในเชิงของสินค้าลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนชื่อดัง สาเหตุที่ยังคงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพราะทางค่าย 

การ์ตูนยักษ์ใหญ่ต่างๆ ได้มีการพัฒนากราฟฟิคอาร์ทเวิร์คของตัวการ์ตูนเหล่านั้นให้มีความทันสมัย หลากหลาย ตอบโจทย์ได้ 

ทุกกลุ่มเปาหมายตั้งแต่แรกเกิด จนถึงวัยทำงาน ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการต่างๆ เล็งเห็นโอกาสในการทำธุรกิจจาก

การซื้อสิทธิ์เพื่อมาผลิตเป็นสินค้า และทำรายการส่งเสริมการขายต่างๆ มากมายดังที่ได้เห็นสินค้าในตลาด

4) เนื่องจากมูลค่ารวมของตลาดลิขสิทธ์ิในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึงหม่ืนล้านบาท ทำให้มีผู้สนใจที่จะเข้ามาขอแชร์เม็ด 

เงินที่ได้จากค่าลิขสิทธิ์เป็นจำนวนมาก ไม่เว้นแม้กระทั่งตัวการ์ตูนที่ผลิตโดยบริษัทคนไทย อาทิเช่น ก้านกล้วย, ปงปอนด์, 

เชลล์ดอน, เบิร์ดแลนด์, Bloodly Bunny, Unsleep Sheep ฯลฯ

โดยภาพรวมจะเห็นได้ชัดเจนว่าอัตราการแข่งขันในธุรกิจลิขสิทธิ์ในประเทศไทยมีจำนวนมาก แต่ก็ยังมีช่องทางที่จะหารายได้ 

จากธุรกิจลิขสิทธิ์ หากเรามีตัวการ์ตูนที่มีศักยภาพ บวกกับการทำการตลาดที่ชัดเจน แม่นยำ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ตัวการ์ตูนอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อทำให้ได้รับการยอมรับ และสร้างความม่ันใจในตัวการ์ตูนจากกลุ่มลูกค้าที่เป็น 

ผู้ผลิต, เจ้าของผลิตภัณฑ์ และห้างสรรพสินค้า/ห้างค้าปลีก ซึ่งนี่ก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ตัวการ์ตูนเหล่านั้น 

เป็นที่รู้จักและนิยมมากขึ้นในหมู่ผู้บริโภคนั่นเอง
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ปจจัยความเสี่ยง 
1 ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก 

1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันและจำนวนคู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้น  

การแข่งขันในธุรกิจหนังสือมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น มีการผลิตหนังสือเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับแต่ปี 2552 

เป็นต้นมา และในปี 2554 คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนหนังสือออกใหม่ประมาณ 29,000 เล่ม หรือเพิ่มขึ้น 2.3% (แหล่งข้อมูล : 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย http://www.brandage.com) นอกจากนี ้ การศึกษาของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่ง  

ประเทศไทยพบว่านับแต่ ปี 2553 เป็นต้นมา สัดส่วนการครอบครองตลาดสูงสุดเป็นของกลุ่มผู้นำตลาด (Market Leader) ซึ่ง 

บริษัทฯ ก็อยู่ในกลุ่มนี้ รองลงมาเป็นกลุ่มสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ แต่เป็นสัดส่วนการครอบครองตลาดที่มีการปรับตัวลดลง ใน

ขณะที่กลุ่มสำนักพิมพ์ขนาดเล็ก เป็นกลุ่มสำนักพิมพ์ที่มีสัดส่วนการครอบครองตลาดน้อยที่สุดและมีการปรับลดลงมาอย่าง  

ต่อเนื่อง (แหล่งข้อมูล : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย) สรุปได้ว่าความสามารถในการแข่งขันที่สูง  

ในอุตสาหกรรมสำนักพิมพ์ เป็นของผู้ประกอบการในกลุ่มผู้นำตลาดและกลุ่มสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่เป็นสำคัญ และมีแนวโน้ม  

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอันอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่มีขนาดเล็กในการแข่งขันเพื่อแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด   

หรือแม้แต่การรักษาฐานการตลาดเดิมของตนก็กระทำได้ด้วยความยากลำบาก ดังเห็นได้จากอัตราการหดตัวของรายได้อย่าง  

รุนแรงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา (ปี 2549-2552) โดยมีสาเหตุหลักมาจากทั้งสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศและอำนาจการ  

แข่งขันของกลุ่มสำนักพิมพ์ขนาดเล็ก อาทิ ข้อจำกัดเรื่องเงินทุนและช่องทางการจัดจำหน่าย จึงอาจกล่าวได้ว่าความเสี่ยงของ

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป็นของสำนักพิมพ์ขนาดเล็ก แม้ว่าจำนวนคู่แข่งจะมีสัดส่วนลดลงก็ตาม (แหล่งข้อมูล : 

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย) 

สำหรับธุรกิจการจัดหาลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูน ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ประกอบการในธุรกิจลิขสิทธิ์มีจำนวนสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

คู่แข่งหลักที่ถือลิขสิทธ์ิชื่อดังจากต่างประเทศ และคู่แข่งรายใหม่ที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นบริษัทในประเทศที่มีการ

พัฒนาตัวการ์ตูนของตนเองขึ้นมาเพื่อบริหารสิทธ์ิด้วยตนเอง และบริษัทต่างชาติที่ซ้ือลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนจากต่างประเทศมา  

บริหารสิทธิ์ครอบคลุมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า สื่อของกลุ่ม

บริษัทในเครือของเรา จะช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตัวการ์ตูนที่บริษัทฯ ดูแลอยู่ให้เป็นที่รู้จัก และได้รับการสนับสนุนจาก  

ผู้บริโภค และผู้ผลิตรายต่างๆ ในประเทศได้เป็นอย่างดี  

1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและคู่แข่งที่ให้บริการเนื้อหาสาระรูปแบบเดียวกัน  

ในปีที่ผ่านๆ มามีการเปลี่ยนแปลงในทางเทคโนโลยีต่อโลกสิ่งพิมพ์และธุรกิจด้านการบริโภคเนื้อหา (Content) อย่าง

มากมาย มีเครื่องมือต่างๆ ที่จะทำให้การบริโภคเนื้อหา (Content) สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยปีที่

ผ่านมานี้รูปแบบการให้บริการเนื้อหาของอุตสาหกรรมมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้ให้บริการเริ่มรู้แนวทางและปรับตัวในการให้

บริการกันได้รวดเร็วและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้น ข้อดีประการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่

เกิดขึ้นคือทำให้เข้าถึงลูกค้าในวงกว้างมากขึ้นคือทั้งภายในและภายนอกประเทศผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ  

เช่นเดียวกันกับทางกลุ่ม ในปีที่ผ่านมานั้นได้มีการนำเสนอบริการในรูปแบบและช่องทางต่างๆมากมายเพื่อให้สามารถ  

เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ได้ โดยคู่แข่งก็ได้ดำเนินการเช่นเดียวกัน ดังนั้นทางกลุ่มจึงต้องมีการวางแผนงานในการแข่งขันการให้  

บริการให้เป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ท้ังภายในและต่างประเทศได้มากข้ึน เช่น การนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบภาษา  

ต่างประเทศ จากที่เคยนำเสนอเป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาไทย เพื่อให้ลูกค้าต่างชาติได้เข้าถึงบริการของ  

ทางกลุ่ม  
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1.3  ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้นและประเภทช่องรายการที่หลากหลาย 

ในปจจุบันแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียมและการแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้นทั้งในด้านของปริมาณช่อง

และประเภทของรายการ ณ ขณะนี้มีจำนวนโทรทัศน์ดาวเทียม และเคเบิ้ลทีวี รวมกันประมาณ 200 กว่าช่อง โดยแบ่งออกได้

เป็นประเภทและจำนวนช่องได้ตามนี้ (ข้อมูลจาก Satellite Channel List  - Satellite Guide เดือนมกราคม 2012) 

โทรทัศน์กระแสหลัก 6 ช่อง 

ช่องรายการสารคดี 3 ช่อง 

ช่องรายการการ์ตูน รายการเด็ก 6 ช่อง 

ช่องรายการเพื่อการศึกษา 18 ช่อง 

ช่องรายการกีฬาและยานยนต์ 12 ช่อง 

ช่องรายการทางศาสนา 12 ช่อง 

ช่องรายการภาพยนตร์ 12 ช่อง 

ช่องรายการดนตรี 23 ช่อง 

ช่องรายการละคร/ซีรี่ส์ต่างประเทศ 7 ช่อง 

ช่องรายการแนะนำสินค้า 9 ช่อง 

ช่องรายการสาระบันเทิง 23 ช่อง 

ช่องรายการวาไรตี้บันเทิง 75 ช่อง 

ช่องดาวน์โหลดเกม/คลิป 4 ช่อง 

 

หากมองในแง่ของการทำช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่สามารถต่อยอดธุรกิจและมีคู่แข่งขันน้อย ทางกลุ่มบริษัทฯ จึง

ลงทุนทำช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่จับกลุ่มที่ชัดเจนและสร้างความแตกต่างจากช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่มีอยู่ในตลาด นั่นคือ 

โทรทัศน์ดาวเทียมที่สื่อกับกลุ่มเด็กอายุ 4 -12 ปี โดยเป็นช่องรายการเด็กอย่างแท้จริง โดยเนื้อหาของรายการที่สามารถสื่อถึง

เด็กโดยจะมีการ์ตูนและรายการเด็กในรูปแบบอื่นๆ เช่น รายการเล่นนิทานด้วยหุ่น การแสดงโชว์ของเด็กในห้องส่ง เกมโชว์ 

พูดคุย เพลง สอนภาษา สารคดี และ ข่าว ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากการทำโทรทัศน์ดาวเทียมในภาวะการแข่งขันที่รุนแรง 

1.4  ความเสี่ยงในเรื่องความไม่ชัดเจนในการตีความ ควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจ “ทีวีดาวเทียม”  

ผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมค่อนข้างสับสนกับความไม่ชัดเจนในการตีความ ควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจทีวีดาวเทียม

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบด้านภาพรวมของธุรกิจที่ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และส่งผลกระทบต่อเนื่องใน

แง่สังคม เพราะไม่มีหน่วยงานเข้ามาควบคุมด้านเนื้อหาของรายการที่นำมาออกอากาศ   

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะได้ทำ  

การสรุปผลประชาพิจารณ์ร่างแผนแม่บทฯเพื่อนำไปแก้ไข และอนุมัติแผนแม่บทโทรคมนาคมและวิทยุโทรทัศน์แล้วลงราชกิจ 

จานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้เป็นทางการ เพื่อเร่งออกใบอนุญาติกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ประเภทเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียมให้  

ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 ทั้งนี้ความสับสนและความเสี่ยงในเรื่องนี้จะหมดไปเมื่อ กสทช. มีความชัดเจนมากขึ้น 
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2. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ 

2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทในเครือเนชั่นกรุปฯในการดำเนินธุรกิจและความเป็นอิสระ 

ในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทฯ 

เนื่องจาก เนชั่นกรุปฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกลุ่มบริษัทฯ โดยมีการถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 78.46 ของหุ้น

ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหลังจากการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ แก่นักลงทุนทั่วไปในครั้งนี้ จนถึงปจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีการ  

ทำธุรกรรมรายการระหว่างกันหลายประเภท เช่น การซื้อกระดาษ การจ้างพิมพ์ การจ้างส่งสื่อสิ่งพิมพ์ และการรับบริการ

ต่างๆ เป็นต้น กับบริษัทในเครือเนชั่นกรุปฯ ดังรายละเอียดในหัวข้อ 11 รายการระหว่างกัน โดยในปี 2554 และ 2553  กลุ่ม

บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนขายสินค้า ต้นทุนการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจากธุรกรรมข้างต้นกับ

บริษัทในเครือเนชั่นกรุปฯ เป็นจำนวนรวมท้ังสิ้นประมาณ 137.01 ล้านบาทและ 127.61 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

50.38, 49.06 ตามลำดับของค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว และกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมี

การทำธุรกรรมดังกล่าวอีกในอนาคต เนื่องจากบริษัทในเครือเนช่ันกรุปฯ มีทีมงานที่มีความชำนาญ เครือข่ายในการจัด

จำหน่ายและเครื่องจักรอุปกรณ ์ พร้อมท่ีจะให้บริการในต้นทุนที่น่าจะต่ำกว่าหากกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการเอง และมี

กำลังการผลิตและบริการเพียงพอในการดำเนินการ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทในเครือเนชั่น  

กรุปฯ ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งหากบริษัทในเครือเนชั่นกรุปฯ ไม่สามารถสนับสนุนการให้บริการ

ข้างต้นดังกล่าวได้ กลุ่มบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในการจัดพิมพ์ และการจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์บ้างในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจาก 

กลุ่มบริษัทฯ สามารถสั่งซ้ือกระดาษและรับบริการต่างๆ ผ่านผู้จัดจำหน่ายและผู้ให้บริการรายอื่นที่มีจำนวนหลายรายใน

ประเทศไทย ในเงื่อนไขทางการค้าปกติและมีราคาตามตลาดเช่นเดียวกับการดำเนินธุรกรรมรายการระหว่างกันข้างต้น 

นอกจากนั้นมูลค่าของการทำธุรกรรมรายการระหว่างกันข้างต้นในปี 2554 และ 2553  คิดเป็นประมาณร้อยละ 4.90 และ 

4.30 ของรายได้รวมของบริษัทในเครือเนชั่นกรุปฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก ดังนั้น บริษัทในเครือ  

เนชั่นกรุปฯ จึงไม่ได้พึ่งพิงรายได้จากกลุ่มบริษัทฯ และมีแรงจูงใจในการหาประโยชน์จากรายการดังกล่าว  

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการบริหาร และการตัดสินใจที่เป็นอิสระจากบริษัทในเครือเนช่ันกรุปฯ โดยคำนึงถึง  

ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝายของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีอิสระในการจัดหาสินค้าหรือ  

ใช้บริการกับผู้ให้บริการภายนอกอื่นๆ ที่เสนอราคาที่มีเงื่อนไขทางการค้าปกติในราคาตลาดและเป็นประโยชน์มากที่สุดแก่กลุ่ม

บริษัทฯ เช่น ในปจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีการจ้างโรงพิมพ์ภายนอก ได้แก่ บจก. เอช-เอ็น กรุป และ บจก. พริ้นต์โพร พิมพ์

งานบางส่วนของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงไม่มีการพึ่งพิงบริษัทในเครือเนชั่นกรุปฯ จนทำให้ขาดความเป็นอิสระ 

นอกจากนี้ การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์  จำกัด (“NEE”) กับบริษัทในเครือเนชั่นกรุปฯ ยัง

มีการควบคุมจากผู้ถือหุ้นอีกฝายคือ  เอ็กมอนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เอ/เอส ให้มีราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นธรรม   

2.2 ความเสี่ยงจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคากระดาษและการขาดแคลนกระดาษ 

กระดาษที่ใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์จัดเป็นสินค้าประเภท Commodity ที่มีการเปล่ียนแปลงทางด้านราคาแปรผันตาม  

ความต้องการของการบริโภคและปริมาณการผลิตของผู้ผลิต (Demand & Supply) และเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญในการผลิต

สื่อสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นต้นทุนประมาณร้อยละ 16.64 และ 19.07 ของต้นทุนขายและบริการตามงบการเงิน  
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รวมของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2554 และ 2553 ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการผันผวนของราคากระดาษ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงจากการ
ขาดแคลนกระดาษ Newsprint ชนิดม้วนที่ใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือที่มียอดพิมพ์สูง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญ
ที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์ เนื่องจากกระดาษชนิดดังกล่าวหาซื้อได้ยากในประเทศไทยและต้องซื้อเป็นจำนวนมากในแต่ละ
ครั้ง 

ในการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนกระดาษและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคากระดาษ Newsprint ชนิดม้วน กลุ่ม
บริษัทฯ จะสั่งซื้อจากบริษัทในเครือเนชั่นกรุปฯ สำหรับการจัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์ในเครือเนชั่นกรุปฯ ซึ่งเป็นการจัดพิมพ์ส่วนใหญ่
ของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทในเครือเนชั่นกรุปฯ มีประสบการณ์ในการจัดซื้อกระดาษเป็นระยะเวลานาน มีการจัดซื้อกระดาษ
สำรองไว้ และเข้าใจในวงจรของราคากระดาษเป็นอย่างด ี รวมทั้งบริษัทในเครือเนชั่นกรุปฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนโดยการทำ Forward Contract ไว้ตามปริมาณกระดาษที่คาดว่าจะใช้ล่วงหน้า ดังนั้น การจัดซื้อกระดาษจาก
บริษัทในเครือเนชั่นกรุปฯ จึงช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคากระดาษ และการขาดแคลนกระดาษได้  

นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทฯ จะสั่งจองกระดาษก่อนการตั้งราคาขายของหนังสือ เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ ยังสามารถรักษา  
สัดส่วนของต้นทุนกระดาษต่อราคาหนังสือไว้ได ้ รวมทั้งบริษัทฯ สามารถปรับราคาของหนังสือหลายประเภทขึ้นได ้ ในกรณีที่  
ต้นทุนกระดาษเพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญ 

2.3 ความเสี่ยงด้านการจัดหาลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์   
ในการประกอบธุรกิจสำนักพิมพ์ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 67.15 ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 

2554 กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตและจัดจำหน่าย แต่กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดซื้อลิขสิทธิ์สิ่ง
พิมพ์มาจากเจ้าของลิขสิทธิ์ซ่ึงเป็นนักเขียนหรือสำนักพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศจำนวนหลายราย เพื่อนำมาผลิตและจัด
จำหน่ายเพียงรายเดียว (Exclusive) ในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่มีระยะเวลา 3 – 5 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้ในราคา
และเงื่อนไขเดิม ทั้งนี้ เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถยกเลิกสัญญาได้ หากกลุ่มบริษัทฯ ทำผิดสัญญา และ/หรือมีปญหาด้านการเงิน 
และ/หรืออยู่ในสถานะล้มละลาย เป็นต้น ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดหาลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ที่ต้องการ
มาผลิตและจัดจำหน่ายได้ นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการที่เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ต่ออายุสัญญา หรือยกเลิก
สัญญา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต  

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยประสบปญหาด้านการจัดหาลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดสิ่งพิมพ์มีขนาดที่ใหญ่และมีลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ให้เลือกซื้อเป็นจำนวน
มาก รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเขียนและสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงหลายราย และประสบความสำเร็จในการ
ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือมาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทฯ จึงสามารถเลือกซื้อลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ที่ต้องการ
และได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในการให้ลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ที่มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมสูงมาผลิตและจัดจำหน่าย  
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีปญหาเรื่องการไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญาตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมา  

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้วางแผนการผลิตหนังสือ ที่มีความหลากหลาย ทั้งเนื้อหา/ เจ้าของลิขสิทธ์ิ และ
ประเทศ เพื่อลดการพึ่งพิงเนื้อหา/ เจ้าของลิขสิทธิ์ และประเทศใดประเทศหนึ่งมากจนเกินไป อีกทั้ง ยังผลิตหนังสือต้นฉบับ  
โดยนักเขียนไทยเพิ่มขึ้น อันเป็นการกระจายความเสี่ยงแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้พัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพในการผลิตเนื้อหา 
หรือ หาผู้สร้างสรรค์เนื้อหาจากในประเทศ  
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2.4 ความเสี่ยงจากการต่อสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์และ

นิตยสารต่างประเทศ

ในการประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 30.12 และ 31.67  

ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2554 และ 2553 กลุ่มบริษัทฯ จะทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายกับเจ้าของสิ่งพิมพ์ 

จำนวนหลายราย โดยส่วนใหญ่สัญญาตัวแทนจำหน่ายนิตยสารมีระยะเวลา 1 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้ในราคาและเงื่อนไข 

เดิม สำหรับสัญญาตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์จะหมดอายุเมื่อมีการยกเลิกสัญญา  ทั้งนี้ เจ้าของสิ่งพิมพ์สามารถยกเลิกสัญญา 

ได้ หากกลุ่มบริษัทฯ ทำผิดสัญญา และ/หรือมีปญหาด้านการเงิน และ/หรืออยู่ในสถานะล้มละลาย และ/หรือเมื่อมีการแจ้ง 

อีกฝายล่วงหน้า เป็นต้น ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการที่เจ้าของสิ่งพิมพ์ไม่ต่ออายุสัญญา หรือยกเลิกสัญญา ซึ่ง 

อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ กับเจ้าของสิ่งพิมพ์มีการทำธุรกิจและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน  

โดยผู้บริหารและทีมงานของบริษัทฯ เป็นกลุ่มที่ทำธุรกิจนี้กับเจ้าของสิ่งพิมพ์มาตั้งแต่เริ่มต้น รวมทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการ

ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีปญหาเรื่องการไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากนี้ 

เจ้าของสิ่งพิมพ์ The Yomiuri Shimbun และ The Wall Street Journal Asia ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ ให้ดำเนินการพิมพ์และ 

จัดส่งหนังสือพิมพ์ต่างประเทศดังกล่าว ซึ่งได้มีการลงทุนในการสร้างฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าในระบบสารสนเทศ

ของบริษัทฯ และการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ  ให้มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในการดำเนินงาน  ดังนั้น โอกาสที่เจ้าของ 

สิ่งพิมพ์ดังกล่าวจะยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายกับกลุ่มบริษัทฯ จึงมีน้อย 

2.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถ

ในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยพึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีความเชี่ยวชาญและมี

ความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่งนับเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการผลิตและจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการ 

พึง่พิงความสมัพันธ์ระหวา่งผูบ้รหิารกบันกัเขยีนและสำนกัพมิพเ์จา้ของลิขสิทธิส่ิ์งพมิพท์ีม่ช่ืีอเสียงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

ตัวแทนจำหน่ายสิ่งพิมพ์ และคู่ค้าอื่นๆ ดังนั้น หากกลุ่มบริษัทฯ สูญเสียบุคลากรที่สำคัญเหล่านี้ไป อาจส่งผลกระทบต่อการ 

ดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้มีมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการกระจายอำนาจ 

และความรับผิดชอบให้ผู้บริหารในระดับรองๆ ลงมาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได ้ โดยอยู่ภายใต้โครงสร้างที่กระจายความ 

สำคัญ ความรับผิดชอบและภาระหน้าที ่ นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังจัดฝกอบรมพนักงานเป็นประจำเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใน 

การปฏิบัติงานให้สามารถทำงานทดแทนบุคลากรที่สำคัญในช่วงเวลาที่จำเป็นได้

2.6 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ 

ปจจุบัน สิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ มีการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายเป็นส่วนใหญ่ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะรับคืนส่ิงพิมพ์ 

