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วิสัยทัศน์

ผสานสื่อที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงทุกครัวเรือน

ปณิธาน

ให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ ความบันเทิง และสร้างแรงบันดาลใจ
ด้วยความน่าเชื่อถือ ทันเหตุการณ์อย่างสร้างสรรค์

คุณค่า
ขององค์กร

Credibility

ความน่าเชื่อถือในการดำาเนิน
ธุรกิจ ทั้งการรายงาน ข่าวสาร 
และการประกอบธุรกิจ

Integrity
ซื่อสัตย์ต่อมาตรฐานวิชาชีพ
เคารพต่อจรรยาบรรณ
การดำาเนินธุรกิจ

Synergy

ตระหนักในคุณค่าของการผสานสื่ออันหลากหลาย
และประสานร่วมมือกับกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและพนักงาน

Customer
Focus

ให้บริการเพื่อประโยชน์
และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

Innovation

ความคิดสร้างสรรค์ใน
สิ่งที่แตกต่างทั้งในด้าน
สินค้า การตลาด การ
ขาย การให้บริการและ
ระบบการบริหาร
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	 บริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)

ที่อยู่สำานักงานใหญ	่ 1854	ชั้น	9,	10,	11	ถนนเทพรัตน	แขวงบำงนำใต้
	 เขตบำงนำ	กรุงเทพมหำนคร	10260	
โทรศัพท์	 (662)	338-3333

ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย	์ วันที	่9	มิถุนำยน	2531

จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน	 วันที่	14	ธันวำคม	2536	(บมจ.	เลขที	่0107536001524	)

ธุรกิจ
 บริษัทและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจหลัก 4 สำยธุรกิจได้แก่

1. กลุ่มสิ่งพิมพ์ (Publishing) ประกอบด้วย 

 สำยธุรกิจข่ำวธุรกิจภำษำไทย ผลิตหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ด�ำเนินงำนโดย บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด 
(มหำชน) (NMG) เป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจรำยวัน ที่ได้รับควำมไว้วำงใจสูงสุดต่อเนื่องมำตลอด 33 ปี

 สำยธรุกจิข่ำวทัว่ไปภำษำไทย ผลติหนงัสอืพมิพ์คมชดัลกึ ด�ำเนนิงำนโดย บรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จ�ำกดั (มหำชน) 
(NMG) (ยุติกำรพิมพ์ เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2563) เป็นหนังสือพิมพ์รำยวันที่น�ำเสนอทำงเลือกใหม่ให้กับผู้อ่ำน ด้วยกำร
ถ่ำยทอดเนื้อหำข่ำวสำร จำกทีมงำนและคอลัมนิสต์ชั้นน�ำมำกประสบกำรณ์ หลำกหลำยวงกำร ด้วยเปำ้หมำยที่จะท�ำให้
ทุกข่ำว ทุกภำพ ทุกบทควำม มีทั้งควำมถูกต้องและเปี่ยมไปด้วยสีสัน และมี “ควำมแตกต่ำงอย่ำงสร้ำงสรรค์” มุ่งเน้น
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม แฝงด้วยสำระ เหมำะส�ำหรับทุกคนในครอบครัว 

 สำยธุรกิจข่ำวภำษำอังกฤษ ผลิตหนังสือพิมพ์ The Nation ด�ำเนินงำนโดย บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด 
(มหำชน) (ยุติกำรพิมพ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2562)

 โดย The Nation ได้ยุติกำรพิมพ์ฉบับหนังสือพิมพ์ น�ำเนื้อหำเข้ำสู่แพลตฟอร์ม Online เต็มรูปแบบต้ังแต่วันที่ 1 
กรกฏำคม 2562 บนเว็บไซต์ nationthailand.com ซึ่งผู้อ่ำนสำมำรถติดตำมข่ำวสำรได้จำกทุกที่ทั่วโลก ผ่ำน Digital 
Devices ต่ำงๆ อำทิ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
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2. กลุ่มสื่อกระจำยภำพและเสียง (Broadcasting)

 ผลติรำยกำรเพือ่ออกอำกำศทำงโทรทัศน์ และ New Media และเป็นผูถ้อืใบอนญุำตช่องทวีดิีจทิลั 2 ช่อง คอื Nation 
TV ช่อง 22 ถือใบอนุญำตโดย บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด (NNV) (บริษัทย่อยของ NBC) ด�ำเนินงำนโดย NBC 
NOW26 ถือใบอนุญำตและด�ำเนินงำนโดย บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ�ำกัด (BBB) ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทและ
ชื่อช่องเป็น บริษัท สปริง 26 จ�ำกัด (SPN) ช่อง Spring26 เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562 (บริษัทย่อยของ NMG) ปัจจุบัน
ได้รบักำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำรโทรทศัน์ และกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ให้คนืใบอนญุำตฯ 
และยุติกำรออกอำกำศ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหำคม 2562 

3. กลุ่มงำนอีเวนท์ (Event Marketing)

 กำรจัดงำนอีเวนต์หรือ กิจกรรม เป็นอีกกลุ่มธุรกิจของเนชั่นกรุ๊ป ที่ต่อยอดจำกศักยภำพด้ำนข่ำวสำรของทุกส่ือใน
เครอื เพิม่บทบำทกำรเป็น “ตวักลำง” ทีม่คีณุภำพในกำรเชือ่มโยงทกุภำคส่วนเข้ำด้วยกนั เพ่ือน�ำสู่กำรเติบโตทีย่ั่งยนืของ
สงัคมไทย ทัง้ในมติกิำรเสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจต่อประเด็นใหม่ๆ ท่ีจะมผีลกระทบต่อเศรษฐกจิ ธรุกจิ สังคม กำรเมอืง 
วัฒนธรรม รวมไปถึงสุขภำพ และขยำยผลเผยแพร่ผ่ำนสื่อในแพลตฟอร์มตำ่งๆ ของเครือเนชั่นกรุ๊ป 

4. กลุ่มสื่อใหม่ (New Media Platform)

 ในสถำนกำรณ์ “Digital Disruption” ที่ส่งผลกระทบให้ภำพรวมอุตสำหกรรมส่ิงพิมพ์ในช่วงปลำยปี 2561-2563 
กลุม่เนชัน่ กรุป๊ได้ปรบักลยทุธ์ในกำรเพิม่ช่องทำงกำรหำรำยได้ เพ่ือทดแทนส่ือหลักท่ีเร่ิมมรีำยได้ลดลงของส่ือส่ิงพมิพ์ โดย
ได้ปรับโครงสร้ำงธุรกิจมำสู่กลุ่ม New Media เพื่อให้สอดคล้องกับกำรหำรำยได้ผำ่นสื่อดิจิทัล โดยกำรน�ำเสนอข่ำวสำร
และสำระที่เครือเนชั่นเป็นผู้น�ำด้ำน Content Provider อยู่แล้ว น�ำเสนอทุกแพลตฟอร์ม ทั้งออนไลน์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค 
ทวิตเตอร์ รวมถึงแอพพลิเคชั่น ด�ำเนินงำนภำยใต้บริษัทย่อย ประกอบด้วย

 บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ จ�ำกัด (NDI) 

 1. กลุม่ผลติสือ่ (Media Production) : ท�ำหน้ำทีผ่ลติสือ่ดจิทิลัส�ำหรบัเครอืเนชัน่ทัง้หมด และส�ำหรบัลกูค้ำรำยอืน่

 2. กลุ่มกระจำยสื่อ (Media Distribution) : เป็นเจ้ำของช่องทำงดิจิทัลกำรกระจำยสื่อต่ำงๆ อำทิ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค  

  อินสตำแกรม ยูทูป ไลน์ ทวิตเตอร์ และสื่อดิจิทัลอื่นๆที่เกี่ยวข้องในเครือเนชั่น

 3. กลุ่มโปรโมทสื่อ (Media Promotion): ท�ำหน้ำที่ซื้อและหำสื่อเพิ่มเติมนอกเหนือจำกสื่อในเครือเนชั่น 

 4. กลุ่มใช้สื่อขำยสินค้ำ (Media Commerce): น�ำสื่อภำยในเครือและนอกเครือในกำรขำยสินค้ำให้มีประสิทธิผล

 5. กลุ่มเครือข่ำยโฆษณำ (Ad Network): ขำยสื่อโฆษณำ
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 บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท์ จ�ำกัด (NAT)

 1. พัฒนำศัพยภำพทำงด้ำนดิจิทัลให้แก่กลุ่มบริษัทในเครือเนชั่น เพ่ือสนับสนุนและตอบสนองพฤติกรรมกำร 
เสพข่ำวของผู้บริโภค

 2. เพิ่มช่องทำงกำรสร้ำงรำยได้จำกสื่อออนไลน์ช่องทำงใหม่ อำทิ Line Official Accounts และระบบตัวแทน
โฆษณำ (Affiliate Programs)

 3. สร้ำงโมเดลธุรกิจใหม่ อำทิ กำรขำยสินค้ำภำยใต้แบรนด์ของตนเอง (Merchandise) โดยให้สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ของแต่ละหัวขำ่ว ผ่ำนระบบอีคอมเมิร์ซตนเอง (Merchandise)

 • ทุนจดทะเบียน
  ทุนจดทะเบียนบริษัทเท่ำกับ 2,663,572,194.95 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 5,025,607,915 หุ้น 
 มูลค่ำหุ้นละ 0.53 บำท

 • ทุนชำาระแล้ว
  ณ 14 กรกฏำคม 2563 ทุนช�ำระแล้วของบริษัทเท่ำกับ 2,156,024,291.86 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ  
 จ�ำนวน 4,067,970,362 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.53 บำท
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สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 บรษัิทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลให้กบัผูถ้อืหุน้ไม่เกนิร้อยละ 65 ของก�ำไรสทุธขิองงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร หลงัหกั
ภำษเีงินได้นิตบิคุคล ส�ำรองตำมกฏหมำย และส�ำรองอืน่ๆ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัแผนกำรลงทนุ ควำมจ�ำเป็น ควำมเหมำะสมอ่ืนๆ 
ในอนำคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมกำรบริษัทที่อนุมัติจ่ำยเงินปันผลจะต้องได้รับกำรอนุมัติ จำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่
เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล ซึง่คณะกรรมกำรบริษทัมอี�ำนำจอนมุติัให้จ่ำย เงินปันผลระหว่ำงกำลได้ แล้วให้รำยงำน
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป

 (หน่วย : ล้ำนบำท)

1. ข้อมูลจากงบการเงินรวม 2562 2561 2560

• รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,198.93 1,374.39 1,650.66

• รำยได้รวม  1,812.88 1,488.44 1,710.85

• ก�ำไรขั้นต้น  161.91 344.44 168.05

• ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ 
 และรำยจ่ำยตัดบัญชี  190.68 1,017.41 (1,579.66)

• ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (2.10) 290.50 (2,378.35)

• สินทรัพย์รวม  1,349.06 3,755.49 4,069.93

• ส่วนของผู้ถือหุ้น 370.15 384.09 134.52

2. อัตราส่วนทางการเงิน  2562 2561 2560

• อัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 2.64 8.78 29.26

• อัตรำก�ำไรขั้นต้น (%)  13.50% 25.06% 10.18%

• อัตรำก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อรำยได้รวม (%)  -0.12% 19.52% -139.02%

• อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) -0.87% 123.06% -22,617.47%

• อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) -0.08% 7.42% -45.50%

• ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บำท)

 ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง 0.005 0.11 (0.50)

 ขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก - (0.05) (0.03)

• มูลคำ่ตำมบัญชีต่อหุ้น (บำท) 0.09 0.09 0.03
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การลงทุนในบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 ทุนจดทะเบียน อัตราร้อยละ
 ที่ชำาระแล้ว ของการลงทุน
 (ล้านบาท)

ประเภทธุรกิจสิ่งพิมพ์

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ�ำกัด 25 99.99

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ�ำกัด 25 99.99 

ประเภทธุรกิจกระจายภาพและเสียง

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) 535.44 71.45

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด 800 -
(ถือหุ้นโดยบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ร้อยละ 99.99)

ประเภทธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่

บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สปริง 26 จ�ำกัด) 1,500 99.99 

บริษัท สเวน คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด) 50 99.99 

บริษัท สปริงนิวส์ จ�ำกัด  0.25 99.99

บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท์ จ�ำกัด 25 -
(ถือหุ้นโดยบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ�ำกัด ร้อยละ 75)

การลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 ทุนจดทะเบียน อัตราร้อยละ
 ที่ชำาระแล้ว ของการลงทุน
 (ล้านบาท)

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส จ�ำกัด 4 45
(ได้จดทะเบียนเลิกกิจกำรเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561
และช�ำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วเมือวันที่ 8 มิถุนำยน 2563)
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สารจากประธานกรรมการ

ปี 2562 ที่ผ่ำนมำ เป็นปีแห่งกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรและธุรกิจ ของกลุ่มบริษัท 
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) เพื่อรองรับกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี 
(Disruption) จำกกำรจ�ำหน่ำยเงนิลงทุนและธุรกจิ ซึง่ไม่ใช่ธรุกจิหลกัของกลุม่บรษิทั เพือ่
ลดภำระกำรขำดทุนและหนี้สิน ให้คงเหลือเฉพำะธุรกิจหลัก คือ สื่อ ใน platform ต่ำงๆ
และต่อยอดจำกธุรกิจหลักเพื่อสร้ำง รำยได้เพิ่ม จำกรำยได้ที่ถดถอยในสื่อรูปแบบเดิม

กลุม่บรษิทั ยงัได้ปรบับคุลำกร ทัง้กำรสรรหำ บคุลำกรใหม่ และกำรฝึกอบรมบคุลำกร
เดิม เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจสื่อในรูปแบบใหม่ อันจะท�ำให้เกิดรำยได้อย่ำงมั่นคงใน
ธุรกิจหลักของกลุ่ม พร้อมกับกำรด�ำเนินธุรกิจ ที่สอดคล้องกันในยุทธศำสตร์ของกลุ่ม
ทีใ่ช้ศกัยภำพทัง้ด้ำน offline (สือ่เดมิ) online (ส่ือใหม่) และ on ground (Events) 
โดยกำรน�ำจุดเด่นของกลุ่ม คือ Contents อันหลำกหลำย มำต่อยอดธุรกิจตำม
แผนธุรกิจที่จะเดินหนำ้ไปอีก 3 ปี (2563-2565)

อย่ำงไรก็ตำมกำรเกิดกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19 ต้ังแต่ ไตรมำส 4 
ของปี 2563 และต่อเนื่อง มำในปี 2563 ที่ยังไม่เป็นที่ยุติ ท�ำให้เกิดผลกระทบใน
ทุกวงกำร เช่นเดียวกับผลกระทบกับธุรกิจในกลุ่มบริษัทอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ท�ำให้กลุม่บรษิทั ต้องทบทวนแผนงำนเดมิในระยะ 3 ปี มุง่สู่ Platform Online 
มำกขึ้นและเร็วข้ึน รวมท้ังกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร เพื่อรองรับกับโลกแบบใหม่ 
(new normal) โดยกำรปรับทั้งวิธีคิดใหม่ กำรท�ำงำนแบบใหม่ และกำรหำรำยได้
แบบใหม่ แต่คงไว้ซึ่งควำมโดดเด่นด้ำนเนื้อหำสำระ(Contents) ที่รวดเร็วและ 
น่ำเชื่อถือ บนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชำติ 

ผมและผูบ้รหิำร กลุม่บรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ�ำกดั (มหำชน) 
มีควำมมั่นใจว่ำกำรปรับองค์กรครั้งนี้ เป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ 
และเตรยีมควำมพร้อมทีจ่ะเผชญิกำรเปลีย่นแปลงใดๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้
อีก โดยจะสำมำรถฟันฝ่ำอุปสรรค และน�ำองค์กรแห่งนี้ให้เติบโต 
อย่ำงม่ันคง เคียงข้ำงสังคมไทยต่อไปได้ เพื่อควำมควำมเชื่อมั่น 
ของผู ้ถือหุ ้น และผู ้อ่ำน-ผู ้ชม สื่อในเครือเนชั่น ที่จะยืนหยัด 
ไปด้วยกันตลอดไป

  

  

   นำยมำรุต อรรถไกวัลวที
     ประธำนกรรมกำร ANNUAL REPORT 11
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3.นายสมชาย มีเสน
กรรมการ กรรมการบริหาร

รองประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4.นายอภิวุฒิ ทองค�า
กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ

8.นางสาลินี วังตาล
กรรมการอิสระ

2.นายฉาย บุนนาค
กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 1

ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5.นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ
กรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ

6.นายธนะชัย สันติชัยกูล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

9.Mr.Ka Ming Jacky Lam
กรรมการ กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

1.นายมารุต อรรถไกวัลวที
ประธานกรรมการ

และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

7.นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ
กรรมการ

และกรรมการบริหาร

กรรมการบริษัท



ANNUAL REPORT 13

การอบรม 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2552

- หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2557

 สถำบันพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์เชิงธุรกิจ มหำวิทยำลัยศรีปทุม

- หลกัสตูร Academy of Business Creativity (ABC) รุน่ที ่2 ปี 2557

Digital Transformation for CEO

- หลักสูตร Digital Transformation for CEO รุ่นที่ 1 ปี 2562 

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 14 กรกฏาคม 2563

- นำยมำรุต อรรถไกวัลวท ี - หุ้น

- คู่สมรส -  หุ้น

- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี –

ประวัติการท�างาน

• 28 ก.ย. 2560 – ปัจจุบัน  ประธำนกรรมกำร

    และที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร

    บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

• 2559 – ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำร 

  บมจ. วีจีไอ 
• 2558 – ปัจจุบัน กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
  บมจ. วีจีไอ 
• 2555 – ปัจจุบัน กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
  บมจ. วีจีไอ 
• 2550 – ปัจจุบัน กรรมกำร 
  บมจ. วีจีไอ 

ประธานกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
อายุ 66 ปี

ที่อยู ่ 60/12 ซอยโชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล เขตจัตุจักร

 กรุงเทพมหำนคร 10900

การศึกษา ปริญญำโท : สำขำบริหำรธุรกิจ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 ปริญญำตรี : นิเทศศำสตร์บัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

นายมารุต อรรถไกวัลวที

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกจิการอืน่ ทีม่ิใช่บริษทัจดทะเบยีน
• 2561 – ปัจจุบัน กรรมกำร

  บจก.แอดซ์ เจำ้พระยำ

• 2561 – ปัจจุบัน กรรมกำร

  บจก.ซูพรีโม มีเดีย

• 2560 – ปัจจุบัน  กรรมกำร

   ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี (Malaysia) SDN BHD

• 2560 – ปัจจุบัน  กรรมกำร

  บจก. ดิ ไอคอน วี จี ไอ 

• 2559 – ปัจจุบัน  ประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำร

  บจก. แอโร มีเดีย กรุ๊ป 

• 2552 – ปัจจุบัน  กรรมกำร

  บจก. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป 

• 2550 – ปัจจุบัน  กรรมกำร

  บจก. วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 

- ไม่มี -

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2560

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด ปี 2562 (ครั้ง)

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท   11/12

กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น   1/1 

กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น   1/1

กรรมการบริษัท
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การอบรม 

สมำคมส่งเสริมกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่78/2552

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 14 กรกฏาคม 2563

- นำยฉำย บุนนำค    - หุ้น

- คู่สมรส นำงสำววทันยำ วงษ์โอภำสี  - หุ้น

- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ   - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการท�างาน

• 1 เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน ประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร 

 บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

• 11 ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท 
 รองประธำนกรรมกำรคนที่ 1
 และประธำนกรรมกำรบริหำร 
 บมจ .เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพย์
• 1 ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน รักษำกำรกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
  บมจ.อควำ คอร์ปอเรชั่น
• 14 พ.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท
  บมจ.อควำ คอร์ปอเรชั่น 
• 1 ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรบริหำร
  บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
• 26 ก.พ. 2562 – ปัจจบุนั  กรรมกำรบรษิทั และรองประธำนกรรมกำร
  บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
• 26 ก.พ. 2562 - 1 ต.ค. 2562 กรรมกำรบรหิำร 
     บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรช่ัน

นายฉาย บุนนาค
กรรมการ และรองประธานกรรมการ คนที่ 1
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 39 ปี
ที่อยู ่ 88/8 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ
 เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
การศึกษา ปริญญำโท : บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์
  แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 ปริญญำตรี : The London School of Economics and Political Science (LSE)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกจิการอืน่ ทีม่ิใช่บริษทัจดทะเบยีน

• 27 ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท

  บจก. สเวน คอร์ปอเรชั่น

• 6 ก.ค. 2560 – 17 ธ.ค. 2561 กรรมกำรบริษัท 

  ประธำนกรรมกำรบริษัท

  และประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร

  บจก. ฐำนเศรษฐกจิ มลัตมิเีดยี

• 22 มิ.ย. 2560 – 17 ธ.ค. 2561 กรรมกำรบริษัท 

  ประธำนกรรมกำรบริษัท 

  และประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร 

  บจก. นวิส์ เนต็เวร์ิค มลัตมิเีดยี

• 5 มิ.ย. 2560 – 17 ธ.ค. 2561 กรรมกำรบริษัท

  ประธำนกรรมกำรบริษัท

  และประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร 

  บจก. สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 

 - ไม่มี -

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

 ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2562

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด ในปี 2562 (ครั้ง)

 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 11/11

 กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น 1/1

 กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น  1/1

กรรมการบริษัท
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การอบรม
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 161 ปี 2562

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 
- นำยสมชำย มีเสน  - หุ้น
- คู่สมรส    - หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี –

ประวัติการท�างาน
• 1 เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำรบริหำร
  บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
• 26 มิ.ย.2563 – ปัจจบุนั  กรรมกำรสรรหำ
  และพจิำรณำค่ำตอบแทน 
  บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
• 3 ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน  กรรมกำร กรรมกำรบริหำร 
  บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
• 3 ม.ค.2561–1 เม.ย. 2563 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
   บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
• 4 มิ.ย. 2563 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ
  บมจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซนิเนอร์ยี่
• 21 มิ.ย. 2559 – 2 ธ.ค. 2562 ประธำนกรรมกำร
  บมจ. แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่
• 15 มี.ค. 2561 – 16 ส.ค. 2562 กรรมกำร และกรรมกำรบรหิำร
  บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล  
  เอ็ดดูเทนเมนท์
• 7 ก.พ. 2561 – 14 ม.ค. 2562 รองประธำนกรรมกำร
  บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง  
  คอร์ปอเรชั่น
• 13 ม.ค. 2560 - 21 มิ.ย. 2561 กรรมกำร
  บมจ.เอคิว เอสเตท

นายสมชาย มีเสน
กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร 
อายุ 53 ปี

ที่อยู ่ 29/19 หมู่บ้ำนลำนนำ ซิตี้ปำร์ค ซอย 7 ก ถนนป่ำตัน

 อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

การศึกษา ปริญญำโท รัฐศำสตร์มหำบัณฑิต (กำรเมืองกำรปกครอง)

 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

 ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์บัณฑิต (ประวัติศำสตร์) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกจิการอืน่ ทีม่ิใช่บรษิทัจดทะเบยีน

• 21 ต.ค.2562 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท

    บจก.แนท บิสสิเนส คอนเน็คท์

• 15 มิ.ย.2562 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท

    บจก.เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์

• ม.ค. 2560 – มิ.ย. 2561  กรรมกำรบริษัท

     บจก. เอคิว วิลเลจ

• ม.ค. 2560 - มิ.ย. 2561  กรรมกำรบริษัท

     บจก. อควำเรียส เอสเตท 

• ม.ค. 2560 - มิ.ย. 2561  กรรมกำรบริษัท

      บจก. บ้ำนชิดธำรำ

• มีค. 2560 - มิ.ย. 2561  กรรมกำรบริษัท

     บจก. อควำเรยีส โฮเทล็ แอนด์ รสีอร์ท

• 2537 – 2557  ผู้ด�ำเนินรำยกำรวิทยุอิสระ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน

- ไม่มี -

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 3 มกรำคม 2561 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด ปี 2562 (ครั้ง)

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท   12/12

กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น  1/1

กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น  1/1

กรรมการบริษัท
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นายอภิวุฒิ ทองคำา
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ 58 ปี
ที่อยู ่ 27 ซอยอินทำมระ 37 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
การศึกษา ปริญญำโท : กฎหมำยระหว่ำงประเทศ มหำวิทยำลัยอเมริกัน สหรัฐอเมริกำ
  ปริญญำโท : กฎหมำยเปรียบเทียบ มหำวิทยำลัยฮำเวิร์ด สหรัฐอเมริกำ
   เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตสภำ
  ปริญญำตรี : นิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

การอบรม 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- หลกัสูตรDirector Certification Program (DCP) รุน่ที ่89 ปี 2550
- Chartered Director Class (CDC) รุ่นที ่1 ปี 2550 และ รุ่น 3 ปี 2551
Digital Transformation for CEO
- Digital Transformation for CEO รุ่นที่ 1 ปี 2562 

องค์กำรทรัพย์สินทำงปัญญำโลก สวิตเซอร์แลนด์
- ประกำศนียบัตรทำงทรัพย์สินทำงปัญญำ
จำกโรงเรียนกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ มหำวิทยำลัยมิชิแกน
- ประกำศนียบัตรเกี่ยวกับแนวโน้มและปัญหำอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์

สมำคมธรรมศำสตร์ในพระบรมรำชูปถัมภ์.
- ประกำศนียบัตรหลักสูตร นักบริหำรระดับสูง “ธรรมศำสตร์เพื่อสังคม”  
 (นมธ.) รุ่นที่ 7
- ประกำศนียบัตรหลักสูตร นักบริหำรระดับสูง “นักบริหำรระดับสูง กอล์ฟ  
 ธรรมศำสตร์” รุ่นที่ 2

วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ
- วุฒิบัตรหลักสูตรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงชั้นสูง "รุ่นที่ 6"

- ปริญญำบัตรวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐ-ร่วมเอกชนรุ่นที่ 24  
 ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2554-2555 (วปอ. รุ่น 54 (ปรอ.รุ่นที่ 24))

กระทรวงยุติธรรม
- อบรมเทคนิคกำรเจรจำต่อรองระงับข้อพิพำทและแก้ไขวิกฤตกำรณ์ 
 รุ่นที่ 1

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนำธรรมนิติ จ�ำกัด
- กำรสัมมนำบัญชีภำษีอำกรชั้นสูงส�ำหรับนักกฎหมำยและนักธุรกิจ  
 รุ่นที่ 1 ศำลภำษีอำกรกลำง

กรุงเดนปำซ่ำ ประเทศอินโดนีเซีย

- ประกำศนียบัตรกำรอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และกำรบังคับใช้ 
 กฎหมำยลิขสิทธิ์ 
- Lead Business Institute of Cornell University
- วุฒิบัตรหลักสูตร โครงกำร Global Business Leaders รุ่นที่ 1 (2559) 

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 
- นำยอภิวุฒิ ทองค�ำ 1,000 หุ้น
- คู่สมรส  - หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี –

ประวัติการท�างาน
3 ม.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
  บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์
• ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ
  บมจ.อีเทอเนิล เอนเนอยี
• 15 ก.พ. 2561 - 29 ส.ค. 2561 รองประธำนกรรมกำร
  บมจ.เอคิว เอสเตท
• 14 ก.ย. 2559 - 29 ส.ค. 2561 กรรมกำรบริหำร
  กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน
  และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
  บมจ.เอคิว เอสเตท
• 2558 – 2560 รองประธำนกรรมกำร
  บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น
• 2557 กรรมกำรตรวจสอบ
  บมจ.มิลล์คอน สตีล
• 2556 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
  บมจ.กฤษดำมหำนคร

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2554 - 2557 คณะกรรมกำรอุทธรณ์
  ส�ำนกังำนประกนัสงัคม กระทรวงแรงงำน
• 2554 - 2556 ทีป่รกึษำกติตมิศกัดิค์ณะกรรมำธกิำรพลงังำน
   สภำผู้แทนรำษฎร

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท 
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี -

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 
ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 3 มกรำคม 2561 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด ปี 2562 (ครั้ง)
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 10/12
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 5/5
กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น 1/1
กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น 1/1

กรรมการบริษัท
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นายชยัสทิธิ ์ภวูภริมย์ขวญั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ  77 ปี
ที่อยู ่  1059 ซอยอ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
  กรุงเทพมหำนคร 10250
การศึกษา ปริญญำโท : รัฐศำสตร์มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมธิรำช
 ปริญญำตรี : วิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์
  มหำวิทยำลัยศรีนคริทรวิโรฒ

การอบรม 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2558

สถำบันพระปกเกลำ้
ประกำศนียบัตรทรัพย์สินทำงปัญญำ

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 14 กรกฏาคม 2563

- นำยชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ - หุ้น
- คู่สมรส  - หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประวัติการท�างาน
28 ก.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ
 และ กรรมกำรตรวจสอบ
 บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

2554 - ปัจจุบัน กรรมกำร

 บมจ.มำสเตอร์ แอด

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการในกจิการอืน่ ทีม่ิใชบ่รษิทัจดทะเบยีน
2555 - ปัจจุบัน กรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล
  มหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

  
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี -

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 28 กันยำยน 2560 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด ปี 2562 (ครั้ง)
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  12/12
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 5/5
กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น 1/1
กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น 1/1

กรรมการบริษัท
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นายธนะชัย สันติชัยกูล

การอบรม 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่18/2545

สถำบันพระปกเกล้ำ
- หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส�ำหรับผู ้
 บริหำรระดับสูง (ปปร.รุ่นที่ 11/2550)

สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลกัสตูรผูบ้ริหำรระดบัสงูวทิยำกำรตลำดทนุ (วตท.รุน่ที ่1/2548) 

บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
- กำรประกำศใชพ้ระรำชบัญญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (PDPA)
- กฏหมำยก�ำหนดรำคำโอน 

