สรุ ปผลการดําเนินงานรวมของบริษัท
งบการเงิ นรวมของบริ ษั ท เนชั่น อิ นเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ ดดูเทนเมนท์ จํ ากัด (มหาชน) และบริ ษั ทย่ อ ยสํา หรั บ
งวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีขาดทุนก่อนรายได้ ภาษี เงินได้ จํานวน 215.15 ล้ านบาท หากรวม
รายได้ ภาษี เงินได้ จํานวน 43.36 ล้ านบาท ผลประกอบการสําหรับสําหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2559 แสดงเป็ นผลขาดทุนจํานวน 171.79 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ซึ่งมีผลขาดทุนจํานวน
6.97 ล้ านบาท คิดเป็ นการเปลี่ยนแปลงขาดทุนเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 2,364

สืบเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่

เปลี่ย นแปลงไป บริ ษั ทได้ มีก ารพิจารณาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดัง กล่าวและพยายามปรั บ ปรุ ง การ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและกลุ่มบริ ษัทมีการปรับโครงสร้ างการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายสิ่งพิมพ์ โดยตั ้ง
สํารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าลดลงเพิ่มขึ ้นให้ สอดคล้ องกับสภาวการณ์ ปัจจุบันและมุ่งเน้ นการผลิตและจําหน่าย
สิง่ พิมพ์เฉพาะที่ทํากําไรให้ แก่กลุม่ บริ ษัทรวมทั ้งมีแผนงานและมาตรการควบคุมค่าใช้ จ่ายทั ้งในส่วนของค่าใช้ จ่าย
ด้ านการผลิต โดยมีการลดต้ นทุนอย่างต่อเนื่อง ค่าใช้ จ่ายด้ านการบริ หาร การจัดการการขนส่ง และค่าใช้ จ่าย
บริ หารอื่นๆ นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทอยู่ระหว่างดําเนินการธุรกิจใหม่และหาพัน ธมิตรร่ วมในการลงทุนภายในปี
2559 ทั ้งนี ้ บริ ษัทขอชี ้แจงผลการดําเนินงานของกลุม่ บริ ษัทที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ สรุปได้ ดงั นี ้
1. รายได้ จากการขายและบริ การสําหรับงวดหกเดือนของปี 2559 ลดลงร้ อยละ 29 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2558 เหตุผลหลักมาจาก


รายได้ จ ากการจํ า หน่า ยสื่ อ สิ่ง พิ มพ์ ลดลงร้ อยละ 23 โดยมี สาเหตุห ลัก มาจากรายได้ จ ากการ
จําหน่ายพ๊ อคเก็ตบุ๊คลดลงร้ อยละ 42 หนังสือการ์ ตนู ลดลงร้ อยละ 25 และรายได้ จากการจําหน่าย
สิ่งพิมพ์ ต่างประเทศลดลงร้ อยละ 43

ในขณะที่รายได้ จากการจํ าหน่ายหนัง สือเด็กเพิ่มขึน้

ร้ อยละ 25


รายได้ จากการให้ บริ การลดลงร้ อยละ 37 เนื่องจากรายได้ จากการรับจ้ างผลิต จําหน่าย และ
บริ การอื่นจากสื่อสิง่ พิมพ์ตา่ งประเทศลดลงร้ อยละ 35 นอกจากนี ้ รายได้ จากการขายโฆษณาและ
รับจ้ างผลิตรายการในทีวีดิจิตอลลดลงร้ อยละ 63

2. ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายสําหรับงวดหกเดือนของปี 2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 139 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของ ปี 2558 เหตุผลหลักมาจาก


ต้ นทุนขายลดลงร้ อยละ 31 ซึง่ สอดคล้ องกับรายได้ จากการจําหน่ายสื่อสิง่ พิมพ์ที่ลดลง



ต้ นทุนบริ การลดลงร้ อยละ 19 ซึง่ สอดคล้ องกับรายได้ จากการให้ บริการที่ลดลง



ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 430 เนื่องจาก กลุ่มบริ ษัทมีการปรับโครงสร้ าง
การประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และจํ า หน่ า ยสิ่ ง พิ ม พ์ ซึ่ ง เป็ นผลมาจากพฤติ ก รรมของผู้ บริ โ ภค
เปลี่ยนแปลงไป กลุ่มบริ ษัทได้ ตงสํ
ั ้ ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าลดลงและตัดจําหน่ายลิขสิทธิ์สําหรับ
สิง่ พิมพ์สําหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 ให้ สอดคล้ องกับสภาวการณ์ในปั จจุบนั
จํานวน 193.48 ล้ านบาท และ 10.97 ล้ านบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

กล่ าวโดยสรุ ป
ผลการดําเนินงานสําหรั บงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีขาดทุนก่อนรายได้ ภาษี เงินได้ จํานวน
215.15 ล้ านบาท หากรวมรายได้ ภาษีเงินได้ จํานวน 43.36 ล้ านบาท ผลประกอบการสําหรับสําหรับงวดหกเดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 แสดงเป็ นผลขาดทุนจํานวน 171.79 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558
ซึง่ มีผลขาดทุนจํานวน 6.97 ล้ านบาท