ที่ไม่สามารถจำหน่ายได้จากตัวแทนจำหน่าย ซ่ึงอาจเป็นผลให้มีสิ่งพิมพ์เป็นสินค้าคงเหลือเป็นจำนวนมากได ้ สินค้าคงเหลือ 

ดังกล่าวมีโอกาสเสื่อมคุณภาพ เสียหาย และล้าสมัยเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่ม 

บริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ2553 กลุ่มบริษัทฯมีมูลค่าสินค้าคงเหลือสุทธิจำนวน 94.30 ล้านบาท 

และ 68.79 ล้านบาท(ตามลำดับ) หรือคิดเป็นร้อยละ 30.54 และ 24.42 ของมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ  
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อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้มีค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยในสัดส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 1 ปี 

ขึ้นไปและผลิตครบชุดแล้ว และของสินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไปแต่ยังผลิตไม่ครบชุด โดยมีการตั้งค่าเผื่อ 

ดังกล่าวทุกเดือน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยจำนวน 60.12 และ 67.20 

ล้านบาท (ตามลำดับ) นอกจากนั้น เพื่อลดปริมาณสินค้าคงเหลือ กลุ่มบริษัทฯ จะนำเอาหนังสือเก่าออกมาจำหน่ายเป็นระยะๆ  

โดยการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการขายในงานนิทรรศการต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับหนังสือการ์ตูนที่มีเล่ม 

ต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการนำเล่มท่ีออกใหม่จำหน่ายควบคู่ไปกับเล่มที่ได้เคยวางจำหน่ายไปแล้ว ซึ่งรวมถึงการนำ 

การ์ตูนที่มีการออกจำหน่ายครบทุกเล่มแล้วมาจัดจำหน่ายรวมเป็นชุดเพื่อกระตุ้นการจำหน่ายด้วย นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ทำ

การเพิ่มความระมัดระวังในการออกหนังสือใหม่ และปริมาณยอดพิมพ์เพื่อมิให้มีสินค้าคงเหลือมากขึ้น

2.7 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจสื่อใหม่ (New Media) 

ในการทำเนื้อหา (Content) ออกสู่สื่อใหม่ๆ ซึ่งมีอยู่หลายช่องทางด้วยกันในปจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 

Smartphone , E- Reader, Tablet หรืออุปกรณ์ชนิดอื่นๆ อาจมีการลักลอบ ทำซ้ำ หรือนำสื่อสาระไปใช้โดยผิดกฏหมายซึ่ง 

ทำให้เกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อการทำธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยหากมีการนำไปผลิต ขายหรือส่งต่อ เพื่อลดความเส่ียงจาก 

การลักลอบนี้ ทางกลุ่มฯ จะพิจารณาเลือกเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูง รวมถึงการเลือกเนื้อหาและเวลาที่เหมาะสมในการ 

ออกสินค้าไปยังสื่อใหม่ต่างๆ ความเสี่ยงอีกประการในการประกอบธุรกิจสื่อใหม่นี้คือด้านเทคโนโลยีที่มีการลงทุนค่อนข้างสูงและ 

มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว ทางกลุ่มฯบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยการมองหาพันธมิตรที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลย ี

และร่วมมือกันในการขยายช่องทางการจำหน่ายผ่านสื่อใหม่ไปพร้อมกัน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญจากทั้งสองฝายคือเทคโนโลยี

และสื่อสาระเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.8 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจสื่อทีวี 

การจัดทำช่องโทรทัศน์ดาวเทียมในรูปแบบ Free to Air ออกอากาศในระบบ C Band นั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการ 

ผลิตรายการ รายได้หลักจะมาจากการสนับสนุนช่องรายการในรูปแบบต่างๆ เช่น โฆษณา, ผู้สนับสนุนรายการหลักเป็นต้น 

และจะต้องใช้เวลาระยะหน่ึงเพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงเนื้อหาและติดตามช่องรวมถึงทางผู้สนับสนุนรายการได้เห็นแนวทางและ 

ศักยภาพของช่องที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทางบริษัทฯ จึงวางแนวทางของช่องโดยจะผลิตรายการบางส่วนตามความต้องการของ

ผู้สนับสนุนรายการ และตรงกับกลุ่มเปาหมาย เพื่อปองกันการทำรายการข้ึนมาแล้วไม่สามารถหาผู้สนับสนุนรายการได้ 

รวมทั้งจะหาผู้มาร่วมผลิตรายการ หรือเป็นการหาผู้สนใจมาเช่าเวลาไปผลิตรายการ รวมถึงการผลิตหรือจัดหารายการต่างๆ 

ใหม่ (Master) ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการผลิต

2.9 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจบริหารลิขสิทธิ์การ์ตูน

เนื่องจากจำนวนคู่แข่งที่มีจำนวนมาก บวกกับลิขสิทธิ์ที่มีช่ือเสียง และเป็นที่รู้จักในประเทศไทยได้ถูกจับจองจาก 

บริษัทฯ ต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนบริหารสิทธิ์นั้นในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดั้งนั้น ทางบริษัทฯ จึงต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับ 

ตัวการ์ตูนลิขสิทธิ์ใหม่ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่มีศักยภาพในแง่ของการเอามาพัฒนาเป็นสินค้าเมอร์แชนไดส์ รวมถึง 

ควรจะต้องมีการ์ตูนแอนนิเมชั่นที่มีเนื้อหาสนุก เหมาะกับรสนิยมของผู้บริโภคในประเทศไทย เพ่ือเสนอเป็นตัวแทนลิขสิทธ์ิ 

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาตัวการ์ตูนของเราที่โด่งดังมาจากหนังสือการ์ตูน เพื่อต่อยอดธุรกิจลิขสิทธิ์ในอนาคต  

โดยเริ่มจากการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น และพัฒนาอาร์ทเวิร์คสไตล์ไกด์สำหรับนำไปผลิตเป็นสินค้าประเภทต่างๆ
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ความเสี่ยงจากช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเมอร์แชนไดส์ลิขสิทธิ์ที่มีจำนวนจำกัด

ในปจจุบันช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์หลักๆ มีอยู่ 3 ช่องทางดังนี้

1. ห้างสรรพสินค้า ช่องทางนี้จะเป็นช่องทางที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าลิขสิทธิ์

ได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากรูปแบบ และพื้นที่การจัดวางสินค้า มีการแบ่งตามประเภทสินค้าอย่างชัดเจน รวมถึงอนุญาตให้คู่ค้า 

(ผู้ซื้อลิขสิทธิ์) ตกแต่งพื้นท่ีขายสินค้าด้วยสื่อส่งเสริมการขายต่างๆ อย่างสวยงาม แต่ช่องทางนี้ไม่ค่อยเป็นที่สนใจของคู่ค้า 

เพราะต้นทุนการขายที่สูง และข้อจำกัดอื่นๆ ที่ห้างฯเป็นผู้กำหนด  

2. ห้างค้าปลีก ช่องทางนี้เป็นช่องทางที่สร้างทั้งรายได้สูงให้กับคู่ค้า และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้า 

ลิขสิทธิ์ได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากมีจำนวนสาขามาก ทำให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ดี ยอดขายสูง และพื้นที่การจัดวางสินค้าเป็นสัดส่วน 

แยกตามหมวดหมู่ แต่มีสื่อส่งเสริมการขายที่เป็นรูปแบบตายตัวที่ถูกกำหนดจากทางห้างฯ ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลให้ห้างค้าปลีกมี 

อิทธิพลต่อผู้ซื้อลิขสิทธ์ิในการเลือกสินค้า (ท้ังท่ีมีลิขสิทธิ์และ ไม่มีลิขสิทธิ์) เข้าไปจัดจำหน่าย หากทางห้างมีความสนใจใน 

ลิขสิทธิ์ตัวใด ก็จะทำให้ง่ายในการตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์จากทางคู่ค้า ความแตกต่างระหว่างห้างสรรพสินค้า และห้างค้าปลีก ก็คือ 

คุณภาพสินค้า เพราะใช้กลยุทธการตลาดแบบแข่งขันทางด้านราคา เป็นผลให้คุณภาพสินค้าลดลงตามลำดับ 

3. ตลาดขายส่ง ช่องทางนี้ เป็นช่องทางที่สร้างรายได้สูงให้กับผู้ซื้อลิขสิทธิ์ เพราะไม่ค่อยมีข้อจำกัดใดๆ 

จากร้านค้า มีการซ้ือขายกันเป็นเงินสด และจะมีตัวแทนพ่อค้าคนกลางที่จะนำสินค้าเหล่านี้ไปขายในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ  

สัดส่วนการขายสินค้าผ่านทางช่องทางนี้จึงมีมากกว่าช่องอื่นๆ ข้างต้น ถึง 50% แต่ข้อเสียก็คือ ช่องทางนี้ไม่ช่วยส่งเสริมภาพ

ลักษณ์ของสินค้าลิขสิทธิ์ หรือตัวการ์ตูนเพราะเป็นไม่ได้เน้นการจัดวางสินค้า เน้นขายเป็นจำนวนมาก ราคาถูก 

3. ความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป   ปจจุบัน เนชั่นกรุปฯ ถือหุ้นร้อยละ 78.46 ของทุนชำระแล้ว  

จึงทำให้สามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำคัญในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงมติพิเศษที่กฎหมายหรือ 

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทำให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น 

ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได ้ นอกจากน้ี เนชั่นกรุปฯ ยังมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ โดยมีกรรมการตัวแทนจำนวน 4 ท่านจากทั้งหมด 9 ท่าน และคณะกรรมการบริหารจำนวน 

2 ท่านจากทั้งหมด 4 ท่านเป็นตัวแทนของเนชั่นกรุปฯ 

อย่างไรก็ตาม เพื่อถ่วงดุลการบริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นบุคคล 

ภายนอกจำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้บริหารและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย   

นอกจากนี้บริษัทฯ อยู่ในกระบวนการสรรหากรรมการอิสระทดแทนกรรรมการอิสระที่ลาออกไป

ป�¨¨ัยคÇามเสี่ยง
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปดสมุดทะเบียน 6 กุมภาพันธ 2555

ลำดับ กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ

 1 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จำกัด (มหาชน) 66,694,076 78.46%

 2 นายเชาวร์ โลห์สาพรพิพิธ 1,816,100 2.14%

 3 นางศิริวรรณ จึงธีรพาณิช 1,200,000 1.41%

 4 นางสาวสุทธาพัฒน์ อมรเรืองตระกูล 1,000,000 1.18%

 5 นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น 768,424 0.90%

 6 พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ 189,568 0.22%

 7 นางสุปรีดา ศรีศุภรพันธ์ 170,000 0.20%

 8 นางธนนณัฐฐ์ ติณณาวิมุตจิต 159,000 0.19%

 9 นายมงคล ชาญไพบูลย์รัตน์ 153,500 0.18%

 10 นายเอกวุฒิ เนื่องจำนงค์ 126,315 0.15%

  อื่นๆ 12,723,017 14.97%

  รวม 85,000,000 100.00%

หมายเหตุ

• กลุ่มผู้ถือหุ้นที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันและออกเสียงไปในทางเดียวกันได้แก่  

 บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป (NMG) และนายสุทธิชัย แซ่หยุ่น

 โดยนายสุทธิชัย แซ่หยุ่น เป็นประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ NMG

• ประเภทผู้ถือหุ้น

 ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น ร้อยละ

 สัญชาติไทย 1,013 84,859,173 99.83

 ผู้ถือหุ้นต่างชาติ 9 140,827 0.17

 รวมทั้งสิ้น 1,022 85,000,000 100.00
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 คณะกรรมการบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)  

เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าระบบและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทำให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการ 

ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความ  เชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน  

ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝาย ยกระดับการดำเนินงานอย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุ

เปาหมายที่สำคัญที่สุดของบริษัท ได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น   

 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

code of best practices ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่

ระบุไว้อย่างเคร่งครัด และจะติดตามปรับปรุงให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ สอดคล้องกับประโยชน์ และความคาดหวัง

ของผู้ถือหุ้นอยู่ตลอดเวลา และให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างดี 

 นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ใช้ปจจุบันเป็นนโยบายฉบับที่ 2 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

และประกาศใช้ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และกำหนดให้มีการทบทวนเนื้อหาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไป

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ 

ได้พิจารณาทบทวนนโยบายฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 โดยประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติโดย

เคร่งครัด 

การสื่อสารนâยบายการกÓกับ´ูแลกิ¨การ 
 คณะกรรมการตระหนักดีว่า การดำเนินการเร่ืองการกำกับดูแลกิจการน้ัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปา

หมายที่กำหนดไว้  ปจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงานคือพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม จึงได้ประกาศ

แจ้งพนักงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สื่อสารภายในองค์กร รวมถึงฝายบริหารได้ติดตามกำกับให้มีการดำเนินงาน 

ตามนโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มบริษัทได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนรับทราบด้วยและหากผู้ถือหุ้น

ประสงค์จะขอรับนโยบายดังกล่าวเป็นเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่ฝายเลขานุการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มขอรับเอกสารที่ส่ง

พร้อมรายงานประจำปี  ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  

¡ÒÃµÔ´µÒÁ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ  

 ในปี 2554 เป็นปีแรกที่บริษัทเริ่มเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด  ผลการประเมินการจัดการประชุมสามัญประจำปี 2554 อยู่ในระดับดีเยี่ยม และ

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยของบริษัท อยู่ในระดับดี (4 ดาว)  

 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี  2554  ของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่  

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น   

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน   

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย   

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส   

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
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1. สิทธิ¢องผู้¶ือหุ้น 

บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน 

และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้

ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด  

 บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ

และทันเวลา ได้ให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิที่กฎหมายกำหนด จึงจัดให้มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) 

ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแล ให้ข้อมูล ตอบคำถามต่างๆ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทไว้ที่เว็บไซต์ 

www.nine.co.th เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลสำคัญ

ล่าสุด จดหมายแจ้งข่าวสารถึงผู้ลงทุน นัดพบปะนักลงทุนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งตามกำหนดการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

จัดเตรียม  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบาย หรือตั้งคำถามใด ๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน    

การประชุมผู้¶ือหุ้น 

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

 ในปี 2554 บริษัทฯจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น ในวันที่  7 เมษายน 2554 ในการนี้บริษัทได้มอบให้บริษัท 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(แห่งประเทศไทย)จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 13 วัน และได้นำหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็ปไซด์ของบริษัท ทั้งภาษาไทย

และอังกฤษ  ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม  

 • ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท เคพีเอ็มจ ี  

ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ 

 • บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯและทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ถือหุ้นในสัดส่วน 1 หุ้นขึ้นไป และถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องการพิจารณา

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท ผ่านคณะกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่ วันที่ 24 

ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของ  

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 

 • บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้โดยเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  

ตั้งแต่วันที่ วันที่ 24 ธันวาคม  2553  ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2554 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการ

ประชุม 

 • ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รายงานผลการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 

บริษัท และสิทธิการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2554 
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 • สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ 

ของบริษัทหรือทางโทรสาร 0-2338-3938  ตั้งแต่วันที่ 7  มีนาคม 2554 ถึงวันที่  21 มีนาคม 2554  เพื่อให้คณะกรรมการ

และฝายบริหารได้รวบรวมและเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม

ล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด   

 • หนังสือเชิญประชุมมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม  ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ

เรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ  พร้อมรับทราบกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการ

ออกเสียงลงมติ  

 • ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำ

ทุกปี  โดยนำเสนอข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ที่

ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณา  

 • สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เสนอให้มอบอำนาจให ้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน   

ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษัทฯได้แนบหนังสือ 

มอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อมหนังสือ 

นัดเชิญประชุม 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 บริษัทได้เสนอ นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบอำนาจ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 39 ราย มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบ

อำนาจให้ออกเสียงแทน  

 • ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้ชี้แจงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตร    

ลงคะแนน ให้ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย กว้างขวาง 

พร้อมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการบริหาร บางท่าน ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกคำถาม และได้บันทึกสาระ

สำคัญของคำถาม คำตอบ และข้อสรุปเรื่องนั้นๆในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน   

 • บริษัทได้ใช้ระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและในการนับคะแนนเสียงในการ

ประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และได้บันทึก

วิธีลงคะแนน วิธีนับคะแนน มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในรายงานการประชุม

อย่างครบถ้วน 

 • บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงรวมทั้งข้อ   

ซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนด 14 วัน  

รวมถึงเผยแพร่วีดีทัศน์  ภาพ และเสียงของการประชุม และรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท  
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2. การป¯ิบัµิµ�อผู้¶ือหุ้นอย�างเท�าเทียมกัน 

คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำเพื่อให้สามารถสร้างความมั่นใจ

ว่าการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติมีความเท่าเทียมกันและยุติธรรม และให้

กระบวนการดูแลผู้ถือหุ้นไม่มีความยุ่งยากหรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จำเป็น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิท่ีจะเข้าร่วมในการตัดสินใจและได้รับทราบ 

ถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทสำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท 

 • ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมหรือ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และไม่ได้แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นอย่างกระทันหัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ  

 • ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู ่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และ

ไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ 

 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 1 หุ้นขึ้นไป สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำป ี 2554 รวมทั้ง

เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2553 – 4 กุมภาพันธ์  2554 โดยประกาศให้

ทราบโดยผ่านช่องทางของ ตลท.และบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส สอดคล้องกับแนว

ปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย อย่างไรก็ตามในป ี 2554 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 

 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กับ

กรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นทาง

เลือก ให้กับผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงได้ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือ

มอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ 

 • ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

อย่างเป็นสาระสำคัญ 

การปองกันการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทฯ กำหนดนโยบายการปองกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองในทางที่มิชอบ  

ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนี้ 

 1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  

 2. ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนประกาศงบการเงิน   
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การเปดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย     

 คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย

ของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 เพื่อความ

โปร่งใสและปองกันปญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลง

การถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือ 

รับโอนหลักทรัพย์ภายใน  3 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต.  อีกทั้งกำหนดให้ คณะกรรมการและผู้บริหาร

รายงานข้อมูลแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 ซึ่งบริษัทได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  2552 ดังนี้ 

 1. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเป็นประจำ 

ทุกปี และเลขานุการบริษัท เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของ  กรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง และดูแลให้ข้อมูลนั้น

เป็นปจจุบันเสมอ พร้อมสำหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท กับกรรมการ 

และหรือ ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายงานการเปลี่ยนแปลงทันที และส่งรายงานภายใน 7 วัน นับแต่มีการเปลี่ยนแปลง 

 3. ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

ภายใน  7 วัน ทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น 

 ในปี 2554 มีการรายงานทั้งสิ้น1ครั้ง และมิได้มีการทำรายการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท  

การรายงานการถือครองหลักทรัพย  

ในปี 2554 บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  

และให้รายงานเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมการได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนต่อที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555   

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ มีนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกำหนดการปฏิบัติในการทำรายการให้เป็นไปตามลักษณะ

การดำเนินการค้าปกติซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอก  ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ทั้ง  2 ฝายจะร่วม 

กันพิจารณาเพ่ือกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ

ความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคา 

 ในปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีเงื่อนไขตามราคา

ตลาด และสำหรับรายการระหว่างกันอ่ืนๆ ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการทำรายการจากคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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3. º·ºÒ·¢Í§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ 

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

นอกจากเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่เรื่องที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ควรทำต่อ

สังคมส่วนรวมด้วย  

 ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีกระบวน 

การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความ  

ยั่งยืนของกิจการ 

 ในระบบการกำกับดูแลกิจการ ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญมีหลายกลุ่มประกอบด้วย  พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน  

คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม ภาครัฐ ชุมชุนที่บริษัทตั้งอยู่ และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น คณะกรรมการมีนโยบายให้มี

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ 

และเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ คณะกรรมการจึงกำหนดเป็นจริยธรรมของ 

องค์กรในด้านต่างๆเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  2551 และได้พิจารณาทบทวนล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 (สามารถ

ค้นหารายละเอียดคู่มือจริยธรรมของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ที่ www.nine.co.th)   

1. จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  

 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตขององค์กรอย่าง 

ยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้  บริษัทมีหน่วย

งานลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อซักถาม ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป     

 บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปนผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะ

บริษัท) ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปนผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไข

การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปนผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงิน 12.75 

ล้านบาท โดยจ่ายเงินปนผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำป ี 2554 และมีกำหนดจ่ายเงินปนผลในวันที่ 22 

พฤษภาคม 2555  

2. จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและพนักงาน  

 • คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับรู้ถึงสิทธิ และมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียม 

และเป็นธรรม 

 • บริษัท ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด และเป็นปจจัยสำคัญที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึง

มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และสร้างบรรยากาศ

การทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งกรรมการ 
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ลูกจ้างเพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฏหมายกำหนด อีกทั้งเปิด

โอกาสและอำนวยความสะดวกให้ พนักงานสามารถจัดตั้ง “สหภาพแรงงานสื่อสารมวลชนไทย” ตามพรบ.แรงงานสัมพันธ ์

2518 ได้ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและ

ระหว่างลูกจ้างด้วยกัน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้แก่ กิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานทำบุญใส่บาตรร่วมกันเดือนละ

ครั้ง  กิจกรรมบรรยายธรรม  กิจกรรมชมรมต่าง ๆ  เช่นค่ายอาสา  

 ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงานนั้นบริษัทได้จัดส่งพนักงานไปฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่อย่าง 

ต่อเน่ืองเช่น จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการทำงานด้านการผลิตใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับกระบวนการในการผลิต 

ทั้งส่วนงานด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจด้านวิทยุโทรทัศน์ การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและการพัฒนาส่ือที่เกี่ยวข้องกับ 

Social Media และ New Media ทุกประเภท 

 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตถึง

ฝายบริหารได้หลายช่องทาง ได้แก่ ผ่านตัวแทนของพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการลูกจ้างตามที่กฏหมายกำหนด 

ซึ่งประชุมร่วมกับฝายบริหารเป็นประจำทุกเดือน แสดงความคิดเห็น หรือตั้งคำถามผ่าน intranet ภายในองค์กร หรือเสนอ

ความเห็นโดยตรงถึงผู้บริหารผ่านทาง e-mail ซึ่งพนักงานสามารถทราบได้จาก intranet ของบริษัท   

การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชนต่างๆ  

 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพของบุคคลากรในองค์กร 

ตลอดจนนโยบายการสืบทอดตำแหน่งงาน บริษัทจึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ เข้ามาศึกษาและเริ่มนำหลักการ

เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อีกทั้งตามมาตรฐานการบัญชีใหม ่

(IFRS) เรื่องค่าตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2554  บริษัทจึงได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญทางสถิติในการ

คำนวณผลตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ และได้บันทึกรับรู้รายการดังกล่าวในงบการเงินประจำปี 2554 แล้ว 

 เพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงานเมื่อต้องออกจากงานหรือเกษียณอายุจากการทำงาน บริษัทฯ ได้จัด

ให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ซึ่งเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะมาจากเงินที่พนักงานจ่ายสะสม เงินของบริษัทที่

จ่ายสมทบ และผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินดังกล่าว 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทได้กำหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจว่าจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพต่อปจเจกชน และ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และพนักงานจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะทางวาจา หรือการกระทำ

ต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างการและจิตใจ 

 ในปีที่ผ่านมา ไม่มีข้อพิพาทฟองร้องระหว่างบริษัทและพนักงาน  และได้รับความร่วมมือจากสหภาพแรงงาน ในการ

ช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร 

 



56

ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè´Õ

3. จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธกับลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้าและเจ้าหนี้ทางการค้า 

 บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาค และความซ่ือสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยพึง

ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน   

บริษัทจะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และ จะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม  รวมทั้งการสร้างพันธมิตรทางการค้า 

 นอกจากนี้บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงิน 

4. จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้ความสำคัญ

อย่างยิ่งในการเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะท่ีเป็นผู้ประกอบการ 

รายหนึ่งในประเทศไทย รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คนในสังคม 

 นอกจากนี้ใน ปี 2554 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ ถึงประธานกรรมการ 

หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการอิสระ ได้ทาง website:nine.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์มายังที่อยู่บริษัท ได้แก่ 

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1854 ถนนบางนา – ตราด แขวงบางนา เขต

บางนา กรุงเทพฯ 10260 

 เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการและดำเนินการส่งให้คณะกรรมการชุดย่อย

หรือกรรมการที่เก่ียวข้องและจะสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการทราบและพิจารณา

ต่อไป 

4. การเป�´เผย¢้อมูลและคÇามâปร�งãส 

 คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล

ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและเชื่อถือได้ 

 บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ์ ให้กรรมการ 

และผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำเนา 

ให้เลขานุการบริษัทเก็บรักษา เลขานุการบริษัทจะดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารรายงานข้อมูลปจจุบันของตนอย่างน้อย

ปีละครั้ง ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อรวบรวมส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ รายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อย ปี

ละครั้ง   

 บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและหรือข้อมูลภายในกลุ่มบริษัท จึงได้ออกนโยบาย “การใช ้

ข้อมูลภายในของบริษัท” กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที ่ และพนักงานของกลุ่มบริษัทต้องรักษาข้อมูลภายในกลุ่ม

บริษัทฯ เป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ห้าม ขาย ซื้อ โอน 

หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูล ภายในของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือการเข้าทำรายการ 
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ใดๆ โดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ ในทางที่อาจก่อให้เกิด 

ความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง หรือ ทางอ้อม  

ในรายงานประจำป 2554 บริษัทได้เปดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

 1. วิสัยทัศน์ พันธะกิจ และคุณค่าขององค์กร 

 2. รายชื่อกรรมการ พร้อมประวัติการทำงาน การศึกษา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ 

  ผู้บริหาร การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน การถือหุ้นในบริษัท  

 3. โครงสร้างผู้ถือหุ้น  

 4. ปจจัยความเสี่ยง  

 5. รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  

 6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย 

 7. ค่าตอบแทนกรรมการและ จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมกรรมการ 

 8. การทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและประวัติการอบรมของกรรมการ  

 9. การทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 10. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 11. ค่าตอบแทนการทำหน้าที่กรรมการ และการทำหน้าที่อื่นให้บริษัทและบริษัทย่อย  

 12. รายงานการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 13. รายการความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินที่มีเนื้อหาตามที่กำหนด  

  ซึ่งมีประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงนามรับรอง 

 14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผู้บริหาร  

 15. รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานบัญชี 

 16. งบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท 

 บริษัทได้เปดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ในเว็บไซด www.nine.co.th 

 1. บทบาทอำนาจหน้าที่ของกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการชุดย่อย และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 2. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 3. จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 4. นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท  

 5. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 6. งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี  

 7. รายงานประจำปี 

 8. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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 9. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 10. นโยบายการควบคุมภายใน  

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ 

 ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมและ  

เป็นธรรม ตอบคำถามเกี่ยวกับบริษัทและการดำเนินงานของบริษัท แก่นักลงทุนตามที่ส่งคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

หรือโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ  บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทโดยการพบปะ  

นักลงทุนในงาน Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ  จัดขึ้นเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2554 บริษัทเริ่มเข้า

กิจกรรมร่วมพบปะนักลงทุนจำนวน  2 ครั้ง  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2554 และ วันที่  2 กันยายน 2554 

ฝายเลขานุการบริษัท 

 บริษัทฯให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. และ กลต. และกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประธานกรรมการ  

ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัททุกท่าน เป็นไปตามกรอบ

ของบทบาทหน้าที่ตามที่กฏหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสาร

ประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง 

เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่นำเสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิด

ชอบโดยใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญูชน ที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทำในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้งมีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียน 

กรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วน

ได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วน 

5. คÇามรับผิ´ชอบ¢องค³ะกรรมการ 

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบ 

ต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝายจัดการ  

 คณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการ  

ผู้อำนวยการ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น  

โดยรวม รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและกำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามกฏหมายและอยู่บน

จริยธรรมทางธุรกิจที่คณะกรรมการกำหนด  

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เปนผู้บริหาร 

 ในปี 2554 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 

4 คน กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 2 คน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 4 คน บริษัทมี

คณะกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน  กรรมการอิสระจำนวน 3 คนนี้ 
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มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว  

และเป็นไปตามข้อกำหนดในป ี 2551 ของสำนักงาน กลต.  กรรมการอิสระจำนวน 1ใน 3 คน ดำรงตำแหน่งประธาน

กรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2  คน    

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร 

 ตามข้อบังคับของบริษัทกรรมการจำนวน 1 ใน3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทุกปี บริษัทสามารถแต่งตั้งกรรมการ 

ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้ โดยบริษัทมิได้มีข้อกำหนดเรื่องจำนวนวาระที่จะ

ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการไว้ตามข้อกำหนดของสำนักงาน กลต.  และมีนโยบายให้ กรรมการผู้อำนวย

การ ของบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการของบริษัทจะไม่เป็น

กรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งทางธุรกิจกับบริษัท และเปิดเผยรายชื่อ ประเภทธุรกิจ และตำแหน่งที่

กรรมการของบริษัทไปดำรงตำแหน่งไว้ในทะเบียนประวัติกรรมการ ในป ี 2554ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทท่านใด

ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน  5 บริษัท  

 บริษัทไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นยกเว้นบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม และให้รายงาน 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน 56-1  

 บริษัทได้แต่งตั้งนางนงนุช พุ่มผล เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่ปี 2551 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดใน 

พ.ร.บ. กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และทำหน้าที่สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ และข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ 

ของสำนักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงสรุปสาระสำคัญของกฏหมายที่เพิ่งตราขึ้นใหม่ ที่คณะกรรมการต้องทราบ

ในการทำหน้าที่กรรมการของบริษัท ให้คณะกรรมการรับทราบ เป็นผู้จัดเก็บรวบรวม ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และผู้

เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ แผน

ธุรกิจ งบประมาณการดำเนินงาน เปาหมายทางการเงินและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอ รวมทั้ง

ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้ อย่างสม่ำเสมอ  

คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยกล่ันกรองรายละเอียดโดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขต

ความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการไม่ดำรง

ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย และกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการชุดย่อย  

 เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ 

ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ มีความเข้าใจในวัฒนธรรม 

และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี คณะกรรมการจึงไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยข้ึนมาทำหน้าที่

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้งคณะจะร่วมกันเสนอชื่อ และพิจารณา

คุณสมบัติ ความเหมาะสมของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง และมอบให้ประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรเป็น

กรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงมั่นใจได้ในความโปร่งใส ปราศจากการครอบงำของฝายบริหาร  
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ปจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียวคือคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเกี่ยวกับ 

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน 

 บริษัทได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ ที่ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานของบริษัทประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หากมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวคณะกรรมการจะดูแลให้การทำรายการนั้นมีความ

โปร่งใส เที่ยงธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานที่มีส่วนได้เสีย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาด

หลักทรัพย์ฯอย่างเคร่งครัด  สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในปี 2554 ได้เสนอให้ที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียด

ของรายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ (56-1) แล้ว 

การประชุมคณะกรรมการ 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและมีการประชุมพิเศษ

เพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ  

ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมตามวาระที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันของประธานกรรมการและกรรมการ     

ผู้อำนวยการ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วัน 

เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดต้องการเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระ

การประชุมหรือประสงค์ให้ฝายบริหารรายงานความคืบหน้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่

ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท  

 โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 2-3 ช่ัวโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่าน

สามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อปองกันข้อมูลทางการเงินของบริษัท 

รั่วไหลโดยไม่มีเจตนา จึงให้ฝายบริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในการประชุมเดือนใดที่ไม่มีการประชุมก็ไม่ต้องรายงาน 

กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการพบปะหรือติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาต่างๆในการ

บริหารโดยไม่มีฝายบริหารร่วมด้วยกันเป็นประจำ หากมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตห่วงใย ก็จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนั้นต่อ

ฝายบริหารเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  

 ในปี 2554  มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน  4 ครั้ง และบริษัทได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็น

ลายลักษณ์อักษรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลท่ีเป็นสาระสำคัญอย่างครบถ้วน จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะ

กรรมการบริษัท พร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้  
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท แต่ละคนในป 2554 สรุปได้ดังนี้   

 

 กรรมการ  ตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด 

   2554 2553 

1.  นายธนะชัย สันติชัยกูล ประธานกรรมการ 4/4 5/5 

2.  นายสาคร สุขศรีวงศ์**  กรรมการ 4/4 5/5 

3.  นางเกษรี กาญจนะวณิชย์ กรรมการ 4/4 5/5 

4.  นางสาวนันทพร วงษ์เชษฐา กรรมการ 4/4 5/5 

5.  นางสาวมัธยา  โอสถานนท์* กรรมการ 4/4 - 

6.  นายพนา  จันทรวิโรจน์ กรรมการ 4/4 2/4 

7.  นายธงชัย  บุญศฤงคารนนท์* กรรมการ 2/4 - 

8.  นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร  กรรมการ 4/4 5/5 

9.  นายกรีธา มติธนวิรุฬห์  กรรมการ 4/4 5/5 

10.  นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร กรรมการ 4/4 5/5 

 *ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2554 มีมติแต่งตั้ง นายธงชัย บุญศฤงคารนนท์ และ นางสาวมัธยา โอสถานนท์ 

เป็นกรรมการแทน นางสาวรัชดาภรณ์ อารักษ์รัฐ และ นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่   

4/2554 มีมติแต่งตั้ง นายเสริมสินสมะลาภา เข้าดำรงตำแหน่งแทน นายธงชัย บุญศฤงคารนท์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ 

 **นายสาคร  สุขศรีวงศ์  ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์  2555 

 

 ในปี 2553 และ ปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และ 4 ครั้ง ตามลำดับ โดยกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 กรรมการ ตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งทั้งหมด 

   2554 2553 

1.  นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4 

2.  นายกรีธา มติธนวิรุฬห์  กรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4 

3.  นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร  กรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองทั้งคณะเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2554 ได้

ทำการประเมินผลในช่วงเดือนธันวาคม โดยใช้แบบการประเมินแบบใหม่ตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมรับทราบ 

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555  เพื่อเป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  

ค่าตอบแทนกรรมการ    

 บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม 

สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้

รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ

หมายเพิ่มขึ้น  

 สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการดำเนินงานของกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลัก

การและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน 

คณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการผู้อำนวยการ และมอบหมายให้ประธานกรรมการแจ้งหลักเกณฑ์

และผลการประเมินต่อกรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร 

ระดับสูงตามที่กรรมการผู้อำนวยการ เสนอ คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนที่

เหมาะสมให้แก่กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง 
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 จำนวนค่าตอบแทนในปี 2553 และ 2554 ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้  

 กรรมการ / ตำแหน่ง ค่าตอบแทนปี 2554 ค่าตอบแทนปี 2553 

   ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม อื่นๆ รวม ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม อื่นๆ รวม 

ประธานกรรมการตรวจสอบ: 

 - นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร 400,000.- - - 400,000.- 400,000.- - - 400,000.- 

กรรมการตรวจสอบ: 

 - นายกรีธา มติธนวิรุฬห์ 300,000.- - - 300,000.- 300,000.- - - 300,000.- 

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

กรรมการอิสระ :  

 - นายสาคร สุขศรีวงศ์ 200,000.- - - 200,000.- 200,000 - - 200,000.-  

 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร :  

 - นางเกษรี กาญจนะวณิชย์ 200,000.- - - 200,000.-  ไม่ได้รับ - - ไม่ได้รับ 

 - นางสาวนันทพร วงษ์เชษฐา 200,000.- - - 200,000.- ค่าตอบแทน   ค่าตอบแทน 

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร: 

 - นายธนะชัย สันติชัยกูล 400,000.-  - - 400,000.- 

 - นายธงชัย บุญศฤงคารนนท์ 200,000.-  - - 200,000.- - - - - 

 - นายพนา  จันทรวิโรจน์ 200,000.-  - -  200,000.- - - - - 

 - นางสาวมัธยา โอสถานนท์ 200,000.-  - - 200,000.- - - - - 

 - นายเสริมสิน  สมะลาภา  -  - -  -  - - - - 

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

 

หมายเหตุ : นายธงชัย บุญศฤงคารนนท ลาออกจากการเปนกรรมการ เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน  2554  โดยมติที่ประชุม 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่  4/2554  แต่งตั้งนายเสริมสิน  สมะลาภา เข้าดำรงตำแหน่งแทนตามวาระที่เหลืออยู่ 
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 กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศน์ เบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ 

ประวัติและความเป็นมาของบริษัท ที่ตั้งสำนักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับคำชี้แจงจากกรรมการผู้อำนวยการ

และเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน พร้อมเอกสาร

ประกอบ 

 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ได้ให้ความสำคัญต่อการเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (รายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน) 

 บริษัทมีนโยบายให้ความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

เลขานุการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการฝกอบรมและสัมมนากับสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย และหน่วยงานอื่นๆ เช่น สัมมนาเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ และ พระราชบัญญัติกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เป็นต้น 

 

แผนการสืบทอ´งาน 

 คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจาก พนักงานผู้ปฏิบัติงาน  ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

ของบริษัท  ขึ้นอยู่กับการสร้างบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อส่งต่อภารกิจ  บริษัท ได้รับผู้บริหารระดับสูงเข้ามาช่วยเสริม

ทีม และแบ่งความรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานให้ชัดเจน  เพื่อเป็นการกระจายการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ให้

กับผู้บริหารระดับรอง  ซึ่งเป็นแผนรองรับการสืบทอดงานของบริษัท 
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะของผู้ผลิต

และจำหน่ายสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษาและบันเทิงหลายประเภท โดยได้รับลิขสิทธิ์จากนักเขียนและสำนักพิมพ์

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข้อมูลข่าวสารของคนไทยโดยเฉพาะเด็กและ

เยาวชน จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 

โดยในปี 2554 บริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคม ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านทางโครงการต่างๆ ดังนี้  

âครงการ �อ�านµามอÓเÀอ (ã¨) ประสานพลังรักãนครอบครัÇ� 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญพื้นฐานของการเรียนรู้

ให้กับสังคมไทยควบคู่กับการส่งเสริมกิจกรรมสำหรับครอบครัว ผ่านการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และประชาชน ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการมอบหนังสือที่ดีมีคุณภาพให้กับห้องสมุดประจำอำเภอทั่วประเทศและ

โรงเรียนทั่วประเทศ

ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2553 โดยในปี 2554 มีผู้สนับสนุนโครงการ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) 

จำกัด บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุปเอ็ม จำกัด บริษัท โคล่า เรอัล เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท 

บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเซียซอฟต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย บริษัท วาตาชิ เอ็นจิเนียริ่ง 

จำกัดเป็นต้น

กิ¨กรรมเพื่อสังคม 2554
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กิ¨กรรมเพื่อสังคม 2554

âครงการ �มอบหนังสือ มอบป�ญญา ครัéงที่ 2� 
บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด ได้มอบสื่อการศึกษาและหนังสือสาระความรู้ ภายใต้โครงการ 

“มอบหนังสือ มอบปญญา ครั้งที่ 2” ให้แก่โรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน พลังใจ พลังคน รวมทั้งสิ้น 84 โรงเรียน โดยมี บริษัท 

เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดหาสื่อการศึกษาและหนังสือสาระความรู้ดังกล่าว

âครงการ �Canimals Care & Share Animals�
เป็นโครงการหาผู้บริจาคเพื่อมอบอาหารสุนัขและอาหารแมวให้กับศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยง โดยการกด post ข้อความ ที่ 

Facebook Canimals ทุกๆ 1 ข้อความ จะบริจาคอาหารสุนัขหรืออาหารแมวจาก บจก. โรยัลคานิน (ประเทศไทย) จำนวน 

100 กรัม ซึ่งโครงการได้มอบเงินพร้อมอาหารสุนัข ให้แก่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
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กิ¨กรรมเพื่อสังคม 2554

âครงการ �¿��นคÇามรู้...สู�ชุมชน�
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ในการให้ความช่วยเหลือและกอบกู้กำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภั

ยผ่านโครงการ “ฟนความรู้...สู่ชุมชน” โดยการมอบหนังสือให้แก่

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และให้แก่ศูนย์พักพิงช่ัวคราว 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อนำไปใช้ใน

กิจกรรมกับผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิง

¨ั´คอนเสิร์µ �เµิมนéÓã¨ ãส�หนังสือ� 
ร่วมใจช่วยเหลือนักเขียนผู้ประสบอุทกภัย NBC และบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 

จำกัด (มหาชน) : NINE ได้ร่วมจัดงานคอนเสิร์ตกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย แมงโก้ทีวี กรุงเทพธุรกิจจุดประกาย 

นสพ. คมชัดลึก และ “เติมน้ำใจ ใส่หนังสือ” เพื่อช่วยเหลือนักเขียนผู้ประสบอุทกภัย ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554 เวลา 

15.00-18.00 น. ที่ลานพาร์คพารากอน

ในงานนี้ได้เชิญสุดยอดนักเขียนของเมืองไทย คุณสุชาติ สวัสดิ์ศรี  คุณเจนพบ จบกระบวนวรรณ  คุณศักด์ศิริ 

มีสมสืบ ในฐานะตัวแทนจากเพื่อนนักเขียน 300  ชีวิต ที่ต้องประสบกับภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ พร้อมเหล่าดาราศิลปินรุ่นเล็ก 

รุ่นใหญ่มากมาย ขึ้นเวทีร่วมขับกล่อมบทเพลง อาทิ ตุ้ย เกียรติกมล, เตา AF8,  เอิร์น เดอะสตาร์, เดอะ จั๊กส์, หงา คาราวาน, 

ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์, ไข่ มาลีฮวนน่า ฯลฯ พร้อมร่วมสร้างสีสรรด้วยเซเลบริตรี้ กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ, ครูลิลลี่, พิซซ่า-

ทฤษฎี ณ พัทลุง

และนอกจากนี้ ยังมีบูธจำหน่ายหนังสือ ภาพถ่าย ของที่ระลึก ฯลฯ โดยรายได้ทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่าย  

นำสมทบทุนให้กับสมาคมนักเขียน  เพื่อช่วยเหลือนักเขียนที่ประสบอุทกภัยต่อไป
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สำนักพิมพเนชั่นบุคส     :  4 รางวัล

4.1 รางวัล Bronze Prize ประเภทหนังสือทั่วไป
   จากหนังสือ “ฮวงจุ้ยภายนอกบ้าน” (Feng Shui for Home Buyers : Exterior) 
   เขียนโดย โจอี ยับ  แปลโดย อำนวยชัย  ปฎิพัทธ์เผ่าพงศ์
   จากการประกวดหนังสือของสมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งกลุ่มประเทศเอเซียแปซิฟิค
   (Asia Pacifi c Publishers Association : APPA Book Awards 2011) 

4.2 รางวัล Winner ประเภทหนังสือทั่วไป
   จากหนังสือ “อ่านคนได้ ใช้คนเป็น” (Mian Xiang Discover Face Reading) 
   เขียนโดย โจอี ยับ  แปลโดย อำนวยชัย  ปฎิพัทธ์เผ่าพงศ์
   จากการประกวดหนังสือของสมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งกลุ่มประเทศเอเซียแปซิฟิค 
   (ASEAN Book Publishers Association : ABPA Book Awards 2011)

4.3 รางวัล Merit Award ประเภทหนังสือทั่วไป
   จากหนังสือ “ฮวงจุ้ยภายนอกบ้าน” (Feng Shui for Home Buyers : Exterior) 
   เขียนโดย โจอี ยับ  แปลโดย อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์ 
   จากการประกวดหนังสือของสมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2553
   (ASEAN Book Publishers Association ABPA Book Awards 2010)

4.4 รางวัล Merit Award ประเภทหนังสือทั่วไป
                  จากหนังสือ “ฮวงจุ้ยภายในบ้าน” (Feng Shui for Home Buyers : Interior) 
                  เขียนโดย โจอี ยับ  แปลโดย อำนวยชัย  ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
                จากการประกวดหนังสือของสมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2553

   (ASEAN Book Publishers Association ABPA Book Awards 2010) 

รางÇัลที่บริษัทä´้รับ
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เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย 

กรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร  

และ นายกรีธา มติธนวิรุฬห์ เป็นกรรมการตรวจสอบ  

ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันรวม 4 ครั้ง แต่ละคร้ังใช้เวลาประชุม 2 – 3 ชั่วโมง  

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมดังกล่าวกรรมการทั้ง 3 ท่าน 

ได้ร่วมประชุมพร้อมกันครบทุกครั้ง มีวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้บริหาร 

ระดับสูงในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้

 

• การจัดทำงบการเงิน คณะกรรมการได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2554 

ร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ 

ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ นอกจากนี้ 

ได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติ ในรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 

สำนักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด  

• การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำป ี 2554 ตามปจจัยความเสี่ยงที่คาดว่า 

จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และการปรับแผนงานการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถาน