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 14 กรกฏาคม 2563
- นำยธนะชัย สันติชัยกูล  - หุ้น
- คู่สมรส - หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี –

ประวัติการท�างาน
1 พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
 บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
24 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ 
 ค่ำตอบแทน
 บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร 
 บมจ. สำลี่ พริ้นติ้ง
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำร
 บมจ. สำลี่ พริ้นติ้ง 

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 66 ปี
ที่อยู ่ 46 ถนนพัฒนำกำร 65 แยก 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
การศึกษา ปริญญำโท : บริหำรธรุกิจมหำบณัฑติ คณะพำณชิยศำสตรแ์ละกำรบญัชมีหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์
 ปริญญำตรี : บัญชีบัณฑิต (ต้นทุน) คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 ประกำศนียบัตรชั้นสูงดำ้นสอบบัญชี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2556 – ปัจจุบัน  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
  บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป
2556 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
  บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
 
การด�ารงต�าแหนง่กรรมการในกจิการอืน่ ทีม่ิใชบ่รษิทัจดทะเบยีน

2561 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ
 บจก. เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ 
2559 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 
 บจก. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร
 บจก. สยำมซินดิเคท เทคโนโลยี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ไม่มี -

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด ปี 2562 (ครั้ง)
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 11/12
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 5/5
กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 2/2
กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น 1/1
กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น 1/1

กรรมการบริษัท
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นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ
กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 60 ปี
ที่อยู ่ 1899/161 หมู่บ้ำนพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค – รำมค�ำแหง – วงแหวนฯ
 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520
การศึกษา ปริญญำโท : ศิลปศำสตร์มหำบัณฑิต (รัฐศำสตร์) มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
 ปริญญำตรี : บริหำรธุรกิจบัณฑิต – บัญชี มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

การอบรม 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 113 ปี 2552
- หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุน่ที ่1 ป ี2545

โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต (CAC)
- หลักสูตร Road to Certify ครั้งที่ 3/2562

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 14 กรกฏาคม 2563
- นำงวรำงคณำ กัลยำณประดิษฐ 2,760 หุ้น
- คู่สมรส - หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี –

ประวัติการท�างาน
9 ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร
 บมจ.เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป
9 ต.ค. 2561 - 19 ส.ค. 2563 กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร
 บมจ.เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป
17 ม.ค. 2561 - 9 ต.ค. 2561 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
 บมจ.เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
14 ส.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมกำร
 บมจ.อควำ คอร์เปอเรช่ัน 
1 มิ.ย. 2563 – ปัจจุบัน กรรมกำร กรรมกำรบริหำร
 บมจ.เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรช่ัน
2557 - ปัจจุบัน  กรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรตรวจสอบ
 บมจ.สำลี พร้ินต้ิง 
2560 - มี.ค. 2562 ท่ีปรึกษำ
 บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการในกจิการอืน่ ทีม่ิใชบ่ริษทัจดทะเบยีน

1 มิ.ย. 2563 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท
 บจก.แนท บิสสิเนส คอนเน็คท์
1 มิ.ย. 2563 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท
 บจก.สเวน คอร์ปอเรชั่น
13 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท
 บจก.อะรำวด์เดอะเวิลด์
6 ม.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท
 บจก.แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส 
16 พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท
 บจก.เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์
2559 – 2562  กรรมกำร
 กลุ่ม บจก.เฉลิมภัทร ทรำนสปอร์ต

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 
- ไม่มี -

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 
ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2561

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด ปี 2562 (ครั้ง)
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท   12/12
กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น  1/1 
กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น    1/1

กรรมการบริษัท
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กรรมการบริษัท
นางสาลินี วังตาล
กรรมการอิสระ 
อายุ 66 ปี
ที่อยู ่ 199/9 ซอย 16 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนครฯ 10110
การศึกษา ปริญญำโท :  บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรเงินระหวำ่งประเทศ 
   มหำวิทยำลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ
 ปริญญำตรี : บญัชบีณัฑติ (เกียรตนิยิมอนัดบั 2) คณะพำณชิยศำสตรแ์ละกำรบญัชี
   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

การอบรม 

มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด, ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ประกำศนียบัตรหลักสูตรนักบริหำรระดับสูง (AMP)

สมำคมส่งเสริมกรรมกำรบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Chairman Program รุ่นที่ 36 ปี 2558

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 14 กรกฏาคม 2563
- นำงสำลินี วังตำล - หุ้น 
- คู่สมรส -  หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี –

ประวัติการท�างาน
10 เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ
 บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
2557 – ปัจจุบัน กรรมกำร
  บมจ.เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต
2544 – 2546 รองกรรมกำรผู้จัดกำร
  บมจ.ธนำคำรทหำรไทย 

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการในกจิการอืน่ ทีม่ิใชบ่รษิทัจดทะเบยีน
2560 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ
  และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
  บลจ.ไทยพำณิชย์
2559 – ปัจจุบัน  กรรมกำร
 องค์กำรคลังสินค้ำ
2558 – ก.ย. 2560 ผู้อ�ำนวยกำร 
 ส�ำนกังำนสง่เสรมิวสิำหกจิขนำดกลำง
 และขนำดย่อม

2557 – 2559 ประธำนกรรมกำร
  ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำง
  และขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
2554 – 2557  ผู้ช่วยผู้ว่ำกำรสำยก�ำกับสถำบันกำรเงิน
  ธนำคำรแห่งประเทศไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 
- ไม่มี -

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 
ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2561

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด ปี 2562 (ครั้ง)
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท    10/12
กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น    1/1 
กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น   1/1 



ANNUAL REPORT 21

กรรมการบริษัท
Mr. Ka Ming Jacky Lam
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 59 ปี
ที่อยู ่ เลขที่ห้อง 10/39 บ้ำนสิริสำทร คอนโดมิเนียม ถนนเย็นอำกำศ
 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
การศึกษา The SKH Kai Hau Secondary School in Hong Kong

การอบรม
ไม่มี 

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 
- Mr. Ka Ming Jacky Lam - หุ้น
- คู่สมรส  - หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี –

ประวัติการท�างาน
1 พ.ย.. 2561 – ปัจจุบัน กรรมกำร
 บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
24 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
 ค่ำตอบแทน
  บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
30 เม.ย. 2561- 28 พ.ย. 2561 กรรมกำร
 บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
 เอ็ดดูเทนเมนท์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
- N/A -

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการในกจิการอืน่ ทีม่ิใชบ่ริษทัจดทะเบยีน
The owner and managing director of a sport and travelling 
business specializing in arranging conference and golf 
activities in Thailand. 
Provides clients from China and Hong Kong with in-depth 
advices on conference and events and venues in Thailand. 
His family also owns a travelling business in Hong Kong 
coordinating all business in China and Hong Kong. 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 
- ไม่มี -

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

ได้รับกำรแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมดปี 2562 (ครั้ง)
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท   8/12
กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 2/2
กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น    1/1
กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น     1/1
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3. นายประกิต ชมภูค�า
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4. นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
กรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจสิ่งพิมพ์

1.นายสมชาย มีเสน
รองประธานกรรมการบริหาร

5. นางสาวมัธยา โอสถานนท์
ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน

และเลขานุการบริษัท

2.นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6.นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์
ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี

ผู้บริหารระดับสูง
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นายสมชาย มีเสน
รองประธานกรรมการบริหาร
อายุ 53 ปี

ที่อยู ่ 29/19 หมู่บ้ำนลำนนำ ซิตี้ปำร์ค ซอย 7 ก ถนนป่ำตัน

 อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

การศึกษา ปริญญำโท : รัฐศำสตร์มหำบัณฑิต (กำรเมืองกำรปกครอง)

  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

 ปริญญำตรี : ศิลปศำสตร์บัณฑิต (ประวัติศำสตร์) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

การอบรม 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161 ปี 2562

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 

- นำยสมชำย มีเสน - หุ้น
- คู่สมรส - หุ้น

- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี –

ประวัติการท�างาน
1 เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำรบริหำร บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

26 มิ.ย.2563 – ปัจจุบัน  กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

3 ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน  กรรมกำร กรรมกำรบริหำร บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

3 ม.ค. 2561 – 1 เม.ย. 2563 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

4 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ บมจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่

ผู้บริหารระดับสูง
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การอบรม

สมำคมส่งเสริมกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 25/2562

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 
- นำยประกิต ชมภูค�ำ - หุ้น
- คู่สมรส - หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี –

ประวัติการท�างาน
ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและรักษำกำรบรรณำธิกำรอ�ำนวยกำรเครือเนช่ัน บมจ.เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป

1 มิ.ย. 2560 - 2561 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บจก.ฐำนเศรษฐกจิ มลัตมิเีดยี

1 พ.ย. 2559 - 2560 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส นิวมีเดีย  เครือสปริงนิวส์ กรุ๊ป

1 มิถุนำยน 2551 - 2556 บรรณำธิกำรบริหำร หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊

นายประกิต ชมภูคำา
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 55 ปี
ที่อยู่ 210/1 หมู่ 10 ต�ำบลส�ำโรงเหนือ อ�ำเภอพระประแดง
 จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130
การศึกษา ปริญญำตรี : สำขำนิเทศศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

ผู้บริหารระดับสูง
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นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
กรรมการ
อายุ 46 ปี

ที่อยู ่ 193 ซอยเจริญนคร 34 ถนนเจริญนคร แขวงบำงล�ำภูลำ่ง เขตคลองสำน 

 กรุงเทพมหำนคร 10600

การศึกษา ปริญญำโท : บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยเนชั่น

 ปริญญำตรี : สำขำบัญชีบัณฑิต มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

การอบรม 

สมำคมส่งเสริมกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 25/2562

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 
- นำยสุภวัฒน์ สงวนงำม -  หุ้น
- คู่สมรส  - หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี –

ประวัติการท�างาน
1 เม.ย.2562 – ปัจจุบัน  กรรมกำรผู้จัดกำร-สำยธุรกิจสิ่งพิมพ์ บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

1 มี.ค. 2561 – 31 มี.ค.2562 กรรมกำรผู้จัดกำร บจก.กรุงเทพธุรกิจมีเดีย จ�ำกัด

23 ธ.ค.2559 - 9 มี.ค. 2561 กรรมกำร, กรรมกำรผู้จัดกำร บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

2558 – 22 ธ.ค.2559 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส ส่วนงำนสนับสนุน บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

2555 – 2557 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

ผู้บริหารระดับสูง
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นางสาวมัธยา โอสถานนท์
ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน และ เลขานุการบริษัท
อายุ 50 ปี
ที่อยู ่ 12/2 หมู่ที่ 2 ต�ำบลส�ำโรงเหนือ อ�ำเภอสมุทรปรำกำร
 จังหวดสมุทรปรำกำร 10270
การศึกษา ปริญญำตรี : สำขำวิชำกำรบัญชี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 
  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

การอบรม

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 150
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 25/2562
สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
- หลักสูตร CFO Current Issues
โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC)
- หลักสูตร Road to Certify ครั้งที่ 3/2562

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 14 กรกฏาคม 2563
- นำงสำวมัธยำ โอสถำนนท 100,000 หุ้น
- คู่สมรส  - หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี –

ประวัติการท�างาน
2556 - ปัจจุบัน เลขำนุกำรบริษัท บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2556 – ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยกำรเงิน บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2554 – 28 พ.ย.2561 กรรมกำร บจก.เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
2560 – 19 ก.ย. 2561 กรรมกำร บจก.เอ็นเอ็มแอล
2551 – 26 มี.ค.2561 กรรมกำร บจก.เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค

ผู้บริหารระดับสูง
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ผู้บริหารระดับสูง
นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์
ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบัญช ี
อายุ 49 ปี
ที่อยู ่ 10/94 ถนนเย็นอำกำศ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
การศึกษา ปริญญำโท :  บัญชีมหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 ปริญญำตรี : บัญชีบัณฑิต (กำรเงิน) เกียรตินิยมอันดับ 2 
  มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

การอบรม 

สภำวิชำชีพบัญชี
- TFRS 15 รำยได้จำกสัญญำที่ท�ำกับลูกคำ้
- กำรจัดท�ำ Transfer Pricing Document รองรับกำรตรวจสอบและชี้แจงกับสรรพำกร
- ประเด็นปัญหำและกำรวำงแผนภำษีอำกรของธุรกิจท่องเที่ยว
- กำรบริหำรควำมเสี่ยง (ขั้นพื้นฐำน) COSO ERM 2017

สมำคมส่งเสริมกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 25/2562

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 
- นำงสำวเนตรนภำ ภูษิตตำนนท ์ 10,000 หุ้น
- คู่สมรส  -  หุ้น
- บุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี –

ประวัติการท�างาน
1 ก.ค.2562 – ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชี บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2558 – 30 มิ.ย. 2562 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชี บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2560 – ม.ค. 2562 กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหำวิทยำลัยเนชั่น
2560 – ก.ค. 2561 กรรมกำร บจก.เนชั่น ยู
2559 – มี.ค.2561 กรรมกำร บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2559 – ม.ค. 2561  กรรมกำรผู้จัดกำร บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2557 – เม.ย. 2561 กรรมกำร บจก.เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
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คณะกรรมการตรวจสอบ

นายอภิวุฒิ ทองค�า
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายธนะชัย สันติชัยกูล
กรรมการตรวจสอบ

นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ
กรรมการตรวจสอบ
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นายธนะชัย สันติชัยกูล
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายสมชาย มีเสน
กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

Mr.Ka Ming Jacky Lam
กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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กลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์

4.นายฉาย บุนนาค
ประธานคณะกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5.นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจสิ่งพิมพ์

6.นายประกิต ชมภูค�า
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.นายสมชาย มีเสน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
กรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจสิ่งพิมพ์

1.นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร
บรรณาธิการบริหาร

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
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นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – NBC

นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย
กรรมการผู้จัดการ –NBC

 (Nation TV22)

กลุ่ม TV (NBC)

นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานการตลาด

และงานขาย – NBC

นางสาวอภิรดี พรเลิศ
ผู้อำานวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

นายฉาย บุนนาค
ประธานคณะกรรมการบริหาร
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โครงสร้างการประกอบธุรกิจส�าหรับปี 2563

บจก.แนท บิสสิเนส
คอนเน็คท� (NAT)
ทุนชำระแล�ว 25 ลบ.

ให�บร�การแอพพลิเคชั่น
เกี่ยวกับการเง�น
และการลงทุน

บร�ษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ�ป จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจสื่อสิ�งพ�มพ�

• กรุงเทพธุรกิจ (KT)
ผลิตและจัดจำหน�าย

หนังสือพ�มพ�
สิ�งพ�มพ� สื่อโฆษณา

และดิจ�ทัลมีเดีย

ธุรกิจสื่อกระจายภาพ
และเสียง

• บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ�ง 
คอร�ปอเรชั่น (NBC)
ทุนชำระแล�ว 803.11 ลบ.

ผลิตรายการโทรทัศน�
และให�บร�การโฆษณา
ผ�านสื่อโทรทัศน�และ

สื่อรูปแบบใหม�

บจก.เอ็นบีซี เน็กซ� ว�ชั่น
(NNV)

ทุนชำระแล�ว 800 ลบ.
ถือใบอนุญาตทีว�ดิจ�ทัล

ช�อง Nation TV 22

99.99%

บจก.แฮปป�� โปรดักส�
แอนด� เซอร�ว�ส (HPS)

ทุนชำระแล�ว 10 ลบ.
ขายสินค�าและบร�การผ�านสื่อทีว�ดิจ�ทัล

บจก.อะราวด�เดอะเว�ลด�
(ARW)

ทุนชำระแล�ว 5 ลบ.
ธุรกิจการท�องเที่ยว

ธุรกิจการจัดกิจกรรม

บจก.คมชัดลึก มีเดีย
(KMM)

ทุนชำระแล�ว 25 ลบ.
ให�บร�การข�อมูลข�าวสาร

ผ�านสื่อดิจ�ทัล

ธุรกิจนิวมีเดีย

Event Marketing

บจก.สเวน คอร�ปอเรชั่น
(SWEN)

ทุนชำระแล�ว 50 ลบ.
ให�บร�การด�านดิจ�ทัล

บจก.เนช่ัน ดิจ�ทัล คอนเทนท�
(NDI)

ทุนชำระแล�ว 1,500 ลบ.
ให�บร�การข�อมูลข�าวสาร

ผ�านสื่อดิจ�ทัล

บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย
(KTM)

ทุนชำระแล�ว 25 ลบ.
ให�บร�การข�อมูลข�าวสาร

ผ�านสื่อดิจ�ทัล

50.00%

49.00%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%75.00%

 71.45%
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เครือข่ายธุรกิจเนชั่น กรุ๊ป 

 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)และบริษัทย่อย ได้ปรับยุทธศำสตร์ และโครงสร้ำงธุรกิจ ให้เข้ำกับ
เทคโนโลยแีละพฤตกิรรมกำรบรโิภคข่ำวสำรในยคุดจิทิลัของกลุม่เป้ำหมำย โดยยงัคงรกัษำจดุแขง็ทีเ่ป็นแกนหลกัของเครอื
เนชั่นกรุ๊ป คือ กำรผลิตคอนเทนท์ข่ำวสำรที่มีควำมน่ำเชื่อถือ (Content is a King) พร้อมกับกำรปรับโมเดลธุรกิจเข้ำสู่ 
B2C (Business to Consumer) เพื่อเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำโดยตรง จำกเดิมที่เป็น B2B (Business to Business) ด้วยจุดแข็ง
ที่มีคือ แบรนดิ้งคอนเทนต์ที่แข็งแรง และคอมมิวนิตี้ที่ชัดเจน 

 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) (NMG) และบริษัทย่อย ให้บริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร (Content  
Provider) สั่งสมประสบกำรณ์ยำวนำนถึง 49 ปี ผ่ำนควำมท้ำทำยและกำรเปลี่ยนแปลงที่พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภำพ 
ของทมีบคุลำกรในแต่ละช่วงเวลำทีร่่วมกนัขบัเคลือ่นองค์กร “เครอืเนชัน่กรุป๊” ให้ยนืหยดัและเตบิโตต่อได้ท่ำมกลำงบรบิท
ใหม่ๆ ด้วย 4 กลุ่มธุรกิจ

1. กลุ่มสิ่งพิมพ์ (Publishing) 

 บรษิทัฯ ได้ปรับโครงสร้ำงธรุกจิส่ิงพิมพ์ เมือ่ต้นปี 2563 โดยคงเหลือธรุกจิส่ิงพมิพ์ 
คือ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ส่วนหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ได้ยุติกำรพิมพ์ตั้งแต่วันที่ 
29 มิถุนำยน 2562 และ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ได้ยุติกำรพิมพ์เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 
2563 โดยทั้ง 2 ฉบับได้ปรับกำรน�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรผำ่นช่องทำง New Media เขำ้
สู่สื่อ Online ทั้งในแพลตฟอร์มเว็บไซต์ เพจตำ่งๆ Instagram รวมทั้งแอพพลิเคชั่น 
Line และ Line News พร้อมกับจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) ของแต่ละสื่อ เพื่อท�ำให้ผู้
สนบัสนนุ (Sponsors) ได้ใกล้ชดิ สร้ำงควำมผกูพนัและประสบกำรณ์ทีด่กีบักลุม่ผูอ่้ำน 
อันเป็นกำรเพิ่มฐำนผู้อ่ำนข่ำวสำรในเครือเนชั่นจำกทุกแพลตฟอร์ม

 1.1 ธุรกิจขำ่วธุรกิจภำษำไทย
 • หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

 ด�ำเนินงำนโดย บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 

      หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจรำยวัน ที่ได้รับควำมไว้วำงใจสูงสุดต่อเนื่องมำตลอด 33 ปี นับจำก
เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ตุลำคม 2530

 ในสถำนกำรณ์ “Digital Disruption” ทีส่่งผลกระทบให้ภำพรวมอตุสำหกรรมส่ิงพิมพ์มตัีวเลขท่ีถดถอย แต่ “กรุงเทพ
ธุรกิจ” ยังคงรักษำฐำนที่มั่นของตนเอง จำกแนวทำงกำรน�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มำตรฐำนของควำมน่ำเชื่อถือ ในมุม
มองที่ลึก และมีควำมหลำกหลำย 
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 ปี 2562 จึงเป็นอีกหนึ่งปีแห่งกำรตอกย�้ำฐำนะผู้น�ำหนังสือพิมพ์ธุรกิจรำยวัน ของ 
“หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ” ท่ีมีคอนเทนท์ข่ำวธุรกิจเศรษฐกิจครอบคลุมรอบด้ำน 
รวมท้ังขยำยเนื้อหำสู่ควำมรื่นรมย์ ทั้งด้ำนบันเทิง ดนตรี มิติเชิงสังคม สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยียุคใหม่ ซึ่งตอบสนองควำมสนใจกำรใช้ชีวิตของคนในยุคนี้

 พร้อมกนันี ้หนังสือพิมพ์กรุงเทพธรุกจิ ยงัเน้นบทบำทกำรมส่ีวนร่วมเป็น “ตวักลำง” 
เชื่อมโยงภำคธุรกิจเข้ำกับภำคสังคม เพื่อร่วมกันสร้ำงกำรเติบโตที่ยั่งยืน ด้วยกำรจัด
กจิกรรมต่ำงๆ อย่ำงต่อเนือ่ง ทัง้ในรูปแบบงำนสัมมนำ กำรฝึกอบรม และกจิกรรมเพือ่
สงัคม โดยผนกึก�ำลงัร่วมกบัสือ่ทกุแพลตฟอร์มในเครอืเนชัน่กรุป๊ เพือ่ให้เข้ำถงึและตอบ
โจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัลได้อยำ่งเท่ำทัน 

 • www.bangkokbiznews.com

 เว็บไซต์ข่ำวธุรกิจของ “กรุงเทพธุรกิจ” ท่ีได้รับควำมนิยมอันดับต้นของประเทศ 
มจี�ำนวนผูช้มไม่น้อยกว่ำ 5,000,000 ววิต่อเดือน น�ำเสนอข้อมลูข่ำวสำรควำมเคลือ่นไหว
ทั้งด้ำนธุรกิจ เศรษฐกิจ กำรเมือง กำรเงิน-กำรลงทุน อสังหำริมทรัพย์ ยำนยนต์ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ที่รวดเร็ว ทันสถำนกำรณ์ พร้อมทั้งบทวิเครำะห์จำกผู้เชี่ยวชำญด้ำน
ต่ำงๆ รวมทั้งมี Stock watch จับตำดูควำมเคลื่อนไหวของหุ้น 

 • i-Newspaper 

 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับออนไลน์ หรือเรียกกันว่ำ “i-Newspaper” โดย
น�ำเสนอทำงเว็บไซต์ inews.bangkokbiznews.com น�ำผู้อ่ำนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร

ผ่ำนเครือ่งมอืสือ่สำรท่ีสอดคล้องกบัไลฟ์สไตล์ผูบ้รโิภคในยคุทีก่�ำลงัก้ำวเข้ำสูย่คุ 5G โดยผูอ่้ำนสำมำรถติดตำมข่ำวสำรของ 
“กรุงเทพธุรกิจ” ได้จำกดีไวซ์ใหม่ๆ ทั้งโทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต ไอแพด โน้ตบุ๊ค และเดสก์ท็อป อยำ่งทันท่วงทีในทุกที่
ทุกเวลำ ด้วยข่ำวสำรที่สดใหม่ ทันสมัย ทันเหตุกำรณ์

 ควำมโดดเด่นของ i-Newspaper คอื มเีนือ้หำเหมอืนฉบบัพร้ินท์ของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธรุกจิ แต่มคีวำมพเิศษกว่ำ 
คอื สำมำรถอ่ำนข่ำวฉบบัย้อนหลงั มภีำพให้ชมได้มำกกว่ำ ทัง้ยงัมหีนงัสือเสียง มดัีชนหีุน้อนิเตอร์แอคทฟี และมีวดิโีอ อกี
ทัง้สำมำรถดำวน์โหลดหนงัสอืพมิพ์ออนไลน์ฉบบัเตม็ในรปูแบบไฟล์ PDF. พร้อมเชือ่มต่อกบัข่ำวด่วน bangkokbiznews.
com ได้เพียงคลิกเดียว 
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 • Line News

 เป็น ช่องทำงกำรเข้ำถึงกลุม่ผูอ่้ำน Online ของ กรงุเทพธรุกจิ ผ่ำนแอพพลเิคชัน่ Line News ทีผู่อ่้ำนสมคัรรบัข่ำวสำร
ของ “กรุงเทพธุรกิจ” ผ่ำนทำงสมำร์ทโฟน และแท็บเล็ต ได้ฟรี ด้วยกำรสมัครเป็นสมำชิกผ่ำนกำรสแกน QR Code เพื่อ
รับข่ำวด่วน ขำ่วดัง ขำ่วเด่น ของกรุงเทพธุรกิจตลอดทั้งวัน และสำมำรถคลิกลิงค์ไปอ่ำนข่ำวโดยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ข่ำว
ของกรุงเทพธุรกิจ 

 สมำชิก Line News ของกรุงเทพธุรกิจ จำกเดือนมกรำคม 2563 ถึงเดือนมิถุนำยน 2563 มีจ�ำนวน 69,695 รำย 

 จำกประสบกำรณ์ 33 ปีของ “กรุงเทพธุรกิจ” ได้สั่งสมข้อมูลข่ำวสำรที่แข็งแกร่ง ท�ำให้หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
เดินหนำ้สู่กำรเป็น Business Experience Provider ได้อยำ่งเต็มตัว และมีจุดเสริมของแพลทฟอร์มสื่อที่หลำกหลำย ซึ่ง
จะช่วยให้ “กรุงเทพธุรกิจ” ยืนหยัดในฐำนะหนังสือพิมพ์ธุรกิจรำยวันอันดับ 1 ของประเทศ สรำ้งชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
เข้ำถึงผู้บริโภค และเป็นสื่อกลำงของสังคมอย่ำงแท้จริง

 1.2 ธุรกิจข่ำวทั่วไปภำษำไทย
 • หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 

 ด�ำเนินงำนโดย บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 

      หนังสือพิมพ์ “คมชัดลึก” เป็นหนังสือพิมพ์รำยวันที่น�ำเสนอทำงเลือก
ใหม่ให้กับผู้อ่ำน ด้วยกำรถ่ำยทอดเนื้อหำข่ำวสำร จำกทีมงำนและคอลัม
นิสต์ชั้นน�ำมำกประสบกำรณ์ หลำกหลำยวงกำร ด้วยเป้ำหมำยที่จะท�ำให้
ทุกข่ำว ทุกภำพ ทุกบทควำม มีทั้งควำมถูกต้องและเปี่ยมไปด้วยสีสัน และ
มี “ควำมแตกต่ำงอยำ่งสร้ำงสรรค์” มุ่งเน้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม แฝง
ด้วยสำระ เหมำะส�ำหรับทุกคนในครอบครัว

 ตลอดปี 2562 ท่ีผ่ำนมำ หนังสอืพมิพ์คมชัดลกึ ได้ปรบัปรงุกำรน�ำเสนอ
ข่ำวให้หลำกหลำยมติมิำกขึน้ พร้อมรำยงำนพเิศษแบบเจำะลกึอย่ำงสม�ำ่เสมอ 
เพื่อสนองตอบต่อผู้อ่ำนรุ่นใหม่ และขยำยแพลตฟอร์มของ “คมชัดลึก” ที่
พร้อมแข่งขนัในโลกข่ำวสำรผ่ำนโซเชยีลมเีดยี เพือ่ด�ำรงสถำนะของหนงัสอืพมิพ์
เพือ่มวลชนอย่ำงแท้จรงิ และในปี 2563 ได้ปรบัตวักำรน�ำเสนอข่ำวสำรของ 
คมชัดลึก เข้ำสู่ สนำมข่ำวดิจิทัล และโซเชียลมีเดีย อย่ำงเต็มรูปแบบ โดย
ยุติกำรพิมพ์หนังสือพิมพ์ “คมชัดลึก” ตั้งแต่วันท่ี 9 เมษำยน 2563 เพื่อ
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ปรับโครงสรำ้งและลดคำ่ใช้จำ่ยขององค์กรให้เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ประกอบด้วย

 - เว็บไซต์ www.komchadluek.net 

 - เฟซบุ๊คแฟนเพจ คม ชัด ลึก ซึ่งได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี ด้วยจ�ำนวน 
  ยอดววิ 3,000,000 ววิ (ณ เดอืนมถินุำยน 2563 ) ยอดไลค์ 2,309,793 ไลค์

 - Line News ณ เดือนมิถุนำยน 2563 มีสมำชิก 76,321 รำย

 1.3 ธุรกิจดำ้นขำ่วภำษำอังกฤษ

 ด�ำเนนิงำนโดย บรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จ�ำกดั (มหำชน) น�ำเสนอข่ำวสำร 
ภำษำองักฤษรำยวนั ผ่ำนช่องทำง Digital Media ภำยใต้ชือ่ “Nation Thailand”  
ทั้งเว็บไซต์ www.nationthailand.com และกำรรำยงำนข่ำวบน Facebook 
และTwitter ( ทัง้นีไ้ด้ยตุกิำรพมิพ์หนงัสอืพมิพ์เดอะเนชัน่ ตัง้แต่วนัที ่29 มิถนุำยน 
2562) 

 2. กลุ่มธุรกิจสื่อโทรทัศน์
 2.1 สถำนีโทรทัศน์ดิจิทัล Nation TV 

 ด�ำเนินกำรโดยบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) หรือ NBC เป็น 
ผู้ผลิตและจัดหำรำยกำรโทรทัศน์ประเภทขำ่วและสำระควำมรู้ โดยมีช่องทำงกำรออกอำกำศหลำยรูปแบบ เพื่อให้เขำ้ถึง
กลุ่มเปำ้หมำยได้อย่ำงกว้ำงขวำง โดยเริ่มออกอำกำศครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ.2543 ทำง สถำนีโทรทัศน์ยูบีซี 
ช่อง 8 และเริม่ด้วยรำยกำรข่ำว “เนชัน่ทนัสถำนกำรณ์” เน้นน�ำเสนอรำยกำร ข่ำวเศรษฐกจิ และกำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์
เศรษฐกิจปัจจุบันเชิงลึกและรำยกำรเชิงข่ำวเป็นหลักแห่งแรกของประเทศไทย 

 ทั้งนี้ในวันท่ี 1 พฤษภำคม พ.ศ.2546 เนชั่น ทีวี ได้ย้ำยกำรออกอำกำศ จำก ยูบีซี 8 มำสู่ สถำนีโทรทัศน์ไททีวี  
ช่อง 1 ผำ่นทำงระบบ MMDS โดยท�ำกำรส่งสัญญำณผ่ำน ดำวเทียมไทยคม 5 ในระบบ C-Band และดำวเทียมไทยคม 
5 ในระบบ Ku-Band ให้ผู ้ที่มีจำนรับสัญญำณดำวเทียมที่อยู ่ ในประเทศไทย และภูมิภำคเอเชีย สำมำรถ 
รับชมได้ฟรี ที่ช่องหมำยเลข 22 โดยไม่ต้องเสียค่ำบริกำรรำยเดือนและในวันที่ 27 ธันวำคม 2556 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ 
วิชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ชนะกำรประมูลใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และประกอบกิจกำรโทรทัศน์ทีวี
ดิจิทัล ประเภทช่องขำ่ว ควำมคมชัดมำตรฐำน (SD) ในชื่อช่อง Nation TV 22 ที่น�ำเสนอรำยกำรข่ำว และมุ่งควำมเป็น
เอกลักษณ์ของช่องในกำรผลิตรำยกำรด้ำนข่ำวสำร สำระควำมรู้ ต่อยอดจำกกำรร่วมผลิตรำยกำรที่ช่องฟรีทีวี 
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 รวมทั้งบริษัทฯยังได้น�ำทรัพยำกรที่ใช้ในกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ เช่น ข้อมูลขำ่ว 
ภำพข่ำว คุณภำพบุคลำกรทีมข่ำว มำต่อยอดขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่ำงๆ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของธุรกิจสื่อโทรทัศน์

1.) สถำนีโทรทัศน์ที่บริษัทเป็นผู้ด�ำเนินกำร

 NBC เป็นผูก่้อตัง้และบรหิำรงำนสถำนโีทรทศัน์อย่ำงครบวงจร ทัง้ด้ำนกำรด�ำเนนิ
กำรผลิต กำรจัดหำรำยกำรออกอำกำศ กำรให้เช่ำเวลำออกอำกำศ และกำรขำยเวลำ
โฆษณำ ซึ่ง NBC มีรำยได้จำกกำรขำยเวลำโฆษณำ กำรรับจ้ำงผลิตรำยกำรสำรคดีสั้น 
และค่ำเช่ำเวลำ โดยได้ด�ำเนนิกำรบริหำรสถำนโีทรทศัน์ระบบดิจิทลั อย่ำงเต็มรูปแบบ
ภำยหลังได้รับใบอนุญำตจำก กสทช. 

