ชีแ้ จงผลการดําเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่ าร้ อยละ 20
งบการเงิน รวมของบริ ษั ท เนชั่น อิ น เตอร์ เนชั่น แนล เอ็ ด ดูเทนเมนท์ จํ า กัด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ยสํ าหรั บ
งวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีผลขาดทุนจํานวน 176.33 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2558 ซึ่งมีผลขาดทุนจํานวน 9.89 ล้ านบาท คิดเป็ นการเปลี่ยนแปลงขาดทุนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1,683 สืบเนื่องจาก
พฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป บริ ษัทได้ มีการพิจารณาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและ
พยายามปรับปรุ งการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและกลุ่มบริ ษัทมีการปรับโครงสร้ างการประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายสิ่งพิมพ์ โดยตั้งสํารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าลดลงเพิ่มขึ ้นให้ สอดคล้ องกับสภาวการณ์ ปัจจุบนั และมุ่งเน้ น
การผลิตและจําหน่ายสิ่งพิมพ์เฉพาะที่ทํากําไรให้ แก่กลุ่มบริ ษัทรวมทั้งมีแผนงานและมาตรการควบคุมค่าใช้ จ่าย
ทั้งในส่วนของค่าใช้ จ่ายด้ านการผลิต โดยมี การลดต้ นทุนอย่างต่อเนื่ อง ค่าใช้ จ่ายด้ านการบริ หาร การจัดการ
การขนส่ง และค่าใช้ จ่ายบริ หารอื่นๆ นอกจากนี ้ อยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าธุรกิจโดยพันธมิตรร่ วมในการลงทุน
ทั้งนี ้ บริ ษัทขอชี ้แจงผลการดําเนินงานของกลุม่ บริ ษัทที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ สรุปได้ ดงั นี ้
1. รายได้ จากการขายและบริ การสําหรับงวดเก้ าเดือนของปี 2559 ลดลงร้ อยละ 29 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2558 เหตุผลหลักมาจาก


รายได้ จ ากการจํ า หน่ า ยสื่ อ สิ่งพิ ม พ์ ลดลงร้ อยละ 22 โดยมี ส าเหตุห ลัก มาจากรายได้ จ ากการ
จําหน่ายพ๊ อคเก็ตบุ๊คลดลงร้ อยละ 35 หนังสือการ์ ตนู ลดลงร้ อยละ 25 และรายได้ จากการจําหน่าย
สิ่ ง พิ ม พ์ ต่ า งประเทศลดลงร้ อยละ 35 ในขณะที่ ร ายได้ จ ากการจํ า หน่ า ยหนัง สื อ เด็ ก เพิ่ ม ขึ น้
ร้ อยละ 11



รายได้ จากการให้ บ ริ การลดลงร้ อยละ 38 เนื่ องจากรายได้ จากการรั บ จ้ างผลิต จํ าหน่ าย และ
บริ การอื่นจากสื่อสิ่งพิมพ์ตา่ งประเทศลดลงร้ อยละ 38 และรายได้ จากการขายโฆษณาและรับจ้ าง
ผลิตรายการในทีวีดจิ ิตอลลดลงร้ อยละ 67

2. ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายสําหรับงวดเก้ าเดือนของปี 2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 85 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของ ปี 2558 เหตุผลหลักมาจาก


ต้ นทุนขายลดลงร้ อยละ 34 ซึง่ สอดคล้ องกับรายได้ จากการจําหน่ายสื่อสิง่ พิมพ์ที่ลดลง



ต้ นทุนบริ การลดลงร้ อยละ 28 ซึง่ สอดคล้ องกับรายได้ จากการให้ บริ การที่ลดลง



ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารลดลงร้ อยละ 13 เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ ม
การขายและการตลาดลดลง



ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้ างการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ ้นจํานวน 204.45 ล้ านบาท เนื่องจาก
กลุ่มบริ ษัทมี การปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิ จผลิตและจําหน่ายสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็ นผลมาจาก
พฤติกรรมของผู้บ ริ โภคเปลี่ ยนแปลงไป กลุ่ม บริ ษั ท ได้ ตัง้ สํารองค่าเผื่ อ มูล ค่าสิน ค้ าลดลงและ
ตั ด จํ า หน่ า ยลิ ข สิ ท ธิ์ สํ า หรั บ สิ่ ง พิ ม พ์ สํ า หรั บ งวดเก้ าเดื อ นสิ น้ สุ ด วั น ที่ 30 กั น ยายน 2559
ให้ สอดคล้ องกับสภาวการณ์ในปั จจุบนั จํานวน 193.48 ล้ านบาท และ 10.97 ล้ านบาท

กล่ าวโดยสรุ ป
ผลการดําเนิ นงานสําหรั บ งวดเก้ าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มี ผลขาดทุนจํ านวน 176.33 ล้ านบาท
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ซึง่ มีผลขาดทุนจํานวน 9.89 ล้ านบาท