การณ์ มีการติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ ในประเด็นที่มีนัยสำคัญกับฝายบริหารอย่างต่อเนื่อง   

ซึ่งในปี 2554  ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำคัญ

• การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับเลขานุการบริษัท มี 

ความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อย่างถูกต้อง
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• ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 นายวิเชียร ธรรมตระกูล 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 3183 เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมมีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญช ี

มาเป็นเวลายาวนาน สำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้ 

แต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 3183 หรือนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่

3378 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 โดยนายวิเชียร ธรรมตระกูล เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัท 

บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เป็นปีที่  5

• รายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ บริษัทในกลุ่ม ซึ่งอาจ

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยพิจารณาถึงความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้าน 

ราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถ 

เปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก (หากทำได้) และให้มีการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นรายการทางการค้าจริงอันเป็นธุรกิจตามปกติทั่วไป และเป็นรายการสนับสนุนการ 

ดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีความโปร่งใส ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

จากการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทให้ความ 

สำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่งใส สุจริตและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความ 

เชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝาย มีผลให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงพอ  

ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ รายการท่ีเกี่ยวโยงกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นเป็นรายการจริง 

ทางการคา้ อนัเปน็ธรุกจิโดยปกตทิัว่ไปเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผล ไมพ่บรายการผดิปกตทิีเ่ปน็สาระสำคญั การปฏบิตัติามกฎหมาย 

และระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยถูกต้อง สำหรับงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ไม่มีเหตุการณ์แสดงถึง

ปญหาหรือรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยสำคัญ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไป และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

(นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินประจำป 2554
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จำกัด (มหาชน)

 คณะกรรมการบรษัิทฯ ตระหนักถงึหน้าท่ีและความรับผดิชอบในฐานะกรรมการของบริษทัจดทะเบยีนฯ ในการกำกบัดแูล 
ให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดทำขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โปร่งใส เปิดเผยอย่างเพียงพอที่
จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ปองกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ รายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจทำให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที ่
รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล  
ประโยชน์สูงสุด การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ความรอบคอบระมัดระวังในการจัดทำงบการเงินและ 
งบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการควบคุมร่วมกัน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน 
ประจำปีของบริษัทฯ

 ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน  
และการดำเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ ให้มีความโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้ ง ให้มีความเพียงพอของระบบบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลของบริษัทฯ ที่ เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการกำกับ 
ตลาดทุน  คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความเห็นเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และรายงานประจำปีของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวม อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ สามารถ 
ให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท บริษัทย่อยและกิจการควบคุม 
ร่วมกัน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซ่ึงผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงความเห็นว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน  
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดย
ทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ และปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นางเกษรี กาญจนะวณิชย์

กรรมการผู้อำนวยการ

นายธนะชัย สันติชัยกูล

ประธานกรรมการบริษัท
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สรุป°านะทางการเงินรÇม¢องบริษัท

งบการเงินรวมของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)  

และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีกำไรก่อนภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงิน 

จำนวน 26.41 ล้านบาท หากรวมภาษีเงินได้ และต้นทุนทางการเงิน 8.93 ล้านบาท ผลประกอบการสำหรับปี 2554 จะ

แสดงเป็นกำไร 17.48 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีผลกำไร 20.72 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงาน

ของกลุ่มบริษัทมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้ 

รายได้จากการขายและบริการสำหรับป ี 2554 เพิ่มข้ึนร้อยละ 2 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553  

เหตุผลหลักมาจาก  

- รายได้จากการจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ลดลงร้อยละ 3 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการการจำหน่ายการ์ตูน  

ลดลงร้อยละ 7 ในขณะที่รายได้จากการการจำหน่ายหนังสือเด็กและสื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 นอกจากนี้

รายได้จากการจำหน่ายหนังสือเล่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และรายได้จากการจำหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 6 

- รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้นในส่วนของโฆษณาและการรับจ้างพิมพ์

หนังสือเล่ม 

 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 เหตุผลหลักมาจาก  

- ต้นทุนขายลดลงร้อยละ 1  สอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากการจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์  

- ต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12  สอดคล้องกับรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้น 

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้

สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจ 

 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากได้เกิดวิกฤติน้ำท่วมคร้ังใหญ่ของประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและ  

ปริมณฑลในปลายไตรมาส 3 ต่อเน่ืองถึงไตรมาส 4 จึงส่งผลให้รายได้จากการจำหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์ลดลง ในขณะที่มี  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่ จึงเป็นเหตุให้ผลประกอบการสำหรับปี 2554 แสดงผลกำไรลดลงจากปีก่อน 

 

กล่าวโดยสรุป ผลการดำเนินงานสำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้    

และต้นทุนทางการเงินจำนวน 26.41 ล้านบาท หากรวมภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงิน 8.93 ล้านบาท ผลประกอบการ

สำหรับปี 2554 จะแสดงผลกำไร 17.48 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีผลกำไร 20.72 ล้านบาท  
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��� ��!�	�ก�����	

" #�	�$� 31 '�	#�(� 2554 ��� 2553

 �	���,�� �������� 2554 2553 2554 2553

��������	
�������

����	
�����ก���������������	
 6 29,446,389 51,660,982 26,456,273       44,937,670       

��ก��� ก��!"� 7 103,097,700 91,084,950 48,259,278       32,660,124       

���#
"!"���$� 9,748,928 11,214,896 6,685,714         9,554,835         

��ก��� %&'�ก�(ก����'�ก�'�)*"%�ก$� 5 16,165,869        12,756,346      27,452,791       21,606,915       

����+�"ก�"�&,��	$ ��ก�ก�(ก����'�ก�'�)*"%�ก$� 5 - - 3,000,000         -

	��!"�!����&%  8 94,304,540        68,787,886      32,347,746       18,928,320       

	����$.�/�,0��)���%&'� 9 9,276,205 9,381,804 3,330,907         6,698,769         

�#� �	���,����-	�#$�	 262,039,631 244,886,864 147,532,709 134,386,633

��������	���
�������

�������0�+����1$���%� 10 - - 26,363,652 26,363,652

�������0�+�ก�(ก����'!)�!0,��),ก$� 11 - - 25,046,060 25,046,060

%02ก�3/ 12 4,541,033 5,134,723 1,571,069 1,690,984

	����$.�/#,�,�4$)4� 13 38,981,370 27,228,227 11,336,954 8,748,600

����5�ก��',�*"%(6�ก$
+�ก��+7" 14, 15 2,500,000          3,773,486 - -

	����$.�/#,��,0��)���%&'� 706,246             629,627           292,912            292,912            

�#� �	���,��4����-	�#$�	 46,728,649 36,766,063 64,610,647 62,142,208

�#� �	���,�� 308,768,280 281,652,927 212,143,356 196,528,841

��ก�����	�5,��ก��ก����ก�����	�#�

(���)
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�	$6 �	��� �#	7��8�9:;��-9	 �������� 2554 2553 2554 2553


������
�������

�������ก�ก���$:7�;��!�� 15 3,103,985          4,731,720        - -

�("���� ก��!"� 16 86,136,840        76,184,041      47,084,083 49,141,175

�("���� %&'�ก�(ก����'�ก�'�)*"%�ก$� 5 5,745,506          6,436,310        4,984,425 4,627,311

����ก�"�&,����)(�ก	<��$�ก��������'<9�ก6���


   76��=��+���9'�2> 15 5,016,553          7,276,496        - -

!��+7"(���!"��(��� 5 26,285,864        23,303,762      9,211,143 6,673,778

=�1�����#
"!"��(��� 5,641,467          5,974,883        3,640,456 3,318,404

��� 	���,0��)���%&'� 17 14,228,544        13,655,679      6,409,985 8,265,365

�#��	$6 �	��-	�#$�	 146,158,759 137,562,891 71,330,092 72,026,033


���������
�������

=��?�ก.$�?�2�@�7�/.�$ก��� 18 6,014,341          - 4,542,267         -

����ก�"�&,����)(�ก	<��$�ก������ 15 4,610,680          - - -

�#��	$6 �	 156,783,780 137,562,891 75,872,359 72,026,033

�������������
���

�0���&%��0"� 1, 19

   �0�(
������ 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000

   �0���'%%ก��76����") 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000

	�)��ก��,��!���0"� 1, 19 18,352,106 18,352,106 18,352,106 18,352,106

ก6�#�		,

   ($
	����")

      �0�	6��%�4�,กA�,�� 20 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000

   �$�#,�#
"($
	�� 40,131,721 32,237,313 24,418,891 12,650,702

�#� �#	7��������<�=� 151,983,827 144,089,419 136,270,997 124,502,808

	�)�#
"�	����'#,�,�%6���(!)�!0, 673 617 - -

�#� �#	7��8�9:;��-9	 151,984,500 144,090,036 136,270,997 124,502,808

�#��	$6 �	��� �#	7��8�9:;��-9	 308,768,280 281,652,927 212,143,356 196,528,841

��ก�����	�#� ��ก�����	�5,��ก��ก��

(���)
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 ����������>? �6	 -�#�	�$� 31 '�	#�(� 2554 ��� 2553

�������� 2554 2553 2554 2553

������ 5

���#
"(�กก��*��	��!"� 190,452,440      196,166,630    65,076,590 62,803,801

���#
"(�กก��+�"���ก�� 98,125,250        87,710,369      88,612,437 85,270,515

���#
"(�กก�����0� 22 2,411,495          1,280,282        940,686            98,011              

���#
"%&'� 23 5,699,628          4,587,670        6,044,006         6,196,375         

�#����4�9 296,688,813      289,744,951    160,673,719 154,368,702

���� �!��� 

4"��0�*��	��!"���4"��0�ก��+�"���ก�� 5 200,966,596      194,986,666    95,101,954 93,406,617

!��+7"(���+�ก��*�� 5, 24 15,280,571        12,260,078      8,493,914 5,655,777

!��+7"(���+�ก�������� 5, 25 45,305,584        41,828,947      25,922,718 23,641,182

!��4%����?�"������ 26 8,724,222          9,777,469        3,358,378 5,396,116

4"��0����ก������ 1,683,338          1,243,493        488,903            393,330            

�#�(��<
9���� 271,960,311 260,096,653 133,365,867 128,493,022

ก��4�ก��	@��$���	4�9 24,728,502        29,648,298      27,307,852       25,875,680       

!��+7"(���=�1�����#
" 28 (7,248,861)        (8,931,705)       (7,248,861)        (7,189,588)        

ก��4� ������>? 17,479,641 20,716,593 20,058,991 18,686,092

ก��4�7���-	����� ����;�	      -      -      -      -

ก��4�7���-	����� ����#� ������>? 17,479,641 20,716,593 20,058,991 18,686,092

ก������>B	ก��4�

   	�)���'�28�*%����1$�+�:� 17,479,585 20,716,542 20,058,991 18,686,092

   	�)���'�28�*%�	�)�#
"�	����'#,�,�%6���(!)�!0, 56                      51                         -      -

ก��4� ������>? 17,479,641 20,716,593 20,058,991 18,686,092
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�������� 2554 2553 2554 2553

ก������>B	ก��4�7���-	����� ����#�

   	�)���'�28�*%����1$�+�:� 17,479,585 20,716,542 20,058,991 18,686,092

   	�)���'�28�*%�	�)�#
"�	����'#,�,�%6���(!)�!0, 56 51 - -

ก��4�7���-	����� ����#� ������>? 17,479,641 20,716,593 20,058,991 18,686,092

ก��4����-9	7�6	,;6	!�	 29 0.21 0.29 0.24 0.26

��ก�����	�#� ��ก�����	�5,��ก��ก��
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 ����������!* �+	 )�#�	�"� 31 .�	#�/� 2554 ��� 2553

�������

�	�
����	�� ���������� �������
��� ���

�����ก��� ����
ก�� �	������� ������	�� �������������� �������

��������  �������� ���!��	�����"# $��ก%��� �"��������"���� ���&��'"� !�&!	� ������	��

���/����(� 3 #�	�"� 1 �ก��/� 2553 70,000,000 - 8,500,000 34,720,771 113,220,771 566 113,221,337 

���ก��ก��%�&'(��)&	�"���	�9ก:�����$&� �#	$��%�&'(��)&	

   ���������	
������ก�������������ก�������������������������

   
*���	�����"# 1, 19 15,000,000 - - - 15,000,000   - 15,000,000 

   ����
ก�����!��	�����"# 1, 19 - 18,352,106    - - 18,352,106   - 18,352,106 

   
���34���5�������	�����&��'"� 30 - - - (23,200,000) (23,200,000) - (23,200,000)

15,000,000   18,352,106    - (23,200,000)  10,152,106   - 10,152,106    

ก��������	�
&8�
��8�����"&39 - - - 20,716,542 20,716,542 51 20,716,593 
���/����(� 3 #�	�"� 31 .�	#�/� 2553 85,000,000 18,352,106 8,500,000 32,237,313 144,089,419 617 144,090,036 
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 ����������!* �+	 )�#�	�"� 31 .�	#�/� 2554 ��� 2553

�������

�	�
����	�� ���������� �������
��� ���

�����ก��� ����
ก�� �	������� ������	�� �������������� �������

��������  �������� ���!��	�����"# $��ก%��� �"��������"���� ���&��'"� !�&!	� ������	��

���/����(� 3 #�	�"� 1 �ก��/� 2554

   ���"������	<	!*ก��	 85,000,000 18,352,106 8,500,000 32,237,313 144,089,419 617 144,090,036

��ก���&��กก��
3������3���@�&��ก��&"# � 3 - - - (5,335,177)    (5,335,177)    - (5,335,177)    

���/����(� 3 #�	�"� 1 �ก��/� 2554 !���!�)�<��� 85,000,000 18,352,106 8,500,000 26,902,136 138,754,242 617 138,754,859

���ก��ก��%�&'(��)&	�"���	�9ก:�����$&� �#	$��%�&'(��)&	

   ���������	
������ก�������������ก�������������������������

   
���34���5�������	�����&��'"� 30 - - - (4,250,000) (4,250,000) - (4,250,000)

   � ���������	
������ก�������������ก������������������������� - - - (4,250,000)    (4,250,000)    - (4,250,000)    

ก��������	�
&8�
��8�����"&39 - - - 17,479,585 17,479,585 56 17,479,641
���/����(� 3 #�	�"� 31 .�	#�/� 2554 85,000,000 18,352,106 8,500,000 40,131,721 151,983,827 673 151,984,500

��ก�����	�#� 

ก��������

(���)

  ���
$	3��ก�&�&ก��
���
3=������>������&ก��
�����?
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������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) �������������

��� ��ก���!�"��	�!�� �#	$��%�&'(��)&	

 ����������!* �+	 )�#�	�"� 31 .�	#�/� 2554 ��� 2553

����������	� �
��
����

�����ก��� �
��ก�� ��������� �������	 ��	�����	�

��������  ������	
 ���!���	�����" #��ก$���� %����� ���&��'��

���/����(� 3 #�	�"� 1 �ก��/� 2553 70,000,000      - 8,500,000 17,164,610 95,664,610 

���ก��ก��%�&'(��)&	�"���	�:ก;�����$&� �#	$��%�&'(��)&	

   ���������	
������ก�������������ก�������������������������

   �*�����	�����" 1, 19 15,000,000      -      -      - 15,000,000 

   �
��ก�����!���	�����" 1, 19      - 18,352,106      -      - 18,352,106 

   ����34���5�	��	�����	����&��'�� 30      -      -      - (23,200,000) (23,200,000)

   � ���������	
������ก�������������ก������������������������� 15,000,000       18,352,106            - (23,200,000)      10,152,106       

ก�����������&8����8%������&39      -      -      - 18,686,092 18,686,092 
���/����(� 3 #�	�"� 31 .�	#�/� 2553 85,000,000 18,352,106 8,500,000 12,650,702 124,502,808 

ก��������

��ก�����	�<=��ก��ก�� 

(���)

  ������#�3��ก�&�&ก�������3;��
���<������&ก��������=
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������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) �������������

��� ��ก���!�"��	�!�� �#	$��%�&'(��)&	

 ����������!* �+	 )�#�	�"� 31 .�	#�/� 2554 ��� 2553

����������	� �
��
����

�����ก��� �
��ก�� ��������� �������	 ��	�����	�

��������  ������	
 ���!���	�����" #��ก$���� %����� ���&��'��

���/����(� 3 #�	�"� 1 �ก��/� 2554 

   ���"������	>	!*ก��	 85,000,000 18,352,106 8,500,000 12,650,702 124,502,808

��ก���&%�กก���3������3���>�&��ก��&�" � 3     -     -     - (4,040,802) (4,040,802)

���/����(� 3 #�	�"� 1 �ก��/� 2554 !���!�)�>��� 85,000,000 18,352,106 8,500,000 8,609,900 120,462,006

���ก��ก��%�&'(��)&	�"���	�:ก;�����$&� �#	$��%�&'(��)&	

   ���������	
������ก�������������ก�������������������������

   ����34���5�	��	�����	����&��'�� 30     -     -     - (4,250,000) (4,250,000)

   � ���������	
������ก�������������ก�������������������������     -     -     - (4,250,000) (4,250,000)

ก�����������&8����8%������&39     -     -     - 20,058,991 20,058,991
���/����(� 3 #�	�"� 31 .�	#�/� 2554 85,000,000 18,352,106 8,500,000 24,418,891 136,270,997

ก��������

(���)

��ก�����	�<=��ก��ก�� 

  ������#�3��ก�&�&ก�������3;��
���<������&ก��������=
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������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) �������������
��ก��� ���	 �
 ����������>? �6	 -�#�	�$� 31 '�	#�(� 2554 ��� 2553

2554 2553 2554 2553

ก�#$������!�กก�!ก����%�������

ก6�#�	6���$�2> 17,479,641        20,716,593      20,058,991 18,686,092

���ก����������

!���	&'%,��!� 1,535,964          1,325,988        574,081            496,468            

!��4$
(6������	����$.�/#,�,�4$)4� 21,365,940        20,958,543      5,156,450         6,788,481         

���#
"(�กก�����0� (2,411,495)        (1,280,282)       (940,686)           (98,011)             

4"��0����ก������ 1,683,338          1,243,493        488,903            393,330            

��� 	�	$�(	�: 592,799             910,118           5,942                9,095                

*�
�0�(�ก	��!"��"�	,$� (ก�$����ก��) (7,078,829)        1,983,281        1,998,022         (1,853,362)        

ก6�#�(�กก��(6������%02ก�3/      - (649)                      -      -

%02ก�3/4$
(6������      - 233,825                -      -

=�1�����#
" 7,248,861          8,931,705        7,248,861         7,189,588         

40,416,219        55,022,615      34,590,564       31,611,681       

ก�������� !���" #$ ���%�&!�'� �(#$ )*�� $ �� 

��ก��� ก��!"� (12,605,059)      (124,233)          (15,605,095)      (2,468,485)        

���#
"!"���$� 1,465,968          (990,092)          2,869,120         (331,178)           

��ก��� %&'�ก�(ก����'�ก�'�)*"%�ก$� (3,409,523)        (2,715,653)       (5,845,876)        (7,838,544)        

	��!"�!����&% (18,437,825)      (17,105,001)     (15,417,449)      (4,189,278)        

	����$.�/�,0��)���%&'� 105,656             (4,344,835)       3,367,862         (4,067,709)        

����5�ก��',�*"%(6�ก$
+�ก��+7" 1,273,486          (3,773,486)            -      -

	����$.�/#,��,0��)���%&'� (76,619)             (301,161)               - (292,912)           

�("���� ก��!"� 9,952,799          4,734,059        (2,057,092)        1,512,149         

�("���� %&'�ก�(ก����'�ก�'�)*"%�ก$� (690,804)           1,887,909        357,113            978,613            

!��+7"(���!"��(��� 2,981,978          (4,116,271)       2,537,366         2,215,875         

��� 	���,0��)���%&'� 572,443             4,292,011        (1,855,379)        4,029,736         

��� 	��#,��,0��)���%&'�      -      -      - (96,600)             

=��?�ก.$�?�2�@�7�/.�$ก��� 679,164                  - 501,465                 -

(���=�1�����#
" (7,582,278)        (17,352,072)     (6,926,810)        (9,914,947)        

���	 � -�'�4�9����ก (<
94><	) ก��ก�������	�	��	 14,645,605        15,113,790      (3,484,211)        11,148,401       

��ก�����	�#� ��ก�����	�5,��ก��ก��

(���)

  �,����402�ก%���ก�������28�	�)���9'�*%���ก�������� 
11



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) �������������

��ก��� ���	 �

 ����������>? �6	 -�#�	�$� 31 '�	#�(� 2554 ��� 2553

2554 2553 2554 2553

ก�#$������!�กก�!ก���&����

�$�
%ก��� � 2,411,495 1,280,282 940,686 98,011

D& %%02ก�3/ (1,142,274)        (3,532,560)       (454,166)           (596,843)           

D& %	����$.�/#,�,�4$)4� (32,919,083)      (29,417,699)     (7,744,803)        (9,053,703)        

*��%02ก�3/       - 649                  - -

����+�"ก�"�&,��	$ ��ก�ก�(ก����'�ก�'�)*"%�ก$�       - - (3,000,000)        -

�������0�7$')!��)       - 5,000,000        - 5,000,000         

�������0�+����1$���%�       - - - (1,000,000)        

���	 � -�'�<
94><	ก��ก������-	 (31,649,862) (26,669,328) (10,258,283) (5,552,535)

ก�#$������!�กก�!ก���!��
����

(���
%ก��� � (1,683,338)        (1,243,493)       (488,903)           (393,330)           

(�������2E�?�+�"?�"<&%�0"�*%����1$� (4,250,000)        (23,200,000)     (4,250,000)        (23,200,000)      

�������ก�ก���$:7�;��!�� (1,627,735)        4,557,962        - -

����	
�$�(�ก����ก�"�&,����) 12,499,600        12,498,000      - -

76��!&�����ก�"�&,����) (10,148,863)      (5,090,494)       - -

����	
�$�(�กก��%%ก�0"�	�,$:�.�',�0�       - 36,000,000      - 36,000,000       

!��+7"(���+�ก��%%ก�0"�	�,$:�.�',�0�       - (2,647,894)       - (2,647,894)        

���	 � -�'�4�9����ก (<
94><	) ก��ก�����������	 (5,210,336) 20,874,081 (4,738,903) 9,758,776

���	 �������ก����$���������	 ��,���7D6	 (����)  -�'� (22,214,593) 9,318,543 (18,481,397) 15,354,642

����	
�����ก���������������	
 3 )$���' 1 ,ก��!, 51,660,982 42,342,439 44,937,670       29,583,028       

���	 �������ก����$���������	 � " #�	�$� 31 '�	#�(� 29,446,389 51,660,982 26,456,273 44,937,670

��ก�����	�#�

(���)

��ก�����	�5,��ก��ก��

  �,����402�ก%���ก�������28�	�)���9'�*%���ก�������� 
12



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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������&  #����$ 
   
1  ���'��!�" -� 
2  �ก0@6ก��,��!����ก������ 
3  ก������"�
����?��ก������� 
4  �?��ก�������!�"���&�� 
5  ��&&���4�ก�,ก��!�"�ก�" ����ก�� 
6  ������
����ก���!���!2������� 
7  ��ก����ก��&�� 
8  ���&��&����4�  
9  ���!��+6�'��� ���4"� 
10  ������!��<����5�!2� 
11  ������!��<�ก�,ก��!�"& �&�'�2 'ก�� 
12  ���ก�06 
13  ���!��+6-'2'��� �� 
14  ����G�ก!�"'����,��ก��<�ก��<�� 
15  �������!�"'�B�����ก���� 
16  �,������ก��&�� 
17  ��������'��� ���4"� 
18  B�����ก+�������?��6+��ก��� 
19  !����4������ 
20  ������ 
21  �����!��ก������,��
�ก��'�2 ���� 
22  ��-��,�กก����!�� 
23  ��-���4"� 
24  &2�<��,2�<�ก���� 
25  &2�<��,2�<�ก�������� 
26  &2�<��,2������?��6���+��ก��� 
27  &2�<��,2���'��ก50� 
28  B�5�����-�� 
29  ก��-��2����� 
30  �����H��� 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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������&  #����$ 
   
31  �&�4"��'4�!��ก������ 
32  B�����ก+��ก��ก�,ก��!�"-'2�ก�" ����ก�� 
33  ����ก��06B������������ ������� 
34  '���.��ก�������!��ก������!�"��-'2-��<�� 
35  ก��,������B!��ก��<�'2 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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�'��������ก����ก��������;��2 ���:"������ก��������� 
 
��ก���������-��������'���<����ก��ก������,�ก&0�ก��'ก���'4"� ��!�" 15 ก�'B�+��%6 2555 

 

1  "�������,4) 

 
���5�! ����"� �������6����"�
�� ��1����!��'�!6 ,��ก�� ('����) I���5�!J ��;�������&&�!�",�������:��<�����!K-! 