ชื่อสถานี แนวคิดหลักของสถาน ี ช่องทางรับชม

สถำนีข่ำว Nation TV 22 เริ่ม
ออกอำกำศปี 2557

สถำนข่ีำวและสำระควำมรู ้24 ชัว่โมง 
ซึ่งมุ่งน�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรอย่ำง 
ถูกต้อง เป็นกลำง ทันเหตุกำรณ์ 
พร้อมบทวเิครำะห์และข้อมลูเชงิลกึ
อย่ำงรอบด้ำนจำกทีมงำนข่ำวที่มี
ประสบกำรณ์

• อปุกรณ์ชดุรับสัญญำณดิจิทลั(Settop Box) 
• ช่อง Nation TV 22
• เคเบิลทีวีท้องถิ่น
• เวบ็ไซต์ www.nationtv.tv
• โทรศัพท์เคลื่อนที่
• Application ผ่ำน ระบบ IOS และ Android 



ANNUAL REPORT 39

 2.) รำยกำรโทรทัศน์ที่ร่วมผลิตกับสถำนีโทรทัศน์ฟรีทีวี

 NBC ด�ำเนินธุรกิจร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ประเภทรำยกำรข่ำวและสำระควำมรู้กับสถำนีโทรทัศน์ฟรีทีวีช่องต่ำงๆ 
โดยมีรำยได้จำกส่วนแบ่งกำรขำยเวลำโฆษณำ และกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำและบริกำรในรำยกำร โดยในปี 2562 NBC 
มีรำยกำรโทรทัศน์ที่ร่วมผลิตกับสถำนีโทรทัศน์ฟรีทีวีช่อง 3 ดังนี้ 

ทุกวันจันทร์-วันอำทิตย์

เวลำ 15.45 – 17.00 น.

สถานีโทรทัศน์ ชื่อรายการ รูปแบบรายการ วันและเวลาในการออกอากาศ

ช่อง 3 เรื่องเด่นเย็นนี้ รำยงำนข่ำวเหตุกำรณ์
ส�ำคญัทีเ่กดิขึน้ในรอบ
วนัหรือประเด็นข่ำวที่
อยู่ในควำมสนใจของ
สังคม

 ในปี 2562 NBC ยังคงด�ำเนินนโยบำยกำรต่อยอดธุรกิจ โดยน�ำข้อได้เปรียบท่ีมีอยู่ท้ังด้ำนเนื้อหำข้อมูล คุณภำพ 
บุคลำกร ควำมพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ และชื่อเสียงของบริษัทฯ ขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ 

 ด้วยกำรน�ำเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ที่ได้รับควำมนิยมหรือข่ำวเหตุกำรณ์ที่อยู่ในควำมสนใจของกระแสสังคม มำสรำ้ง
สรรค์เป็นสินค้ำหรือกิจกรรมในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อสนองตอบต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค และเพิ่มศักยภำพในกำรหำ
รำยได้ของกลุ่มบริษัทฯ 

 นอกจำกนี้ ยังได้เสริมสร้ำงชื่อเสียงและภำพลักษณ์อันดีของบริษัทฯ ให้เป็นท่ีรู้จักของกลุ่มผู้ชมและลูกค้ำเป้ำหมำย
ได้กว้ำงขวำงมำกขึ้น 
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 ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่

 บรษัิทฯให้ควำมส�ำคญัต่อกำรน�ำโซเชยีลมเีดยีรปูแบบใหม่ๆ มำใช้ในกำรสร้ำงกำรมส่ีวนร่วมของผูช้มผ่ำนทำงหน้ำจอ
โทรทัศน์และเว็บไซต์ เป็นผู้บุกเบิกและริเริ่มกำรใช้ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค และแฮชแทก โดยก�ำหนดหัวข้อที่อยู่ในควำมสนใจ
ของผูช้มและเชญิชวนให้ผูช้มแสดงควำมคดิเหน็ผ่ำนโซเชยีลมเีดียรปูแบบต่ำงๆ จนเป็นทีย่อมรบัว่ำพธิกีรและผูส้ือ่ข่ำวของ
สถำนีมีแฟนคลับในโลกโซเชียลมีเดียรวมกันสูงสุดในกลุ่มข่ำว และมุ่งเน้นด้ำนกำรสรำ้งรำยได้จำกช่องทำง New Media

 1.Content ส่วนกลำง: พฒันำรปูแบบกำรน�ำเสนอ กำรปรับหน้ำข่ำวในส่ือส่ิงพิมพ์ให้เป็นภำพเคล่ือนไหว กำรพัฒนำ
ช่องทำงในกำรแชร์ลิงค์ข่ำว กำรเข้ำกลุ่มเฟซบุ๊ค ต่ำงๆรวมถึงกำรหำเพจพันธมิตร

 2.Content ภูมภิำค: กำรจดัประชมุผูส้ือ่ข่ำวภมิูภำค กำรจัดกำรบริหำร Content ภมูภิำคให้เต็มประสิทธภิำพ และ
กำรบริหำรเพจเนชั่นทั่วไทยและคมชัดลึกทั่วไทย และกำรหำพันธมิตรส�ำหรับแชร์ขำ่วภูมิภำค

 3.กำรขยำยฐำนภูมิภำค: ใช้กลยุทธ์สร้ำงเว็บไซต์สำขำที่กระจำยจำกเว็บไซต์หลักโดยฝ่ำยดูแลเว็บไซต์จะสร้ำงเว็บ
เริ่มจำกจังหวัดน�ำร่อง ได้แก่ Nation TV ศรีสะเกษ เพชรบูรณ์ และขอนแก่น กำรพัฒนำช่องทำงกำรแชร์ กำรสรำ้งเพจ
ของจังหวัดและมีกำรจัดหำเพจกลุ่มเป้ำหมำยส�ำหรับจังหวัด เพื่อสร้ำงเป็นฐำนของภูมิภำค 

 4.กำรมีส ่วนร่วมภำคประชำชน: เพ่ือกำรเข้ำถึง 
ข้อมูลของภำคประชำชน โดยมีข้อก�ำหนดและเงื่อนไข 
ระหว่ำงบริษัทและยูสเซอร์ ที่มีเงื่อนไขกำรเป็นสมำชิกที่ 
ชดัเจนและครอบคลุม และจัดหำเพจกลุ่มเป้ำหมำยในจังหวดั 
เพื่อสร้ำงพันธมิตรประชำชน

 5. ร่วมกับพนัธมติรเปิดตลำดขำยตรงแบบกลุม่: เนือ่งจำก
อัตรำกำรเช่ำเวลำออกอำกำศมีรำคำค่อนข้ำงต�่ำ จึงใช้กำร
แบ่งช่วงเวลำออกอำกำศให้พันธมิตรแทน โดยมีเงื่อนไขว่ำ
ต้องให้ใช้ผู้ประกำศข่ำวและพิธีกรของช่อง Nation TV ร่วม
เป็นพิธีกรในรำยกำรของพันธมิตรด้วย เพื่อสร้ำงให้ผู้ชมได้
เห็นผู้ประกำศข่ำวบ่อยๆ และสร้ำงภำพกำรจดจ�ำและมีผล
ต่อกำรเพิ่มแฟนรำยกำรขำ่วมำกขึ้น 

 ส�ำหรบัรำยกำรทีอ่อกอำกำศ จะน�ำไปเผยแพร่ในช่องทำง
สื่อโซเชียลมีเดียร่วมกับพำร์ทเนอร์ ผู้เผยแพร่โฆษณำที่ผ่ำน
กำรรับรอง เช่น เฟซบุ๊ค ยูทูป เป็นต้น 
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2.2 สถำนีโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง Spring 26 ( NOW26) 

ด�ำเนินงำนโดย บริษัท สปริง 26 จ�ำกัด (Spring26) 

 สถำนีโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง NOW26 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสถำนีโทรทัศน์  
Spring 26 เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2562 โดย เป็น 1 ใน 2 สถำนีโทรทัศน์ดิจิทัล ในเครือ
เนชัน่กรุป๊ ทีช่นะกำรประมลูได้ใบอนญุำตคล่ืนควำมถ่ีทีวดิีจิทัลประเภทวำไรตีค้วำมคม
ชัดมำตรฐำน (SD) เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม พ.ศ. 2556 ถือเป็นธุรกิจที่ขยำยต่อมำจำก
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและกรุงเทพธุรกิจ TV ที่ออกอำกำศผ่ำนดำวเทียม ก่อนจะ
เข้ำร่วมประมูลใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ในชื่อช่อง NOW26 
โดยบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ�ำกัด (เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สปริง 26 
จ�ำกัด ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562) โดยเริ่มออกอำกำศ ในชื่อ NOW26 ในฐำนะ
ช่องทีน่�ำเสนอรำยกำรสำรคดีท่ีคดัสรรท้ังจำกผู้ผลิตชัน้น�ำในประเทศ และ ต่ำงประเทศ

 ในปี 2562 คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิหรอืคสช. ได้ออกประกำศค�ำสัง่คสช. ฉบบัที ่4/2562 เปิดทำงให้ผูป้ระกอบ
กำรทีวีดิจิทัลสำมำรถคืนช่องได้ พร้อมทั้งรับเงินชดเชยค่ำใบอนุญำตคืนได้

 ดงันัน้ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่6/2562 เมือ่วนัที ่9 พฤษภำคม 2562 ได้มมีตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัใิห้บรษิทั
ย่อย คือ บริษัท สปริง 26 จ�ำกัด ผู้ถือใบอนุญำตฯ ช่อง สปริง 26 ยื่นควำมประสงค์ ต่อ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสยีง กิจกำรโทรทศัน์และกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ(กสทช.) เพือ่ขอคนืใบอนญุำตฯ และขอรบัเงนิชดเชยตำม
ประกำศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรจำ่ยค่ำชดเชยอันเนื่องมำจำกกำรคืนใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่
เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ลงวันที่ 2 พฤษภำคม 2562 

 ซึง่กำรคนืใบอนญุำตฯ ท�ำให้กลุม่บรษิทัสำมำรถลดภำระรำยจ่ำยของบริษทั เนือ่งจำก สปริง 26 มผีลขำดทนุต่อเนือ่ง
มำตลอดตั้งแต่เปิดด�ำเนินกำร และบริษัทฯ ต้องสนับสนุนด้ำนเงินทุนมำตลอด 

 โดย กสทช.ได้อนุมัติให้คืนใบอนุญำตฯได้เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2562 และก�ำหนดวันยุติออกอำกำศ ตั้งแต่วันที่ 16 
สิงหำคม 2562 เวลำ 00.01 น. เป็นต้นไป และ กสทช.ได้จำ่ยเงินชดเชยให้กับ สปริง 26 เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2562 ซึ่ง
ช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถน�ำเงินมำช�ำระคืนหนี้ให้แก่เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้สถำบันกำรเงินให้ลดลงได้จ�ำนวนมำก และ
สำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง

 ปัจจุบัน บริษัท สปริง 26 จ�ำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ จ�ำกัด (NDI) เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 
2562ด�ำเนินธุรกิจผลิตสื่อดิจิทัลส�ำหรับเครือเนชั่นกรุ๊ป และส�ำหรับลูกค้ำที่ใช้บริกำร ผ่ำน Website, Facebook,  
Instagram, Youtube, LINE, Twitter และสื่อดิจิทัลอื่นๆที่เกี่ยวข้องในเครือเนชั่น 
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 3. กลุม่งานอเีวนต์ หรอืการจดักจิกรรมทางการตลาด (Event Marketing)

 กำรจัดงำนอีเวนต์หรือ กิจกรรม เป็นอีกกลุ่มธุรกิจของเนชั่นกรุ๊ป ที่ต่อยอดจำก
ศักยภำพด้ำนข่ำวสำรของทุกสื่อในเครือ เพิ่มบทบำทกำรเป็น “ตัวกลำง” ที่มีคุณภำพ
ในกำรเชื่อมโยงทุกภำคส่วนเข้ำด้วยกัน เพื่อน�ำสู่กำรเติบโตที่ยั่งยืนของสังคมไทย ทั้ง
ในมติกิำรเสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจต่อประเดน็ใหม่ๆ ทีจ่ะมผีลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
ธุรกิจ สังคม กำรเมือง วัฒนธรรม รวมไปถึงสุขภำพ และขยำยผลเผยแพร่ผ่ำนส่ือ 
ในแพลตฟอร์มต่ำงๆ ของเครือเนชั่นกรุ๊ป

 รอบปี 2562 เนชั่นกรุ๊ป จัดงำนอีเวนต์หลำกหลำยรูปแบบ ได้รับกำรตอบรับอย่ำง
ดีทั้งจำกผู้ร่วมสนับสนุนกำรจัดงำน และประชำชนที่เข้ำร่วมงำน ได้แก่

 กิจกรรมสัมมนำ ประกอบด้วย : 

 - สัมมนำ “เจำะหุ้นไทย ฝำ่ดงเลือกตั้ง”

 - สัมมนำ “Property Focus 2019 โอกำสลงทุนอสังหำฯ”

 - สัมมนำ “Property Focus 2019 episode II อสังหำฯ พลิกเกมรุก

  จับโอกำสทอง”

 - สัมมนำ “5G The New Beginning พลิกโฉมเศรษฐกิจไทย”

 - สัมมนำ “EEC NEXT : มหำนครกำรบิน ‘ฮับ’ โลจิสติกส์แห่งอำเซียน”

  (จังหวัดระยอง)

 - สัมมนำ “EEC NEXT : ทุนไทย-เทศ ปักหมุด EEC”

 - สัมมนำ “Energy Disruption : พลังงำนไทย ยุค..ดิสรัปชั่น”

 - สัมมนำ “EV ยำนยนต์ไฟฟำ้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”

 - สมัมนำ “B10 ปฏรูิปน�ำ้มนับนดิน เพ่ือเศรษฐกจิฐำนรำก” (จังหวดันครศรีธรรมรำช  
  และ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี) 

 - สัมมนำ “B10 สร้ำงสมดุลปำล์มน�้ำมันสู่ควำมยั่งยืน” (จังหวัดกระบี่) 

 - สัมมนำ “NATION DINNER TALK : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 2020”

 - สัมมนำ “Thailand Economic Outlook : เศรษฐกิจไทย 2020”

 - สัมมนำ “ส่องหุ้นไทย 2020: ฝ่ำวิกฤติเศรษฐกิจ” 
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กิจกรรมพิเศษ (Event) 

 - “คมชัดลึกอวอร์ด 2019” จัดเมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2563 ณ 
หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยจัดต่อเนื่องเป็น 
ปีที ่16 เป็นรำงวลัทีม่อบให้กบับคุคลในวงกำรบนัเทงิไทย ใน 4 สำขำ 
คอื เพลงไทยสำกล ภำพยนตร์ไทย ละครโทรทศัน์ และ Popular Vote 
ที่ผู้อ่ำนและประชำชนทั่วไปสำมำรถร่วมโหวตให้คะแนนได้ 

กิจกรรมปั่นจักรยาน

 - “ป่ัน Slow Life Amazing Thailand Go Local เมอืงรองต้อง
ลอง” ทัง้หมด 5 สนำมประกอบด้วย จังหวดัพิษณโุลก ระนอง นครพนม 
ปรำจีนบรีุ และสุพรรณบรีุ โดยเครือเนชัน่กรุ๊ป ร่วมกบั กำรท่องเทีย่ว
แห่งประเทศไทย (ททท.) และ บรษิทั มติซบูชิ ิอเีลค็ทรคิ กนัยงวฒันำ 
จ�ำกัด ส่งเสริมให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สัมผัสควำมงำมของธรรมชำติและ
กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเมืองรอง

กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน และ Fun Run จัดกิจกรรมวิ่ง 4 รำยกำร 
ได้แก่

 - ยิ่งวิ่ง.. ยิ่งให้ Run for the Animals 2019 (ปี 2) วิ่งเพื่อพะยูน 
เพื่อสมทบทุนบริจำคให้กับ“ศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั” เพือ่พะยนู เพือ่น�ำไปใช้ประโยชน์ด้ำนกำร
วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี เพื่อกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และขยำยพันธุ์สัตว์
ทะเลที่หำยำกให้อยู่คู่ท้องทะเลไทย

 - คมชัดลึก วิ่งลอยฟ้ำ มินิมำรำธอน 2019 : สะพำนภูมิพล2 จัด
ข้ึนในโอกำสครบรอบ ปีท่ี 18 ของหนงัสือพิมพ์ คม ชดั ลึก สร้ำงควำม
สำมัคคีของเครือข่ำยชุมชนบำงนำ ประชำชนเยำวชนที่เข้ำร่วม เพื่อ
เสรมิสร้ำงสขุภำพโดยใช้เวลำให้เป็นประโยชน์ในรปูของกำรร่วมกจิกรรม
วิ่ง มินิมำรำธอน  เพื่อบริจำคเงินรำยได้ส่วนหนึ่งของกิจกรรม ให้มูล
นธิเิด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชนิปูถัมภ์  เป็นประจ�ำทกุ
ปี ปีละ 200,000 บำท
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 - Nation TV Run 4 Dams Half Marathon Series เชิญชวนนักวิ่ง
สัมผัสธรรมชำติ กับเข่ือนป่ำสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี-สระบุรี รำยได้ส่วน
หนึ่งของโครงกำรน�ำไปบริจำคเพื่อซ้ือครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ให้กับ 
โรงพยำบำลวังม่วงสัทธรรม

 - วิง่มนิมิำรำธอน “SET RUN BANGKOK 2020” เครือเนชัน่กรุ๊ป ร่วม
กับ มูลนิธิรำมำธิบดีฯ และหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน จัดขึ้นภำยใต้
แนวคดิ “วิง่เพือ่ให้” เพือ่น�ำรำยได้ส่วนหนึง่มอบให้ “มลูนธิริำมำธบิดีฯ” ใช้
ในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำทำงด้ำนกำรแพทย์ และช่วยเหลือประชำชนผู้
ขำดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกำสในกำรรักษำให้มคีณุภำพชวีติท่ีดีข้ึน โดย
มอบเงิน 200,000 บำท ให้แก่มูลนิธิรำมำธิบดีฯ

4. กลุ่มสื่อใหม่ (New Media Platform)

 ในสถำนกำรณ์ “Digital Disruption” ท่ีส่งผลกระทบให้ภำพรวม
อุตสำหกรรมสิ่งพิมพ์ ในช่วงปลำยปี 2561 ถึงปี 2563 กลุ่มเนชั่นกรุ๊ป ได้
ปรับกลยุทธ์ เพิ่มช่องทำงกำรหำรำยได้เพื่อทดแทนกลุ่มสื่อหลักของกลุ่ม 
เนชั่นกรุ๊ป โดยได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงธุรกิจมำสู่กลุ่ม New Media  
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรหำรำยได้ผ่ำนสื่อดิจิทัล โดยผำ่นบริษัทย่อย ดังนี้ 

 4.1 บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ จ�ำกัด (NDI) (ชื่อเดิม บริษัท สปริง 
26 จ�ำกดั) เป็นบริษทัย่อยของ บริษทั เนชัน่ มลัติมเีดีย กรุ๊ป จ�ำกดั (มหำชน) 
โดยถือหุ้น 99.99 % เดิมประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัล ช่อง Spring 26 หลังจำก
ยุติกำรออกอำกำศทีวีดิจิทัล เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2562 ได้ปรับกลยุทธ์
ทำงธุรกิจสู่ธุรกิจดิจิทัล โดยมีลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย  
5 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

 1. กลุม่ผลติสือ่ (Media Production) : ท�ำหน้ำทีผ่ลติสือ่ดจิทิลัส�ำหรบั
เครือเนชั่นทั้งหมด และส�ำหรับลูกคำ้ที่ใช้บริกำร

 2. กลุ่มกระจำยสื่อ (Media Distribution): เป็นเจำ้ของช่องทำงดิจิทัล
กำรกระจำยสื่อต่ำงๆได้แก่ Website, Facebook, Instagram, Youtube, 
LINE, Twitter และสื่อดิจิทัลอื่นๆที่เกี่ยวข้องในเครือเนชั่น
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 3. กลุ่มโปรโมทสื่อ (Media Promotion): ท�ำหน้ำที่ซื้อและหำสื่อเพิ่ม
เตมินอกเหนอืจำกสือ่ในเครอืเนชัน่เพือ่ทีจ่ะโปรโมทสือ่ได้เป็นวงกว้ำงมำกขึน้

 4. กลุ่มใช้สื่อขำยสินค้ำ (Media Commerce): ท�ำหน้ำที่ใช้สื่อในเครือ
และนอกเครือเนชั่นในกำรขำยสินค้ำให้มีประสิทธิผล

 5. กลุ่มเครือข่ำยโฆษณำ (Ad Network): ท�ำหนำ้ที่ใช้กลุ่มบริษัทเครือ
ข่ำยโฆษณำที่เป็นพันธมิตรกับเนชั่นในกำรขำยสื่อโฆษณำ

 4.2 บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท์ จ�ำกัด (NAT) 

 บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท์ จ�ำกัด (NAT) จัดตั้งเมื่อ 21 ตุลำคม 
2562 ทนุจดทะเบยีน 100 ล้ำนบำท ทนุเรียกช�ำระ 25 ล้ำนบำท เป็นบรษิทั
ย่อย ของ บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ�ำกัด (KTM) (ถือหุ้น 75%) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) (NMG)  
ที่ถือหุ้น 99.99% คำดว่ำจะเริ่มด�ำเนินธุรกิจในปี 2563

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

  เพื่อพัฒนำข้อมูลขำ่วสำรด้ำนธุรกิจ กำรเงิน กำรลงทุน ที่มีอยู่จำกสื่อ
ต่ำงๆ ทัง้ในเครอืเนชัน่และพนัธมติร มำสูก่ำรให้บรกิำร ด้วยกำรน�ำเทคโนโลยี
มำช่วยวิเครำะห์เพ่ือช่วยในกำรตัดสินใจ และท�ำให้ข้อมูลนั้นสำมำรถตอบ
โจทย์ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนได้ครอบคลุม ทั้งผู้อ่ำนที่เป็นนักลงทุนและ 
ผู้สนใจข่ำวสำรด้ำนกำรลงทุนทั่วไป ที่มีโอกำสจะกลำยเป็นผู้เทรดหุ้นได ้
ในภำยหลัง 

 รอบปี 2562 ทุกสื่อในเครือเนชั่นกรุ๊ป ได้ขยำยเข้ำสู่ทุกแพลตฟอร์ม 
ของออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย 

 ประกอบด้วย Website, Facebook, YouTube, Line, Twitter,  
Instagram เพื่อเสริมศักยภำพกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยและตอบสนอง
พฤติกรรมกำรบริโภคข่ำวสำรในยุคดิจิทัล ท่ีต้องกำรท้ังควำมรวดเร็วและ
ควำมถูกต้องแม่นย�ำของข้อมูลข่ำวสำร โดยเข้ำถึงได้ ทุกที่ ทุกเวลำ ตลอด 
24 ชั่วโมง ประกอบด้วย
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 Website 

www.Nationtv.tv 203,968  UIP

www.Komchadluek.net 194,604 UIP

www.Bangkokbiznews.com 95,202  UIP

www.Nationthailand.com 80,845  UIP

 Facebook 

 มียอดผู้ติดตำม

NationTV 22 3,005,785 Fanpage

ข่ำวข้นรับอรุณ 2,802,336 Fanpage

คม ชัด ลึก 2,309,793 Fanpage

เนชั่นสุดสัปดำห์ Nation Weekend 1,861,950 Fanpage

ข่ำวข้นคนเนชั่น 501,514 Fanpage

กรุงเทพธุรกิจ 370,298 Fanpage

เก็บตกจำกเนชั่น 216,326 Fanpage

ห้องขำ่วฉุกเฉิน 144,407 Fanpage

รำยกำรคมชัดลึก 98,538 Fanpage

NNA ส�ำนักขำ่วเนชั่น  68,327 Fanpage

คมชัดลึกอวอร์ด 43,256 Fanpage

บันเทิงคมชัดลึก 6,648 Fanpage

คมชัดลึกทั่วไทย 6,537 Fanpage

 YouTube

 มียอดผู้ติดตำม 

คมชัดลึกออนไลน ์ 5,300 Subscriber 

Nation TV 2,180,000 Subscriber
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 Line

 มียอดผู้ติดตำม 

คม ชัด ลึก  76,321 Friends

กรุงเทพธุรกิจ 190,000 Friends

 Twitter

 มียอดผู้ติดตำม 

คม ชัด ลึก 339,600 Followers

KT News 771,400 Followers

NNA 1,438,889 Followers

ห้องขำ่วฉุกเฉิน 49,000 Followers

Ent_Komchadluek 2,532,661 Followers

 Instagram

 มียอดผู้ติดตำม 

Nation TV 127,792 Followers

Kom Chad Luek 98 Followers

** ข้อมูลจำก ทีมงำนสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฎำคม 2563 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

 ส�ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ(สภำพฒัน์) รำยงำนภำพรวมเศรษฐกจิไทย ปีพ.ศ.2562 เศรษฐกจิ
ไทยขยำยตัวร้อยละ 2.4 เทียบกับกำรขยำยตัวร้อยละ 4.2 ในปี 2561 เป็นกำรขยำยตัวในอัตรำที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 
2561 โดยเป็นผลจำกหลำยปัจจัย อำทิ กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ควำมไม่แน่นอนเรื่องมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำ 
และกำรแข็งค่ำของเงินบำท ท�ำให้มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำลดลง ร้อยละ 3.2

 ส�ำหรับอุตสำหกรรมสื่อของประเทศไทย บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย จ�ำกัด รำยงำนค่ำใช้จำ่ยผ่ำนสื่อโฆษณำตำ่งๆ 
ในปี 2562 มีมูลคำ่ 122,180 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับปี 2561

 ยอดใช้จ่ายโฆษณาในทุกสื่อ เปรียบเทียบปี 2561-2562 

 (หน่วย : ลำ้นบำท)

 สื่อ ปี 2561 สัดส่วน 2562 สัดส่วน ผลต่าง เปลี่ยนแปลง

 Digital TV 67,948 57% 68,044 56% 96 0%

 Cable/Sat. 2,434 2% 2,266 2% (168) -7%

 Total 70,382 59% 70,310 58% (72) 0%

 Radio 4,797 4% 4,735 4% (62) -1%

 Newspapers 6,100 5% 4,634 4% (1,466) -24%

 Magazines 1,316 1% 1,054 1% (262) -20%

 Cinema 7,383 6% 8,838 7% 1,455 20%

 Outdoor 6,833 6% 6,929 6% 91 1%

 Transit 6,082 5% 6,585 5% 503 8%

 In-Store 1,060 1% 1,040 1% (20) 2%

 Internet 15,348 13% 18,055 15% 2,707 18%

 Grand Total 119,300 100% 122,180 100% 2,880 2.4%

 ที่มำ : Nielsen Advertising Information Service
 *ข้อมูลจำก Digital Advertising Association (Thailand) (DAAT)
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 ปี 2562 ทีวียังคงเป็นสื่อหลักของประเทศไทย ครองส่วนแบ่งตลำดสูงสุด 58% มีมูลค่ำ 70,310 ล้ำนบำท รองลงมำ
คือสื่ออินเทอร์เน็ต 18,055 ล้ำนบำท สื่อโรงภำพยนตร์ 8,838 ล้ำนบำท สื่อนอกบ้ำน 6,929 ล้ำนบำท สื่อเคลื่อนที่ 
(Transit) 6,585 ล้ำนบำท สื่อวิทยุ 4,735 ล้ำนบำท สื่อสิ่งพิมพ์ 4,634 ล้ำนบำท Magazines 1,054 ล้ำนบำท และสื่อ 
ณ จุดขำย 1,040 ล้ำนบำท 