��'�!�"��2,�!�����������2���!�" 1854 3�������-���� 
� ������ �������� ก����!+'���&� ����!K-!   
 
���5�!,�!�����ก���������ก!��+6 ��1' �� -� �'4"���4��+MK,�ก�� 2553 
 
���5�!<��2<���� 2����-��
ก2 ���5�! ����"� '����'���� ก��N� ,��ก�� ('����) (34���������� 78.46 
������� 77.65 
<��� 2554 
�� 2553 ��'������) 9:"���;�������&&�!�",�������:��<�����!K-!  
 
���5�!�������%��ก�,���ก�ก�" ก��ก����;����������� ���� 
��,����2��4"���"�+�'+6!���<�����!K
���2������!K 
��������������5�!2�
��ก�,ก��!�"& �&�'�2 'ก�� 0  ��!�" 31 %�� �&' 2554 
�� 2553 '�������   
  
   )����5   


(��ก��ก�� ��ก�6�/&�ก��  �%�ก��ก������+�  ������'(��&"	�"���� 

     2554  2553 

�������	
������        

���5�! ����"� ��1����!��'�!6 ,��ก�� ��"�+�'+6  ����!K-!  99.99  99.99 
���5�! ��1�&���� ,��ก�� ,����2����&��  ����!K-!  99.98  99.98 
 
�����ก��       
 !���������6��1�       
ก��ก������������	��ก��        

���5�! ����"� ��1ก'��!6 ��1����!��'�!6 ,��ก�� ��"�+�'+6  ����!K-!  49.99  49.99 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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ก���#	� ���&"	�ก�)��
�
	�������ก 
 
<���4������&' 2553 ���5�!-������������!�"��ก<�'2
ก2�������,��� � 15,000,000 ���� ?�ก��������<�'2
<��
ก2���,��<���&������� 2.40 ��! (!�� 1 ��! 
���2 ��ก��'��&2����� 1.40 ��!) ���5�!-��,�!�����ก���+�"'!��
!�"�����
�� ก��ก��!� �+�0��6�'4"� ��!�" 9 +MK,�ก�� 2553 
������������5�!���"'ก��94����<��������ก!��+6 
��1' ��-� <� ��!�" 17 +MK,�ก�� 2553 &2�<��,2�!�"�ก�" ����?����ก��ก������������
ก2�������,��� ����� 
2.65 ������! 
�����ก,�ก�2 ��ก��'��&2�����!�"-�����,�กก������������
ก2�����!��<�'2 

 
2 �ก67�ก����������ก�����	 
 
(ก) �ก���ก����
� ���� 

 
��ก���������,��!���:����''���.��ก�������!��ก������ � '3:�
� �=�����!��ก�������!�"���ก�K<��?�             
�B� �����+�����Q (I�B� �����+�����J) กR������
�����ก�K&0�ก��'ก��ก��ก�����ก!��+6
������
���ก!��+6!�"�ก�" ����  
 
��� 2���� 2553 
�� 2554 �B� �����+�����-����ก
����������'���.��ก������!��ก���������/���          
9:"��ก�" ����ก��ก���������������ก��2'���5�! 
��'������&��<������
�2������� �������!�"���"'<���4����� ��!�" 1  
'ก��&' 2554 ����2�-����   
 

'���.��ก�������!��ก������ ��4"�� 
  
'���.��ก������� /���!�" 1 (�������� 2552) ก�����������ก������  
'���.��ก������� /���!�" 2 (�������� 2552) ���&��&����4� 
'���.��ก������� /���!�" 7 (�������� 2552) ��ก��
������� 
'���.��ก������� /���!�" 8 (�������� 2552) �?��ก������� ก������"�
������'�0ก��!������� 


��������+���  
'���.��ก������� /���!�" 10 (�������� 2552) ����ก��06B������������ �������  
'���.��ก������� /���!�" 16 (�������� 2552) !�"��� ��&��
�����ก�06   
'���.��ก������� /���!�" 17 (�������� 2552) �������2�  
'���.��ก������� /���!�" 18 (�������� 2552) ��-��  



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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'���.��ก�������!��ก������ ��4"�� 
  
'���.��ก������� /���!�" 19            �����?��6���+��ก��� 
'���.��ก������� /���!�" 24 (�������� 2552)     ก����>������'���ก�" ก����&&���4�ก�,ก��!�"�ก�" ����ก�� 
'���.��ก������� /���!�" 27 (�������� 2552)     ��ก������� '
����ก�������/+��ก�,ก�� 
'���.��ก������� /���!�" 31 (�������� 2552)     �2 �-�����<�ก���2 '&�� 
'���.��ก������� /���!�" 33 (�������� 2552)     ก��-��2����� 
'���.��ก������� /���!�" 34 (�������� 2552)     ��ก��������� 2��ก�� 
'���.��ก������� /���!�" 36 (�������� 2552)     ก�����&2�������!��+6 
'���.��ก������� /���!�" 37 (�������� 2552)     ���'�0ก��������� �������!�"��,�ก���:�� 
�����!��+6     

!�"��,�ก���:�� 
'���.��ก������� /���!�" 38 (�������� 2552)     ���!��+6-'2'��� �� 
 
ก���=�������''���.��ก�������!��ก������!�"��ก
����������<�'2���� '���<���ก��ก������"�
����?��
ก����������ก��2'���5�! ��ก��!�,�กก������"�
������-����>���- �<��'��������ก����ก��������� 3 
 
��ก���4�,�ก'���.��ก�������!��ก������!�"��ก
����������<�'2������� ��� 2���� 2553 �B� �����+����� 
-����ก
����������'���.��ก�������!��ก������/����4"� S 9:"�'������&�����������ก������!�"���"'<���4�����
 ��!�" 1 'ก��&' 2556 ��;����-� 
��-'2-��'�ก�����'�<���������ก��,��!����ก���������   '���.��ก�������!��
ก������!�"��ก
����������<�'2���ก�2� -����>���<��'��������ก����ก��������� 34 
 

(!) �ก���ก����"�#$�	� 

 
��ก���������,��!���:��?�34����ก�ก0@6ก�����!:ก��'��&�!�����'  



������ �	
��	 ��	�����	
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	) ������������� 
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#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 

 

 18 

(�) %ก�$��������&��%�
��ก������   
 

��ก���������,��!��
��
�����2 ���������;�������! ���'��!��ก������!����'�'�ก���H��K5<��'��������ก��
��ก�������+4"�<��
�����;����ก+����! ก� ��!�"����- ���;��2���4"� 
 

(�) ก����'���ก��($')*+������,��    
 
<�ก��,��!����ก������<����;�-���''���.��ก�������!��ก������ �������������<�� �,��0��0 ก�����'�0

������''��.��������ก�� 9:"�'���ก��!��2�ก��ก������?��ก�������
��ก�������,��� �����            
!�"�ก�" ก�� ���!��+6 ������� ��-�� 
��&2�<��,2�  ��!�"�ก���:��,�����,
�ก�2��,�ก!�"���'�0- � 
 
���'�0ก��
������''��.��!�"<��<�ก��,��!����ก������,�-�����ก��!�! ��2���2���4"��  ก���������'�0
ก��!�������,����!:ก<�� ������!�"���'�0ก�����ก�2� -�����ก��!�! �
��<�� ����&�!�"-�������ก��!� 
 
���'���ก�" ก��ก�����'�0& �'-'2
�2���
������''��.��!�"���&��<�ก��ก������?��ก������� '���ก��!�
���&���2�ก��������,��� �����<���ก������ 9:"����ก���� �'��������ก����ก�������2�-���� 
 
�'��������ก����ก��������� 18 ก�� ��'��&2����B�����ก+����������?��6+��ก���!�"ก�����- � 
 

3 ก���)�%��	�)��	8����ก����$
%       

 

(ก) -�.��� 
 
����
�2 ��!�" 1 'ก��&' 2554 ��,�กก��34��=�������''���.��ก�������!��ก������!�"��ก
����������<�'2
��'!�"ก�2� <��'��������ก����ก��������� 2 ก��2'���5�!'�ก������"�
����?��ก�����������2�-����  
 
• ก�����������ก������ 
• ก��������ก�" ก�������?��6���
!�+��ก��� 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 
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������������?��ก�������<�'2!�"34��=�����?�ก��2'���5�!
����ก��!��2���ก������-��ก�2� � '<�  
�'��������ก����ก��������� 3 (�) 3:� 3 (&) ����2�-���� �2 �ก��34��=�������''���.��ก�������!��ก������
!�"��ก<�'2
��/������������4"�S -'2'���ก��!��2��?������� .���!��ก������ ��4� �����ก��ก����� 
ก��2'���5�!�2��'������&��  ��ก��!��2���ก���������������������� 31 %�� �&' 2554 ����-�������� 
 

    ��ก�����	�9:�� 

  ��ก�����	�,�   ก��ก��  

  2554  2554 
 �������� (
����) 

��(%"�/��'ก������    

#�,	 ��!�"'(��&"	 6 ,�	�%� 31  /�	,�0� 2553    144,090 124,503 
ก������"�
���!�"��;���,�กก������!��!�    
'���.��ก������� /���!�" 19 ��4"�� �����?��6+��ก��� 3(�), 18 (5,335) (4,041) 

#�,	 ��!�"'(��&"	 6 ,�	�%� 1 �ก��0� 2554   138,755 120,462 
    

��ก&�0�!�"�����1"�%�1�%&�2����3%�4�%�"������ 31  7������ 2554    

ก��-�ก2��B�5�����-������ 9:"�� '�����ก��34��=�����     
'���.��ก������� /���!�" 19 ��4"�� �����?��6+��ก��� 3(�), 18 679 501 

ก��4�����  679 501 
    

ก��4����&"	 �+	:(+	A�	����  (���)  0.008 0.006 
 

(!) ก���&��%�
��ก������  
 

����
�2 ��!�"  1 'ก��&' 2554 ก��2'���5�!34��=�������''���.��ก������� /���!�"  1 (�������� 2552) ��4"��                    
ก�����������ก������ B�<�����ก��������'���.��!�"��������<�'2 ��ก���������ก����  

 

• ��
���.���ก������ 
• ��ก��-����!����1����1, 
• ��
���ก������"�
����2 �������34����� 
• ��ก��
�������
�� 
• �'��������ก����ก������ 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 
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!��������;���<��ก��2'���5�!
���ก������"�
�������2 �������34�����!����'�<���
���ก������"�
����2 ����
���34����� 
��
���ก������"�
���!����'�!�"-'2<�2�2 �������34�����<���ก��-����!����1����1, ?�ก2���������  
ก������"�
���!����'����ก�2� 
���<���
���ก������"�
����2 �������34����� 
 
���'��������!��-��'�ก���������<�'2�+4"�<�� ��;�-���'���ก��������'���.��/�����������<�'2                  
ก������"�
����?��ก����������ก�2� '���ก��!��2�ก�����������ก�������!2����� ?�-'2'���ก��!��2�ก��-�
��4�ก��-��2����� 

 
(�) ก����,*��ก����ก��;$��'<�*��.��ก��� 
 

����
�2 ��!�" 1 'ก��&' 2554 ก��2'���5�!-���=�������''���.������� /���!�" 19 ��4"�������?��6+��ก��� B�<��
�?��ก�������<�'2 ����������ก��2'���5�!�ก�" ก�������?��6������ก,�ก���-�����!:ก<���ก��������  �%�
&����
�2����2 !�"���'�0ก��- �9:"�&��� 0?���ก&0��K����6���ก��B� !�"�2��'�����������2�����������'4"�,�����
,2������  
 
����������ก��2'���5�!
�����5�!�ก�" ก�������?��6������ก,�ก��� 0  ��!�" 1 'ก��&' 2554 ��;�,��� ����� 
5.34 ������!
�� 4.04 ������! ��'������ ก��2'���5�!��4�ก!�",����!:ก����������ก�2� !����'���;���ก����������
ก��-����' 0  ��!�" 1 'ก��&' 2554 ��' �%��=�����<��2 �����"�
������'���.��ก������� /���!�" 19 ��ก��!�
�2���ก�������� 2554 '�����2�-����  
 
    ��ก�����	�9:�� 

  ��ก�����	�,�   ก��ก��  

  2554  2554 
  (
����) 

��(%"�/��'ก������     

ก��-����' 0  ��!�" 31 %�� �&' 2553 ��'!�"�����<�� �ก2��  32,237 12,651 
B�����ก+����������?��6+��ก����+�"'�:��  (5,335) (4,041) 

ก��4�#�#� 6 ,�	�%� 1 �ก��0� 2554   26,902 8,610 
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    ��ก�����	�9:�� 

  ��ก�����	�,�   ก��ก��  

  2554  2554 
  (
����) 

��ก&�0�!�"�����1"�%�1�%&�2����3%�4�%�"������     

   31 7������ 2554    

&2�<��,2������?��6+��ก����+�"'�:���2���<��    
���!�������&��
�����!��ก��<�����ก���+�"'�:��  211 99 
&2�<��,2�<�ก���������+�"'�:��  468 402 

ก��4�����  679 501 

    

ก��4����&"	 �+	:(+	A�	���� (���)  0.008 0.006 

 

4 	8����ก����$
%�%�#��0�$ 

 
�?��ก�������!�"�����������2�-����-��34��=�����?��'"����'����������ก������!�ก������� ��!�"�����
ก� ��!�"-��ก�2� - �<��'��������ก����ก��������� 3 ��4"��ก������"�
����?������� 

 

(ก) �ก���)�ก����"�&���ก��������� 
 

��ก������� '���ก���� ��ก������������5�! ���5�!2� 
��ก�,ก��!�"& �&�'�2 'ก�� (� 'ก�����ก 2�                 
Iก��2'���5�!J)  
 
��������� 
 
���5�!2���;�ก�,ก��!�"��2B�<��ก��& �&�'���ก��2'���5�! ก��& �&�'�ก���:���'4"�ก��2'���5�!'������,& �&�'!���
!�������4�!�����'<�ก��ก������?��!��ก������
��ก���������������ก�,ก������ �+4"�-��'�9:"����?��6
,�กก�,ก��'������5�!2� ��ก������������5�!2�-��� '��2<���ก������� ' ���
�2 ��!�"'�ก��& �&�',�3:�
 ��!�"ก��& �&�'���������  



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 
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�?��ก�������������5�!2�-��3�ก����"���'& �',����;��+4"�<����;��?����� ก��ก�����ก��2'���5�!        
�����!��<����5�!2�,�����3�ก�H��2 �-����2 �-�����!�"-'2'������,& �&�'
'� 2�ก���H��2 ����ก�2� ,�!��<��
�2 �-�����!�"-'2'�,��� �& �&�''���&����4������ก1��' 
 
ก��ก��������������ก�� 
 
ก�,ก��!�"& �&�'�2 'ก�� ��;�ก�,ก��!�"ก��2'���5�!'��2 ��2 '<�ก��& �&�'ก�,ก��'�����K�5.ก�,��'!�"�ก��- �<�
����� 
��-�����& �'��1������;���ก/��!6<�ก��������<,����ก��!%6!��ก������
��ก������������ ��ก������
� '-��� '���!��+6 ������� ��-��
��&2�<��,2�
�2����ก�����ก�,ก��!�"& �&�'�2 'ก���/+���2 ��������2 '&��
'�� 'ก����ก��!�"&���ก��<���ก�������������2 '&��?�<���ก0@6� '
�2�����!�����ก�,ก��!�"& �&�'�2 'ก�� 
���
�2 ��!�"'�ก���2 '& �&�',�3:� ��!�"ก���2 '& �&�'��������� 
 
ก��� !�����"���������  
 
�'4"�'�ก�������������,& �&�'ก��2'���5�!�����ก�����!��+6
���������<����5�!2� �2 �-�����!�"-'2'������,
& �&�'
���2 ����ก���4"�<��2 �����,�����!�"�ก�" ����ก�����5�!2����� ก��-���4����!��!�"�ก���:��,�กก��
�����������,& �&�'<����5�!2�������<�ก��-���4����!��  �2 �-�����<����5�!2����'!�"��&����4���2<�� ��
'��&2��� '��&2����%��' 0  ��!�"�����������,& �&�' 
��,������B!������!����;�������!����' �%��2 �-�����
��4���;����!��+6!��ก��������4"��� �:����2ก������������!%�+�!�"&����4���2  
 
ก����#���ก��$�%ก���%����� 
 
��&����4�
����ก���������� 2��ก�,ก��<�ก��2' � '3:���-�� ��4�&2�<��,2�!�"��-'2�ก���:��,���9:"���;���'�,�ก
��ก����� 2��ก�,ก��<�ก��2' 3�ก�����ก��<�ก��,��!����ก������� ' 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 
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(!) ������	����'��=  
 

���ก���!&�����'(��%��������%'�)��* 
 

��ก�������!�"��;���������2������!K
���&2���;�������!?�<�������
�ก����"� 0  ��!�"�ก����ก�� 
 

���!��+6
���������!�"��;��� ����
����;���������2������!K 0  ��!�"����� 
���&2���;�������!?�<�������

�ก����"� 0  ������  ก��-���4����!��,�กก��
���&2����!:ก<�ก��-���4����!�� 

 

(�) ����%"($'���ก���������	�����%" 
 

������
����ก���!���!2����������ก����  �������� ������G�ก%��&������B!��4"����ก 
��������!��
�������!�"'��B�+&�2����� �������ก�ก�������%��&��9:"�,����������&4��'4"�! �3�'34���;��2 ���:"����ก�,ก��'
,��������<���ก��
������� 

 

(�) $#ก2��4ก���+�($'$#ก2��4
��� 
 

��ก����ก��&��
����ก�����4"�
���<���&���'<�
,��������ก&2���4"���������,���� 
 

&2���4"���������,��������'��?�ก�� ��&����6��� ���ก����������� 
��ก��&��ก��06�ก�" ก��ก�����������          
<����&������ก&�� ��ก����,�3�ก���,����2�������'4"�!��� 2���;�������� 

 

(�) %���+����2$�
 
 

���&��&����4�
���<���&�!����4�'��&2���!%�!�",�-�����
�� 
�2��&�<�,��"��ก 2� 
 

 ���!��������&��&��� 0?�<�� �%�3� �/��"32 ��������ก ���!�����&�����ก���� ��&�!��!�"94�� ���!��<�ก��
���
�����4����!���4"��+4"�<�����&����2<��3��!�"
���B�+�H,,����  <�ก�0�������&�������1,��� ���!�����&��� '
ก���H��2 ����&2�?����ก�������2����'���' ?�&���:�3:������ก�����ก��������'�ก�� 

 

'��&2���!%�!�",�-�������;�ก�����'�0��&�!�",���-��,�กก���������%��ก�,�ก����ก�� &2�<��,2�!�",����;�
?����'�0<�ก����  
 

ก��2'���5�!����&2���4"�'��&2����&����������������&��!�"��4"�'&�0B�+ ����� ����'�
��&������ 
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(>) ����$���� 
 

�%��+%���$����������,+)ก��ก��������������ก�� 
 
������!��<����5�!2�
��ก�,ก��!�"& �&�'�2 'ก�� <���ก�������/+��ก�,ก��������5�! ���!:ก�����?�<�� �%�
��&�!�� �2 �ก�����!:ก�����������!��<�ก�,ก��!�"& �&�'�2 'ก��<���ก������� '<�� �%�� '��'����2 �    

 

(*) 
��ก��� 
 
ก����� -,+)ก����#� +��� 
 
������
�.����'(�ก������/�01�%ก��ก�� 
 
���ก�06
����� ��&�!����ก&2���4"�'��&����'
�����!��,�กก�����&2�  
 
�2 ����ก�������ก�����ก�06
�2����ก��!�"'����ก��<�����?��6-'2�!2�ก���������!:ก
�2���2 ����ก��!�"'�
�����&��
ก�2����ก,�กก��  
 
ก��-���4����!��,�กก��,����2����ก�06 &4����2����� 2����"����
!���!%�!�"-�����,�กก��,����2�ก��'��&2���'
�����������ก�06 ?���������!%���;���-����4�&2�<��,2�<�ก��-���4����!��  
 
�-��������ก�#123�$�4���+�% 
 
���!��<�ก������"�
!��2 ����ก��,��������2 ���:"����'��&2���'����������ก�����ก�06 3��'�& �'��;�-�-��
&2������
�2!�"ก��2'���5�!,�-��������?��6�����K�5.ก�,<����&�,�ก��ก������ 
����'��3 ��'��&2����!��  
�����ก������-���2���2���4"�34� �����2 �!�"3�ก����"�
!�,�3�ก���,����2���''��&2���'����� ���!��!�"�ก���:��<�
ก��92�'���������ก�06!�"�ก���:����;����,��,�������<�ก��-���4����!���'4"��ก���:�� 
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�����5������� 
 
&2���4"�'��&�&��� 0,�ก'��&2���4"�'�B�+�����ก�����ก�06 9:"����ก���� ��&�!��������!��+6��4����!��<�
ก������"�
!��4"� ��ก�� '��&2�&����4�������!��+6 
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�����#�"������   
 
&2����,����2�&��� 0?������&�!��������!��+6��4�,��� ��4"�!�"<��
!���&�!����ก�� '��&2�&����4� 
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���,����2����!��+6-'2'��� ���'4"����!��+6����+���'!�",�<�����?��6      
 
���� ��!�"&�� 2�,�-��������?��6����������H,,����
����������!��
���-�������� 
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ก�'&�'+� ����6
��&2������!%�T9�U!6
 �6 5 �� 
 
&2������!%�T�����4�  +�,��0�,�ก,��� ��������,����2�!�"���ก 2���� 2�� �%��������B�<�

���� ����'�� 
��ก��&��� 0��',��� ���2'��������4�!�"+�'+6
��
,����2�-��B�<������������!%�T���� S 

 
 �%�ก�����,����2�  ���� ��!�"&�� 2�,�-��������?��6 
��'��&2�&����4�,�-�����ก��!�! �!�ก��������������
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�����!��+6��'��������ก��2'���5�!-�����ก��!�! � 0 !�ก ��!�"����� 2� '�����2������4"��ก�����&2���4�-'2   
<�ก�0�!�"'�����2����,�!��ก�����'�0'��&2����!��+6!�"&�� 2�,�-�����&4� ����������!��+6-'2'��� ��!�"'����ก��<��
���?��6-'2!���
�2��� ��4� ��-'2+���'<�����  ,����'�0'��&2�!�"&�� 2�,�-�����&4�!�ก�� <��2 �� ��
��� ก�� 
 
���!��,�กก�����&2��������'4"�'��&2���'�����������!��+6 ��4�'��&2���'����������2 ���!��+6!�"ก2�<���ก��  
���������ก 2�'��&2�!�",�-�����&4�  ���!��,�กก�����&2����!:ก<�ก��-���4����!�� � ��
�2�'4"�'�ก��ก�����ก�� 
ก������'��'��&2�������!��+6�+�"'������!��+6������� ก��!�"�&������<��2 �������34�����
��'�ก�����&2�<�� ��
�2�'�  <�ก�0����,�������<��2 �������34����� 
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ก���"���6� +��������#����)7#-���5� 
 
'��&2�!�"&�� 2�,�-�����&4�������!��+6!�"-'2<�2���!��+6!��ก������  �'�3:� '��&2�,�กก��<��������!��+6 ��4�
'��&2����%��'������!��+6��ก���!��<�ก����
�� 
�2'��&2�<�,����ก 2�   <�ก������'��'��&2�,�กก��<�����
���!��+6  ���'�0ก��ก��
�������!�",�-�����<����&�,�&������;�'��&2��H,,����?�<�������&����ก2��&���:�
B�5�����-���+4"�<����!���'��&2�!�"��,����'��-��<������H,,����9:"�
��-���'� ��
��& �'���"�!�"'��2����!��+6    
����������!��+6!�"-'2ก2�<���ก��ก��
����������?������,�ก���!��+6�4"� ,�+�,��0�'��&2�!�"&�� 2�,�-�����&4�
� 'ก����2 ���!��+6!�"ก2�<���ก��������!�"���!��+6�����ก�" ������  
 
ก��ก+����ก��#-����� 
 
���!��,�กก�����&2�������!��+6!�"-'2<�2���!��+6!��ก�������4"�S !�" �&������<�� �ก2��,�3�ก����'��                 
0 !�ก ��!�"!�"��ก����� 2�'�����2������4"��ก�����&2���4�-'2 ���!��,�กก�����&2�,�3�กก�����ก�� ��ก'�ก��
����"�
������'�0ก��!�"<��<�ก��&��� 0'��&2�!�"&�� 2�,�-�����&4�  ���!��,�กก�����&2�,�3�กก�����ก��
�+���!2�!�"'��&2���'�����������!��+6-'2�ก��ก 2�'��&2���'�����B�������ก&2���4"�'��&���4�&2����,����2�   
��'4����:"�-'2�&'�ก�����!:ก���!��,�กก�����&2�'�ก2��  

  

(,) 2��4%�������-��'"
ก���4� 
 

�������!�"'�B�����ก�������!:ก���"'
�ก<�'��&2����%��'��ก&2�<��,2�!�"�ก�" ก��ก���ก���������  
 

(A) ��+�2��4ก���+�($'��+�2��4
��� 
 

�,������ก��&��
���,�������4"�
���<���&�!�� 
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( ) ;$��'<�*��!
�.��ก���  
 
8��%ก������%�� 
 
?&��ก���'!�������;�?&��ก�������?��6+��ก���������ก,�ก��� 9:"�ก�,ก��,2��'!���;�,��� �����!�"

�2���-���กก�,ก����:"�
ก�2����ก (ก��!���������������+) 
��,�-'2'�B�����ก+����'กR�'���4�B���
��ก+��?����'��!�",�����,2��'!��+�"'���' B�����ก+��<�ก���'!�����?&��ก���'!�����,�3�ก��������;�
&2�<��,2�+��ก���<�ก��-���4����!��<�������� ��!�"+��ก���-��!�����<��ก��ก�,ก��  
 
8��%ก��9+'�)8�&�.���ก"���#7�- 
 
?&��ก�������?��6!�"ก�����- ���;�?&��ก�������?��6������ก,�ก�����ก���4�,�ก?&��ก���'!����� 
B�����ก+����!%����ก��2'���5�!,�ก?&��ก�������?��6!�"ก�����- �3�ก&��� 0
ก�2����ก��;���?&��ก��,�ก
ก�����'�0�����?��6<����&�!�"�ก��,�กก��!��������+��ก���<��H,,����
��<�� �ก2�� S  �����?��6
���ก�2� -��'�ก��&����ก��
��������+4"�<����;�'��&2��H,,���� 
 
ก��&��� 0����,��!��?���ก&0��K����6���ก��B�!�"-�������������;����,��!�ก�� ?� �%�&����
�2����2 !�"
���'�0ก��- �   
 
ก��2'���5�!������ก��-����!��,�กก�����'�0ก����'���กก��&0��K����6���ก��B�!����'�!�"�ก���:��<���ก��
ก��-����!����1����1,�4"� 
��������&2�<��,2����?&��ก�������?��6!�"ก�����- �<�ก��-���4����!��  
 
9+'�)8�&�.�)�)��3�1�%
��ก%�� 
 
B�����ก+�������?��6����������+��ก��� ��'��&2�?�'�-��&����ก��
�������
����������;�&2�<��,2��'4"�
+��ก���!�����<�� 
 
��������������� '��&2�!�"&�� 2�,�,2�������������ก��,2�?������;����������������4������?��6�4"� ��กก��2'
���5�!'�B�����ก+����'กR�'���4�B�����ก+��?����'��!�",�����,2������;���'�,�กก��!�"+��ก���-��!�����
<��<�����
��B�����ก+�������'��3���'�0-���2���'�����'��  
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(/) ��'���ก��2��4%�� 
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�����;���'�,�ก����ก��06<����� 
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(B) +�������ก������ 
 
��ก����,2�
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(") %�,,��*	�"&��������  
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����,!��<��,��� �B�5�!�"����,2��+�"'�:�� 
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ก��2'���5�!
���ก��-��2���������+4��.���������������'�� ก��-��2���������+4��.��&��� 0?�ก�����ก��-���4�
���!��������34�������'�����ก��2'���5�! �� ,��� �������'��32 ��������ก!�"��ก,����2���� 2���� 
 

5 �&00���(�ก��ก���%��ก%��, "��ก�	 

 

�+4"� ��3������&6<�ก��,��!����ก������ ��&&���4�ก�,ก����;���&&���4�ก�,ก��!�"�ก�" ����ก��ก��ก��2'���5�!       
��กก��2'���5�!'������,& �&�'��4�& �&�'�2 'ก��!���!�����
��!�����'��4�'���!%�+��2��'��������&��          
�2���&&���4�ก�,ก��<�ก��������<,!��ก������
��ก����������4�<�!��ก���ก�� ��4�ก��2'���5�!��2B�<��       
ก��& �&�'��� ก����4���2B�<����!%�+��2��'��������&����� ก��ก����&&���4�ก�,ก������ ก���ก�" ����ก�����   
��,��;�����&&���4���;�ก�,ก�� 
 
& �'��'+��%6!�"'�ก����&&���4�ก�,ก��!�"�ก�" ����ก��'������� 

 

(��ก��ก�� )����5�%�����+� 

/#�$
�� 
��ก�6�0,��#��:�	/� 

���5�! ����"� '����'���� ก��N� ,��ก��         
('����)  

-! ��;����5�!<��2 34�����<����5�!����� 78.46  
<��� 2554 
������� 77.65 <��� 2553 
��      
'�ก��'ก���2 'ก�� 

���5�! ����"� ��1����!��'�!6 ,��ก�� -! ��;����5�!2� ���5�!34���������� 99.99  
�� 
'�ก��'ก���2 'ก�� 

���5�! ��1�&���� ,��ก�� -! ��;����5�!2� ���5�!34���������� 99.98 
��          
'�ก��'ก���2 'ก�� 
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(��ก��ก�� )����5�%�����+� 

/#�$
�� 
��ก�6�0,��#��:�	/� 

���5�! ����"� ��1ก'��!6 ��1����!��'�!6 
,��ก�� 

-! ��;�ก�,ก��!�"& �&�'�2 'ก�� ���5�!34���������� 
49.99  
��'�ก��'ก���2 'ก�� 

���5�! ����"� ����
&����� &��6������"� 
   ,��ก�� ('����) 

-! ��;����5�!!�"���5�!<��234���������� 61.99     
<��� 2554 
������� 62.14 <��� 2553 
��                  
'�ก��'ก���2 'ก�� 

���5�! &'����:ก '���� ,��ก�� 
 

-! ��;����5�!!�"���5�!<��234���������� 99.99 
��
'�ก��'ก���2 'ก�� 

���5�! ��1���1'
�� ,��ก�� -! ��;����5�!!�"���5�!<��234���������� 99.99  
��
'�ก��'ก���2 'ก�� 

���5�! ����"� �� �6 ��1�� ��6& ,��ก�� -! ��;����5�!!�"���5�!<��234���������� 99.99  
��
'�ก��'ก���2 'ก�� 

���5�! ก����!+%��ก�, '���� ,��ก��  
 

-! ��;����5�!!�"���5�!<��234���������� 99.97  
��
'�ก��'ก���2 'ก�� 

���5�! ������ +���� (����!K-!) 
,��ก�� 

-! ��;����5�!!�"���5�!<��234���������� 84.50  
��
'�ก��'ก���2 'ก�� 

���5�! ����"� +�������� �9��6 �� ,��ก� � -! ��;����5�!!�"���5�! ������ +���� (����!K-!) 
,��ก�� 34���������� 99.99 
��'�ก��'ก���2 'ก�� 
(���กก�,ก��
����2��� 2��ก������������<��� 
2554)  

���5�! ?'�����-����"�  ���U��6'�'��"� 
�9��6 �� ,��ก�� 

-! ��;����5�!!�"���5�!<��234���������� 45 
��         
'�ก��'ก���2 'ก�� 

��1ก'��!6 �������6����"�
�� ?W����� 
   ��/��� 

���'��6& � �; � ��� 34 � ��� � � � � � �� 5� !  � � ��" �  � �1 ก ' � � !6         
��1����!��'�!6 ,��ก�� 34���������� 49 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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�?��ก��ก�������&����������ก��
�2������B!�%���-������2�-���� 
 

���ก�� 	8����ก��ก���	���0� 
�����&��
��ก��<�����ก�� ��&�94����!��ก��&���ก����'��&�����!�" -� 
��ก�������,�ก����<��ก��4' �����9:"�<ก���&��ก���������ก��������ก������3����ก������ 
��-���4"� ��'�����!�"�ก���2 'ก��9:"�<ก���&��ก����������� 
���!����
�����!��ก��<�����ก�� ��'�����!�"�ก���2 'ก��9:"�<ก���&��ก����������� 
&2�<��,2�<�ก����
�������� ��'�����!�"�ก���2 'ก�� 
 

��ก��!�"���&��ก��ก�,ก��!�"�ก�" ����ก���������
�2����������� ��!�" 31 %�� �&' 2554 
�� 2553 ����-�������� 
 

 ��ก�����	�,�  ��ก�����	�9:��ก��ก�� 
 2554  2553  2554  2553 
 (
����)  
������D�$�     
�����&��
��ก��<�����ก�� 12,583 10,997 7,776 10,602 
���!�������&��
�����!��ก��<�����ก�� 16,970 38,002 15,161 19,761 
&2�<��,2�<�ก����
�������� 7,093 5,095 6,563 3,626 
     

����������     
�����&��
��ก��<�����ก�� - - 32 2 
��ก�������,�ก����<��ก��4' - - 177 - 
��-���4"� - - 836 854 
     

ก��ก���%�0,�0&���,�ก�	     
�����&��
��ก��<�����ก�� 53,624 55,784 238 400 
���!�������&��
�����!��ก��<�����ก�� 1,309 1,519 2,626 - 
��ก�������,�ก����<��ก��4' 1,360 1,140 - - 
��-���4"� 1,812 1,897 1,450 3,793 
&2�<��,2�<�ก����
�������� 2,065 4,003 1,647 4,473 
     

ก��ก���(�	�%��ก%��, "��ก�	     
�����&��
��ก��<�����ก�� 4,703 4,397 4,672 4,356 
���!�������&��
�����!��ก��<�����ก�� 106,111 75,740 56,375 46,091 
&2�<��,2�<�ก����
�������� 3,459 3,253 620 225 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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��&����4�ก��ก�,ก��!�"�ก�" ����ก�� 0  ��!�" 31 %�� �&' 2554 
�� 2553 '������� 
 
$#ก2��4ก���+�  - ก��ก������ก����!+
�ก�� ��ก�����	�,�  ��ก�����	�9:��ก��ก�� 

 2554  2553  2554  2553 
 (
����) 
������D�$�     
���5�! ����"� '����'���� ก��N� ,��ก�� ('����) 4,920 2,902 3,109 2,480 
     
����������     
���5�! ��1�&���� ,��ก�� 328 - 328 - 
     
ก��ก���%�0,�0&���,�ก�	     
���5�! ����"� ��1ก'��!6 ��1����!��'�!6 ,��ก�� 43,196 39,969 318 237 
     

ก��ก���(�	�%��ก%��, "��ก�	     
���5�! ?'�����-����"�  ���U��6'�'��"�      
   �9��6 �� ,��ก�� 275 535 275 535 
���5�! ����"� ����
&����� &��6������"�      
   ,��ก�� ('����) 132 282 132 282 
���5�! &'����:ก '���� ,��ก�� 328 147 328 147 
�4"� S 29 147 43 144 

 49,208 43,982 4,533 3,825 
��ก  &2���4"���������,���� (100) (100) (100) (100) 

#&�/� 49,108 43,882 4,433 3,725 

     
�������
����������,������������� - - - - 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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$#ก2��4
��� - ก��ก������ก����!+
�ก�� ��ก�����	�,�  ��ก�����	�9:��ก��ก�� 

 2554  2553  2554  2553 
 (
����) 
������D�$�     
���5�! ����"� '����'���� ก��N� ,��ก�� ('����) 2,087 3,614 658 3,535 
     

����������     
���5�! ����"� ��1����!��'�!6 ,��ก��  - - 2,207 1,733 
���5�! ��1�&���� ,��ก�� - - 2,611 687 
     

ก��ก���%�0,�0&���,�ก�	     
���5�! ����"� ��1ก'��!6 ��1����!��'�!6 ,��ก�� 12,439 7,322 20,363 13,849 
     

ก��ก���(�	�%��ก%��, "��ก�	     
���5�! ก����!+%��ก�, '���� ,��ก�� 1,108 1,398 1,084 1,381 
���5�! ����"� ����
&����� &��6������"�      
   ,��ก�� ('����) 119 109 119 109 
���5�! &'����:ก '���� ,��ก�� 408 291 407 291 
�4"� S 230 247 14 32 

 16,391 12,981 27,463 21,617 
��ก &2���4"���������,���� (225) (225) (10) (10) 
#&�/� 16,166 12,756 27,453 21,607 

     
�������
����������,������������� - - - - 

 
����)2+ก#+����'�'%�4�(ก	ก��ก����� ������ก��%+� ��ก�����	�,�   ��ก�����	�9:��ก��ก��  

   �ก����!+
�ก�� 2554  2553 2554  2553  2554  2553 

 (�-��+)���';) (
����) 

����������           
���5�! ����"� ��1����!��'�!6 ,��ก�� 6.15-6.40  - -  -  3,000  - 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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��ก���&�4"��-� �������<��ก��4'�������
ก2���5�!2��������
�2����������� ��!�" 31 %�� �&' 2554 
�� 2553   
'������� 
 
����)2+ก#+����'�'%�4�(ก	ก��ก������ก����!+
�ก�� ��ก�����	�,�  ��ก�����	�9:��ก��ก�� 

 2554  2553  2554  2553 

 (
����) 
����������     
0  ��!�" 1 'ก��&' - - - - 
�+�"'�:�� - - 3,000 - 
���� - - - - 

6 ,�	�%� 31 /�	,�0� - - 3,000 - 

 
��+�2��4ก���+� - ก��ก������ก����!+
�ก�� ��ก�����	�,�  ��ก�����	�9:��ก��ก�� 
 2554  2553  2554  2553 
 (
����) 
������D�$�     
���5�! ����"� '����'���� ก��N� ,��ก�� ('����) 10,000 16,408 2,868 6,065 
     

ก��ก���%�0,�0&���,�ก�	     
���5�! ����"� ��1ก'��!6 ��1����!��'�!6 ,��ก�� 404 2,040 463 3,046 
     

ก��ก���(�	�%��ก%��, "��ก�	     
���5�! ������ +���� (����!K-!) ,��ก�� 37,017 16,395 11,918 4,325 
���5�! ����"� ����
&����� &��6������"�      
   ,��ก�� ('����) 883 219 881 219 
���5�! ����"� +�������� �9��6 �� ,��ก�� - 7,252 - 7,075 
���5�! ��1���1'
�� ,��ก�� 3,973 3,787 3,030 2,858 
���5�! ก����!+%��ก�, '���� ,��ก�� 977 - 977 - 
�4"� S 115 3 114 - 

�,� 53,369 46,104 20,251 23,588 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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��+�2��4
��� - ก��ก������ก����!+
�ก�� ��ก�����	�,�  ��ก�����	�9:��ก��ก�� 
 2554  2553  2554  2553 
 (
����) 
������D�$�     
���5�! ����"� '����'���� ก��N� ,��ก�� ('����) 3,984 2,274 3,043 1,597 
     

����������     
���5�! ����"� ��1����!��'�!6 ,��ก��  - - 83 19 
     

ก��ก���%�0,�0&���,�ก�	     
���5�! ����"� ��1ก'��!6 ��1����!��'�!6 ,��ก�� 983 2,455 1,186 1,677 
     

ก��ก���(�	�%��ก%��, "��ก�	     
���5�! ����"� ����
&����� &��6������"�      
   ,��ก�� ('����) 414 381 370 331 
���5�! ����"� �� �6 ��1�� ��6& ,��ก�� - 997 249 997 
���5�! ����"� +�������� �9��6 �� ,��ก�� 249 242 - - 
�4"� S 116 87 53 6 

�,� 5,746 6,436 4,984 4,627 

 
�	�)*+�	���+���	��    

 ��ก�����	�,�  ��ก�����	�9:��ก��ก�� 
 2554  2553  2554  2553 
 (
����) 
ก��ก���(�	�%��ก%��, "��ก�	     
���5�! ������ +���� (����!K-!) ,��ก�� 4,268 - 3,031 - 
���5�! ����"� +�������� �9��6 �� ,��ก�� - 2,125 - 923 

�,� 4,268 2,125 3,031 923 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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%�,,�%&���,����&�ก��ก��ก������ก����!+
�ก�� 
 

%�,,�����)2+ก#+����'�'%�4� 
 

<��� 2554 ���5�!-��!�������<��ก��4'�����������
ก2���5�!2�
�2���:"� (I���5�! ����"� ��1����!��'�!6 ,��ก��)  
,��� � 3 ������! ����ก��4'���ก�2� '�ก����������&4��'4"�! �3�'
��'��������ก���� MLR �/��"���%��&��      
<�����!K���
�2� 

 

6 ���	#�������ก����%���������	#� 

     ��ก�����	�,�  ��ก�����	�9:��ก��ก�� 

 2554  2553  2554  2553 

                                            (
����) 
������<�'4� 813 1,218 59 63 
����G�ก%��&������B!ก��
��� �� 31 1,780 54 1,751 
����G�ก%��&������B!��'!��+6 10,395 18,504 8,343 12,987 
������!���������!�"'��B�+&�2����� 18,000 30,030 18,000 30,030 
�4"� S 207 129 - 107 

�,� 29,446 51,661 26,456 44,938 
   

������
����ก���!���!2�������!����'����ก��2'���5�!
�����5�! 0  ��!�" 31 %�� �&' 2554 
�� 2553 ��;��ก��
������! 