 แม้สือ่ทวีมีมีลูค่ำเกนิกว่ำครึง่ของตลำดสือ่ทัง้หมด แต่อตัรำกำรเตบิโตเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 ถอืว่ำอยูใ่นระดบัคงตวั 
ไม่เติบโตขึ้นจำกปีก่อน สื่อที่เติบโตได้ดีคือสื่อโรงภำพยนตร์ สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อเคลื่อนที่ (Transit) เติบโตขึ้นร้อยละ 
20, 18 และ 8 ตำมล�ำดับ ขณะที่กลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์ ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ Digital Disruption ชัดเจนที่สุด มี
อัตรำลดลงร้อยละ 24 แต่จำกกำรที่ปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์แบรนด์ต่ำงๆ ได้ปรับตัวเข้ำสู่แพลตฟอร์ม Online บำงส่ือมีท้ัง
แพลตฟอร์ม Offline (หนังสือพิมพ์ฉบับกระดำษ) และ Online (ฉบับ Digital Version, เว็บไซต์ และ Social Media) 
ด�ำเนินกำรคู่ขนำนกันอย่ำงเต็มรูปแบบ บำงสื่อได้ยกเลิกฉบับกระดำษ เขำ้สู่แพลตฟอร์ม Online เต็มรูปแบบ สะท้อนให้
เห็นว่ำหำก “เนื้อหำ” (Content) และ “แบรนด์” มีควำมแข็งแรงก็สำมำรถอยู่ได้ในทุกแพลตฟอร์ม เช่นเดียวกับสถำนี
โทรทัศน์ช่องต่ำงๆ และรำยกำรทีวี ก็ได้ขยำยสู่แพลตฟอร์ม Online ที่สำมำรถรับชมผ่ำนดีไวซ์พกพำ อำทิ สมำร์ทโฟน 
แท๊บเลต ทัง้แบบชมสด (Real Time) และเลอืกชมย้อนหลงั (On Demand) จงึส่งผลให้มกีำรรบัชมผ่ำนเครือ่งรบัโทรทศัน์
ลดลง

 ภำวะเศรษฐกจิไทยไตรมำสแรกของปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 จำกส�ำนกังำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชำติ 

 ในไตรมำสแรกของปี 2563 เศรษฐกจิโลกเริม่ได้รบัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ 19 ทีม่กีำรแพร่ระบำด
อย่ำงรวดเร็วและขยำยขอบเขตเป็นวงกว้ำงครอบคลุมในหลำยประเทศ ควำมรุนแรงของกำรแพร่ระบำดท�ำให้จ�ำนวนผู้
ตดิเช้ือและผูเ้สยีชวีติทัว่โลกเพิม่ขึน้อย่ำงรวดเรว็นบัตัง้แต่ในช่วงปลำยเดอืนกมุภำพนัธ์ และส่งผลให้รฐับำลหลำยประเทศ
จ�ำเป็นต้องด�ำเนนิมำตรกำรกำรควบคมุและจ�ำกดักำรเดนิทำงทัง้ภำยในและระหว่ำงประเทศอย่ำงเข้มงวด รวมทัง้กำรปิด
สถำนที่ และระงับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจท่ีก่อให้เกิดควำมเสี่ยงของกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรค ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจอย่ำงรนุแรงนบัตัง้แต่ในช่วงเดอืนมนีำคม เมือ่รวมกบัผลกระทบทีเ่กดิจำกมำตรกำรกดีกนัทำงกำรค้ำในช่วงก่อน
หน้ำ ท�ำให้เศรษฐกจิของหลำยประเทศในไตรมำสแรกของปี 2563 เริม่ชะลอตวัหรอืปรบัตวัลดลงต�ำ่สดุในรอบหลำยปีนบั
ตั้งแต่วิกฤตกำรณ์ทำงกำรเงินในปี 2552 

 เศรษฐกจิไทยในไตรมำสแรกของปี 2563 ปรบัตวัลดลงร้อยละ 1.8 เทยีบกบักำรขยำยตวั ร้อยละ 1.5 ในไตรมำสก่อน
หน้ำ และ เศรษฐกิจไทย ในไตรมำสแรกของปี 2563 ลดลงจำกไตรมำสที่สี่ของปี 2562 ร้อยละ 2 

 • ด้ำนกำรใช้จ่ำย กำรบริโภคภำคเอกชนชะลอตัว กำรใช้จ่ำยภำครัฐ กำรลงทุนภำครัฐและ ภำคเอกชนปรับตัวลดลง 
กำรส่งออกรวมปรับตัวลดลงตำมกำรส่งออกบริกำรที่ปรับตัวลดลงมำก ในขณะที่กำรส่งออกสินค้ำกลับมำขยำยตัว 
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 • ด้ำนกำรผลติ กำรผลติสำขำทีพ่กัแรมและ บรกิำรด้ำนอำหำร สำขำอตุสำหกรรม สำขำเกษตรกรรม สำขำกำรขนส่ง 
และสำขำก่อสรำ้ง ปรับตัวลดลง ขณะที่กำรผลิตสำขำกำรขำยส่งและกำรขำยปลีก สำขำกำรผลิตสำขำไฟฟ้ำ และ ก๊ำซ 
สำขำกำรเงินและกำรประกันภัย และสำขำข้อมูลข่ำวสำรขยำยตัว

 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 คำดว่ำจะปรับตัวลดลงในช่วงร้อยละ (6.0) - (5.0) เป็นผลมำจำก 

 1) กำรปรับตัวลดลงรุนแรงของเศรษฐกิจและปริมำณกำรค้ำโลก

 2) กำรลดลงรุนแรงของจ�ำนวนและรำยได้จำกนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ

 3) เงื่อนไขข้อจ�ำกัดที่เกิดจำกกำรระบำดของโรค โควิด 19 ในประเทศทั่วโลก 

 4) ปัญหำภัยแล้งโดยคำดว่ำมลูค่ำกำรส่งออกสนิค้ำจะปรบัตวัลดลงร้อยละ 8.0 กำรบรโิภคภำคเอกชน และกำรลงทุน
รวมปรับตัวลดลงร้อยละ 1.7 และร้อยละ 2.1 ตำมล�ำดับ อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วง ร้อยละ (1.5) - (0.5) และ
บัญชีเดินสะพัด เกินดุลร้อยละ 4.9 ของ GDP

 รำยงำนนโยบำยกำรเงิน ฉบับเดือน มิถุนำยน 2563 ของธนำคำรแห่งประเทศไทย ได้รำยงำนถึงแนวโน้มเศรษฐกิจ
และเงินเฟ้อของไทย ว่ำ เศรษฐกจิไทยในปี 2563 มแีนวโน้มหดตวัร้อยละ 8.1 เนือ่งจำกผลกระทบของ COVID-19 รนุแรง
กว่ำที่คำดไว้และหลำยประเทศรวมทั้งไทยต้องด�ำเนินมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำด ส่งผลให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
หลำยภำคส่วนทัว่โลกต้องหยดุชัว่ครำวโดยเฉพำะในช่วงไตรมำสที ่2 กำรท่องเทีย่วและกำรส่งออกสนิค้ำของไทยจงึมีแนว
โน้มหดตัวสูง ส่งผลต่อกำรบริโภคภำคเอกชนผ่ำนรำยได้และกำรจำ้งงำนที่ลดลง อุปสงค์ทั้งในและต่ำงประเทศที่ลดลงส่ง
ผลให้กำรลงทุนภำคเอกชนมีแนวโน้มหดตัวสูง อย่ำงไรก็ดี กำรใช้จ่ำยภำครัฐจะมีบทบำทส�ำคัญในกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจใน
ระยะต่อไป จำกกำรปรับโครงสร้ำงงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ือเร่งเยียวยำและฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมทั้งเม็ดเงินเพ่ิมเติมจำก
มำตรกำรดูแลและเยียวยำผลกระทบ COVID-19 ระยะที่ 3 ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะผ่ำนจุดต�่ำสุดในไตรมำสที่ 
2 ของปีนี้และทยอยฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมำสที่ 3 ตำมกำรผ่อนปรนมำตรกำรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดในหลำยประเทศทั่ว
โลกรวมถึงไทย ซึ่งจะเอื้อให้ภำคส่งออกสินค้ำ ภำคกำรท่องเที่ยว และอุปสงค์ในประเทศหดตัวลงน้อยลง ส�ำหรับปี 2564 
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มกลับมำขยำยตัวที่ร้อยละ 5.0 สูงขึ้นจำกที่ประเมินไว้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกภำครัฐมีแนวโน้มที่
จะด�ำเนินโครงกำรกระตุ้นกำรจ้ำงงำนและโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่เพิ่มเติม อย่ำงไรก็ดี กิจกรรมทำงเศรษฐกิจของไทย
จะต�่ำกวำ่ระดับศักยภำพอยู่มำก
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ปัจจัยความเสี่ยง

 กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรบริหำร
ควำมเสีย่ง โดยได้มกีำรวำงแผนบรหิำรจดักำร ตดิตำม และ
ควบคมุ ควำมเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมำะสม โดยเป้ำหมำย
หลกัของกำรบรหิำรควำมเสีย่งคอื จดักำรควำมเสีย่งทีม่ต่ีอ
กำรบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร เพื่อลดโอกำสท่ีควำมเสี่ยง
จะเกดิขึน้หรอืลดควำมเสยีหำยกรณคีวำมเสีย่งเกดิขึน้ และ/
หรอืให้ได้มำซึง่โอกำสทำงธรุกจิ กำรด�ำเนนิธรุกจิของกลุ่ม
บรษัิทมปัีจจยัควำมเสีย่งทีเ่กีย่วข้องซึง่มผีลกระทบโดยตรง
ต่อกลุ่มบริษัท และหรือผู้ลงทุนอย่ำงมีนัยส�ำคัญ มีดังต่อ
ไปนี้ 

แบบในกำรน�ำเสนอข่ำวสำรข้อมูลผ่ำนสื่อได้หลำกหลำย
ช่องทำง ผูบ้รโิภคมทีำงเลอืกในกำรรบัรูข้้อมลูข่ำวสำรผ่ำน
สื่อใหม่ ๆ ได้มำกและรวดเร็วขึ้น สำมำรถเรียนรู้ผ่ำนกำร
ใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต โดยหันมำเสพสื่อทำง
ออนไลน์ แทนสื่อแบบดั้งเดิม โดยธุรกิจสื่อที่ได้รับผลกระ
ทบมำกท่ีสุดคือ ส่ือส่ิงพิมพ์ ซ่ึงไม่อำจต้ำนทำนควำม
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้ เนื่องจำกกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
มต้ีนทนุกำรผลติทีส่งู สวนทำงกบัรำยได้โฆษณำซึง่เป็นรำย
ได้หลักของธุรกิจ ที่กระจำยไปลงในสื่อประเภทอื่นแทน 
และที่ส�ำคัญคือกำรเติบโตของ “สื่อออนไลน์” ที่มีข้อได้
เปรยีบในด้ำนต้นทนุ และกำรน�ำเสนอคอนเทนท์ได้เรว็กว่ำ 
อีกทั้งกำรน�ำเสนอคอนเทนท์บนออนไลน์ในประเทศไทย
ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบ อำ่นฟรี ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมกำรรับรู้ข่ำวสำรของคนไทยท่ีหันไปอ่ำนบน
ออนไลน์มำกขึ้น ท�ำให้งบโฆษณำของลูกค้ำถูกแบ่งไปยัง
ส่ือออนไลน์ที่สำมำรถส่งแมสเสจไปถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้ำ
หมำยได้โดยตรง และวดัผลได้จรงิ รวมทัง้ถกูแชร์ฐำนผูอ่้ำน
ได้รวดเร็วท�ำให้ผู้บริโภครำยบุคคลสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำรตำ่ง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลำผำ่นหน้ำจอสมำร์ทโฟน 

 ดังนั้นเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรด�ำเนินธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ ทีจ่ะเข้ำมำแทรกแซงกำรด�ำเนนิธรุกจิหลกัรปูแบบเดมิ 
บริษัทได้ขยำยแพลตฟอร์ม กำรน�ำเสนอคอนเทนต์ ไม่ยึด
ตดิอยูเ่พยีงแพลตฟอร์มใดแฟลตฟอร์มหนึง่ และมวีธิกีำรน�ำ
เสนอคอนเทนต์หลำกหลำยรูปแบบให้สอดคล้องกบับคุลกิ 
หรือคุณลักษณะ และพฤติกรรมของกลุ ่มคนดูแต่ละ
แพลตฟอร์ม ขณะเดียวกันได้น�ำควำมแข็งแกร่งของสื่อทั้ง 
Offline , Online , Onground ให้บริกำรลูกค้ำเพื่อตอบ
สนองในทุกๆ ควำมต้องกำร อีกท้ังได้พัฒนำระบบกำร
บรหิำรฐำนข้อมลูให้มปีระสทิธภิำพ โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำรสื่อสำรสมัยใหม่มำช่วยสนับสนุนกำร

1. ความเสี่ยงจากการดำาเนินธุรกิจ

 1.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรด�ำเนินธุรกิจ
รปูแบบใหม่ ท่ีเข้ำมำแทรกแซงกำรด�ำเนนิธรุกจิหลกัเดมิ 
(Disruption) 

 นวตักรรมด้ำนดจิทิลั ได้ส่งผลกระทบต่อธรุกจิหลกัใน
ทุกอุตสำหกรรม กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกเทคโนโลยี
ดจิทิลัท�ำให้เกดิรปูแบบธรุกจิใหม่ๆ ทีเ่ข้ำมำแทรกแซงผู้น�ำ
ธรุกิจรำยเดมิ โดยสำมำรถเข้ำถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่
เปลี่ยนแปลงไปได้อย่ำงรวดเร็ว และสำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้มำกกว่ำเดิม (Disruption) 
ด้วยควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีกำรสื่อสำร ท�ำให้มีรูป
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ปฏบิตังิำน ปรบัปรุงคณุภำพกระบวนกำรผลติข่ำวให้มคีวำม
คล่องตัวรวดเร็ว และผสมผสำนสื่อใหม่ ๆ เข้ำไว้ด้วยกัน 
เพื่อรองรับควำมต้องกำรรับข่ำวสำรทุกช่องทำง ทุก
แพลตฟอร์ม และสนับสนุนเนื้อหำซึ่งกันและกันในแต่ละ
ธุรกิจ อีกทั้งยังคงมีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำคอนเทนต์ให้
ตอบโจทย์ผูอ่้ำนในทกุกลุม่เป้ำหมำย พร้อมกบัปรบัเปล่ียน
รูปแบบกำรสร้ำงสรรคงำนโฆษณำให้หลำกหลำยโดยเน้น
เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีเพือ่เป็นกำรเพิม่มลูค่ำสนิค้ำและบรกิำร 
ให้ลูกค้ำได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ำที่สุด 

 บรษิทัได้เลง็เหน็ควำมส�ำคญัของฐำนข้อมลู (Big Data) 
ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิสือ่ในอนำคต ทัง้กำร
สร้ำงระบบปัญญำประดษิฐ์ หรอื AI (Artificial Intelligence) 
ทีจ่ะมคีวำมส�ำคญัอย่ำงมำกในกำรน�ำเสนอเนือ้หำ ไปสู่กลุ่ม
เป้ำหมำยได้อย่ำงแม่นย�ำ สำมำรถน�ำข้อมูลมำวิเครำะห์ 
เพื่อวำงแผนสื่อสำรด้ำนกำรตลำด และเป็นประโยชน์ใน
กำรเลือกใช้ช่องทำงสื่อที่เหมำะสมให้กับลูกค้ำ 

 นอกจำกนี้ได้เจรจำร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในกำร
ร่วมผลติเนือ้หำรำยกำร (content) เพือ่รองรบักำรท�ำธรุกจิ 
New Digital Platform และพัฒนำเว็บไซต์ในกลุ่มบริษัท 
เพ่ือสร้ำงรำยได้จำกธุรกิจ New Media ให้เพิ่มขึ้น เพื่อ
สร้ำงควำมได้เปรียบในกำรเจำะตลำดลูกค้ำเป้ำหมำยใน
อนำคต

 1.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรด�ำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัล

 ธรุกจิทวีดิีจทิลัในประเทศไทยเริม่ต้นมำต้ังแต่ปี 2556 
จำกจ�ำนวนทีวีดิจิทัลช่วงเริ่มต้นที่มีมำกถึง 24 ช่อง แต่
สถำนกำรณ์ทำงธุรกิจท�ำให้ผลประกอบกำรไม่ได้เป็นไป
อย่ำงทีค่ำดหวงั และปัจจุบนั ต้นปี 2563 คงเหลือทวีดีจิทิลั
เปิดด�ำเนินกำรเพียง 15 ช่องเท่ำนั้น

 กำรเปลีย่นผ่ำนของธรุกจิทวีดีจิทิลัครัง้ใหญ่ในปี 2562 
เกิดจำกคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ หรือคสช. ได้ออก
ประกำศค�ำสัง่คสช. ฉบบัที ่4/2562 เปิดทำงให้ผูป้ระกอบ
กำรทวีดีจิทิลัสำมำรถคนืช่องได้ พร้อมทัง้ยงัสำมำรถรบัเงนิ
ชดเชย ท�ำให้มผีูป้ระกอบกำรทวีดีจิทิลัจ�ำนวน 7 ช่อง ตดัสนิ
ใจยื่นควำมจ�ำนงของคืนใบอนุญำตให้กับส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียง กจิกำรโทรทศัน์ และกจิกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) 

  โดยทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่6/2562 เม่ือ
วันที่ 9 พฤษภำคม 2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้
บริษัทย่อย คือ บริษัท สปริง 26 จ�ำกัด ผู้ถือใบอนุญำตฯ 
ช่อง สปริง 26 ยื่นควำมประสงค์ ต่อ ส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำรโทรทศัน์และกจิกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เพือ่ขอคนืใบอนญุำตฯ และ
ขอรับเงินชดเชย ตำมประกำศ กสทช. เร่ืองหลักเกณฑ์ วธิี
กำรและเงื่อนไขกำรจ่ำยค่ำชดเชยอันเนื่องมำจำกกำรคืน
ใบอนญุำตให้ใช้คลืน่ควำมถีเ่พือ่ให้บรกิำรโทรทศัน์ในระบบ
ดจิติอล ลงวนัที ่2 พฤษภำคม 2562 โดยกำรคนืใบอนญุำตฯ 
ท�ำให้กลุ่มบริษัทสำมำรถลดภำระรำยจ่ำยของบริษัท 
เนื่องจำก สปริง 26 มีผลขำดทุนต่อเนื่องมำตลอดตั้งแต่
เปิดด�ำเนินกำร ซึ่งบริษัทฯ ต้องสนับสนุนด้ำนเงินทุนมำ
ตลอด 
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 โดย กสทช. ได้อนุมัติให้คืนใบอนุญำตฯ ได้เมื่อวันที่ 
26 มิถุนำยน 2562 และก�ำหนดวันยุติออกอำกำศ ตั้งแต่
วันที่ 16 สิงหำคม 2562 เวลำ 00.01 น. เป็นต้นไป และ 
กสทช. ได้จ่ำยเงินชดเชยให้กับ สปริง 26 เมื่อวันที่ 16 
สงิหำคม 2562 ซึง่ ช่วยให้บรษิทัฯ สำมำรถน�ำเงนิมำช�ำระ
คนืหนีใ้ห้แก่เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีส้ถำบันกำรเงนิให้ลด
ลงได้จ�ำนวนมำก และสำมำรถด�ำเนนิธรุกจิได้อย่ำงต่อเนือ่ง

 ณ ปัจจุบนั กลุม่บรษิทั เป็นเจ้ำของใบอนญุำต ทวีดีจิทิลั 
ช่อง Nation TV22 ผำ่นบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ�ำกัด 
(บริษัทย่อย ของ บมจ เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น 
หรอื NBC ทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ร้อยละ 71.45) ซึง่เป็นเจ้ำของ
ใบอนุญำต ประเภทหมวดหมู่ข่ำวสำรและสำระ โดยช่อง 
Nation TV 22 เป็นสถำนีขำ่วอันดับ 1 ที่มีควำมโดดเด่น
ในเรือ่งเน้ือหำข่ำวท่ีมคีวำมน่ำเชือ่ถอื และเพือ่ให้ขยำยฐำน
คนดูให้เพิ่มขึ้น ได้มีกำรพัฒนำกลยุทธ์ส�ำหรับกำรผลิต
รำยกำร และวิธีกำรน�ำเสนอ สดทุกสถำนกำรณ์ส�ำคัญ 
อย่ำงไรก็ตำม กำรด�ำเนินงำนของผู้ประกอบกำรธุรกิจทีวี
ดิจิทัลส่วนใหญ่ ยังไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ สำเหตุ
จำกผูป้ระกอบกำรทวีดีจิทิลัต่ำงมต้ีนทนุในกำรด�ำเนนิธรุกจิ
ค่อนข้ำงสงู โดยเฉพำะต้นทนุค่ำใบอนญุำตทวีดีจิทิลั ประกอบ
กับกำรแข่งขันที่รุนแรงในภำวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออ�ำนวย 
ส่งผลให้เม็ดเงินงบโฆษณำในส่วนของสือ่ทีวดีจิทัิลลดลงทกุ
ปี อีกทั้งกำรเปลี่ยนผ่ำนของเทคโนโลยีดิสรัปชั่นจำก 3 จี 
ไปสู่ 4 จี และลำ่สุด 5 จี ท�ำให้มีกำรแข่งขันของธุรกิจทีวี
บนแพลตฟอร์มทีห่ลำกหลำย ยิง่ท�ำให้ธรุกจิทวีดีจิิทลัภำย
ใต้ใบอนุญำตของกสทช.ประสบควำมยำกล�ำบำกในกำร
ด�ำเนินธุรกิจยิง่ขึน้ อกีทัง้ต้องแข่งขนัเพือ่รกัษำระดบัควำม
นยิมของช่องและรำยกำร หรอื Rating ซึง่เป็นส่วนหนึง่ใน
กำรชีว้ดัรำยได้จำกกำรขำยโฆษณำ อกีท้ังระดบัควำมนยิม 
(Rating) ยงัเปน็ตัวก�ำหนดอัตรำค่ำโฆษณำและกำรตัดสนิ

ใจลงโฆษณำของลูกค้ำ (Agency) ส่งผลให้ธุรกิจทีวีดิจิทัล 
ณ ปัจจบุนั ประสบปัญหำไม่สำมำรถหำรำยได้โฆษณำตำม
ที่คำดกำรณ์

 ดงันัน้เพือ่ลดผลกระทบจำกกำรด�ำเนนิธรุกจิทวีดีจิทิลั
ทีย่งัไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย กลุม่บรษิทัได้ขยำยช่องทำงกำร
รับชมผ่ำนทุกแพลตฟอร์ม ออนไลน์ ทุกช่องทำงให้รับชม
รำยกำร ที่เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และโซเชียล มีเดีย เช่น 
ยทูปู เฟสบุค๊ แฟนเพจ เพือ่ให้ผูบ้รโิภคเข้ำถงึคอนเทนท์ได้
สะดวกทุกที่ทุกเวลำ รวมทั้งปรับผังรำยกำรใหม่ให้ตอบ
โจทก์ผูบ้รโิภคมำกขึน้ และมุง่เน้นกำรสร้ำงรำยได้ จำกช่อง
ทำง New Media ทัง้จำกคอนเทนท์ส่วนกลำง ส่วนภมิูภำค 
และภำคประชำชน , จัดกิจกรรมเพื่อหำรำยได้ ทั้งกำรปั่น
จกัรยำน กจิกรรมท่องเทีย่ว และอืน่ ๆ  ซึง่จำกแนวทำงกำร
ด�ำเนินกำรทั้งหมดนี้ ช่องเนชั่น ทีวีจะสำมำรถแข่งขันใน
อุตสำหกรรมทีวีดิจิทัลได้อยำ่งแข็งแกร่งขึ้น 

2. ความเสี่ยงด้านการผลิต 
 2.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรผลิตขำ่ว (Content) 

 กำรบริโภคข่ำวผ่ำน สื่อใหม่ ทั้งออนไลน์ และโซเชียล 
มเีดยี ได้รบัควำมนยิมอย่ำงมำกในปัจจบุนั เป็นควำมท้ำทำย
ส�ำคัญในกำรผลิตข่ำวของสื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อโทรทัศน์  
ภำยใต้กำรบริหำรของเนชั่นกรุ๊ป เพรำะสื่อใหม่มีควำมได้
เปรียบสื่อเดิม จำกควำมสำมำรถในกำรแพร่กระจำยและ
เข้ำถึงผู้อ่ำนได้รวดเร็ว สร้ำงให้เกิดกำรสื่อสำรในรูปแบบ
ท�ำซ�้ำ ส่งต่อ คัดลอก และให้ควำมเห็น อย่ำงไรก็ตำมคน
ข่ำวเครอืเนชัน่ พร้อมรบัมอืกบัสถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป อกีทัง้ควำมแขง็แกร่งของคนข่ำวเครอืเนชัน่ ทีมี่กำรน�ำ
เสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ให้ผู้อ่ำน/ผู้ชม เป็นผู้ตัดสิน 
ให้กำรวเิครำะห์ท่ีเจำะลึกชดัเจนในทุกประเด็น ท�ำให้เครอื
เนชัน่ได้รับกำรยอมรับให้เป็นสถำบนัส่ือคณุภำพของประเทศ
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 ทัง้น้ีเนช่ันกรุ๊ป ได้มุง่มัน่พฒันำสือ่ใหม่ ทัง้เวบ็ไซต์ของ
สื่อหลักในเครือ กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึกออนไลน์ The 
Nation Thailand และดจิทิลัทวี ีสะท้อนให้เหน็ว่ำ บรษิทั
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรรับส่ือ
ของผู้บริโภค โดยแต่ละเว็บไซต์ของเครือเนชั่น มีจ�ำนวนผู้
เข้ำชมในระดบัต้นๆ ของแต่ละ หมวดหมู ่นอกจำกนัน้ ทมี
ข่ำวเนชั่นกรุ๊ป ยังมีพลังมหำศำล ในโลกของโซเชียลมีเดีย 
ด้วยจ�ำนวนยอดติดตำมของทุกสื่อในเครือรวมกันสูงที่สุด
ของอุตสำหกรรม จนถึงวันนี้ เครือเนชั่นกรุ๊ป สำมำรถเข้ำ
ถงึผูร้บัสือ่ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ผ่ำนทกุแพลตฟอร์ม ทัง้
หนังสือพิมพ์ ทีวี มือถือ แท็บเล็ต หรือ บนจอเดสก์ทอป 
ต่ำงสำมำรถรับข่ำวสำรคุณภำพ ผลผลิตของกระบวนกำร
ผลิตข่ำวที่มีประสิทธิภำพของเครือเนชั่นได้อย่ำงคล่องตัว 

 2.2 ควำมเสีย่งด้ำนกำรรกัษำบคุลำกรทีม่ปีระสบกำรณ์
และควำมสำมำรถ 

 เนือ่งจำกภำพลกัษณ์ของกลุม่บรษิทั เป็นองค์กรสือ่สำร
มวลชนทีไ่ด้รบัควำมยอมรบัจำกประชำชน ในควำมเป็นมอื
อำชีพของวงกำรสือ่สำรมวลชน ซึง่บุคลำกรเป็นปัจจยัหลกั
ในกำรผลติเนือ้หำทีมี่คณุภำพ บรษิทัจงึได้ตระหนักถึงควำม
ส�ำคัญในกำรบรหิำรและพฒันำระบบทรพัยำกรบคุคล โดย
ได้เน้นกำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของนกัข่ำวให้มทีกัษะ
ในกำรเขยีนข่ำวทีห่ลำกหลำย และสำมำรถเขยีนข่ำวได้ลึก 
ครอบคลมุทกุด้ำน รูจ้กัหำข้อมลูมำประกอบและตรวจสอบ
ให้ขำ่วมีควำมน่ำเชื่อถือมำกขึ้น 

 อย่ำงไรก็ตำม กำรด�ำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลที่มีกำร
แข่งขนัสงู ท�ำให้บรษัิทต้องปรบัตวัเพือ่รองรบักบักำรแข่งขนั 
และภมูทิศัน์กำรด�ำเนนิธรุกจิสือ่ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ด้วยกำร
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำม

เข้ำใจทำงธรุกจิ รวมทัง้เตรยีมควำมพร้อมให้แก่ บคุคลำกร 
ให้มคีวำมสำมำรถปฏบิตังิำนในงำนทีร่บัผดิชอบได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และยังให้ควำมส�ำคัญต่อผลตอบแทนและ
สวสัดิกำรส�ำหรับบคุลำกรเพ่ือให้เทยีบเคยีง กบับริษทัอืน่ๆ 
ในอตุสำหกรรมเดยีวกนั รวมถงึสร้ำง Successor ทีผู่บ้รหิำร
ระดบัสงูจะได้รบักำรส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มส่ีวนร่วมใน
กำรบริหำรและกำรตัดสินใจ อกีทัง้เป็นกำรกระจำยอ�ำนำจ 
และควำมรบัผดิชอบให้ผูบ้รหิำรในระดบัรองลงมำ โดยอยู่
ภำยใต้โครงสร้ำงทีใ่ห้ควำมส�ำคญัต่อกำรกระจำยควำมรบั
ผดิชอบและภำระหน้ำที ่เพือ่เพิม่ควำมคล่องตวั มุง่เน้นเพิม่
ประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน และลดควำมซ�้ำซ้อนในระบบ
กำรท�ำงำน ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กรไป
สูเ่ป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้ และสำมำรถเตบิโตได้อย่ำงต่อเนือ่ง
และยั่งยืน โดยคงไว้ซึ่งควำมน่ำเชื่อถือ ควำมซื่อสัตย์ กำร
ร่วมมอืทีป่ระสำนงำนกนัในทกุสือ่ เพือ่สร้ำง Synergy ร่วม
กันในกำรบริหำรภำพรวมของธุรกิจในเครือเนชั่น

3. ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการ

 3.1 กำรก�ำหนดนโยบำยของฝำ่ยบริหำร 

 ธุรกิจสื่อสำรมวลชน เป็นสื่อกลำงส�ำคัญในกำรกระ
จำยข่ำวสำรไปยงัประชำชนทัว่ไป ซ่ึงมผีลต่อกำรชีน้�ำควำม
เหน็ ต่อประชำชนในด้ำนกำรเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม ดงันัน้
ธุรกิจส่ือจ�ำเป็นต้องมีผู้บริหำรท่ีมีประสบกำรณ์เชี่ยวชำญ 
ในสำขำส่ือสำรมวลชนโดยเฉพำะ และสำมำรถด�ำเนนิธรุกจิ
ได้อย่ำงมจีรรยำบรรณ โปร่งใส ผู้บริหำรจึงมส่ีวนส�ำคญัต่อ
กำรก�ำหนดนโยบำย จุดยนืในกำรน�ำเสนอข่ำวอย่ำงมจีรรยำ
บรรณ น�ำเสนอข่ำวที่มีควำมเป็นกลำงโดยคณะกรรมกำร
บริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเล็งเห็นควำมส�ำคัญใน
กำรน�ำเสนอข่ำว จึงไม่ก้ำวก่ำยนโยบำยกำรน�ำเสนอข่ำว 
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แต่ได้ก�ำหนดแนวทำงกำรน�ำเสนอข่ำวของกองบรรณำธกิำร
ทกุสือ่ในเครอืไว้ ในนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทั 
และก�ำกับดูแลให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปตำมนโยบำยที่
ก�ำหนดไว้

 3.2 กำรควบคุมภำยใน 

 บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจ
สอบได้ ในกำรบริหำรจัดกำรคณะกรรมกำรบริษัท/คณะ
กรรมกำรตรวจสอบชุดปัจจุบัน ได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญ
ของงำนตรวจสอบภำยใน ได้ด�ำเนนิกำรปรบัปรงุระบบกำร
ควบคุมภำยในให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และป้องกันมิให้มี
เหตุกำรณ์ที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทอย่ำงเช่นที่
ผ่ำนมำ จึงได้แต่งตั้งบริษัทซึ่งมีประสบกำรณ์ในกำรตรวจ
สอบกลุ่มธุรกิจท่ีใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติงำน
ด้ำนตรวจสอบภำยใน ซึ่งในปี 2562 ได้มีกำรตรวจสอบ
กระบวนกำรขำยและกำรรบัช�ำระเงนิของกำรขำยโฆษณำ
ในสื่อสิ่งพิมพ์ และได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะบำง
ประกำรเพือ่กำรปรบัปรงุระบบงำนให้ดยีิง่ขึน้ ซึง่หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องได้รับไปด�ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ
ดังกล่ำว 

 ส�ำหรับกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร 
ควบคมุภำยในตำมหลกักำรของ COSO (The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) ผูต้รวจสอบภำยในได้ใช้แบบประเมนิควำม
เพยีงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของส�ำนกังำนก�ำกบั
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งผลกำรประเมินอยู่ใน
ระดับน่ำพึงพอใจ ผลของกำรประเมินได้รำยงำนต่อคณะ
กรรมกำรตรวจสอบรับทรำบโดยตรง

4. ความเสี่ยงด้านการเงิน ได้แก่

 4.1 ควำมเสี่ยงจำกภำระหนี้สิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมี
ภำระเงินกู้ยืม รวมจ�ำนวน 266.12 ล้ำนบำท ลดลงถึง 
864.62 ล้ำนบำท จำก ณ 31 ธันวำคม 2561 ที่เท่ำกับ 
1,130.74 ล้ำนบำท จะเห็นได้ว่ำจำกสิ้นปี 2561 บริษัทฯ 
ค่อนข้ำงมคีวำมเสีย่งจำกภำระเงนิกูย้มืระยะสัน้ทีค่่อนข้ำง
สูง แต่ในระหว่ำงปี 2562 บริษัทฯ ได้จ�ำหน่ำยทรัพย์สินที่
ไม่ใช่ธุรกิจหลักรวมถึงกำรคืนใบอนุญำตทีวีดิจิตอลของ
บริษัทย่อย (ช่อง สปริง 26) ท�ำให้บริษัทสำมำรถน�ำเงินที่
ได้จำกกำรจ�ำหน่ำยทรัพย์สินและกำรคืนใบอนุญำตฯ ดัง
กล่ำว มำลดภำระเงินกู้ยืมได้จ�ำนวนมำก ส่งผลให้ภำระ
ดอกเบีย้จ่ำยของบริษทัฯ ลดลงด้วยจำกปี 2561 มดีอกเบ้ีย
จ่ำย 138.99 ล้ำนบำท ลดลงในปี 2562 คงเหลือเพียง 
63.79 ล้ำนบำท

 อย่ำงไรกต็ำม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ ยงั
คงเหลือเงินกู้ยืมระยะสั้น จ�ำนวน 238.52 ล้ำนบำท ซึ่งมี
ควำมเสีย่งหำกบรษิทัไม่สำมำรถช�ำระหนี ้ดงันัน้เพือ่เป็นกำร
ลดควำมเสี่ยงบริษัทได้มีกำรจัดท�ำประมำณกำรทำงกำร
เงิน โดยมีสมมุติฐำนอยู่บนหลักควำมระมัดระวัง เพื่อให้
ทรำบถึงแนวโน้มผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
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 นอกจำกนี้เพื่อลดภำระดอกเบี้ยจำกเงินกู้ระยะสั้น 
สำมำรถส�ำรองเงนิไว้ใช้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ บรษิทัได้เจรจำ
กบัเจ้ำหนีส้ถำบนักำรเงนิ เพือ่ขอกำรสนบัสนนุให้ธรุกจิของ
บรษิทัสำมำรถด�ำเนนิกำรต่อไปได้ ซึง่แต่ละสถำบนักำรเงนิ
ยังคงสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อไป 

 4.2 ควำมเสีย่งจำกภำระผกูผนั กำรช�ำระค่ำธรรมเนยีม
ใบอนุญำตทีวีดิจิทัล 

 ณ 31 ธนัวำคม 2562 กลุม่บรษิทั มภีำระต้องช�ำระค่ำ
ธรรมเนยีมใบอนญุำตทวีดีจิทิลัให้แก่ คณะกรรมกำรกจิกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำต ิ(กสทช.) ในนำมบรษิทั เอน็บซี ีเนก็ซ์ วชิัน่ จ�ำกดั
หรือ NNV (บริษัทย่อย ของ บมจ เนชั่น บรอดแคสติ้ง 
คอร์ปอเรชั่น หรือ NBC) เจ้ำของใบอนุญำตทีวีดิจิทัล โดย 
NNV ยังคงคำ้งช�ำระค่ำใบอนุญำตงวดที่ 4 รวม 50 ลำ้น
บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่) โดยก�ำหนดช�ำระภำยในวนัที่ 
23 พฤษภำคม 2564 ซึ่ง NNV คำดว่ำจะสำมำรถช�ำระได้
จำกกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท NBC 

 4.3 ควำมเส่ียงจำกกำรจัดหำเงินทุนจำกแหล่ง 
ภำยนอก 

 บริษัทได้จ�ำหน่ำยทรัพย์สิน และ/หรือเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยของบริษัท ที่มิใช่ธุรกิจหลัก และไม่ได้มีควำม
จ�ำเป็นที่จะต้องพึ่งพำ หรือใช้ในกำรประกอบธุรกิจของ
บริษัทในอนำคต รวมถึงธุรกิจท่ีมีผลประกอบกำรขำดทุน
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งท�ำให้บริษัทมีกระแสเงินสดน�ำมำช�ำระ
หน้ีสินของบริษัทได้ตำมก�ำหนดเวลำ และช่วยลดภำระ
ดอกเบี้ยที่สูงอันเกิดจำกภำระหนี้สินดังกล่ำว พร้อมทั้งมี
เงนิทนุหมนุเวยีนเพยีงพอส�ำหรบักำรด�ำเนนิธรุกจิได้อย่ำง
ต่อเนือ่ง โดยในปี 2562 บรษิทัได้จ�ำหน่ำยทีด่นิและสิง่ปลกู

สร้ำงท่ีไม่ได้ใช้ในกำรด�ำเนนิงำนหรือใช้ประโยชน์อย่ำงเตม็
ประสิทธิภำพ และบริษัทฯ ไม่ได้มีแผนในกำรพัฒนำที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสรำ้งดังกลำ่ว รวม 3 แห่ง คือที่ดิน และสิ่ง
ปลูกสร้ำงที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสมุทรปรำกำร และ 
กรุงเทพมหำนคร โดยได้น�ำเงินที่ได้รับจำกกำรจ�ำหน่ำย
ที่ดินและ สิ่งปลูกสรำ้งดังกลำ่วเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ
ช�ำระหนีเ้งนิกู ้เพือ่ลดภำระดอกเบีย้จ่ำย และช่วยเพิม่สภำพ
คล่องทำงกำรเงินให้แก่บริษัทฯ โดยสำมำรถลดสินทรัพย์
ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ และมีสภำพคล่องต�่ำได้

 และในไตรมำส 3 ปี 2562 บริษัทฯ ได้จ�ำหน่ำยเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย ที่บริษัทไม่มีควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจ
ดังกล่ำวได้แก่ เงินลงทนุในบริษทั เนชัน่ อนิเตอร์เนชัน่แนล 
เอด็ดเูทนเมนท์ จ�ำกดั (มหำชน) (“NINE”) ทัง้หมด จ�ำนวน
รวม 120,808,387 หุ้น ในรำคำจ�ำหนำ่ยไม่ต�่ำกว่ำหุ้นละ 
2.62 บำท ซ่ึงเป็นรำคำต้นทุนเฉล่ียท่ีบริษทัได้รับหุน้สำมญั
ของ NINE คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งสิ้น 316.52 ล้ำนบำท โดย
เป็นกำรเสนอขำยให้แก่นกัลงทนุทัว่ไปทีไ่ม่ใช่บคุคลทีเ่กีย่ว
โยงกันของบริษัท ซึ่งเงินที่ได้น�ำมำช�ำระหนี้สินในระหว่ำง
ปี 2562 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนใน NINE 
ดังกล่ำวไม่ใช่เป็นกำรจ�ำหน่ำยไปซ่ึงธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ 
จึงไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิของบริษทัฯ แต่ช่วย
ให้บริษทัฯ มกีระแสเงินสดใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีนภำยใน
เพื่อช่วยเพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงิน และน�ำไปใช้ในกำร
ช�ำระหนี้สินซึ่งเป็นกำรช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 
ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย

 ทั้งนี้บริษัทยังเหลือที่ดินที่ไม่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนอีก
จ�ำนวนหนึ่ง ซ่ึงหำกสำมำรถขำยได้ในรำคำที่เหมำะสม
บริษัทจะน�ำเงินท่ีได้รับมำช�ำระหนี้ เพ่ือลดภำระดอกเบี้ย
จ่ำยต่อไป 
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 นอกจำกน้ี ได้พิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรจัดหำ
แหล่งเงินทุนภำยนอกอื่น เช่น กำรออกและเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนไม่ว่ำจะเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) หรือ เสนอขำย
ให้แก่นกัลงทนุแบบเฉพำะเจำะจง (Private Placement) 
กำรออกหุน้กู้ และกำรออกตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 
กำรขำยทรัพย์สนิ เป็นต้น เพือ่น�ำมำจดัสรรช�ำระหนีใ้ห้กบั
เจ้ำหนีส้ถำบนักำรเงนิ และด�ำเนนิกำรต่ำงๆ ทีจ่�ำเป็นต่อไป 

4.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำ 

 ในกำรตั้งส�ำรองหนี้สูญเป็นไปตำมนโยบำยบัญชีของ
บรษัิทซึง่ระบไุว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ คอื บรษิทั
มีนโยบำยกำรจัดเกบ็หนีแ้ละกำรตัง้ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 
โดยพิจำรณำตำมจ�ำนวนหนี้ที่คำดว่ำจะไม่สำมำรถเรียก
เก็บจำกลูกหนี้ได้โดยประมำณกำรจำกฐำนะปัจจุบันของ
ลูกหน้ีควบคู่กับประสบกำรณ์ในกำรเรียกเก็บหนี้ในอดีต 
นอกจำกน้ีบริษัทมีนโยบำยตั้งส�ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัย 
จะสญูตำมสดัส่วนร้อยละของรำยได้ไว้ท่ีร้อยละ 1 ของรำย
ได้โฆษณำ ส่วนรำยได้จำกกำรขำยสิ่งพิมพ์ผ่ำนตัวแทน
จ�ำหน่ำย (Agent) จะตั้งส�ำรองค่ำเผื่อสินค้ำรับคืนของ
หนังสือในประเทศที่ร้อยละ 30 และบริษัทมีนโยบำยลด
สัดส่วนของลูกหนี้กำรค้ำที่มีอำยุเกินกว่ำ 12 เดือนให้มำก
ทีส่ดุ โดยลกูหนีท่ี้มอีำยเุกนิกว่ำ 12 เดอืน (งบกำรเงนิรวม) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 มจี�ำนวน 28.75 ล้ำนบำท และ
ที่มีอำยุ 6-12 เดือน จ�ำนวน 6.45 ล้ำนบำท โดยมีค่ำเผื่อ
หนี้สงสัญจะสูญ (งบกำรเงินรวม) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2562 รวม 37.19 ล้ำนบำท นอกจำกน้ีบริษัทยังมีหน่วย
งำนเร่งรัดหนี้สินซึ่งท�ำหน้ำที่ในกำรติดตำมหนี้ท่ีมีปัญหำ
อย่ำงต่อเนื่อง

 ควำมเส่ียงเรื่องควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส�ำคัญที่
เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง

 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมี
ขำดทุนสุทธจิ�ำนวน 2.10 ล้ำนบำท ท้ังนีห้ำกไม่รวมกำรรบั
รูส่้วนต่ำงค่ำชดเชยจำกกำรคนืใบอนญุำตให้ใช้คลืน่ควำมถี่
และประกอบกิจกำรโทรทัศน์จ�ำนวน 331.35 ล้ำนบำท 
และก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�ำนวน 
180.36 ล้ำนบำท กลุ่มบริษัทจะมีขำดทุนสุทธิจ�ำนวน 
513.81 ลำ้นบำท นอกจำกนี้ บริษัทมีขำดทุนสุทธิส�ำหรับ
ปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 จ�ำนวน 375.30 ล้ำนบำท
และ ณ วนัเดยีวกนั กลุม่บรษิทัและบรษิทัมหีนีส้นิหมุนเวยีน
รวมสูงกว่ำสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจ�ำนวน 218.05 ล้ำน
บำท และ 497.91 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ และมขีำดทนุสะสม
จ�ำนวน 3,224.10 ล้ำนบำท และ 3,509.30 ล้ำนบำท ตำม
ล�ำดับ และบริษัทมีขำดทุนสะสมเกินทุนจ�ำนวน 125.27 
ล้ำนบำท นอกจำกนี้ ปัจจัยภำยนอกจำกสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบันต่อภำวะเศรษฐกิจโดยรวมและอำจส่งผลกระทบ
ต่อกำรด�ำเนนิงำนของกลุม่บรษิทั ทัง้นี ้สถำนกำรณ์ดงักล่ำว
แสดงให้เหน็ว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส�ำคญัซึง่อำจเป็น
เหตุให้เกดิข้อสงสัยอย่ำงมนียัส�ำคญัเกีย่วกบัควำมสำมำรถ
ในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท 
กลุ่มบริษัทและบริษัทใช้นโยบำยและวิธีกำรเพื่อจัดกำร
ควำมเสีย่งด้ำนสภำพคล่อง และสถำนกำรณ์อืน่ๆ เช่น กลุม่
บรษิทัได้ท�ำแผนกำรลดค่ำใช้จ่ำยด�ำเนนิงำน ซึง่ท�ำให้สำมำรถ
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ปรับปรุงฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง กระแสเงินสดและผล
กำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทและบริษัท รวมถึง กำรลด
อัตรำดอกเบี้ยจ่ำย กำรจัดตำรำงกำรจ่ำยช�ำระหนี้ใหม่ท่ี
ผ่อนปรนมำกขึ้น ท�ำให้กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อเพียงพอ
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกำรด�ำเนินงำน

 ผูบ้รหิำรของกลุม่บรษิทัอยูร่ะหว่ำงกำรด�ำเนนิกำรเพือ่
ปรบัปรงุผลกำรด�ำเนินงำนและสภำพคล่องของกลุม่บรษิทั
และบริษัท โดยมีนโยบำยที่จะมุ่งเน้นด�ำเนินกำรในธุรกิจ
หลกัทีก่ลุม่บรษิทัมคีวำมรูแ้ละควำมเช่ียวชำญอย่ำงแท้จรงิ 
กล่ำวคือ สื่อสิ่งพิมพ์ กำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจสื่อ
โทรทัศน์ ด้ำนหมวดหมูข่่ำวสำรและสำระทีม่คีวำมช�ำนำญ 
และกำรผลิตเนื้อหำรำยกำร (Contents) รวมไปถึงธุรกิจ
ท่ีเกี่ยวข้องที่มีศักยภำพในกำรเติบโตและเสริมกับธุรกิจ
หลักของกลุ่มบริษัท เพื่อให้สำมำรถด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้ 
และสำมำรถระดมก�ำลงัทรพัยำกรภำยในกลุม่บรษิทัในด้ำน
ต่ำงๆ ให้กบัรำยกำรข่ำวสำรทีม่อียูไ่ด้อย่ำงเตม็ทีส่อดคล้อง
กบันโยบำยกำรด�ำเนนิธรุกจิหลกั กลุม่บรษิทัมกีำรปรบัปรงุ
รูปแบบกำรน�ำเสนอข่ำวและรำยกำรในสื่อต่ำงๆ ของกลุ่ม
บรษิทัเพือ่เพิม่รำยได้ค่ำโฆษณำ ปรบัโครงสร้ำงกำรท�ำงำน
และเพิ่มอัตรำก�ำลังคนของฝ่ำยกำรตลำดเพื่อขยำยฐำน
ลูกค้ำ ปรับปรุงอุปกรณ์ผลิตรำยกำรและออกอำกำศ และ
ปรับโครงสรำ้งฝ่ำยผลิตรำยกำรให้มีประสิทธิภำพ ปรับผัง
รำยกำรโทรทัศน์ให้มีควำมโดดเด่น ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของรำยกำรเพือ่เพิม่จ�ำนวนผูช้มรำยกำรและเพิม่ช่องทำงกำร
หำรำยได้ในรปูแบบอืน่ๆ เช่น สือ่แบบใหม่ กำรจดักจิกรรม
สัมมนำและกิจกรรมต่ำงๆ เป็นต้น นอกจำกนี้ ผู้บริหำรมี
แผนในกำรเพิม่รำยได้โดยกำรใช้เทคโนโลยปัีญญำประดษิฐ์ 
(Artificial Intelligence) รวมถึงกำรขยำยส่วนงำนดจิติอล 
กำรปรับปรุงรูปแบบในกำรด�ำเนินรำยกำรเพื่อให้รำยกำร

น่ำสนใจและปรับปรุงรูปแบบกำรให้เช่ำเวลำออกอำกำศ
ส�ำหรับลูกค้ำทุกกลุ่มเป้ำหมำยให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
อกีทัง้ผลในเชงิบวกจำกกำรบรรเทำผลกระทบต่อผูป้ระกอบ
กำรกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง 

 กำรปรับโครงสร้ำงธรุกจิของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษัทจะ
มุ่งเน้นกำรด�ำเนินธุรกิจหลักอันประกอบด้วยธุรกิจสื่อสิ่ง
พมิพ์ ธรุกจิสือ่โทรทศัน์ และสือ่ต่ำงๆ ดงันัน้ กลุม่บรษัิทได้
จ�ำหน่ำยทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้ำงในไตรมำสที ่1 และ 2 เพือ่
น�ำกระแสเงนิสดมำจ่ำยช�ำระหนีส้นิ เพือ่ลดภำระดอกเบ้ีย 
รวมถึงกลุ่มบริษัทมีแผนในกำรปรับโครงสรำ้งทำงกำรเงิน 
กำรหำแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมสภำพคล่องและควำม
แข็งแกร่งทำงกำรเงิน เช่น กำรระดมทุน และกำรกู้ยืมเงิน
จำกสถำบันกำรเงินที่มีต้นทุนทำงกำรเงินที่เหมำะสมกับ
สภำวะตลำด เป็นต้น

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทเมื่อวันที่ 15 
มนีำคม 2562 คณะกรรมกำรมมีตอินมุตัใิห้กลุม่บรษิทัปรบั
โครงสร้ำงกลุม่ธรุกจิสือ่สิง่พมิพ์ใหม่ โดยกำรโอนกำรด�ำเนนิ
งำนของบริษัทย่อย 3 แห่ง รวมเขำ้กับกำรด�ำเนินงำนภำย
ใต้บริษัท เพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทในกำรลดขั้นตอน
กำรท�ำงำนและปริมำณงำนท่ีซ�ำ้ซ้อน ส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยลด
ลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2562 เป็นต้นไป

 ฝ่ำยบรหิำรของกลุม่บรษิทัเชือ่ว่ำกำรจดัท�ำงบกำรเงนิ
ตำมข้อสมมตทิำงบญัชทีีว่่ำกลุม่บรษิทัและบรษิทัจะด�ำเนนิ
งำนอย่ำงต่อเนือ่งต่อไปมคีวำมเหมำะสม ดงันัน้ งบกำรเงนิ
รวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจงึไม่ได้รวมรำยกำรปรบัปรงุ
มูลค่ำสินทรัพย์และกำรจัดประเภทรำยกำรสินทรัพย์และ
หนี้สินใหม่ ซึ่งอำจจ�ำเป็นหำกกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่
สำมำรถด�ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 14 กรกฏาคม 2563

 กลุ่มผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ (%)

 1. บริษัท ยูซิตี้ จ�ำกัด (มหำชน) 406,390,000 9.99

 2. บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) 404,985,000 9.96

 3. CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD. 391,972,000 9.64

 4. นำยสมบัติ พำนิชชีวะ 290,000,000 7.13

 5. นำยสุทธิชัย แซ่หยุ่น 212,878,542 5.23

 6. นำงสำวกัญจนำรัศม์ วงศ์พันธุ์ 206,641,200 5.08

 7. KIM ENG SECURITIES (HONGKONG) LIMITED 200,000,000 4.92

 8. นำยภควันต์ วงษ์โอภำสี 185,000,000 4.55

 9. กองทุน ประกันวินำศภัย 141,400,000 3.48

 10. DOW JONE & COMPANY.INC.,NEW YORK 120,000,000 2.95

 อื่นๆ 1,508,703,620 37.07

 รวม 4,067,970,362 100.00

ประเภทผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 กรกฏาคม 2563

 ผู้ถือหุ้นแบ่งตำมสัญชำติ จ�ำนวนรำย จ�ำนวนหุ้น ร้อยละ (%)

 สัญชำติไทย 3,987 3,347,742,783 82.30

 ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ 26 720,227,579 17.70

 รวมทั้งสิ้น 4,013 4,067,970,362 100.00
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายกำากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมกำรบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด 
(มหำชน) เชื่อมั่นเป็นอย่ำงยิ่งว่ำกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
จะท�ำให้บรษัิทมรีะบบกำรบรหิำรจดักำรทีม่ปีระสทิธภิำพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ช่วยสร้ำงควำมเชือ่มัน่และควำมมัน่ใจ
ต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ ผูม้ส่ีวนได้เสยี และผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่ำย 
ยกระดบักำรด�ำเนินงำนอย่ำงยัง่ยนื และเป็นหวัใจส�ำคญัที่
น�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จและบรรลุเป้ำหมำยที่ส�ำคัญที่สุดของ
บรษิทั ได้แก่กำรเพิม่มลูค่ำสงูสดุให้แก่ผูถ้อืหุน้โดยน�ำหลัก
กำรก�ำกบัดแูลกจิำรทีด่ ี(Corporate Governance) ทีอ่อก
โดยคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) มำเป็นแนวทำงในกำรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรของบริษัทฯ 

 ในปี 2563 โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 
5/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2563 ให้ควำมเห็นชอบ
ในกำรทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในกำรท�ำงำน (Code of 

Conduct) เพื่อให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน 
(นโยบำยฯ เดิมประกำศใช้ตั้งแต่ปี 2559) และเพ่ือให้
สอดคล้องกับอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะ
กรรมกำรชดุย่อยตำมทีไ่ด้ระบไุว้ในกฎบตัร ซึง่คณะกรรมกำร
ชดุย่อยของบรษิทัประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และ 
คณะกรรมกำรบริหำร บริษัทได้เผยแพร่นโยบำยและ 
คู่มือจริยธรรมดังกล่ำวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.
nat iongroup.com ภำยใต ้หัวข ้อ Corporate  
Governance) เพื่อใหผู้้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ำยได้รับทรำบ รวมถงึประกำศแจ้งผู้บริหำรและพนกังำน 
เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน อันจะน�ำไปสู่
กำรพัฒนำและเติบโตอยำ่งยั่งยืนของบริษัทต่อไป

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแล
กิจการ 

 จำกควำมมุง่มัน่ในกำรปรบัปรงุเรือ่งธรรมำภบิำลของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่ำงต่อเนื่องนับตั้งแต่ตลำดหลัก



ANNUAL REPORT 61

ทรัพย์ฯ ได้มีกำรประกำศใช้หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 โดยผลกำรประเมินที่
เกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ มีดังนี้

 • ผลกำรประเมนิคณุภำพกำรจดัประชมุผูถ้อืหุน้สำมญั
ประจ�ำปี 2562 ซึง่จดัโดยสมำคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สมำคม
บรษิทัจดทะเบยีนและส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลัก
ทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ โดยบรษิทัได้คะแนน 96 คะแนน 
เต็ม 100 คะแนน 

 • ผลกำรประเมินโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำค
เอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต บริษัทฯ ได้รับมอบ
ใบรบัรองเป็นสมำชกิจำกโครงกำรแนวร่วมของภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC) อันเป็นกำรยืนยันได้
ว่ำบรษิทัฯ ตระหนกัและเลง็เหน็ถงึควำมส�ำคญัของกำรวำง
ระบบป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชัน และพร้อมที่จะด�ำเนิน
ธรุกจิอย่ำงโปร่งใส ซึง่ใบรบัรองมอีำย ุ3 ปี นบัจำกวนัท่ี 10 
พฤศจิกำยน 2560 

 ทั้งนี้ กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  
ในปี 2562 ของบรษิทั ได้ครอบคลมุเนือ้หำ 5 หมวด ได้แก่ 

 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 2) กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกัน 

 3) บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 4) กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

 5) ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในควำมเป็น
เจ้ำของ โดยควบคุมบริษัทผ่ำนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ให้ท�ำหน้ำทีแ่ทนตนและมสีทิธใินกำรตดัสนิใจเกีย่วกบักำร

เปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของบริษัท โดยก�ำหนดไว้ในนโยบำย
กำรก�ำกบัดูแลกจิกำร บรษิทัฯ ได้ให้ควำมส�ำคญัและเคำรพ
สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำย
ก�ำหนด 

 บรษิทัฯ มนีโยบำยปฏบิติัต่อผู้ถอืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกัน 
โดยตระหนกัถงึสทิธใินกำรเข้ำถึงข้อมลูของบรษิทัฯ อย่ำง
เพียงพอและทันเวลำ มีเลขำนุกำรบริษัท ท�ำหนำ้ที่ จัดให้
มกีำรเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศต่ำงๆของบริษทัไว้ที ่www.
nationgroup.com เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนทั่วไปทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ได้แก่ 
ข้อมูลส�ำคัญล่ำสุด ข่ำวสำร รวมท้ังเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น
ได้แสดงควำมคิดเห็น สอบถำม ได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน

 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 กำรจดัประชุมสำมญัและวสิำมญัผูถ้อืหุน้ในปี 2562 

 คณะกรรมกำรบริษทัให้ควำมส�ำคญักบักำรจดัประชมุ
ผู้ถอืหุน้ของบริษทัฯ เพ่ือรำยงำนให้ผู้ถอืหุน้ได้ทรำบผลกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของ 
บริษัทฯ รวมทั้งซักถำมข้อมูลและรำยละเอียดต่ำงๆ เกี่ยว
กบักำรบรหิำรงำนและกจิกำรของบรษิทัฯ จำกคณะกรรม
กำรบริษัทฯ และฝ่ำยจัดกำร โดยกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น
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ภำยในปี 2562 ทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ ไม่เพยีงแต่ปฏบัิตใิห้เป็น
ไปตำมหลักเกณฑ์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วน แต่ยังมุ่งเน้นให้กำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีอย่ำงเต็มที่โดย
ยึดถือปฏิบัติตำมแนวทำงใน คู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัด
ท�ำข้ึนโดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมำคมบริษัทจด
ทะเบียน และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ 

 บริษัทฯ มีนโยบำยส่งเสริมและอ�ำนวยควำมสะดวก 
ให้แก่ผู ้ถือหุ ้น โดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับก�ำหนดวัน 
เวลำและสถำนทีจ่ดักำรประชมุล่วงหน้ำ พร้อมระบแุผนที่
ชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม และได้น�ำเทคโนโลยีระบบ
บำร์โค้ต (Barcode) มำใช้ในกำรลงทะเบียน กำรนบัคะแนน 
และกำรแสดงผลมติที่ประชุม 

 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง ดังนี้

 1. กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ในวันที่ 
26 เมษำยน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 ห้อฺง B อำคำร
อนิเตอร์ลิงค์ กรงุเทพมหำนคร เวลำ 14.00 น. มกีรรมกำร
เข้ำร่วมประชุม 10 ท่ำน จำกทั้งหมด10 ท่ำน มีผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเป็นจ�ำนวน 52 รำย 
รวมจ�ำนวนหุ้น 2,603,285,195 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 63.99 
ของจ�ำนวนหุน้ทีจ่�ำหน่ำยได้ทัง้หมดจ�ำนวน 4,067, 970,362 
หุน้ 

 2. กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ ้นครั้งท่ี 1/2562 ใน 
วันท่ี 27 กันยำยน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 ห้อง B 
อำคำรอินเตอร์ลิงค์ กรุงเทพมหำนคร เวลำ 10.00 น. 