 

7 ��ก�	%+ก��0"� 

  ��ก�����	�,�  ��ก�����	�9:��ก��ก�� 
 �������� 2554  2553  2554  2553 

  (
����) 
ก�,ก��!�"�ก�" ����ก�� 5 49,208 43,982 4,533 3,825 
��&&���4�ก�,ก���4"�S  68,383 62,668 46,546 31,787 
  117,591 106,650 51,079 35,612 

��ก &2���4"���������,����  (4,319) (5,073) (618) (618) 
      &2���4"����&�����&4�  (10,174) (10,492) (2,202) (2,334) 

#&�/�  103,098 91,085 48,259 32,660 
      

�������
����������,�������������  593 910 6 9 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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ก�� ��&����6��������ก����ก��&��'������� 
 

 ��ก�����	�,�  ��ก�����	�9:��ก��ก�� 
 2554  2553  2554  2553 
 (
����) 

ก��ก���%��ก%��, "��ก�	    
��-'2&��ก���������� 15,076 20,939 3,301  3,508 
�ก��ก���������� :      

   ���ก 2� 6 ��4�� 29,325 18,153 950  28 
   6 - 12 ��4�� 4,712 4,790 190  189 

   '�กก 2� 12  ��4�� 95 100 92  100 

 49,208 43,982 4,533  3,825 
��ก &2���4"���������,���� (100) (100) (100)  (100) 

 49,108 43,882 4,433  3,725 

�&00����ก��ก���(�	 F      
��-'2&��ก���������� 52,123 52,135 37,622  27,389 
�ก��ก���������� :      
   ���ก 2� 6 ��4�� 6,297 4,526 2,831  3,186 
   6 - 12 ��4�� 1,455 2,256 1,044  1,199 
   '�กก 2� 12  ��4�� 8,508 3,751 5,049  13 
 68,383 62,668 46,546  31,787 
��ก &2���4"���������,���� (4,219) (4,973) (518)  (518) 
      &2���4"����&�����&4� (10,174) (10,492) (2,202)  (2,334) 

 53,990 47,203 43,826  28,935 

      

#&�/� 103,098 91,085 48,259  32,660 

 
 ?��ก������ ��ก��<�������4"�
ก2��ก&�����ก��2'���5�! '����� �� 90  �� 
 

��ก����ก��&��!����'����ก��2'���5�! 0  ��!�" 31 %�� �&' 2554 
�� 2553 ��;��ก��������! 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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8 #�	0"�0����(� 

 

 ��ก�����	�,�  ��ก�����	�9:��ก��ก�� 

 2554  2553  2554  2553 

 (
����) 

���&�������1,��� 154,241 134,788 58,938 43,520 
 ��3���� 185 1,201 - - 
 154,426 135,989 58,938 43,520 
��ก &2���4"����&������'� (60,122) (67,201) (26,590) (24,592) 

#&�/� 94,304 68,788 32,348 18,928 

 
���!��������&��&����4�!�"���!:ก��;�&2�<��,2�
��-��� '<���������!����<���ก������� '
����ก������
�/+��ก�,ก������������������ ��!�" 31 %�� �&' 2554 '�,��� � 133.84 ������! 
�� 13.7 ������! ��'������ 
(2553: 103.3 +-���� ,+) 16.1 +-���� ���+"�#�) 
 

9 #�	���:����&	�,%�	�(�	 
 

 ��ก�����	�,�  ��ก�����	�9:��ก��ก�� 

 2554  2553  2554  2553 

 (
����) 
��ก�����4"� 366 3,459 128 3,459 
&2�<��,2�,2��2 ����� 7,861 3,560 2,375 1,442 
B�5�94��!�"��-'23:�ก����� 771 843 697 754 
����!����,2�+��ก��� 189 588 131 401 
�4"� S 89 932 - 643 

�,� 9,276 9,382 3,331 6,699 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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10 ���	���&	D	���������� 
 

 ��ก�����	�9:��ก��ก��   
 2554  2553 
 (
����) 
0  ��!�" 1 'ก��&' 26,364 25,364 
94��������!�� - 1,000 

6 ,�	�%� 31 /�	,�0� 26,364 26,364 

 
�'4"� ��!�" 27 %�� �&' 2553 &0�ก��'ก��������������5�!-����!��<����5�! ��1�&���� ,��ก�� 9:"�'�!��,�!����� 
1 ������! (
�2���;� 10,000 ���� '��&2������� 100 ��!) &0�ก��'ก��������������5�!-�����'���<�����������&2�
����<����5�!2����ก�2�  <���&�'��&2������� 100 ��! � '��;�,��� ����� 1 ������! 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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������!��<����5�!2� 0  ��!�" 31 %�� �&' 2554 
�� 2553 
�������H������,�ก������!���������
�2����'������� 
 

 ��ก�����	�9:��ก��ก��  

 ����2 �& �'��;�           

 �,�����  !�������
��    �%���&�!��  ก�����&2�  ��&�!�� - ��!%�  �����H������ 

 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 

 (�-��+))  (
����) 

�������	
�           

���5�! ����"� ��1����!��'�!6             
   ,��ก�� 99.99  99.99  41,250 41,250 25,364 25,364 - - 25,364 25,364  - - 
���5�! ��1�&���� ,��ก�� 99.98  99.98  1,000 1,000 1,000 1,000 - - 1,000 1,000  - - 

�,�       26,364 26,364 - - 26,364 26,364  - - 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 

 

 43 

11 ���	���&	D	ก��ก���%�0,�0&���,�ก�	 
 

 ��ก�����	�9:��ก��ก��   
 2554  2553 
 (
����) 
0  ��!�" 1 'ก��&' 25,046 25,046 
94��������!�� - - 

6 ,�	�%� 31 /�	,�0� 25,046 25,046 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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������!��<�ก�,ก��!�"& �&�'�2 'ก�� 0  ��!�" 31 %�� �&' 2554 
�� 2553 
�������H������,�ก������!���������
�2����'������� 
 

 ��ก�����	�9:��ก��ก��  

 ����2 �& �'��;�           

 �,�����  !�������
��    �%���&�!��  ก�����&2�  ��&�!�� - ��!%�  �����H������ 

 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 

 (�-��+))  (
����) 

ก��ก������������	��ก��                

���5�! ����"� ��1ก'��!6                
   ��1����!��'�!6 ,��ก�� 49.99  49.99  50,000 50,000 25,046 25,046 - - 25,046 25,046  - - 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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���'��!��ก������?��������ก�,ก��!�"& �&�'�2 'ก��9:"�ก��2'���5�!���!:ก������!��<����5�!���ก�2� ��' �%�� '��'����2 �<���ก������� ' ?�
�����'����2 ����ก��2'���5�!  
 

 ����2 �                ก��-� 
 & �'��;�  ���!��+6  ���!��+6  ���!��+6  �������  �������  ��-��  &2�<��,2�  (���!��) 
 �,�����  �'��� ��  -'2�'��� ��  � '  �'��� ��  � '  � '  � '  ��!%� 

 (�-��+))  (
����) 

�3 2554          

���5�! ����"� ��1ก'��!6 ��1����!��'�!6 ,��ก�� 49.99 84,362 4,249 88,611 63,611 64,360 74,027 79,404 (5,377) 

          

�3 2553          

���5�! ����"� ��1ก'��!6 ��1����!��'�!6 ,��ก�� 49.99 84,793 8,274 93,067 62,782 62,782 83,643 83,996 (353) 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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12 �&)ก�6� 

 
 ��ก�����	�,� 
   �&�4"���ก
�2�     
   �������
��     
 �2 ���������  �&�4"��<��     
 ���!��+6!�"��2�  �����ก���  ��+����  � ' 
 (
����) 
�������        

0  ��!�" 1 'ก��&' 2553 2,090 8,563 480 11,133 
�+�"'�:�� 1,398 2,135 - 3,533 
,����2� (383) (3) - (386) 

6 ,�	�%� 31 /�	,�0� 2553 ��� 1 �ก��0� 2554 3,105 10,695 480 14,280 

�+�"'�:�� 121 1,021 - 1,142 
?�� - (200) - (200) 

6 ,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 3,226 11,516 480 15,222 
     

�	��%��
�����%'%�     

0  ��!�" 1 'ก��&' 2553 935 6,980 56 7,971 
&2���4"�'��&���������� 827 637 96 1,560 
,����2� (383) (3) - (386) 

6 ,�	�%� 31 /�	,�0� 2553 ��� 1 �ก��0� 2554 1,379 7,614 152 9,145 
&2���4"�'��&���������� 656 784 96 1,536 

6 ,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 2,035 8,398 248 10,681 
     

�#$�	�%��7������,*�     

6 ,�	�%� 1 �ก��0� 2553  1,155 1,583 424 3,162 

6 ,�	�%� 31 /�	,�0� 2553 ���      

   1 �ก��0� 2554 1,726 3,081 328 5,135 

6 ,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 1,191 3,118 232 4,541 

 
��&�!��+6������ก��2'���5�!ก2����ก&2���4"�'��&����'������ก�06 9:"�-��&��&2���4"�'��&���1',��� �
��         

�2ก��2'���5�!��&�<�����,�3:� 0  ��!�" 31 %�� �&' 2554 '�,��� � 7.6 ������! (2553: 6.6 +-����) 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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 ��ก�����	�9:��ก��ก�� 
   �&�4"���ก
�2�     
   �������
��     
 �2 ���������  �&�4"��<��     
 ���!��+6!�"��2�    �����ก���  ��+����  � ' 
 (
����) 

�������        

0  ��!�" 1 'ก��&' 2553 1,119  3,022 480 4,621 
�+�"'�:�� -  597 - 597 

6 ,�	�%� 31 /�	,�0� 2553 ��� 1 �ก��0� 2554 1,119  3,619 480 5,218 
�+�"'�:�� -  454 - 454 

6 ,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 1,119  4,073 480 5,672 
      

�	��%��
�����%'%�      

0  ��!�" 1 'ก��&' 2553 313  2,661 56 3,030 
&2���4"�'��&���������� 224  177 96 497 

6 ,�	�%� 31 /�	,�0� 2553 ��� 1 �ก��0� 2554 537  2,838 152 3,527 
&2���4"�'��&���������� 211  267 96 574 

6 ,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 748  3,105 248 4,101 
        

�#$�	�%��7������,*�      

6 ,�	�%� 1 �ก��0� 2553  806  361 424 1,591 

6 ,�	�%� 31 /�	,�0� 2553 ���       

   1 �ก��0� 2554 582  781 328 1,691 

6 ,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 371  968 232 1,571 

 
��&�!��+6���������5�!ก2����ก&2���4"�'��&����'������ก�06 9:"�-��&��&2���4"�'��&���1',��� �
��  
�2���5�!
��&�<�����,�3:� 0  ��!�" 31 %�� �&' 2554 '�,��� � 2.9 ������! (2553: 2.5 +-����)  



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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13 #�	���:��4���%�,	 

 
 ��ก�����	�,� 

 ?��
ก�'     
 &�'+� ����6     
 
��&2������!%�T  &2������!%�T   
 9�U!6
 �6  �����4�  � ' 
 (
����) 
�������     

0  ��!�" 1 'ก��&' 2553 89  42,458 42,547 
�+�"'�:�� -  29,418 29,418 

6 ,�	�%� 31 /�	,�0� 2553 ��� 1 �ก��0� 2554 89  71,876 71,965 

�+�"'�:�� 1,550  31,369 32,919 
?�� 200  - 200 
6 ,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 1,839  103,245 105,084 

     

�	��"�&�2�	��     

0  ��!�" 1 'ก��&' 2553 24  23,754 23,778 
&2����,����2���������� 24  20,935 20,959 

6 ,�	�%� 31 /�	,�0� 2553 ��� 1 �ก��0� 2554 48  44,689 44,737 
&2����,����2���������� 212  21,154 21,366 

6 ,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 260  65,843 66,103 

     

�#$�	�%��7������,*�     

6 ,�	�%� 1 �ก��0� 2553 65  18,704 18,769 

6 ,�	�%� 31 /�	,�0� 2553 ��� 1 �ก��0� 2554 41  27,187 27,228 

6 ,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 1,579  37,402 38,981 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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 ��ก�����	�9:��ก��ก�� 
 ?��
ก�'     
 &�'+� ����6     
 
��&2������!%�T  &2������!%�T   
 9�U!6
 �6  �����4�  � ' 
 (
����) 
0  ��!�" 1 'ก��&' 2553 -  12,966 12,966 
�+�"'�:�� -  9,054 9,054 

6 ,�	�%� 31 /�	,�0� 2553 ��� 1 �ก��0� 2554 -  22,020 22,020 

�+�"'�:�� -  7,745 7,745 

6 ,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 -  29,765 29,765 

     

�	��"�&�2�	��     

0  ��!�" 1 'ก��&' 2553 -  6,483 6,483 
&2����,����2���������� -  6,788 6,788 

6 ,�	�%� 31 /�	,�0� 2553 ��� 1 �ก��0� 2554   13,271 13,271 

&2����,����2���������� -  5,157 5,157 
6 ,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 -  18,428 18,428 

     

�#$�	�%��7������,*�     

6 ,�	�%� 1 �ก��0� 2553 -  6,483 6,483 

6 ,�	�%� 31 /�	,�0� 2553 ��� 1 �ก��0� 2554 -  8,749 8,749 

6 ,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 -  11,337 11,337 

 

14 ���	G�ก�%��% "����ก��D	ก��D
" 
 

0  ��!�" 31 %�� �&' 2554 ����G�ก��'!��+6������5�!2�,��� � 2.5 ������! -�����-�&������ก������ก��4'���
� ก���3����ก������<�����!K
�2���:"�,��� ������ '!������� 10 ������!   



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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15 �	%+#�	�%��%H�����ก��%+� 

 

 ��ก�����	�,�  ��ก�����	�9:��ก��ก�� 
 2554  2553  2554  2553 

 (
����) 

%	�����2��������     
�������ก�ก�������%��&��     
   �2 �!�"-'2'����ก���ก�� 3,104 4,732 - - 
����ก��4'���� ,�ก�3����ก������     
   �2 �!�"3:�ก����������B�<���:"���     
   �2 �!�"'����ก���ก�� 5,017 7,276 - - 

�,��	%+#�	�%��%��ก��%+�����#�+	 8,121 12,008 - - 

     

%	�����0�	2��������     

����ก��4'���� ,�ก�3����ก������     
   �2 �!�"'����ก���ก�� 4,611 - - - 

�,��	%+#�	�%��%��ก��%+�4����&	�,%�	 4,611 - - - 

 
0  ��!�" 31 %�� �&' 2554 ก��2'���5�!
�����5�!'� ��������ก�ก�������%��&��
�� ����������4"��4"�S ก���3����
ก������<�����!K���
�2���;�,��� �� ' 27.03 ������! 
�� 6.0 ������! ��'������ (2553: 56.03 +-���� 
,+) 6.0 +-���� ���+"�#�) 9:"�&������ก��?����5�!<��2 
  

<���4��ก���� 2552 ก�,ก��!�"& �&�'�2 'ก��-��!�����������ก��4'���� ก���3����ก������<�����!K        

�2���:"� ,��� � �����!������� 30 ������! ����ก��4''��������ก��������ก��4'�����"������ ������������'!�"ก�����
<������ ����ก��4'���ก�2� &������ก��?����5�!
�����34�������<��2���ก�,ก��!�"& �&�'�2 'ก�� 
������G�ก    
��'!��+6���ก�,ก��!�"& �&�'�2 'ก�����ก�2� ,��� ����� 7.6 ������! 0  ��!�" 31 %�� �&' 2554 ก�,ก��!�"& �&�'
�2 'ก��-�������&4�����ก��4'���ก�2� ��1',��� �
��  
 
<���4��ก���� 2552 ���5�!2�-��!�����������ก��4'���� ก���3����ก������<�����!K
�2���:"�,��� �
 �����!������� 10 ������! ����ก��4''��������ก��������ก��4'�����"������ ������������'!�"ก�����<����������ก��4'
���ก�2� &������ก��?����5�!
������G�ก��'!��+6������5�!2����ก�2� ,��� ����� 2.5 ������! 0  ��!�" 31 
%�� �&' 2554 ���5�!2�-�����ก<������ก��4'���ก�2� ��1',��� � 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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0  ��!�" 31 %�� �&' 2554 ก��2'���5�!
�����5�!'� ����������4"�9:"���'�-�����ก<����;�,��� � 13.5 ������! 
�� 5.3 
������! ��'������ (2553: 26.7 +-���� ,+) 5.6 +-���� ���+"�#�) 
 
�������!�"'�B�����ก����!����'����ก��2'���5�! 0  ��!�" 31 %�� �&' 2554 
�� 2553 ��;��ก��������! 

 

16 ��"��	%+ก��0"� 
 

  ��ก�����	�,�  ��ก�����	�9:��ก��ก�� 
 �������� 2554  2553  2554  2553 

  (
����) 
ก�,ก��!�"�ก�" ����ก�� 5 53,369 46,104 20,251 23,588 
ก�,ก���4"� S  32,768 30,080 26,833 25,553 
�,�  86,137 76,184 47,084 49,141 

 

17 �	%+#�	��&	�,%�	�(�	 
 

  ��ก�����	�,�  ��ก�����	�9:��ก��ก�� 
  2554  2553  2554  2553 

  (
����) 
�,�������4"�  700 3,459 700 3,459 
B�5���!�"��-'23:�ก����������  2,997 2,223 2,397 2,031 
B�5�����-����ก 0 !�",2�&���,2�  815 1,802 557 1,278 
��-������2 �����  2,111 1,295 1,757 1,008 
�4"� S  7,606 4,877 999 489 

�,�  14,229 13,656 6,410 8,265 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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18 H���!�ก:�	!�)��8�
	�:	�ก��	  
 

    ��ก�����	�9:�� 

  ��ก�����	�,�  ก��ก�� 
  (
����) 

��(%"�/��'ก������    

B�����ก+��<���
���.���ก������    
   0 31 %�� �&' 2554  6,014 4,542 
    

%&�2����3%�4�%�"������ 31 7������ 2554    

��ก&�0�!�"�����1"�%�1�    

������<�ก��-���4����!��  679 501 

 
ก��2'���5�!34��=�������''���.��ก������� /���!�" 19 ��4"�������?��6+��ก��� 9:"�'������&��<������
�2 ��!�" 1 
'ก��&' 2554 ��ก��!��2���ก������-����>���<��'��������ก����ก��������� 3 (&) ��'!�"ก�2� <��'�����
���ก����ก��������� 3 (&) ก��2'���5�!-����4�ก���!:กB�����ก+��<��2 �����"�
���!����'� 0  ��!�" 1 'ก��&' 
2554 ��;������ ' 5.34 ������! �������ก��2'���5�!
�� 4.04 ������!����������5�! !������-��'�ก����������ก��-�
���' 0  ��!�" 1 'ก��&' 2554 
��  
 
ก��2'���5�!,��ก��?&��ก��������1,������+��ก�����'���ก��������+������������&��'&���
����� +.K. 2541            
<�ก��<�������?��6�'4"��ก5�0
ก2+��ก�����'��!%�
�������� 
 
ก������"�
���<�'��&2��H,,�������B�����ก+�����?&��ก�������?��6 
 

    ��ก�����	�9:�� 

  ��ก�����	�,�  ก��ก�� 

%&�2����3%�4�%�"������ 31 7������  2554  (
����) 

B�����ก+�����?&��ก�������?��6    
   0  ��!�" 1 'ก��&' 2554  5,335 4,041 
���!�����ก���H,,���� 
����ก����  679 501 

H���!�ก:�	 ��80��ก��!�)��8�
	�    

   6 ,�	�%� 31 /�	,�0� 2554  6,014 4,542 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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&2�<��,2�!�"������<�ก��-���4����!��  
 

    ��ก�����	�9:�� 

%&�2����3%�4�%�"������ 31 7������ 2554  ��ก�����	�,�  ก��ก�� 

  (
����) 
���!�����ก���H,,����  427 315 
��ก����,�กB�����ก+��  252 186 

�,�  679 501 

 
&2�<��,2����ก�2� �������������<���ก���2�-����<���ก��-����!����1����1, 
 

    ��ก�����	�9:�� 

%&�2����3%�4�%�"������ 31 7������ 2554  ��ก�����	�,�  ก��ก�� 

  (
����) 
���!�������&��
�����!��ก��<�����ก��  211 99 
&2�<��,2�<�ก��������  468 402 

�,�  679 501 

 
����''������ก<�ก�����'�0ก����'���กก��&0��K����6���ก��B� 0  ��!�"����� (
���?� �%�3� �/��"         
32 ��������ก) 
 
    ��ก�����	�9:�� 

  ��ก�����	�,�  ก��ก�� 
  (�-��+)) 
    

�����&����  4.7 4.7 
ก���+�"'�:�����������4��<����&�  4.0 - 7.0 4.0 - 7.0 
 
����''���.���ก�" ก�������'�0�<����&�34���'���'��!���3���!�"��
+�2!�" -�
�������'�0� 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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19 �&	��(�	�&"	 

 
 '��&2�����  2554  2553 
 �2�����  ,��� �����  ,��� �����  ,��� �����  ,��� ����� 
 (��)  (
����-� / 
����) 
����"�'�����       

0  ��!�" 1 'ก��&'       
-  ������'�� 1  85,000 85,000 85,000 85,000 

6 ,�	�%� 31 /�	,�0�       

-  �&"	#���$ 1  85,000 85,000 85,000 85,000 

       

2�+����

ก($'*&��'($+�       

0  ��!�" 1 'ก��&'       
-  ������'�� 1  85,000 85,000 70,000 70,000 
��ก����<�'2 1  - - 15,000 15,000 

6 ,�	�%� 31 /�	,�0�       

-  �&"	#���$ 1  85,000 85,000 85,000 85,000 

 
���34�������'��,�-�������!%�<�ก����������H���,�กก�����ก�K,2������H���
��'���!%���ก������&�
����:"�
�����2���:"�����<�!�"�����'������5�!   
 