 โดยมวีำระส�ำคญัคอื เพือ่พจิำรณำอนมุตัใิห้บรษิทัย่อย
คืนใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ีเพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ใน

ระบบดจิติอล ช่องรำยกำร SPRING 26 และพจิำรณำอนมุตัิ
งบกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ประจ�ำปี ส้ินสุดวนัที่ 
31 ธันวำคม 2561

 มีกรรมกำรเข้ำประชุม 10 ท่ำน จำกทั้งหมด 10 ท่ำน

 มผู้ีถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชมุเป็นจ�ำนวน 
77 รำย รวมจ�ำนวนหุ้น 2,320,678,588 หุ้น 

 คิดเป็นร้อยละ 57.05 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้
ทั้งหมดจ�ำนวน 4,067,970,362 หุ้น

ก่อนวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและวิสำมัญผู้ถือหุ้น 

 บรษิทัฯได้น�ำหนงัสือเชญิประชมุฯ พร้อมข้อมลูประกอบ
กำรพิจำรณำ ที่มีรำยละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์
ของบรษิทัล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุ โดยบรษิทัฯ มอบหมำย
ให้บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
เป็นนำยทะเบยีนหลกัทรพัย์ของบรษิทั เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสอื
เชญิประชมุให้แก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัล่วงหน้ำก่อนวนัประชมุ 
ตำมทีก่ฏหมำย และพรบ.หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์
ก�ำหนดโดยหนังสือเชิญประชุมมีรำยละเอียดวำระกำร
ประชมุ ข้อเทจ็จรงิและเหตผุล ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร
ในแต่ละวำระอย่ำงครบถ้วนและเพยีงพอส�ำหรบักำรพจิำรณำ
ตัดสินใจของผู้ถือหุ้น พร้อมจัดส่งรำยงำนกำรประชุมผู้ถือ
หุน้ในคร้ังก่อน ส�ำหรับกำรประชมุท่ีพิจำรณำงบกำรเงนิได้
ส่ง รำยงำนประจ�ำปี เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำแต่ละ
วำระ ค�ำชี้แจง วิธีกำรสรรหำกรรมกำร ข้อบังคับบริษัท 
เง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมประชุม 
ผู้ถือหุ้นข้อมูลกรรมกำรอิสระ ขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุม 
ข้อบงัคบับริษทัเฉพำะทีเ่กีย่วกบักำรประชมุผู้ถอืหุน้ แผนที่
สถำนที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่
กระทรวงพำณชิย์ก�ำหนด รวมถงึได้ประกำศลงโฆษณำเกีย่ว
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กบักำรจดัประชมุและระเบยีบวำระทีเ่สนอในหนงัสือพิมพ์
รำยวันติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 
3 วนั 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ ้นส่วนน้อยเสนอ 
วำระกำรประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข ้ำด�ำรง 
ต�ำแหน่งกรรมกำร และส่งค�ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวนั
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและวิสำมัญผู้ถือหุ้น ในปี 2562 
ดังนี้

 กำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ในวันที่ 
26 เมษำยน 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยเสนอวำระกำรประชมุ กำรเสนอชือ่บคุคเพือ่เข้ำด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำรในช่วงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2561 ถึง
วนัที ่23 มกรำคม 2562 โดยผ่ำนเวบ็ไซต์ www.set.or.th 
หรือ www.nationgroup.com ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร และไม่มีผู้
ถือหุ้นเสนอวำระเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯได้รำยงำนผลกำร
ใช้สทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ำรบักำรพจิำรณำเลือก
ตั้งเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ และสิทธิกำรเสนอ
วำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ผำ่นทำงเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ในวันที่ 30 มกรำคม 2562

 กำรจัดประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวัน
ที่ 27 กันยำยน 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อยส่งค�ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุม ตั้งแต่
วันที่ 12 กันยำยน 2562 ถึง วันที่ 18 กันยำยน 2562 โดย
ผ่ำนเวบ็ไซต์ www.set.or.th หรอื www.nationgroup.com 
เพือ่ให้คณะกรรมกำรและฝ่ำยบรหิำรได้รวบรวมข้อมลูเพือ่
ช้ีแจงต่อผูถ้อืหุน้ในวนัประชมุ ปรำกฏว่ำไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอ
ค�ำถำมล่วงหนำ้ก่อนวันประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น

วนัประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้และวสิำมญัผูถ้อืหุน้ในปี 2562 

 ในกำรพจิำรณำก�ำหนดวนั เวลำกำรประชมุ และสถำน
ที่จัดประชุม บริษัทค�ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้ถือหุ้นใน
กำรเดินทำงมำเข้ำร่วมประชุม โดยบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้น
และผูร้บัมอบฉนัทะสำมำรถลงทะเบยีนเข้ำร่วมประชุมล่วง
หน้ำก่อนเวลำประชุมอย่ำงน้อย 1 ชั่วโมง รวมทั้งได้เชิญผู้
สอบบัญชีจำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด 
ในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2562 และกำรประชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 และทีป่รกึษำกฎหมำยของ
บรษิทัเข้ำร่วมประชมุ โดยประธำนกรรมกำรบรษิทัท�ำหน้ำที่
เป็นประธำนที่ประชุม 

ก่อนเริม่กำรประชมุ 

 บริษัทฯ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ใช้ในกำร
ประชุม วิธีกำรลงคะแนน กำรนับคะแนน กำรใช้บัตรลง
คะแนน ให้ที่ประชุมรับทรำบโดยละเอียด โดยประธำนที่
ประชมุเปิดโอกำสให้ผู้ถอืหุน้ได้ซักถำมและแสดงควำมคิด
เห็นภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม พร้อมให้ประธำนเจ้ำ
หน้ำทีบ่รหิำร และกรรมกำรบรหิำรทีเ่กีย่วข้อง เป็นผูช้ีแ้จง
ตอบค�ำถำมของผู้ถือหุ้นและ จัดให้มีกำรจดบันทึกสำระ
ส�ำคัญของค�ำถำม ค�ำตอบ และข้อสรุปเรื่องนั้นๆ ไว้ใน
รำยงำนกำรประชุม 
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 บริษัทได้น�ำระบบสำรสนเทศแบบบำร์โค้ด มำใช้ใน
กำรลงทะเบยีนเข้ำร่วมประชุม และในกำรนับคะแนนเสยีง
และกำรแสดงผลกำรลงมติในกำรประชุมแต่ละวำระ 

 บริษัทได้น�ำเสนอวำระพิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร ให้ทีป่ระชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ�ำปี เป็นผูพ้จิำรณำ
อนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี โดยน�ำเสนอข้อมูลกำรจ่ำยค่ำ
ตอบแทนกรรมกำรเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน รวมถงึนโยบำย
และหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้น 

 ส�ำหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สำมำรถเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง 
บรษิทัเสนอทำงเลือกในกำรมอบฉนัทะให้แก่กรรมกำรอสิระ
ของบรษิทัอย่ำงน้อย 1 ท่ำน ซึง่ไม่มส่ีวนได้ส่วนเสยีในเรือ่ง
ทีต้่องพจิำรณำ เป็นผูร้บัมอบฉนัทะเพือ่เข้ำร่วมประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมแนบ
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) โดย
แบบ ข. เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถก�ำหนดทิศทำงกำรลง
คะแนนเสยีงได้เองในแต่ละวำระ และแบบ ค. กรณท่ีีผูม้อบ
ฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ไปพร้อมหนังสือนัด
เชิญประชุม

หลังวันประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้น และวิสำมัญผู ้ถือหุ ้น 
ในปี 2562

 บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลกำรลงมติในกำรประชุมสำมัญ
ผูถ้อืหุ้นและวิสำมัญผูถ้อืหุน้ ให้ผูถ้อืหุน้และบคุคลทัว่ไปได้
รบัทรำบ โดยส่งผ่ำนระบบ Set Community Portal ของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในทันทีภำยหลังกำร
ประชุมหรือไม่เกิน 09.00 น. ของวันท�ำกำรถัดไปนับจำก
วันที่จัดประชุม ซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรเปิดเผย
สำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2) กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ดูแลและสอบทำนกรอบ
โครงสร้ำงของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเพื่อให้สำมำรถสร้ำง
ควำมมัน่ใจแก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัว่ำจะได้รบักำรปฏบิตัอิย่ำง
เป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน โดยหลีกเลี่ยงกำรปฏิบัติต่อผู้
ถอืหุน้ หรอืกำรด�ำเนนิกำรใดๆ ทีอ่ำจเป็นเหตใุห้เกดิควำม
ยุง่ยำก ซบัซ้อนหรอืมต้ีนทนุสงูโดยไม่จ�ำเป็น โดยในกำรจดั
ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2562 ที่ผ่ำนมำ บริษัทค�ำนึงถึงกำร
ปฏบิติัต่อผู้ถอืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั และยดึถอืด�ำเนนิกำร
ตำมแนวทำงดังต่อไปนี้เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยได้รับทรำบ
ข้อมลูทีม่นียัส�ำคญั และมสีทิธใินกระบวนกำรตดัสนิใจและ
ได้รับทรำบถึงผลของกำรตัดสินใจของบริษัทฯ ส�ำหรับ
เหตกุำรณ์ทีส่�ำคญัตำมทีก่�ำหนดไว้ในกฎหมำยและข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ดังนี้ 

 • ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะไม่
ด�ำเนนิกำรไปในทำงทีอ่ำจกระทบสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทกุรำย 
และไม่มกีำรเพิม่ระเบยีบวำระในทีป่ระชมุหรอืเปลีย่นแปลง
ข้อมลูส�ำคญัโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำ รวมถงึ
ไม่มกีำรแจกเอกสำรทีม่ข้ีอมลูส�ำคญัเพิม่เตมิในทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้อย่ำงกะทนัหนั เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้มโีอกำสศกึษำข้อมลู 
ของระเบียบวำระกำรประชุมก่อนลงมติ 
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 • ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรำยมีสิทธิออกเสียงตำม
จ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง
เสียงเท่ำกัน และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ

 • เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม
ด้วยตนเอง สำมำรถใช้สทิธอิอกเสยีงโดยกำรมอบฉันทะให้
กบักรรมกำรอสิระซึง่ไม่มปีระเดน็เรือ่งควำมขดัแย้งทำงผล
ประโยชน์เพื่อเป็นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะให้กับผู้ถือ
หุน้และอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถดำวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้

 • ไม่มีกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทร่วม บริษัท
ที่เก่ียวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นผู้ถือหุ้นของ
บรษัิททีอ่ำจท�ำให้เกดิประเดน็ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
อย่ำงเป็นสำระส�ำคัญ

3) บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 นอกเหนอืจำกกำรดแูลและรกัษำสทิธขิองผูถ้อืหุน้แล้ว 
คณะกรรมกำรมีนโยบำยที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทกุกลุ่ม นอกจำกเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อกำรประกอบธรุกจิ
โดยตรงแล้ว ยงัขยำยไปสูเ่รือ่งทีค่ณะกรรมกำรเหน็ว่ำเป็น
หน้ำที่ที่ควรท�ำต่อสังคมส่วนรวมด้วย ผู้มีส่วนได้เสียจะได้
รับกำรดูแลปฏิบัติจำกบริษัทฯ ตำมสิทธิที่พึงมีและเป็นไป
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำรได้พิจำรณำให้มี
กระบวนกำรส่งเสรมิให้เกดิควำมร่วมมอื ระหว่ำงบรษิทักบั
ผู้มีส่วนได้เสียในกำรสร้ำงควำมยั่งยืนของกิจกำร

 ผูม้ส่ีวนได้เสยีทีส่�ำคญัของบรษิทัมหีลำยกลุม่ ประกอบ
ด้วย พนักงำน ลูกค้ำ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้ำ เจ้ำหนี้ คู่แข่ง
ทำงกำรคำ้ สังคม ภำครัฐ ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ เป็นต้น 
คณะกรรมกำรมีนโยบำยให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
แต่ละกลุม่ โดยค�ำนงึถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีตำมกฎหมำย
หรอืตำมข้อตกลงทีม่กีบับรษิทัฯ ส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วมของ
พนักงำนในกำรเสริมสร้ำงผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ 
เพือ่สร้ำงควำมมัน่คงอย่ำงยัง่ยนืให้กบักจิกำร และเปิดเผย
ข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทรำบอย่ำง
ครบถ้วน เพียงพอและทันต่อเวลำ โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนด
จรยิธรรมธรุกจิและข้อพงึปฏบิตัใินกำรท�ำงำน เพือ่ให้คณะ
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ถือปฏิบัติ 
ประกอบด้วย

 จรยิธรรมของคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน
ของบริษัท ประกอบด้วย

 จริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ
 • แนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ 

 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) ก่อตั้ง
เมือ่ปี 2514 ตลอดระยะเวลำทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะ
พฒันำและยนืหยดัเคยีงข้ำงสงัคมไทย ท�ำหน้ำทีส่ือ่มวลชน
ทีเ่ป็นกลำง เชือ่ถอืได้และเป็นส่วนหนึง่ของชวีติคนไทยมำ
โดยตลอด ด้วยปณิธำนที่ต้องช่วยพัฒนำและน�ำพำสังคม
ไทยไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญำ กระทั่งสำมำรถพัฒนำธุรกิจ
ให้เจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยปัจจุบันเป็นกลุ่มบริษัท
ส่ือครบวงจรท่ีใหญ่ท่ีสุดบริษัทหนึ่งของประเทศไทย และ
ยงัคงมุง่มัน่ท�ำหน้ำทีส่ือ่มวลชนทีดี่ของสงัคม เป็นทีพ่ึง่ของ
ประชำชน ในฐำนะผู้ผลิตสื่ออย่ำงสร้ำงสรรค์ ภำยใต้กำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และที่จะรับใช้สังคมไทยต่อไป
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 นโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน 

 บริษัทฯ มีอุดมกำรณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำม
ซือ่สตัย์สจุรติ มคีณุธรรม ยดึมัน่ในควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม
และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำร
ทีด่ ีและคู่มือจรยิธรรมธรุกจิและข้อพงึปฏบัิตใินกำรท�ำงำน 
(Code of Conduct) บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำ “นโยบำยต่อ
ต้ำนกำรคอร์รัปชัน” เป็นลำยลักษณ์อักษรขึ้น ซึ่งผ่ำนกำร
อนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั เพือ่เป็นแนวทำงกำรปฏบิติั
ทีช่ดัเจนในกำรด�ำเนนิธรุกจิ และพฒันำสูอ่งค์กรแห่งควำม
ยั่งยืน ดังนี้

 1. ห้ำมกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนของบรษิทัฯ ด�ำเนนิ
กำรหรือยอมรับกำรคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทำงตรง
หรือทำงอ้อม ได้แก่ กำรรับสิ่งของ ของขวัญ กำรเล้ียง
รบัรอง เงินเรีย่ไร เงินบรจิำคและผลประโยชน์อืน่ใด ให้แก่
ตนเอง และครอบครัว จำกบุคคลที่ท�ำธุรกิจกับบริษัท

 2. ครอบคลุมถึงพนักงำน คู่ค้ำ ลูกค้ำ และผู้มีส่วนได้
เสยีทกุกลุม่ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ และก�ำหนดให้

มกีำรประเมนิควำมเสีย่งต่อกำรเกดิคอร์รปัชนัทัว่ทัง้องค์กร
เป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรปฏบิตั ิและ
ข้อก�ำหนดในกำรด�ำเนินกำรเพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนด
ของกฎหมำย

 3. กำรด�ำเนนิกำรใดๆ ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปัชนั 
ให้ใช้แนวปฏบิตัติำมทีก่�ำหนดไว้ในนโยบำยกำรก�ำกบัดแูล
กจิกำร และคูม่อืจริยธรรมธรุกจิฯ รวมทัง้ระเบยีบ คูม่อืกำร
ปฏบิติังำนทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนแนวทำงกำรปฏบิติัอืน่ใดที่
บริษัท จะก�ำหนดขึ้นต่อไป

 4. เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรด�ำเนินกำรในเรื่องที่
มีควำมเสี่ยงสูงกับกำรเกิดคอร์รัปชัน กรรมกำร ผู้บริหำร 
พนกังำน ของบรษิทัทกุระดับ ต้องปฏบิติัด้วยควำมระมดัระวงั
ในเรื่องดังต่อไปนี้

 4.1 กำรเลี้ยงรับรอง ของก�ำนัล และคำ่ใช้จ่ำยอื่นๆ : 
กำรให้ มอบ หรือรับ ของก�ำนลั กำรเล้ียงรับรอง ให้เป็นไป
ตำมที่ก�ำหนดในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติใน
กำรท�ำงำน (Code of Conduct)

 4.2 เงินบริจำคเพ่ือกำรกศุล เงินเร่ียไร หรือเงินสนับสนนุ 
: กำรให้ หรือรับ เงินบริจำค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน
ต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและถกูต้องตำมกฎหมำย โดยต้อง
มั่นใจว่ำเงินบริจำค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูก
น�ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้ำงในกำรติดสินบน

 4.3 ควำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิและกำรจดัซือ้จดัจ้ำง : กำร
ให้หรอืรบัสนิบนในกำรด�ำเนนิธรุกจิทกุชนดิกบัคูค้่ำ คูส่ญัญำ 
หน่วยงำนภำครัฐ หรือหน่วยงำนที่ด�ำเนินธุรกิจกับบริษัท 
ต้องด�ำเนนิกำรให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส ซ่ือสัตย์ และเป็นไป
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและก�ำหนดไว้
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 กำรเผยแพร่นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน 

 บรษัิทฯ ได้เผยแพร่นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปัชนั ให้
พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ได้รับทรำบทั้งทำง
ระบบ Internet, จดหมำยอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail) และ 
Website ของบริษัท (www.nationgroup.com) 

 นโยบำยกำรไม่ละเมดิทรัพย์สินทำงปัญญำหรอืลขิสทิธิ์ 

 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรรักษำควำม
ปลอดภัยระบบสำรสนเทศ เพือ่ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏบิติั
งำนของบริษัท ซึ่งนโยบำยดังกล่ำวครอบคลุมถึงเรื่องกำร
ไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์ ทั้งนี้พนักงำน
ทกุคนจะต้องลงนำมในหนงัสอืยอมรบัเงือ่นไขของนโยบำย
ดังกลำ่ว รวมถึงบริษัท จะมีกำรตรวจสอบกำรท�ำงำนของ
ระบบสำรสนเทศและระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
ป้องกนักำรใช้ซอฟต์แวร์ทีล่ะเมดิลขิสทิธิ ์หรอืไม่เกีย่วข้อง
กับกำรท�ำงำน โดยนโยบำยกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำง
ปัญญำหรือลิขสิทธิ์ มีดังนี้

 1. ห้ำมติดตั้งโปรแกรมใดๆ ทั้งที่เป็นโปรแกรมละเมิด
ลิขสิทธิ์ โปรแกรมประเภท Freeware และ Shareware 
ลงในเครือ่งคอมพวิเตอร์ของบรษิทั และหำกจ�ำเป็นต้องใช้
งำนโปรแกรมนอกเหนอืไปจำกทีต่ดิตัง้อยูใ่นเครือ่งคอมพวิเตอร์ 
ให้ท�ำกำรติดต่อขออนุญำตใช้โปรแกรมและให้พนักงำนผู้
ดูแลระบบเป็นผู้ติดตั้งหรือควบคุมดูแลกำรติดตั้ง

 2. ไม่คัดลอก ลอกเลยีนหรอืใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
ในลักษณะอันเป็นกำรละเมิดต่อกฏหมำยลิขสิทธิ์ สัญญำ
สทิธบิตัร หรอืจรรยำบรรณในกำรประกอบวชิำชพี รวมถงึ
กำรทีน่�ำผลงำนหรอืข้อมลูอนัเป็นสทิธขิองบคุคลภำยนอก 
ทีไ่ด้รบัมำหรอืทีจ่ะน�ำมำใช้ภำยในบรษิทั จะต้องตรวจสอบ
ให้มั่นใจวำ่ไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น

 จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 จริยธรรมว่ำด้วยควำมรับผิดชอบในวิชำชีพสื่อสำร
มวลชน (Nation Way) ตั้งแต่บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นมำ ได้
ยึดหลักจริยธรรมแห่งวิชำชีพของส่ือมวลชนเป็นประเพณี
ปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งเป็นเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้สื่อและ
ผูป้ฏบิติังำนของสือ่ต่ำงๆ ในเครอืฯ ได้รบัควำมเชือ่ถอืและ
ศรทัธำจำกสงัคมมำอย่ำงต่อเนือ่ง แม้ในยำมคบัขนัหรอืใน
ช่วงที่มีแรงกดดันทำงกำรเมือง บริษัทก็สำมำรถท�ำหน้ำที่
ของสื่ออย่ำงแน่วแน่โดยไม่ละทิ้งหลักกำร

 หลักจริยธรรมของคนขำ่วเครือเนชั่น (Nation Way) 
จัดท�ำขึ้นมำเพื่อก�ำหนดหลักจริยธรรมแห่งวิชำชีพให้เป็น
แนวปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรมร่วมกนั ส�ำหรบัพนกังำนทุกระดบั 
โดยมเีนือ้หำครอบคลมุทัง้จรรยำบรรณเบือ้งตน้ ตลอดจน
กำรวำงตัวในสังคมและควำมประพฤติท้ังระหว่ำงปฏิบัติ
หน้ำที่และนอกเวลำงำน

 พนกังำนของบรษิทัทกุสือ่ในเครอืฯ ต้องยดึหลกัปฏบัิติ
ต่อไปนีอ้ย่ำงเคร่งครดัโดยไม่มข้ีอยกเว้นเพือ่ทีเ่รำจะได้ช่วย
กนัธ�ำรงไว้ซึง่ควำมน่ำเชือ่ถอืและศรทัธำทีส่งัคมมีต่อส่ือใน
เครือเนชั่นฯ ต่อไป 
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 หลักจริยธรรมของคนข่ำวเครือเนชั่น (Nation Way) 
แบ่งออกเป็น 13 หมวด ดังนี้

 หมวด 1 ข้อบังคับว่ำด้วยจริยธรรมของผู้ประกอบ 
  วิชำชีพสื่อสำรมวลชน

 หมวด 2 จริยธรรมของสื่อในเครือเนชั่น

 หมวด 3 ควำมรับผิดชอบต่อผู้อ่ำน ผู้ฟังและผู้ชม 

 หมวด 4 ภำระผูกพันธ ์ ท่ีมีต ่อวิชำชีพสื่อมวลชน 
  และองค์กร

 หมวด 5 หลักกำรท�ำข ่ำวและกำรปฏิบัติตนต ่อ 
  แหล่งข่ำว

 หมวด 6 สิทธิพิ เศษและผลประโยชน ์ทับซ ้อน 
  (Conflict of Interest)

 หมวด 7 แนวทำงปฏิบัติในเรื่องกำรมีส่วนร่วมทำง 
  กำรเมืองและกิจกรรมชุมชน

 หมวด 8 กำรปฏิบัติต่อฝ่ำยโฆษณำ ฝ่ำยกำรตลำด 
  และฝ่ำยขำย

 หมวด 9 แนวทำงปฏิบัติเรื่องลิขสิทธิ์ในชิ้นงำน และ 
  กำรรับงำนนอก

 หมวด 10 แนวปฏิบัติส�ำหรับผู้สื่อข่ำวด้ำนต่ำงๆ

 หมวด 11 กำรแก้ไขข้อผิดพลำด

 หมวด 12 กำรรำยงำนข่ำวเกีย่วกบักจิกรรมของบรษิทั

 หมวด 13 หลกัปฎบิตัแิละจรรยำบรรณ Nation Social  
   Media

 บริษัทฯ มีมำตรกำรในทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหำ
กำรละเมดิและหมิน่ประมำทจำกกำรน�ำเสนอข่ำว โดยกำร
อบรมฝ่ำยข่ำว ให้ทรำบถึงแนวทำงกำรน�ำเสนอข่ำว ข้อควำม
และรูปภำพที่ควรกระท�ำและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง พร้อม
ก�ำชับพนักงำนผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติอยำ่งเคร่งครัด

 จริยธรรมว่ำด้วยควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

 บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะรบัผดิชอบ และสร้ำงควำมพงึพอใจ
สงูสดุให้กบัผูถ้อืหุน้โดยค�ำนงึถงึกำรเจรญิเตบิโตขององค์กร
อย่ำงยั่งยืน รวมทั้งจะด�ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใส ยึดมั่นใน
คณุธรรม และอยูใ่นกรอบของกฏหมำย กรอบนโยบำยกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท และกำรปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่ำงเท่ำเทียมกัน มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ บริษัทมีหน่วย
งำนลงทุนสัมพันธ์เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรติดต่อซักถำม 
ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

 จริยธรรมว่ำด้วยควำมสัมพันธ์กับลูกคำ้ 

 บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรสรำ้งควำมพึงพอใจและ
ควำมมัน่ใจให้กบัลูกค้ำและประชำชน ทีจ่ะได้รับผลิตภณัฑ์
และบริกำรที่ดี มีคุณภำพ ในระดับรำคำที่เหมำะสม โดย
ยกระดับมำตรฐำนให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง รวม
ทั้งรักษำสัมพันธภำพที่ดีและยั่งยืน 

 ตลอดปี 2562 เครอืเนชัน่กรุป๊ จดักจิกรรมงำนอเีว้นท์
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอกย�้ำกำรรับรู้ในแบรนด์ และธุรกิจ
ของบริษัท สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 
ผูช้ม และผูอ่้ำน รวมทัง้เพิม่ยอดกำรขำย และรำยได้ให้กับ
บริษัท โดยบริษัทเป็นทั้งผู้จัด ผู้สนับสนุน ทั้งกำรสัมมนำ 
กฬีำ งำนมอบรำงวลั แรลลี ่กำรกศุลเพือ่สงัคม ฯลฯ ทัง้ใน
กรุงเทพฯ และตำ่งจังหวัด

 หนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธรุกิจ จดักจิกรรมวิง่มนิมิำรำธอน 
“SET RUN BANGKOK 2020” ร่วมกบั มลูนธิริำมำธิบดฯี 
และหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ภำยใต้แนวคิด “วิ่ง
เพ่ือให้” เพ่ือน�ำรำยได้ส่วนหนึง่มอบให้ “มลูนธิริำมำธบิดฯี” 
ใช้ในกำรสนบัสนนุกำรพฒันำทำงด้ำนกำรแพทย์ และช่วย
เหลอืประชำชนผูข้ำดแคลนทนุทรพัย์ให้ได้รบัโอกำสในกำร



ANNUAL REPORT 69

รกัษำให้มคีณุภำพชวีติทีด่ขีึน้ นอกจำกนี ้กรงุเทพธรุกจิ ได้
จัดงำนสัมมนำ ตลอดปี อำทิ งำนสัมมนำ “EEC NEXT : 
ทุนไทย-เทศ ปักหมุด EEC” งำนสัมมนำ “Thailand 
Economic Outlook : เศรษฐกจิไทย 2020” งำนสมัมนำ 
“ส่องหุ้นไทย ฝ่ำวิกฤติโควิด” 

 หนงัสือพมิพ์คมชดัลกึ จดักจิกรรม คมชดัลึก อวอร์ด 
รำงวลัแห่งคณุภำพ ท่ีมอบให้กบับุคคลในวงกำรบนัเทงิ ทัง้
เบื้องหน้ำและเบื้องหลัง เพื่อส่งเสริมและเป็นก�ำลังใจแก่
บุคลำกรในแวดวงบันเทิง ได้สรำ้งสรรค์และผลิตผลงำนที่
มคีณุภำพ กระตุน้ให้เกดิกำรพฒันำทีด่แีละสร้ำงมำตรฐำน
ให้กับวงกำรบันเทิงไทย โดยไม่ค�ำนึงถึงกระแสนิยมหรือ
สังกัด โดยได้จัดต่อเนื่องมำเป็นปีที่ 15 

 เนชัน่ทีวี ช่อง 22 จดั กจิกรรม ยิง่วิง่.. ยิง่ให้ Run for 
the Animals 2019 (ปี2) วิ่งเพื่อพะยูน” โดยทุกๆ  
2.5 กิโลเมตร เนชั่นฯ จะสมทบทุนบริจำคเพิ่ม 22 บำท 
ให้กบั“ศนูย์วจิยัและพฒันำทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง
ทะเลอันดำมัน” เพื่อพะยูน กิจกรรม “ปั่น Slow life…
Amazing Thailand Go Local” ซึง่ใน ปี 2562 จดัทัง้หมด 
5 สนำม ได้แก่ พษิณโุลก ระนอง ปรำจนีบรุ ีนครพนม และ
สุพรรณบุรี กิจกรรมกำรแข่งขัน Nation Anniversary 
Golf Charity 2019 ที่สนำมธนำ ซิตี้ กอล์ฟ คันทรี คลับ 
บำงนำ โครงกำรทบทวนควำมรู้สู่มหำวิทยำลัย ที่ Nation 
TV22 ร่วมกับเครือสหพัฒน์ และกิจกรรม Nation Fan 
day งำนที่ผู้ชม และแฟนคลับของเนชั่นทีวี ได้มำพบกันปี
ละครัง้อย่ำงใกล้ชิดในบรรยำกำศแสนอบอุ่นเป็นกนัเองกบั
เหล่ำพิธีกรและผู้ประกำศ 