%	���ก���#$�	�2�+� 
 
��'�!�������
�2�+���������������5�!'����,��ก�� +.K. 2535 '���� 51 <�ก�0�!�"���5�!�������������ก 2�
'��&2�����!�",�!�����- � ���5�!�������&2������2 ��ก�����������;�!�������� (I�2 ��ก��'��&2�����J) �2 ��ก��'��&2�����
���,����-�,2���;������H���-'2-�� 
 
�	�)*+�	��)�ก��

ก2�+�%���,�.������ 
 
&2�<��,2�!�"�ก�" ����?����ก��ก����ก
��,����2�������'���+�"'!��
�����ก,�ก�2 ��ก��'��&2�������'�� 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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20 #����� 
 
���������ก����  
 
ก����"%��ก&�0� ($'/2��
 ก&�0�%'%� 
 
%&��
���กA2��� 
 
��'�!�������
�2�+���������������5�!'����,��ก�� +.K. 2535 '���� 116 ���5�!,�����,�����!�������� 
(I��������'กR�'�J) �2���������� 5 ���ก��-���!%����,��������,�ก��ก���!�����'ก'� (3��'�) ,�ก 2�
���������ก�2� '�,��� �-'2���ก 2������ 10 ���!��,�!����� �������������,����-�,2���;������H���-'2-�� 

 

21 �����	���ก�����	����	ก��#�,	��	 

 
ก��2'���5�!�������ก�,ก��<��2 ����%��ก�,���  &4� %��ก�,�4 "��� "�+�'+6
��,��,����2� 
���������%��ก�,<�     
�2 ����!��B�'�K����6��� &4� <�����!K-! ����� �� ��-��
����ก������������!� ���'�!� "
���<�           
��ก������,:��ก�" ����ก���2 ����%��ก�,
���2 ����!��B�'�K����6��'!�"ก�2� - � 

 

22 ���4�"��กก�����&	 

 

  ��ก�����	�,�  ��ก�����	�9:��ก��ก�� 
  2554  2553  2554  2553 

  (
����) 

"
ก���4����      

���5�!2�  - - 177 - 

ก�,ก��!�"& �&�'�2 'ก��  1,360 1,140 - - 

ก�,ก���4"�  1,051 140 764 98 

�,�  2,411 1,280 941 98 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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23 ���4�"�(�	 

 

 ��ก�����	�,�  ��ก�����	�9:��ก��ก�� 

 2554  2553  2554  2553 

 (
����) 

��-��&2����ก���2 �ก��� 1,267 1,638 4,356 4,643 
�4"� S 4,433 2,950 1,688 1,553 
�,� 5,700 4,588 6,044 6,196 

 

24 0��D
"����D	ก�� �� 

 

 ��ก�����	�,�  ��ก�����	�9:��ก��ก�� 

 2554  2553  2554  2553 

 (
����) 

&2�<��,2��ก�" ก����&&��ก� 5,750 4,298 2,263  1,766 
&2�<��,2�����ก������ 5,807 6,377 3,872  2,855 
�4"� S 3,724 1,585 2,359  1,035 
�,� 15,281 12,260 8,494  5,656 

 

25 0��D
"����D	ก�������� 
 

 ��ก�����	�,�  ��ก�����	�9:��ก��ก�� 

 2554  2553  2554  2553 

 (
����) 

&2�<��,2��ก�" ก����&��ก� 15,065 12,655 11,597  9,507 
&2�<��,2������� 25,561 25,382 10,576  11,787 
�4"� S  4,679 3,792 3,750 2,347 

�,� 45,305 41,829 25,923 23,641 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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26 0��D
"����!�)��8�
	� ��:	�ก��	 
 

 ��ก�����	�,�  ��ก�����	�9:��ก��ก�� 

 2554  2553  2554  2553 

 (
����) 

;#+���2��     

������4��
��&2�
�� 7,557 8,287 3,132 4,419 
?&��ก���'!�����!�"ก�����- � 390 541 147 305 
�4"� S 777 949 79 672 
 8,724 9,777 3,358 5,396 

.��ก���
���     

������4��
��&2�
�� 32,991 30,702 19,763 18,545 
?&��ก���'!�����!�"ก�����- � 1,206 1,198 546 593 
�4"� S 7,010 2,912 4,374 1,754 
 41,207 34,812 24,683 20,892 

     

�,�0��D
"����!�)��8�
	�����	:	�ก��	 49,931 44,589 28,041 26,288 

 
8��%ก������%�����ก"���#7�- 
 
ก��2'���5�!-��,������ก��!���������������+�������+��ก������ก��2'���5�!��+4��.��& �'�'�&�<,���+��ก���
<�ก����;��'���ก���ก��!�� ?�+��ก���,2��������'<����������� 5 ���������4��!�ก��4�� 
��ก��2'���5�!
,2��'!�<����������� 5 3:����������� 7.5 ���������4�����+��ก���!�ก��4�� ก��!���������������+���-��             
,�!�������;�ก��!���������������+��'���ก��������ก��!� �ก��&���
��,��ก��ก��!��?����,��ก��ก��!��
!�"-����������� 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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27 0��D
"��������ก�6� 
 
��ก������-��� 'ก�� ��&����6&2�<��,2���'����!�" &2�<��,2���'��ก50�-����>�����'���ก�����<�'���.��ก��
�����!��ก������/����2��S ������ 

 

  ��ก�����	�,�  ��ก�����	�9:��ก��ก�� 

 �������� 2554  2553  2554  2553 

  (
����) 

94��ก����5  33,433 37,191 7,712 8,411 
&2�+�'+6  34,610 45,189 9,761 12,253 
ก������"�
���<����&�������1,���  (18,438) (17,105) (15,418) (4,189) 
&2�,���+�'+6
��&2����2�  41,160 42,120 40,719 40,850 
&2�<��,2�<�ก�������4"�  7,617 9,921 2,262 3,958 
&2�<��,2�������  48,658 12,267 23,654 11,109 
&2�<��,2��2 �ก���  26,799 28,175 17,604 16,831 
&2�<��,2�<�ก���� 24 15,281 12,260 8,494 5,656 
&2�<��,2������?��6���
!�      
   +��ก��� 26 49,931 44,589 28,041 26,288 
&2���4"�'��&�  1,536 1,326 574 496 
&2������!%�T  36,176 39,793 7,470 8,281 
��������,����   593 910 6 9 
���!��,�ก���&������'�      
   (ก�����ก��)  (7,079) 1,983 1,998 (1,853) 
���ก�06���,����2�  - 234 - - 

�,�"	�&	 0��D
"����D	ก�� ��      

   0��D
"����D	ก�����������      

   0������	!�"������  270,277 258,853 132,877 128,100 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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28 H��%���	4�" 

 
+�����กM5R�ก���ก��'& �'<����' ���5R�ก� 2��� ก�����������5R�ก�/���!�" 531 +.K. 2554 �� ��!�" 14 
%�� �&' 2554 <����!%�!��B�5�
ก2���5�!!�"'����ก!��+6,�!�����<��������ก!��+6
�2�����!K-! 2��� ก��
������ก!��+6,�!�����<� I�������ก!��+6 ��1' �� -�J 
��,�!��������ก!��+6��� 2�� ��!�" 1 'ก��&' 2553 
3:� 31 %�� �&' 2554 ?��������B�5�����-���������������� �������!�"���"'<���4����� ��!�" 1 'ก��&' 2554 
����� 30 ��;������ 25 ���ก��-���!%��/+���2 �!�"-'2�ก�� 50 ������!  
 

29 ก��4����&"	 
 
ก&�0�	
2�+�!�4�.�4�/�� 
 
ก��-��2���������+4��.���������
�2����������� ��!�" 31 %�� �&' 2554 
�� 2553 &��� 0,�กก��-����������!�"��;�
�2 �������34�������'��������5�! 
��,��� �������'��!�"��ก,����2�
�� ��� 2���� ?� �%�3� �/��"32 ��������ก
?�
���ก��&��� 0������ 

 
 ��ก�����	�,�  ��ก�����	�9:��ก��ก�� 
 2554  2553  2554  2553 

 (
���� / 
����-�) 
ก��4�#������)*�%��)I	#�,	 ��!�"'(��&"	#���$     

    �������� ( �+	:(+	A�	) 17,480 20,717 20,059 18,686 

     
,��� �������'��!�"��ก 0  ��!�" 1 'ก��&' 85,000 70,000 85,000 70,000 
��ก��!�,�ก����!�"��ก,����2�<���� 2���� - 2,178 - 2,178 

���	,	�&"	#���$8��,�/%'�,�9�%��'�,�	+���	�ก     

   ( �+	:(+	A�	) 85,000 72,178 85,000 72,178 

     

ก��4����&"	 ( �+	:(+	A�	) (���) 0.21 0.29 0.24 0.26 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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30 ���	)J	!� 
 
<�ก�������'��'�����,����������34�����������5�!�'4"� ��!�" 7 �'5�� 2554 ���34�����'�'�����'���ก��,�����ก��-�
��;������H������������ก���������������,���� 2553 <������������ 0.15 ��! ��;�,��� �����!������� 12.75      
������! ?�-��,2���;������H������ 2��ก��<���� 2���� 2553 
�� <������������ 0.10 ��! � '��;����� 8.50 
������! 
��,2������H����+�"'���'<��ก�����34�������ก<������������ 0.05 ��! ��;����� 4.25 ������! <���� 2���� 
2554 
 
<�ก�������'��'�����,����������34�����������5�!�'4"� ��!�" 23 �'5�� 2553 ���34�����'�'�����'���ก��,�����ก��-�
��;������H���<������������ 0.71 ��! ��;�,��� �����!������� 49.7 ������! ?������H���,��� � 35 ������!     
-��,2�<��
ก2���34�������;������H������ 2��ก��<���� 2���� 2552 
�������H���,��� � 14.7 ������! -��,2�<��
ก2
���34�����<���� 2���� 2553 

 

31 �0�(����(����ก�����	 

 

�<����ก����"ก�������%�������"+��ก������ 
 
ก��2'���5�!'�& �'���"�,�กก���������%��ก�,��'�ก��,�กก������"�
����������ก����
�������
�ก����"��������
�2������!K 
��,�กก��-'2�=�������'���ก�������'��������&�2����� ก��2'���5�!-'2'�ก��34���4���ก�&�4"��'4�
!��ก������!�"��;����������+��%6 �+4"�ก���ก1�ก��-���4�ก��&��  
 
ก��,��ก��& �'���"���;��2 �!�"���&�����%��ก�,���ก��2'���5�! ก��2'���5�!'�����<�ก��& �&�'<��'�& �'�'���
��������& �'���"�<����;�!�"�'���-�� ?�+�,��0���� 2�����!��!�"�ก��,�ก& �'���"�
�����!�����ก��,��ก��       
& �'���"� GV�������-��'�ก��& �&�'ก��� �ก��ก��,��ก��& �'���"����ก��2'���5�!�2���2���4"���+4"�<��'�"�<,
 2�'�& �'�'������ 2��& �'���"�
��ก��& �&�'& �'���"� 
 

ก�����2����"ก����� 
 

�?�����&0�ก��'ก�����5�! &4�ก����ก5����������!��<��'�"�&��+4"���ก5���ก��!�� �,������
��& �'��4"�'�"�
�������
��ก2�<���ก��ก��+�]�����%��ก�,<����&� &0�ก��'ก��-��'�ก��ก��ก����
������
!�,�กก����!�� 
9:"�ก��2'���5�!+�,��0�,�ก����2 ���������
!�,�กก�,ก��'�����������2��2 �����,������ ' 9:"�-'2� '           
�2 �-�����!�"-'2'������,& �&�' ��ก!�����ก��ก����
������ก��,2������H���<��
ก2���34�������'��  



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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�����%����"+��
���"
ก���4� 
 

& �'���"������������ก���� �'�3:� & �'���"�!�"�ก��,�กก������"�
���!�",��ก��<����&�����������ก����    
<����� 9:"��2���ก��!��2�ก������������
��ก��
����������ก��2'���5�! �����������4"� 2�ก��2'���5�!'�& �'���"�
<��������ก������� ��4"��,�กก��2'���5�!'�����ก��4'���'�ก 
���������ก��������ก��4'!�"-�������;���������� 
 

�������ก����!�"
!�,�������������!�"'�B�����ก����  0  ��!�" 31 %�� �&' 
�����!�"&��ก������������4�ก�����
�����<�'2'������� 
  

 ��ก�����	�,� 

 �������ก����    ����,�ก 1 ��   
 !�"
!�,���  B�<� 1 ��  
�2B�<� 5 ��  � ' 

 (�-��+)���';)  (
����) 

�3 2554       

��&	�,%�	         
   �������ก�ก�������%��&�� 6.15-8.10  3,104  - 3,104 
   ����ก��4'���� ,�ก�3����ก������       
      !�"3:�ก����������B�<���:"��� 8.45  5,017  - 5,017 
       
4����&	�,%�	       
   ����ก��4'���� ,�ก�3����ก������ 8.45  -  4,611 4,611 

�,�   8,121  4,611 12,732 

       

�3 2553       

��&	�,%�	        
   �������ก�ก�������%��&�� 6.15-6.40  4,732  - 4,732 
   ����ก��4'���� ,�ก�3����ก������       
      !�"3:�ก����������B�<���:"��� 7.15-7.95  7,276  - 7,276 

�,�   12,008  - 12,008 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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�����%�������"+��%���*��
 
 
& �'���"�!�����������4"� &4� & �'���"�!�"��ก&����4�&�2�����-'2��'��3���������
ก2ก��2'���5�!��'��4"��-�!�"            
�ก��- ��'4"�&��ก����� 
 
GV�������-��ก������?��!�����������4"��+4"�& �&�'& �'���"�!�����������4"����ก�2� �2���'"����'� ?�ก��
 ��&����6.���!��ก�����������ก&��!�ก��!�"�� ����������4"�<��������:"�S 0  ��!�"�����-'2+� 2�'�& �'���"�
,�ก�����4"�!�"��;��������&�� & �'���"�������!�����������4"�
���- �<���&���'�����������!��+6!��ก������

�2����ก��<���
���.���ก������ �2��-�ก1��'��4"��,�กก��2'���5�!'�.����ก&��,��� �'�ก GV�������-'2-��
&�� 2�,��ก���������!�"'��������&��,�กก���ก1�����-'2-�� 
 

�����%������ก%-�.�$	
� 
 
ก��2'���5�!'�ก��& �&�'& �'���"�,�กก������B�+&�2��?�ก����ก5���������������
����ก���!���!2�    
������<���+��+��2�ก���������������ก��2'���5�! 
���+4"�!��<����ก��!�,�ก& �'���� ����ก��
�������
���� 
 

ก��ก&�2�"�#$�	����7��� 
 
�?��ก�������
��ก����>������ก��2'���5�!ก�����<��'�ก��ก�����'��&2����%��'!������!��+6
���������
!��ก������
��-'2<�2!��ก������   '��&2����%��' �'�3:� ,��� �����!�"���94��
��������ก��
�ก����"����!��+6
��4�������������ก�� <��0�!�"!������GV�'�& �'������
����1'<,<�ก��
�ก����"�ก��  
����'��3�2������&�
ก��-���2����;������<���ก50�������!�"-'2'�& �'�ก�" ����ก��   ��3������&6���ก�� ��'��&2�
��/��4�ก����>���
'��&2����%��'3�กก�����?� �%��2�-����   ���'���+�"'���'�ก�" ก���''��.��<�ก��ก�����'��&2����%��'3�ก��>���
<��'�����!�"�ก�" ����ก�����!��+6
�������������S 
 
'��&2����%��'�����ก����ก��&��
����ก������������4"�S ��;�'��&2�!�"<ก���&��ก��'��&2���'����� 
 
'��&2����%��'������!��+6
���������!��ก������ ��;�'��&2�!�"<ก���&��ก��'��&2���'����� 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 
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32 H���!�ก:�	ก��ก��ก���%�4���ก%��, "��ก�	 
 

 ��ก�����	�,�  ��ก�����	�9:��ก��ก�� 
 2554  2553  2554  2553 

 (
����) 

-��';#ก.����ก%�,,��*	�"&������������ก�$�ก0�	0"+     

B�<���:"���   2,958 3,797 1,233 1,947 
����,�ก��:"���
�2-'2�ก������� 3,217 5,832 1,335 2,465 

�,� 6,175 9,629 2,568 4,412 

     
-��';#ก.��
���     

�����4�&������ก��,�ก%��&�� 687 585 657 555 

 
���5�!-��!���������2�
�����ก���+4"���2������ก���� '!�����"����� & �'��� กก�����5�!<�����!K
�2���:"���;�
���� �� 2 �� ?����"'����
�2 ��!�" 30 �'5�� 2552 3:� ��!�" 29 �'5�� 2554 
�����5�!��'��3�2����-����ก 1 �� 
B�<����4"��-����'  
 
ก�,ก��!�"& �&�'�2 'ก��-��!���������2�&������&�� 2 
�2�ก�����5�!<�����!K
�2���:"� ?�ก�,ก��!�"& �&�'�2 'ก��
�ก��,2�&2���2���'�����!�"�ก��ก��<������ ��������'������&��<����;�� �� 3 �� ������� ��!�" 30 +MK,�ก�� 2556 

�� 31 %�� �&' 2556 ��'������ 

 

33 ��ก��6�H��������������,�������	 
 
<�ก�������'&0�ก��'ก��������5�!�'4"� ��!�" 15 ก�'B�+��%6 2555 &0�ก��'ก��'�'�����'���ก��,�����ก��-���;�
�����H���<��
ก2���34�����<������������ 0.15 ��! ��;�,��� �����!������� 12.75 ������!  



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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34 ���A�	ก�������	���ก�����	�%����4��4�"D
" 
 
ก��2'���5�!��-'2-��<��'���.��ก�������!��ก������!�"��ก
����������<�'2����2�-���� 0  ��!�"����� ��4"��,�ก
��-'2'�ก�����&��<�� '���.��ก�������!��ก������!�"��ก
����������<�'2ก�����<��34��=�����ก����ก������
�������������� �������!�"���"'<���4����� ��!�"  1 'ก��&' <�������2�-���� 

 
'���.��ก�������!��ก������ ��4"�� ��!�"'��� 

  ���&��<�� 
'���.��ก������� /���!�" 12 B�5�����-�� 2556 
'���.��ก������� /���!�" 21 (�������� 2552) ��ก��!�,�กก������"�
�����������
�ก����"� 2556 
     ��������2������!K  
 
���������&�� 2�,����'���.��ก�������!��ก������<�'2��'���ก�K�B� �����+�����'�<��
��34��=�����         
?����������+�,��0�3:���ก��!�!�"��,�ก���:��,�กก��<��'���.��ก�������
��'���.��ก�������!��ก������
!�"��ก
����������<�'2���ก�2� �2���ก������� '��4���ก�������/+��ก�,ก�� 9:"�'���ก��!�!�"'��������&���2� 
��ก������<�� �!�"34��=�����  '���.��ก����������ก�2� '�����2�-���� 
 

���/��ก����,*� >������ 12 E -�������0"+ 
  
ก������"�
������กก�����'���.��ก�������/���!�" 12  ����<��ก�,ก���������!:ก���!��+6B�5�����-����ก�����
����� 
���������B�5�����-����ก���������� <���ก������  ���!��+6
���������B�5�����-����ก����������&4� 
,��� �B�5�����-��!�"ก�,ก������,2� ��4�-����� ��'������<����&� 9:"��ก��,�ก��
�ก�2����" &�� ��� 2��'��&2�!��
�����������!��+6
���������!�"
���<���
���.���!��ก������ก��.��B�5�������!��+6
������������� 
�� 
���!��!��B�5�!�"��-'2-��<��  �H,,����ก��2'���5�!-'2-�����!:กB�5�����-����ก����������<���ก������ 
 
�0�������������ก�����+�,��0�3:���ก��!�!�"��,�ก���:��,�กก��<��'���.��ก�������!��ก������!�"��ก
��
��������<�'2���ก�2� �2���ก������� '��4���ก�������/+��ก�,ก�� 



������ �	
��	 ��	�����	
��	�	� ��������	��	�� ���ก�� (���
	) ������������� 

������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 
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���/��ก����,*�>������ 21  E ;$ก�'����กก����$����(�$�!
�
���($ก��$����������	����'��= 
 
ก������"�
������กก�����'���.��ก�������/���!�" 21  �+4"�����
� &������ก�������2��S!�"<��<�ก������� 
9:"���;��ก������!�"+�,��0� 2���;��ก������<��B� �
 ����'!���K�5.ก�,!�"ก�,ก���������ก��ก�,ก��  '���.��
ก�������/���!�" 21 ก�����<��ก�,ก�� �����ก������!�"<�������
��
���&2���ก��!�"��;��ก���2������!K<����;�
�ก������!�"<��<�ก������������ 
���������ก��!�,�กก��
���&2����ก�2� ��''���.��ก�������/���!�" 21   
'���.��ก������� /���!�" 21  -��<��&�����'������� ��������2������!K ก�2� &4� ��������ก���4"� ��ก���4�,�ก
�ก������!�"<��<�ก���������������ก�,ก�� 
 
���������ก������ก������!�"<�������������5�!��;��ก��������! �������ก��34��=�������''���.��ก�������/���!�" 
21 �������������� �������!�"���"'����
�2 ��!�" 1 'ก��&' 2556 ,�-'2-�������ก��!�!�"'��������&���2����!��+6 
������� 
�� ก��-����'������5�! 

 

35 ก�����)���H����ก��D��� 

 
��ก�������ก��<���
���.���ก������ 0  ��!�" 31 %�� �&' 2553 
����ก��-����!����1����1,���������
������� ��!�" 31 %�� �&' 2553 9:"�� '��2<���ก�������+4"� ��3������&6<�ก��������!������� 2554 -��'�ก��,��
����B!��ก��<�'2�+4"�<�����&����ก��ก���������<���ก�������� 2554 ������ 

 
 2553 
 ��ก�����	�,�  ��ก�����	�9:��ก��ก�� 
 ก2��,��    ����,��  ก2��,��    ����,�� 
 ����B!  ,������B!  ����B!  ����B!  ,������B!  ����B! 
 <�'2  <�'2  <�'2  <�'2  <�'2  <�'2 
 (
����) 
��(%"�/��'ก������            

������
����ก���!���!2�       
   ������ 21,500 30,161 51,661 14,905 30,033 44,938 
������!����" &��  30,030 (30,030) - 30,030 (30,030) - 
��ก����ก��&�� 91,216 (131) 91,085 32,663 (3) 32,660 
&2�<��,2�&���,2� 23,834 (530) 23,304 6,757 (83) 6,674 
��������'��� ���4"� 13,126 530 13,656 8,182 83 8,265 
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������&)��ก����ก�����	 

#����������)*#�+	#&�,�	�%� 31 /�	,�0� 2554 ��� 2553 

 

 66 

 

 2553 
 ��ก�����	�,�  ��ก�����	�9:��ก��ก�� 
 ก2��,��    ����,��  ก2��,��    ����,�� 
 ����B!  ,������B!  ����B!  ����B!  ,������B!  ����B! 
 <�'2  <�'2  <�'2  <�'2  <�'2  <�'2 
 (
����) 
��ก&�0�!�"�����1"�%�1�       

���!�������&��
��       
   ���!��ก��<�����ก�� 193,003 1,984 194,987 95,260 (1,853) 93,407 
&2�<��,2�<�ก���� 7,962 4,298 12,260 3,890 1,766 5,656 
&2�<��,2�<�ก�������� 47,400 (5,571) 41,829 22,619 1,022 23,641 
&2����
!���������� 11,100 (1,323) 9,777 6,719 (1,323) 5,396 
���!��!��ก������ 631 612 1,243 5 388 393 
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นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ): 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ :  (66) 2229-2800

โทรสาร :  (66) 2359-1259

ผู้สอบบัญชี  

1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3183 หรือ

2. นายวินิจ  ศิลามงคล ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3378 หรือ

3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4068

สำนักงานสอบบัญชีบริษัท

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 

195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ :  (66) 2677-2000

โทรสาร :  (66) 2677-2222

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  (audit fee)

บริษัท บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี 2554 

เป็นจำนวนเงินรวม 1,850,000 บาท

ค่าตอบแทนอื่น (non-audit fee) –ไม่มี-

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹  

บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด

170/30 ชั้น 11  อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 สุขุมวิท 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ :  (66) 2661-8803-5

โทรสาร :  (66) 2661-8813

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

ที่ปรึกษากฎหมาย 
บริษัท สำนักงานกฎหมายและภาษี เอส.เอ.ที แอสโซซิเอท จำกัด

ห้อง 702 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแชงกรี-ลา)  

เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ :  (66) 2630-7636-8

โทรสาร :  (66) 2630-7639

บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิช จำกัด

2 อาคารสีลมเซ็นเตอร์ ชั้น 20 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ :  (66) 2632-6697

โทรสาร :  (66) 2238-2574

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

900 ต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ :  (66) 2689-4900

โทรสาร :  (66) 2689-4910 

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
คุณนงนุช พุ่มผล   

ตำแหน่ง:  เลขานุการบริษัท

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 

1858/123-124 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 29 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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