 ทกุๆ กิจกรรมของเครอืเนชัน่ได้รบักำรตอบรบัอย่ำงดี
ยิ่งทั้งผู้อ่ำน ผู้ชม และผู้สนับสนุนหลัก นอกจำกกำรท�ำอี
เวนท์ให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ แล้ว กิจกรรม

ท้ังหมดท่ีจัดข้ึนโดยเนชั่นกรุ๊ป ยังพัฒนำต่อยอดโดยน�ำโซ
เชียลมีเดียเข้ำมำมีส่วนร่วมต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้น
โครงกำร เพื่อให้กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เข้ำถึงครอบคลุม
กลุ่มเป้ำหมำยท่ีมำกยิง่ข้ึน อกีท้ังยงัเป็นกำรต่อยอดเนือ้หำ
ท่ีเป็นผลสัมฤทธิโ์ครงกำรสู่สังคมในวงกว้ำงผ่ำนสือ่โซเชยีล 
มีเดียในทุกแพลทฟอร์มของเครือเนชั่น 

 จริยธรรมว่ำด้วยควำมรับผิดชอบต่อพนักงำน

 บรษิทัฯ ตระหนกัดว่ีำทรพัยำกรมนษุย์เป็นสิง่ทีม่คีณุค่ำ
ทีสุ่ด และเป็นปัจจัยส�ำคญัทีน่�ำองค์กรไปสู่ควำมส�ำเรจ็ จงึ
มุง่มัน่ส่งเสรมิให้พนกังำนพฒันำตนเองอย่ำงต่อเนือ่ง เสรมิ
สรำ้งวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภำพทั้งดำ้นรำ่งกำยและจิตใจ 
สร้ำงบรรยำกำศกำรท�ำงำนทีด่ ีส่งเสรมิกำรท�ำงำนเป็นทมี 
เปิดโอกำสและสนบัสนนุให้พนกังำนได้จดัตัง้ “สหภำพแรงงำน
เครอืเนชัน่” ตำมพรบ.แรงงำนสมัพนัธ์ 2518 เพือ่คุม้ครอง
ผลประโยชน์เกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำงงำน ส่งเสริมควำม
สมัพนัธ์อนัดรีะหว่ำงนำยจ้ำงกบัลกูจ้ำงและระหว่ำงลกูจ้ำง
ด้วยกัน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงำน ได้แก่ กิจกรรมที่
ผูบ้รหิำรและพนกังำนท�ำบญุใส่บำตร กจิกรรมกำรจดังำน
ปีใหม่ เป็นต้น 

 กำรจัดสวสัดิกำรให้พนกังำน บริษทัให้ควำมส�ำคญักบั
กำรดูแลเรือ่งของสวสัดิกำร ได้จดัสวสัดิกำรต่ำงๆ เช่น เงนิ
ช่วยเหลือกรณีพนักงำนเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต กำรสูญเสีย
บิดำมำรดำ คู่ชีวิต หรือบุตร เงินของขวัญกำรสมรส เงิน
ของขวัญบุตร และเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร กองทุน
ส�ำรองเล้ียงชีพ กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี กำรประกัน
อบุตัเิหตแุละประกนัชวีติหมู ่และในปี 2562 บรษิทัได้เพิม่
เติมสวัสดิกำรพนักงำน โดยจัดท�ำประกันสุขภำพให้แก่
พนักงำนทุกคน 
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 ในด้ำนควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในสถำนทีท่�ำงำน 
บรษิทัได้ให้ควำมส�ำคญัโดยอบรมและรณรงค์สร้ำงจติส�ำนกึ
และควำมตระหนักต่อกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมกำร
ท�ำงำนให้มคีวำมปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิของพนกังำน
อยูเ่สมอ โดยในรอบปี 2562 ท่ีผ่ำนมำ ไม่มกีำรเกดิอบัุติเหตุ 
และกำรเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำน เนื่องจำกลักษณะกำร
ท�ำงำนของบรษัิทเป็นกำรปฏบัิตงิำนในส�ำนกังำนเป็นส่วน
ใหญ่ และทำงบริษัท ได้ให้ควำมส�ำคัญกับสภำพแวดล้อม
ในกำรท�ำงำน มกีำรดแูลอปุกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใช้รวมถงึ
สถำนประกอบกำรให้อยูใ่นสภำพพร้อมใช้งำนและมคีวำม
ปลอดภัยอยู่เสมอ

 ในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพของพนักงำน บริษัทได้ให้
ควำมส�ำคญัในเรือ่งกำรพฒันำศกัยภำพของพนกังำนในทกุ
ระดับ โดยมีกำรจัดกำรอบรมให้กับพนักงำนทั้งจัดอบรม
ภำยในบรษิทั และจดัให้ไปอบรมกบัสถำบันหรอืหน่วยงำน
ภำยนอก เพื่อเป็นกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนให้
สำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้มำพัฒนำรูปแบบกำรท�ำงำนให้เกิด
ประสทิธภิำพมำกขึน้โดย บรษิทัก�ำหนดให้มกีำรอบรมอย่ำง
ถูกต้องตำม พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 
2545 ซึง่ก�ำหนดให้บรษิทัท่ีมจี�ำนวนพนกังำนมำกกว่ำ 100 
คนขึ้นไป ต้องจัดให้พนักงำนได้รับกำรอบรมในอัตรำส่วน 
50% ของพนกังำนทัง้หมด และต้องยืน่เรือ่งรบัรองหลกัสูตร
กำรอบรมต่อกรมพฒันำฝีมอืแรงงำน ซึง่บรษิทัได้ถอืปฏบิตัิ
อย่ำงเคร่งครัด 

 ในด้ำนกำรเคำรพสทิธิมนุษยชน บรษิทัได้ก�ำหนดหลกั
กำรในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในกำรท�ำงำน 
(Code of Conduct) ว่ำจะปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนด้วย
ควำมสุภำพ ให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชน และ
ศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนษุย์ และพนกังำนจะต้องไม่กระท�ำกำร
ใดๆ ที่เป็นกำรละเมิดหรือคุกคำมไม่ว่ำจะทำงวำจำ หรือ

กำรกระท�ำต่อผู้อื่นบนพ้ืนฐำนของเชื้อชำติ เพศ ศำสนำ 
อำยุ ควำมพิกำรทำงรำ่งกำยและจิตใจ

 จริยธรรมว่ำด้วยควำมสัมพันธ์กับคู่ค้ำ 

 บริษัทฯ ค�ำนึงถึงควำมเสมอภำคและควำมซื่อสัตย์ใน
กำรด�ำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่คำ้ โดยพึง
ปฏิบัติตำมกฎหมำยและกติกำตำ่งๆ อยำ่งเคร่งครัด และ
มจีรรยำบรรณทีดี่ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ จึงได้ก�ำหนด แนวทำง
ปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

 1. ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนของบริษัท รับ
หรือเรียกร้องผลประโยชน์หรือเสนอหรือจ่ำยผลประโยชน์ 
ที่ไม่สุจริตในทำงกำรค้ำกับคู่ค้ำ
 2. ปฏบิตัติำมกฎหมำยและกตกิำต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครดั 
 3. มีหลักเกณฑ์ในกำรประเมินและคัดเลือกคู่ค้ำ
 4. ปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีต่อคู่ค้ำอย่ำงเคร่งครัด 
กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขได้จะรีบแจ้งให้คู่ค้ำ
ทรำบล่วงหน้ำเพ่ือร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ 
โดยใช้หลักกำรของควำมสมเหตุสมผล
 5. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
 6. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้ำในกำรผลิตสินค้ำที่มี
คุณภำพและได้มำตรฐำน

 7. สนบัสนนุและร่วมมอืกบัคูค้่ำในกำรผลติสนิค้ำและ
บริกำรใหม่ๆ เพื่อสนองตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ 

 8. รักษำควำมลับของคู ่ค้ำ ไม่น�ำข้อมูลมำใช้เพื่อ
ประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

 บรษิทัค�ำนงึถงึควำมสมัพนัธ์กบัคูค้่ำมำโดยตลอด โดย
ในรอบปีที่ผ่ำนมำบริษัทไม่มีข้อพิพำทใดๆเกี่ยวกับคู่ค้ำ 
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ส�ำหรับเกณฑ์ในกำรคัดเลือกคู่ค้ำ มีดังนี้

 1. มีประวัติทำงกำรเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภำพที่
จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยำว

 2. ผลิต หรือจ�ำหน่ำยสินค้ำท่ีมีคุณภำพตรงกับควำม
ต้องกำร และสำมำรถตรวจสอบคุณภำพได้

 3. ให้กำรสนบัสนนุด้ำนกำรส่งเสรมิกำรขำยของลูกค้ำ 
และกำรให้บริกำรหลังกำรขำยแก่ลูกค้ำ

 จริยธรรมว่ำด้วยควำมสัมพันธ์กับคู่แข่งทำงกำรค้ำ

 ในส่วนธุรกิจที่เป็นกำรแข่งขัน บริษัทจะยึดถือกติกำ
ของกำรแข่งขันที่ดี จะยึดถือแนวทำงปฏิบัติท่ีดีและเป็น
ธรรม รวมทั้งกำรสร้ำงพันธมิตรทำงกำรค้ำ ดังนี้
 1. ประพฤติปฏิบัติตำมกรอบกติกำของกำรแข่งขันที่
ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน  
 2. ไม่ท�ำลำยช่ือเสยีงของคูแ่ข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำว
ให้ร้ำยโดยปรำศจำกควำมจริง หลีกเลี่ยงวิธีกำรไม่สุจริต 
เพื่อท�ำลำยคู่แข่งขัน 
 3. ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำร
ค้ำด้วยวธิกีำรทีไ่ม่สจุรติ หรอืไม่เหมำะสม เช่น กำรจ่ำยสนิ
จ้ำงให้แก่พนักงำนของคู่แข่ง เป็นต้น 

  โดยในรอบปีท่ีผ่ำนมำบริษัทไม่มีข้อพิพำทใดๆ เกี่ยว
กับคู่แข่งทำงกำรค้ำ

 จริยธรรมว่ำด้วยควำมสัมพันธ์กับเจ้ำหนี้

 บรษัิทฯ ค�ำนงึถงึควำมเสมอภำค และควำมซือ่สตัย์ต่อ
เจ้ำหนี้ทำงกำรค้ำและกำรปฏิบัติตำมพันธะสัญญำในกำร
กู้ยืมเงินกับธนำคำร สถำบันกำรเงิน เจำ้หนี้กำรค้ำ ดังนั้น
จึงก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมดังนี้

 1. รกัษำดแูลและปฏบิตัติำมเงือ่นไขทีม่ต่ีอเจ้ำหนีโ้ดย
เคร่งครัด ทั้งในแง่กำรช�ำระคืน กำรดูแลหลักทรัพย์ค�้ำ
ประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จำกกำร
กูย้มืเงนิไปในทำงทีข่ดักบัวตัถปุระสงค์ในข้อตกลงทีท่�ำกับ
ผู้ให้กู้ยืมเงิน 

 2. รำยงำนฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ ที่เป็นจริง
และถูกต้อง แก่เจำ้หนี้ด้วยควำมซื่อสัตย ์  

 3. รำยงำนเจ้ำหนีล่้วงหน้ำ หำกไม่สำมำรถปฏบัิตติำม
ข้อผกูพนัในสญัญำ และร่วมกนัหำแนวทำงแก้ไขปัญหำดงั
กล่ำว

 บรษิทัฯ ได้รับกำรสนบัสนนุวงเงินสินเชือ่รวมจำกหลำย
ธนำคำร ซ่ึงมสัีมพันธ์ทำงกำรค้ำกบับริษทัมำยำวนำนและ
จดัชัน้ให้บรษิทัเป็นลกูค้ำชัน้ดี บรษิทัได้ปฏบิติัตำมเงือ่นไข
ข้อก�ำหนดตำมสัญญำอย่ำงครบถ้วน 

 โดยในรอบปีที่ผ่ำนมำ บริษัทไม่มีข้อพิพำทใดๆ เกี่ยว
กับเจ้ำหนี้กำรคำ้และสถำบันกำรเงิน

 จริยธรรมว่ำด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม

 บรษิทัส่งเสรมิให้มกีำรให้ควำมรูแ้ก่พนกังำน เพือ่ปลกู
ฝังจิตส�ำนึกเกี่ยวกับกำรรักษำส่ิงแวดล้อมและกำรใช้
ทรพัยำกรอย่ำงรูค้ณุค่ำและมปีระสทิธภิำพ ผ่ำนกระบวนกำร
สื่อสำรภำยในบริษัทและส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมรณรงค์ ลดภำวะโลกร้อนด้วยกำรปรับเปล่ียน
พฤติกรรมลดกำรใช้พลังงำน กิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้ง
สนบัสนนุให้พนกังำนเข้ำร่วมกจิกรรมต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั
กำรดแูลรกัษำสิง่แวดล้อม อนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำต ิและ
พลังงำนที่บริษัทจัดขึ้น 
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 ในฐำนะของผูผ้ลติสือ่ครบวงจร มคีวำมห่วงใยถงึคณุภำพ
ชวีติและกำรบรโิภคข่ำวสำรของคนไทย จงึให้ควำมส�ำคญั
อย่ำงยิ่งในเรื่องของกำรเสนอข่ำวสำรที่มีคุณภำพและมี
ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม รวมถึงกำรมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำสังคมไทยเพื่อควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจำกนั้น
ยังมีควำมห่วงใยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในฐำนะที่เป็นผู้
ประกอบกำรรำยหนึ่งในประเทศไทย ในรอบปี 2562 
บริษทัฯ มกีจิกรรมส่งเสรมิสงัคมเกอืบทุกด้ำน (รำยละเอยีด
อยู่ในหัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคมหน้ำ 92) 

  ในฐำนะทีบ่รษิทัฯ ท�ำธรุกจิด้ำนสือ่ กจิกรรมทำงธรุกจิ
และสังคมของบริษัทต้องติดต่อพบปะกับประชำชนกลุ่ม
ต่ำงๆ อยูแ่ล้ว บรษัิทจงึมโีอกำสกำรรบัฟังควำมคดิเหน็และ
ข้อเสนอแนะ ผ่ำนทำงพนักงำนที่ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย
ด้ำนต่ำงๆ และจำกกำรพบปะของผูบ้รหิำร กรรมกำร ทีไ่ด้
มีโอกำสพบปะกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง 
และบริษัทมีระบบ Call center ในกำรรับเรื่องร้องเรียน 
พร้อมประสำนแก้ไขปัญหำด้ำนบริกำร และประสำนงำน
ด้ำนอื่นๆ ภำยในบริษัทเป็นประจ�ำ บริษัทได้ด�ำเนินกำร
ปรับปรุงเรื่องตำ่งๆ ตำมข้อร้องเรียนนั้นอย่ำงสม�่ำเสมอ 

 กำรแจ้งเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 

 บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท
ด�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมถกูต้อง โปร่งใส ยติุธรรม และสำมำรถ
ตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
และคูม่อืจรยิธรรมธรุกจิฯ ของบรษิทัและจดัให้มช่ีองทำงกำร
แสดงควำมเหน็ กำรแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดย
บริษัทเปิดโอกำสให้พนักงำนบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่มสำมำรถร้องเรียน แสดงควำมเห็นและแจ้งเบำะแส
เกีย่วกบัเร่ืองต่ำงๆ โดยส่งถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้ในช่องทำง E-mail  
audit_nmg@nationgroup.com หรือส่งไปรษณย์ีมำยงั
ที่อยู่บริษัท/ยื่นส่งโดยตรงที่ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 
จ�ำกัด (มหำชน) เลขที่ 1854 ชั้น 9, 10, 11 ถนนเทพรัตน 
แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260

 กระบวนกำรด�ำเนินกำรเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 

 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะรวบรวมข้อร้องเรยีนและตรวจ
สอบข้อมูลเบื้องต้น หำกข้อร้องเรียนมีมูลควำมผิด จะ
รวบรวมหลักฐำนส่งให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อแต่ง
ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเทจ็จรงิโดยมฝ่ีำยทรพัยำกร
บุคคลเป็นเลขำคณะกรรมกำรสอบสวน และรำยงำนผล
พร้อมทัง้มำตรกำรด�ำเนนิกำรกบัผูก้ระท�ำผดิ เพือ่เสนอต่อ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทรำบ

 มำตรกำรคุม้ครองผู้ร้องเรียน คณะกรรมกำรตรวจสอบ
จะพจิำรณำให้ควำมเป็นธรรมและปกป้องผูร้้องเรยีน ผู้รบั
เรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำร
ด�ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเป็นควำมลับ จะเปิดเผยเท่ำที่จ�ำเป็น โดยค�ำนึง
ถึงควำมปลอดภัยและควำมเสียหำยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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4) กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

 คณะกรรมกำรได้ดแูลให้บรษิทัฯ เปิดเผยข้อมลูส�ำคญั
ทีเ่ก่ียวข้องกับบรษิทั ท้ังข้อมลูทำงกำรเงนิ และข้อมลูทีม่ใิช่
ข้อมูลทำงกำรเงินอยำ่งถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ โปร่งใส 
และสำมำรถตรวจสอบได้ รวมท้ังเป็นไปตำมกฎหมำยและ
กฎระเบียบต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องผ่ำนช่องทำงท่ีเข้ำถึงข้อมูล 
ได้ง่ำย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูล 
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เป็นต้น

 บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ในนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
ทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ให้
กรรมกำร และผูบ้รหิำรต้องรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัย์
ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย์ฯ และส�ำเนำให้เลขำนกุำรบรษิทัเกบ็รกัษำ และ
ในเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี กรรมกำรและผู้บริหำรจะ
รำยงำนข้อมลูกำรถอืครองหลกัทรพัย์ของตน และรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยปีละครั้ง 

 บรษัิทฯ เลง็เหน็ควำมส�ำคญัของกำรรกัษำข้อมลูทีเ่ป็น
ควำมลบัและหรอืข้อมลูภำยในกลุม่บรษิทั จงึได้ออกนโยบำย 
“กำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท” ก�ำหนดให้กรรมกำร 
ผูบ้รหิำร เจ้ำหน้ำท่ี และพนักงำนของกลุม่บรษิทัต้องรกัษำ
ข้อมูลภำยในกลุ่มบริษัทเป็นควำมลับ เว้นแต่กำรเปิดเผย
ข้อมูลนั้น เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ ในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ของบริษัท ห้ำม ขำย ซื้อ โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย ์
ของบรษิทัโดยข้อมลูท่ีเป็นควำมลบั และ/หรอืข้อมลูภำยใน
ของกลุ่มบริษัทและ/หรือ กำรเข้ำท�ำรำยกำรใดๆ ในทำง 
ที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกลุ่มบริษัทไม่ว่ำทำงตรง
หรอืทำงอ้อม 

 ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลทำงกำร
เงินของบริษัท อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและเป็นไป
ตำมเกณฑ์ที่ส�ำนักงำนกลต.และตลำดหลักทรัพย์ฯ 
ก�ำหนด ผ่ำนช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูลของตลำดหลัก
ทรัพย์ฯ และผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท ในรำยงำนประจ�ำปี 
2562 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่ำขององค์กร
 2. รำยชื่อกรรมกำรพร้อมประวัติกำรท�ำงำน กำร 
  ศึกษำ ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร  
  กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีน 
  กำรถือหุ้นในบริษัท
 3. โครงสรำ้งผู้ถือหุ้น 
 4. ปัจจัยควำมเสี่ยง 
 5. นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรปฏิบัต ิ
  ตำมนโยบำย
 6. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและจ�ำนวนครัง้ทีก่รรมกำร 
  แต่ละคนเขำ้ร่วมประชุมกรรมกำร
 7. กำรท�ำหน้ำทีใ่นปีทีผ่่ำนมำของคณะกรรมกำรและ 
  ประวัติกำรอบรมของกรรมกำร 
 8. กำรท�ำหน้ำที่ในปีที่ผ่ำนมำของคณะกรรมกำร 
  ตรวจสอบ
 9. นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู ้
  บริหำรระดับสูง
 10. ค่ำตอบแทนกำรท�ำหน้ำที่กรรมกำร และกำรท�ำ 
  หน้ำที่อื่นให้บริษัทและบริษัทย่อย 
 11. รำยงำนกำรด�ำเนนิงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำร 
  ตรวจสอบ 
 12. รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
  ต่อรำยงำนทำงกำรเงินที่มีเนื้อหำตำมที่ก�ำหนด  
  ซึ่งมีประธำนกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที ่
  บริหำรลงนำมรับรอง
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 13. ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน 
  ของผู้บริหำร 
 14. รำยงำนทำงกำรเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน  
  เป็นจริงตำมมำตรฐำนบัญชี
 15. งบกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ในเว็บไซต์  
www.nationgroup.com 

 1. บทบำทอ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำร กรรมกำร 
  ชดุย่อย ประธำนกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำท่ี 
  บริหำร 
 2. นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
 3. คู ่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในกำร 
  ท�ำงำน (Code of Conduct)
 4. กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
 5. กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ 
  ค่ำตอบแทน 
 6. กฏบัตรคณะกรรมกำรบริหำร
 7. กฎบัตรของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
 8. งบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ�ำปี 
 9. รำยงำนประจ�ำปี
 10. นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
 11. กำรควบคุมภำยใน
 12. ข้อบังคับบริษัท
 13. นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน

 งำนนักลงทุนสัมพันธ์

 บรษิทัฯ มเีลขำนกุำรบรษิทั ท�ำหน้ำทีต่ดิต่อสือ่สำรกบั 
ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ อย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ตอบค�ำถำม
เกีย่วกับบรษัิท และกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัแก่นกัลงทนุ

ตำมที่ส่งค�ำถำมผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทหรือโทรศัพท์ 
หรอืช่องทำงอืน่ๆ เพือ่สร้ำงสมัพนัธ์อนัดรีะหว่ำงบรษิทั กบั
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และภำครัฐที่
เกี่ยวข้องอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยบริษัทให้ควำมส�ำคัญ 
กับกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัท ในปี 2562 ผ่ำน
ทำงเว็บไซต์ www.nationgroup.com 

 โดยสำมำรถติดต่อ ส�ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัทดังนี้
 ที่อยู่  :  1854 ชั้น 9, 10, 11 ถนนเทพรัตน  
   แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ  
   10260
 โทรศัพท์ : 02-338-3289-91
 Email : Corporate_secretary@nationgroup.com 
 Website : http://www.nationgroup.com

 นอกจำกนี้ ส�ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท ตำมท่ีได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ ท่ีให้ควำมส�ำคญักบั
กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, ส�ำนกังำนก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
(ก.ล.ต.) และกฏหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยผ่ำนกำรพิจำรณำ
ตรวจสอบตำมขั้นตอน คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้ง 
นำงสำวมธัยำ โอสถำนนท์ เป็นเลขำนกุำรบริษทั เมือ่วนัที่ 
15 กุมภำพันธ์ 2556 ซึ่งมีหน้ำที่ในกำรช่วยเหลือประธำน
กรรมกำร ในกำรก�ำกับดูแลให้กำรด�ำเนินงำนของคณะ
กรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำร
บริษัททุกท่ำน เป็นไปตำมกรอบของบทบำทหน้ำที่ตำมที่
กฏหมำย ข้อบงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วข้องก�ำหนดไว้ ตลอด
จนมีหน้ำที่ในกำรจัดเตรียมเอกสำรประกอบวำระกำร
ประชมุ ให้เพยีงพอต่อกำรพจิำรณำและตัดสนิใจของคณะ
กรรมกำร บันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงรัดกุมถูกต้อง 
เพื่อแสดงให้เห็นว่ำคณะกรรมกำรได้พิจำรณำเรื่องต่ำงๆ  
ที่น�ำเสนออย่ำงรอบคอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริตและ 
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มีควำมรับผิดชอบโดยใช้วิจำรณญำณเยี่ยงวิญญูชน  
ที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระท�ำในสถำนกำรณ์เดียวกัน 

 อีกทั้ง มีหน้ำท่ีในกำรเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร 
หนังสือเชิญประชุม รำยงำนกำรประชุมของกำรประชุม
คณะกรรมกำรและกำรประชมุผูถ้อืหุน้ รำยงำนกำรมส่ีวน
ได้เสียและรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำร 
และผู้บริหำร ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร 
ประสำนงำนกับฝ่ำยบริหำรให้มีกำรปฏิบัติตำมมติของ 
คณะกรรมกำร ซึ่งเลขำนุกำรบริษัทได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำม
กรอบอยำ่งครบถ้วนแล้ว 

5) ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร

 บทบำท หน้ำที ่และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร

 คณะกรรมกำรมีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแล 
กิจกำรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมกำรมี
ควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ต ่อผู ้ ถือหุ ้น 
และเป็นอสิระจำกฝ่ำยจดักำร ดงันัน้คณะกรรมกำรบรษิทั 
จึงประกอบไปด้วยบุคคล ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์  
ทีห่ลำกหลำยประกอบด้วยทกัษะ ด้ำนธรุกจิ ด้ำนบญัชกีำร
เงิน ดำ้นกำรจัดกำร ดำ้นกำรตลำด ดำ้นกลยุทธ์ และดำ้น
กฎหมำย

 คณะกรรมกำรได้ก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิด
ชอบของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริหำร ประธำน
กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรไว้อย่ำงชดัเจน เพือ่
ให้กรรมกำรมีควำมเป็นอสิระในกำรตดัสนิใจเพือ่ประโยชน์
สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม รวมทัง้มกีระบวนกำร
ในกำรตดิตำมและก�ำกบัดแูลให้กำรด�ำเนนิกจิกำรของบรษิทั
เป็นไปตำมกฏหมำยและอยู่บนจริยธรรมทำงธุรกิจที่คณะ
กรรมกำรก�ำหนด 

 คณะกรรมกำรเป็นผู้พิจำรณำอนมุติัให้ควำมเหน็ชอบ
ในเรื่องที่ส�ำคัญเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ได้แก่ 
แผนธุรกิจ งบประมำณกำรด�ำเนินงำน เปำ้หมำยทำงกำร
เงนิ และกลยทุธ์ทำงธรุกจิ ทีป่ระธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรเป็น
ผู้น�ำเสนอ รวมท้ังกำรติดตำมดูแลให้กำรด�ำเนนิงำนเป็นไป
ตำมนโยบำยกลยุทธ์และแผนงำนที่ก�ำหนดไว้ 

 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำน
กรรมกำร 

 ประธำนกรรมกำรมบีทบำทหน้ำทีเ่ป็นประธำนทีป่ระชมุ 
ควบคมุ ดแูล จดัสรรเวลำในแต่ละวำระ ส�ำหรบัให้กรรมกำร
ทีจ่ะอภปิรำยแสดงควำมเหน็ในประเด็นทีส่�ำคญัอย่ำงเพยีง
พอ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขำดในกรณีที่ประชุมคณะ
กรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 
ฝ่ำยเท่ำกนั และรับผิดชอบในฐำนะผู้น�ำของคณะกรรมกำร 
ในกำรวำงกรอบ และ ตดิตำมดแูลกำรก�ำหนดนโยบำยกำร
ก�ำกบัดูแลกจิกำรขององค์กร และเป็นประธำนกำรประชมุ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท

 กำรถ่วงดุลของกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

 ณ วันที่ 1 มิถุนำยน 2563 องค์ประกอบของคณะ
กรรมกำรบรษิทัประกอบด้วยกรรมกำร 9 คน เป็นกรรมกำร
อิสระจ�ำนวน 4 คน กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรของบริษัท
จ�ำนวน 3 คน กรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำรบริษัท 2 ท่ำน 
บรษิทัมคีณะกรรมกำรอสิระและกรรมกำรทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิำร 
ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งคณะ ท�ำให้เกิดกำร
ถ่วงดุลอ�ำนำจและกำรสอบทำน 

 กรรมกำรอสิระจ�ำนวน 4 คน มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตำม
นิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัท ซึ่งได้ผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรแล้ว กรรมกำรอสิระจ�ำนวน 3 คน ด�ำรง
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ต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 1 คน และคณะ
กรรมกำรตรวจสอบจ�ำนวน 2 คน 

 กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรษัิทของกรรมกำรและ
ผู้บริหำร

 ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมกำรจ�ำนวน 1 ใน 3 
ต้องออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระทุกปี บริษัทสำมำรถแต่ง
ตัง้กรรมกำรทีต้่องออกจำกต�ำแหน่ง ตำมวำระกลบัเข้ำด�ำรง
ต�ำแหน่ง ต่อไปอกีวำระหนึง่ได้ โดยบรษิทัฯ มไิด้มข้ีอก�ำหนด 
เรื่องจ�ำนวนวำระที่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันได้นำนท่ีสุด
ของกรรมกำรไว้ตำมข้อก�ำหนดของส�ำนกังำน ก.ล.ต. และ
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยให้คณะกรรมกำรบริษัททุกคน 
ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 
ได้ไม่เกนิ 5 บรษิทั กรรมกำรของบรษิทัจะไม่เป็นกรรมกำร
ในบริษัทที่เป็นคู่แข่ง หรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งทำงธุรกิจ
กบับรษิทั และเปิดเผยรำยชือ่ ประเภทธรุกจิ และต�ำแหน่ง
ทีก่รรมกำรของบรษิทัไปด�ำรงต�ำแหน่งไว้ในทะเบียนประวตัิ
กรรมกำร ในปี 2562 ไม่มกีรรมกำรของบรษิทัท่ำนใด ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท 

 หน่วยงำนก�ำกบักำรปฏบิตังิำน (Compliance Unit) 

 บรษัิทฯ มหีน่วยงำนดแูลให้มกีำรปฏบิตัติำมกฏ ระเบยีบ 
ข้อบังคับบริษัท และข้อบังคับของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ฝ่ำยเลขำนกุำรบรษิทัดแูลตดิตำมให้มกีำรปฏบิติัตำม
ข้อก�ำหนด ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เและ
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
(ก.ล.ต.) และกฏหมำยท่ีเกีย่วข้อง บรษิทัได้ว่ำจ้ำงทีปรกึษำ
กฎหมำย ทีม่คีวำมเชีย่วชำญเพือ่เป็นท่ีปรกึษำในกำรปฏบิตัิ
งำนเป็นไปตำมกฏหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ 
นอกจำกนี้บริษัทได้ว่ำจ้ำงบริษัท ตรวจสอบภำยในธรรม

นติิ จ�ำกดั เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน โดยได้เข้ำมำปฏบิตังิำน
ในช่วงระหว่ำงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 ถึง วนัท่ี 11 ตุลำคม 
2562 เพื่อสอบทำนและประเมินควำมเพียงพอของระบบ
กำรควบคุมภำยใน ในระบบกำรขำยและกำรรับช�ำระเงิน 
(โฆษณำในส่ือส่ิงพิมพ์) เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษัทให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

 คณะกรรมกำรชุดย่อย

 คณะกรรมกำรบริษัท แต่งต้ังคณะกรรมกำรชุดย่อย
เพื่อช่วยกลั่นกรองรำยละเอียดโดยก�ำหนดคุณสมบัติและ
ขอบเขตควำมรบัผดิชอบไว้ในกฎบตัรของแต่ละคณะ ปัจจุบัน
บริษทัมคีณะกรรมกำรชดุย่อย 3 คณะ คอื คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรบริหำร โดยรำยละเอียดเกี่ยวกับบทบำท 
หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบในหวัข้อคณะกรรมกำรชดุย่อย 

 ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

 บรษิทัฯ ได้เหน็ควำมส�ำคญัในเรือ่งนี ้จงึได้ประกำศใช้
นโยบำยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ที่หำ้มกรรมกำร ผู้
บริหำร และพนักงำนของบริษัทประกอบธุรกิจท่ีแข่งขัน
กบับรษิทั หลกีเลีย่งกำรท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกบัตนเอง ที่
อำจก่อให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับรษิทั หำก
มีควำมจ�ำเป็นต้องท�ำรำยกำรดังกล่ำวคณะกรรมกำรจะ
ดแูลให้กำรท�ำรำยกำรนัน้มคีวำมโปร่งใส เทีย่งธรรม พจิำรณำ
ควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ เสมือนกับกำรท�ำรำยกำร
กับบุคคลภำยนอก 

 ทั้งนี้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนท่ีมีส่วนได้เสีย 
ในรำยกำรนั้นจะไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมัติ โดยงด
ออกเสียง รวมทั้งจัดให้มีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯอยำ่งเคร่งครัด ส�ำหรับรำยกำรระหว่ำง
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กนัของบรษัิท บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ในระหว่ำงปี 2562 
ได้รำยงำนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบในแต่ละ
ไตรมำสแล้ว และบรษิทัได้เปิดเผยรำยละเอยีดของรำยกำร 
คู่สัญญำ เหตุผล/ควำมจ�ำเป็น ไว้ในรำยงำนประจ�ำปี และ
แบบ (56-1) แล้ว

 กำรประชุมคณะกรรมกำร

 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะก�ำหนดไว้ล่วง
หน้ำในแต่ละปีอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้และมกีำรประชมุ
พิเศษเพิ่มตำมควำมจ�ำเป็น โดยมีกำรก�ำหนดวำระกำร
ประชมุชดัเจนล่วงหน้ำ ซึง่เลขำนุกำรบรษิทัจะจดัส่งหนงัสอื
เชิญประชุม ตำมวำระที่ผ่ำนกำรพิจำรณำร่วมกันของ
ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร พร้อม
เอกสำรประกอบวำระกำรประชมุให้คณะกรรมกำรทกุท่ำน
ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุเป็นเวลำ 7 วนั เพือ่ให้คณะ
กรรมกำรได้ศกึษำข้อมลูอย่ำงเพยีงพอก่อนเข้ำร่วมประชมุ 
หำกกรรมกำรท่ำนใดต้องกำรเสนอเรื่องเข้ำเป็นวำระกำร
ประชุมหรือประสงค์ให้ฝ่ำยบริหำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
เรือ่งใดเรือ่งหนึง่เป็นกำรเฉพำะ สำมำรถแจ้งควำมประสงค์
ได้ที่ประธำนกรรมกำร หรือเลขำนุกำรบริษัท 

 โดยปกติกำรประชุมกรรมกำรแต่ละครั้งใช้เวลำ 2-3 
ช่ัวโมง ประธำนกรรมกำรได้เปิดโอกำสให้กรรมกำรทกุท่ำน
สำมำรถอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น และข้อสังเกตอย่ำง
อิสระ นอกจำกนี้ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้
บริหำรได้มีกำรพบปะหรือติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิด
เหน็เกีย่วกบัปัญหำต่ำงๆในกำรบรหิำร โดยไม่มฝ่ีำยจดักำร
ร่วมอยูด้่วยเป็นประจ�ำในทกุไตรมำส หำกมปีระเดน็ทีเ่ป็น
ข้อสงัเกตห่วงใย จะแจ้งข้อกงัวลหรอืข้อห่วงใยนัน้ ต่อฝ่ำย
จัดกำรเพื่อด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง 

 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร

 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้ก�ำหนดให้มกีำรประเมินผล
กำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำร
ชุดย่อยอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้คณะกรรมกำรได้
พจิำรณำทบทวนผลงำนปัญหำและอปุสรรคในกำรด�ำเนนิ
งำนระหว่ำงปีทีผ่่ำนมำ เพ่ือให้น�ำมำปรับปรุงและพฒันำกำร
ปฏิบัติงำน 

 ในปี 2562 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จดัให้มกีำรประเมิน
ผลกำรปฎบิติังำนของคณะกรรมกำรบริษทั 2 รูปแบบ คือ 
กำรประเมินตนเองเป็นรำยบุคคล และกำรประเมินกำร
ปฎบิติังำนของของคณะกรรมกำรทัง้คณะ โดยอ้ำงองิแบบ
ประเมนิของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) นอกจำกนี้ ยัง
จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฎิบัติงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ส�ำหรับคะแนนกำรประเมิน แบ่งออกเป็น 4 = 
เหน็ด้วยอย่ำงมำก 3 = เหน็ด้วยค่อนข้ำงมำก 2 = เหน็ด้วย 
1 = ไม่เห็นด้วย 0 = ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

 กระบวนกำรประเมนิเริม่ขึน้ในเดอืน พฤศจกิำยน 2562 
โดยส�ำนกังำนเลขำนกุำรบรษิทัน�ำแบบประเมนิฯ เสนอให้
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำทบทวนแบบ
ประเมิน ว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ จำกนั้นจะจัดส่งแบบ
ประเมินให้กับคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อท�ำกำรประเมิน และน�ำมำสรุปผลคะแนน
ให้คณะกรรมกำรแต่ละชุดรับทรำบ โดยผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 2 
มีนำคม 2563 และผลกำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัท 
ได้น�ำเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังที ่1/2563 
เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563 
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 ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

 บริษัทก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำง
ชัดเจนโปร่งใส โดยค่ำตอบแทนอยู ่ในระดับเดียวกับ
อุตสำหกรรม สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษำกรรมกำรที่
มีคุณสมบัติตำมที่ต้องกำร โดยได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะ
สมกบัหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมำย ส�ำหรบั
หลกัเกณฑ์ในกำรพจิำรณำผลกำรด�ำเนนิงำนของประธำน
เจำ้หน้ำที่บริหำร เป็นไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่คณะ
กรรมกำรก�ำหนดซึง่เชือ่มโยงกบักำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั
และผลกำรปฏิบตังิำน คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้คณะ

กรรมกำรบริหำรเป็นผู้พิจำรณำค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมให้
แก่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ได้เสนอให้ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อื
หุ้นประจ�ำปี 2562 พิจำรณำก�ำหนดอัตรำค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจ�ำปี 2562 สรุปดังนี้

 ทัง้นี ้ทีป่ระชมุสำมญัผู้ถอืหุน้ประจ�ำปี 2562 เมือ่วนัที่ 
26 เมษำยน 2562 มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนของกรรมกำร
บรษิทัประจ�ำปี 2562 โดยได้รบัเสยีงเหน็ด้วย 99.97% ไม่
เห็นด้วย 0.03% งดออกเสียง 0%

 ตำาแหน่ง  อัตราค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทน หน่วย
  ต่อท่าน ปี 2561 ต่อท่าน ปี 2562

ประธำนกรรมกำร 400,000 400,000 (บำท/ท่ำน/ปี)

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 400,000 400,000 (บำท/ท่ำน/ปี)

กรรมกำรตรวจสอบ 300,000 300,000 (บำท/ท่ำน/ปี)

กรรมกำรอิสระ 200,000 200,000 (บำท/ท่ำน/ปี)

กรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำร 200,000 200,000 (บำท/ท่ำน/ปี)

กรรมกำรบริหำร ไม่รับค่ำตอบแทน  200,000  (บำท/ท่ำน/ปี)

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน* -  20,000 (บำท/ทำ่น/ครั้ง)

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน*  -  10,000 (บำท/ทำ่น/ครั้ง)

หมำยเหตุ: * ก�ำหนดจ่ำยแบบเบี้ยประชุมต่อครั้ง
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กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร

 กรรมกำรเข้ำใหม่ทุกคนจะได้รับกำรปฐมนิเทศเบื้องต้น 
จำกประธำนกรรมกำร เกี่ยวกับลักษณะกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ประวตัแิละควำมเป็นมำของบรษิทั ทีต่ัง้ส�ำนกังำนและสำขำ 
วฒันธรรมองค์กร พร้อมรบัค�ำช้ีแจงจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและเลขำนุกำรบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้ำงองค์กร 
นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ระบบกำรควบคุมภำยใน 
พร้อมเอกสำรประกอบ

  คณะกรรมกำรบริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมกำร
พฒันำควำมรูใ้ห้กบักรรมกำรทุกคน เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพ
ในกำรปฏบิตัหิน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบรษิทั มนีโยบำยส่ง
เสรมิให้กรรมกำรเข้ำร่วมสมัมนำและเข้ำร่วมอบรมหลกัสตูร
ต่ำงๆ ของสมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถำบันอื่นๆ ไม่วำ่
จะเป็นกำรพัฒนำในส่วนของหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของกรรมกำร หรอืแนวทำงกำรบรหิำรจดักำรแนวใหม่ เพ่ือ
ให้กรรมกำรทุกคนมีกำรพัฒนำ และปรับปรุงกำรปฏิบัติ
งำนอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรน�ำควำมรู้ต่ำงๆ มำปรับใช้
อย่ำงเหมำะสม เพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง และน�ำควำมรู้มำใช้ประโยชน์กับบริษัทต่อไป 

 แผนกำรสืบทอดงำน

 คณะกรรมกำรตระหนกัว่ำคณุภำพขององค์กรจะสะท้อน
ออกมำจำกพนักงำนผูป้ฏบัิตงิำน ควำมเจรญิเตบิโตทีย่ัง่ยนื
ของบรษัิท ขึน้อยูก่บักำรสร้ำงบคุคลำกรทีม่คีวำมสำมำรถ
เพือ่ส่งต่อภำรกจิ และสบืทอดเจตนำรมณ์ของผูก่้อต้ัง รวม
ถงึวฒันธรรมทีด่งีำมขององค์กรต่อไปจำกรุน่สูรุ่น่ จึงได้มอบ
นโยบำยให้ฝ่ำยบริหำร ให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรและ 

กำรพฒันำทรพัยำกรบคุคลอย่ำงมปีระสทิธภิำพ มีทศิทำง 
เพือ่บรรลเุป้ำหมำยตำมวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่ำนยิมของ
องค์กร

 บรษิทัมกีำรคดัเลอืกบคุลำกรทีจ่ะเข้ำมำรบัผดิชอบใน
ต�ำแหน่งงำนบริหำรทีส่�ำคญัทกุระดับให้เป็นไปอย่ำงเหมำะ
สมและโปร่งใส เพือ่ให้มัน่ใจว่ำบรษิทั ได้ผูบ้รหิำรท่ีมีควำม
เป็นมืออำชีพ มีควำมเป็นกลำง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กำรเมอืง มคีวำมเข้ำใจในวฒันธรรม และจรรยำบรรณกำร
ด�ำเนินธุรกิจสื่อของบริษัทเป็นอย่ำงดี ทั้งนี้ บริษัทมีกำร
ก�ำหนดแผนสืบทอดงำน ดังนี้

 1. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

 เมือ่ต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรว่ำงลงหรอืผูอ้ยู่
ในต�ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในต�ำแหน่งได้ บริษัท
จะมรีะบบกำรให้ผูบ้รหิำรในระดบัใกล้เคยีง หรอืระดบัรอง
เป็นผู้รักษำกำรในต�ำแหน่งจนกว่ำจะมีกำรสรรหำและคัด
เลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทก�ำหนด 
และต้องเป ็นผู ้ที่มีวิสัยทัศน ์ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ  
และประสบกำรณ์ ควำมเหมำะสมกับวัฒนธรรมองค์กร 
โดยคณะกรรมกำรบริหำรจะเป็นผู้พิจำรณำสรรหำ เพื่อ 
น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ 



NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED80

 2. ผู้อ�ำนวยกำร

 เมื่อต�ำแหน่งระดับผู้บริหำรตั้งแต่ผู้อ�ำนวยกำรขึ้นไป
ว่ำงลง หรือผู้อยู่ในต�ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ใน
ต�ำแหน่งได้ บรษัิทมกีำรวำงแผนกำรสบืทอดต�ำแหน่งดังนี้ 

 1. วิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรประกอบธรุกจิของบรษิทั 
ในด้ำนกลยทุธ์ นโยบำย แผนกำรลงทนุ แผนงำนกำรขยำยตวั

 2. ประเมินควำมพร้อมของก�ำลังคนให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยำว

 3. ก�ำหนดแผนสร้ำงควำมพร้อมของบุคคลำกรโดย
พัฒนำพนักงำนหรือสรรหำพนักงำนเพื่อเตรียมทดแทน
พนักงำนที่ลำออก

 4. สร้ำงแผนสรรหำพนักงำนและพัฒนำฝึกอบรมไว้
ล่วงหน้ำ ก่อนพนักงำนจะเกษียณหรือลำออกก่อนเวลำ

 5. ก�ำหนดควำมสำมำรถ ควำมรู้ ทักษะ บุคลิกภำพ 
และทัศนคติที่พึงปรำรถนำของพนักงำนในต�ำแหน่งนั้นๆ 
และจัดท�ำแผนพัฒนำเป็นรำยบุคคล

 6. คดัเลอืก ประเมนิผลงำน และประเมนิศกัยภำพของ
พนักงำนเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสม

 7. ใช้เครือ่งมอื KPI ในกำรทดสอบและประเมนิบคุลำกร 
เพื่อวิเครำะห์ศักยภำพของพนักงำน

 คณะกรรมกำรชุดย่อย

 คณะกรรมกำรบริษทั ได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรชดุย่อย 
3 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำร โดย
ก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ไว้อย่ำงชัดเจน ดังต่อไปนี้

 (1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee)

 กรรมกำรตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ 
และต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้น 
สำมำรถใช้ดุลพินิจของตนเองอย่ำงเป็นอิสระ รวมถึง
กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำน ต้องมีควำมรู้ควำม
ช�ำนำญทำงกำรบญัชหีรือกำรจัดกำรด้ำนกำรเงินทีเ่กีย่วข้อง
ตำมข้อก�ำหนดตลำดหลกัทรพัย์ฯ ทีส่ำมำรถอ่ำนและเข้ำใจ
พื้นฐำนของงบกำรเงินได้

 ณ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 3 ท่ำน ดังนี้

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง คุณสมบัติ

1  นำยอภิวุฒิ ทองค�ำ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ

2  นำยชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ

3  นำยธนะชัย สันติชัยกูล กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอสิระและมคีวำมรูด้้ำนบญัชกีำรเงนิ
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 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ

 1. สอบทำนให้บรษิทัมรีำยงำนทำงกำรเงนิ (รำยไตรมำส
และประจ�ำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ
บริษัทอย่ำงเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท

 2. สอบทำนให้บรษิทัมรีะบบควบคมุภำยในและระบบ
ตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสม เพยีงพอ และมปีระสทิธภิำพ 
รวมทั้งพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง 
โยกย้ำย เลิกจ้ำง หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือ
หน่วยงำนอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน 
รวมถงึให้ควำมเหน็ชอบในกำรว่ำจ้ำงนติบุิคคลภำยนอกมำ
เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน ก่อนน�ำเสนอให้คณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำอนุมัติ

 3. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรประเมินควำมเสี่ยง
และกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสมเพียงพอและมี
ประสิทธิภำพ

 4. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลัก
ทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ 
หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 5. พิจำรณำคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลท่ีมีควำม
เป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งก�ำหนดค่ำ
ตอบแทน ประสำนงำนกบัผูส้อบบัญชเีกีย่วกบัวตัถปุระสงค์
ในกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบ ขอบเขต แนวทำง แผนงำน 
และปัญหำที่พบระหว่ำงกำรตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้
สอบบญัชเีหน็ว่ำเป็นสำระส�ำคญั รวมทัง้เข้ำร่วมประชมุกบั
ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำง
น้อย ปีละ 1 ครั้ง

 6. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจ
มคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้มคีวำมถกูต้องและครบ
ถ้วน ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของตลำดหลกั
ทรัพย์ฯ รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูในกำรเข้ำท�ำรำยกำรดงักล่ำว
อย่ำงถกูต้องครบถ้วน ทัง้นีเ้พือ่ให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

 7. สอบทำนควำมถกูต้องของเอกสำรอ้ำงองิและแบบ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น 
ของกจิกำรตำมโครงกำรแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทย 
ในกำรต่อตำ้นทุจริต

 8. จัดท�ำรำยงำนผลกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของ
บรษิทั ซึง่รำยงำนดงักล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อ
ถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 

 • ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุม
ภำยในของบริษัท

 • ควำมเหน็เกีย่วกบัระบบบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทั 

 • ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ 
หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 • ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี

 • ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยงำนที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์
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 • จ�ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำร
เข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

 • ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พบจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร

 • รำยกำรอ่ืนที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควร
ทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 9. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้มอบหมำยจำกคณะ
กรรมกำรบรษัิทด้วยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจ
สอบใน กำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมรับผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบรษิทั โดยตรง
และคณะกรรมกำรของบริษัทยังคงมีควำมรับผิดชอบใน
กำรด�ำเนินงำนของบริษัทต่อบุคคลภำยนอก

 (2) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 คณะกรรมกำรบรษิทั มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน (คณะกรรมกำรสรรหำฯ) เมื่อ
วนัที ่24 ธนัวำคม 2561 โดยก�ำหนดให้คณะกรรมกำรสรรหำฯ 
ท�ำหน้ำท่ีสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมเพ่ือด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำร และกรรมกำรชดุย่อย รวมทัง้พจิำรณำ
ค่ำตอบแทนของกรรมกำร และกรรมกำรชดุย่อย เพือ่เสนอ
ควำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืน�ำเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรสรรหำฯ ประกอบ
ด้วยสมำชิกจ�ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน กรรมกำรสรรหำฯ  
ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นกรรมกำรบริษัท ส่วนประธำนกรรมกำร 
สรรหำฯ เป็นกรรมกำรอิสระของบริษัท

ณ 1 มิถุนำยน 2563คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน ดังนี้

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นำยธนะชัย สันติชัยกูล ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

2 นำยสมชำย มีเสน กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

3 Mr. Ka Ming Jacky Lam กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

หมำยเหตุ นำยสนธิญำณ ชื่นฤทัยในธรรม ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีผลวันที่ 
1 มิถุนำยน 2563

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2563 ได้แต่งตั้ง นำยสมชำย มีเสน เป็น
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แทนนำยสนธิญำณ ชื่นฤทัยในธรรม โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 26 มิถุนำยน 
2563 เป็นต้นไป
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 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

 กำรสรรหำ

 1. กำรสรรหำกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย
จะต้องพจิำรณำควำมเหมำะสมของจ�ำนวน โครงสร้ำง และ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ รวมทัง้ควำมเหมำะ
สมของขนำด ประเภท และควำมซับซ้อนของธุรกิจ เพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนมุตัต่ิอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

 2. พจิำรณำสรรหำและเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบติัที่
เหมำะสมมคีวำมรู ้ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญ เพือ่
ให้บุคคลดังกล่ำวด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมกำรบริษัท และ
กรรมกำรชุดย่อย โดยเสนอชื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำแต่งตั้ง และ/หรือ น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำแต่งตัง้ต่อไป (แล้วแต่กรณ)ี รวมท้ังพจิำรณำประวตัิ
บคุคลดงักล่ำวแล้วว่ำมคีณุสมบัตคิรบถ้วนตำมท่ีก�ำหนดไว้
ในกฎบัตรต่ำงๆ ของบริษัทและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องรวม
ทั้งไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนิน
ธรุกจิของบรษิทั จะด�ำเนนิกำรให้ผูถื้อหุน้ได้รบัข้อมลูอย่ำง
เพียงพอเกี่ยวกับบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อประกอบ
กำรตัดสินใจ

 3. พจิำรณำควำมเป็นอสิระของกรรมกำรอสิระแต่ละ
ท่ำนเพื่อให้แน่ใจว่ำกรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นผู ้มี
คุณสมบัติครบถ้วน

 4. ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ 
ค่ำตอบแทนเสนอชื่อกรรมกำรที่พ้นวำระกลับเข้ำด�ำรง
ต�ำแหน่ง คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
จะพจิำรณำผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรรำยดังกล่ำว 

และควรน�ำเสนอ ผลกำรปฏบิตัหิน้ำที ่ผลงำน (Contribution) 
รวมทั้งประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรและ 
กำรประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ใช้ประกอบกำรพจิำรณำ
ด้วย

 5. พิจำรณำรูปแบบและจัดท�ำแผนกำรพัฒนำกรรม
กำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อพัฒนำควำมรู้
ของทัง้กรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรชดุย่อยให้เข้ำใจธรุกิจ
ของบริษัท บทบำทหน้ำท่ีและพัฒนำกำรต่ำงๆ ที่ส�ำคัญ 
เช่น สภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม กฎเกณฑ์หรือ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

 6. ด�ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะ
กรรมกำรบริษัทด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร 
สรรหำฯ

 กำรก�ำหนดคำ่ตอบแทน

 1. พิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 
(ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของคณะ
กรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อเสนอต่อ
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิำรณำและอนมุตัต่ิอไป ทัง้นี ้ค่ำตอบแทน
กรรมกำรควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่
ปฏิบัติอยู่ในอุตสำหกรรม

 2. พจิำรณำหลกัเกณฑ์ในกำรประเมนิผลงำนของคณะ
กรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชดุย่อย เพือ่พจิำรณำ
ผลตอบแทนประจ�ำปีและน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบรษิทั
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

 3. เปิดเผยหลักเกณฑ์ในกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทนและ
ผลประโยชน์อืน่และจัดท�ำรำยงำนกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
ดังกลำ่วไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท
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 4. ด�ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะ
กรรมกำรบริษัทด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร 
สรรหำฯ

 ทัง้นี ้คณะกรรมกำรสรรหำฯ มหีน้ำทีท่บทวนและเสนอ
ให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแก้ไขขอบเขตอ�ำนำจ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำฯ  
ให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์

 กำรสรรหำกรรมกำรบริษัท

 เมื่อคณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้พิจำรณำสรรหำบุคคล
ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรแล้ว จะเสนอต่อกรรมกำร
บรษิทั ซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ 
และกำรแต่งตั้งกรรมกำรจะเป็นไปตำมเกณฑ์ข้อบังคับ
บรษิทั ในกรณีทีต้่องผ่ำนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ก�ำหนดให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธี
กำรดังต่อไปนี้ 

 (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อ
หนึ่งเสียง 

 (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือก
ตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

 (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำ
เป็นผูไ้ด้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำร
ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่ง
ได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน
เกินจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง
นั้นให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด 

 ในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปีผูถ้อืหุน้ทกุครัง้ ให้กรรม
กำรจ�ำนวนหนึ่งในสำมของคณะกรรมกำรบริษัททั้งหมด 
ต้องออกจำกต�ำแหน่ง โดยให้กรรมกำรที่อยู่ในต�ำแหน่ง
นำนทีส่ดุเป็นผูอ้อกจำกต�ำแหน่งก่อน อย่ำงไรกต็ำม กรรมกำร
ที่ออกจำกต�ำแหน่งแล้วอำจได้รับเลือกเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง 
อีกก็ได้

 (3) คณะกรรมกำรบริหำร (Board of Executive 
Committees)

 จดัตัง้โดยคณะกรรมกำรบรษิทั เพือ่ช่วยสนบัสนนุคณะ
กรรมกำรบริษัทในกำรบริหำรจัดกำรและควบคุมกิจกำร
ของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน ข้อบังคับ และ
ค�ำสั่งใดๆ รวมทั้งเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ ภำยใต้กรอบที่ได้
รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งเพื่อ สร้ำง
ควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทเติบโต
อย่ำงยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริหำร มีจ�ำนวน 3 ท่ำน ดังนี้ 

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นำยฉำย บุนนำค ประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร

2. นำยสมชำย มีเสน รองประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร และกรรมกำรบริหำร

3. นำงวรำงคณำ กัลยำณประดิษฐ ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรบริหำร

 โดยนำยมำรุต อรรถไกวัลวที เป็นที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร
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 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะ
กรรมกำรบริหำร 

 1. จัดท�ำวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ ทศิทำงในกำรด�ำเนนิธรุกจิ 
เป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนกำรด�ำเนินธุรกิจ งบ
ประมำณ โครงสร้ำงองค์กร และอ�ำนำจอนุมัติของบริษัท 
(Corporate Index) เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท
พจิำรณำอนมัุต ิและด�ำเนนิกำรตำมทีไ่ด้รบัควำมเหน็ชอบ
จำกคณะกรรมกำรบรษิทั รวมถงึตรวจสอบและตดิตำมผล
กำรด�ำเนินงำนดงักล่ำวให้เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและ
ประสิทธิผล

 2. พิจำรณำก�ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรเพื่อ
ให้กำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทั มคีวำมเหมำะสม สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์

 3. มีอ�ำนำจก�ำหนดกำรบริหำรจัดกำร โครงสร้ำงเงิน
เดือนของพนักงำน รวมถึงกำรคัดเลือก กำรฝึกอบรม กำร
แต่งตั้ง กำรว่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย กำรก�ำหนดเงินค่ำจ้ำง  
ค่ำตอบแทน โบนัสพนักงำนระดับผู้บริหำร และกำรเลิก
จ้ำงพนักงำนของบริษัท

 4. พิจำรณำกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ำยจัดกำรในกำร
ก�ำหนดนโยบำยกำรลงทนุ กำรขยำยกจิกำร กำรประชำสมัพนัธ์ 
กำรก�ำหนดแผนกำรเงนิ งบประมำณประจ�ำปี กำรบริหำร
ทรพัยำกรบคุคล และกำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ

 5. มอี�ำนำจแต่งตัง้คณะอนกุรรมกำรหรอืคณะท�ำงำน
เพื่อกำรด�ำเนินกิจกำรหรือกำรบริหำรงำนของบริษัทและ
กำรก�ำหนดอ�ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรับผิดชอบของคณะ
ท�ำงำน รวมถงึควบคมุก�ำกบัดแูลให้กำรด�ำเนนิงำนของคณะ
อนุกรรมกำรหรือคณะท�ำงำนที่แต่งตั้งบรรลุตำมนโยบำย

และเป้ำหมำยที่ก�ำหนด

 6. มอี�ำนำจด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยของคณะกรรมกำร
บริษัทที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจ ซึ่งอยู่ภำยใต้
กฎหมำย เงือ่นไข กฎระเบยีบและข้อบงัคบัของบรษิทั เว้น
แต่รำยกำรทีค่ณะกรรมกำรบริหำร อำจมคีวำมขดัแย้งหรอื
มส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับรษิทั
หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 

 7. ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำม
กรอบนโยบำย และเป้ำหมำยที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะ
กรรมกำรบริษทัและก�ำกบัดูแลให้กำรด�ำเนนิงำนมคุีณภำพ
และประสิทธิภำพ

 8. พิจำรณำเร่ืองกำรจัดสรรงบประมำณประจ�ำปีตำม
ที่ฝ่ำยจัดกำร เสนอก่อนที่จะน�ำเสนอให้คณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำและอนุมัติ

 9. ศกึษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทนุโครงกำรใหม่ และ
มอี�ำนำจในกำรพจิำรณำและอนมุตัใิห้บรษิทัเข้ำลงทนุหรอื
ร่วมลงทุนกบับคุคล นติิบคุคล องค์กรทำงธรุกจิอืน่ใด หรอื
เข้ำร่วมประมลูงำนต่ำงๆ ตลอดจนเข้ำด�ำเนนิงำนโครงกำร
ต่ำง ๆ  ในรปูแบบทีค่ณะกรรรมกำรบรษิทัเหน็สมควร รวม
ถงึกำรท�ำนติิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งดังกล่ำวจนเสรจ็กำร
ตำมอ�ำนำจอนุมัติ (Corporate Index) และ/หรือ ตำมที่
คณะกรรมกำรบริษทัก�ำหนด และ/หรือ ตำมกฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตำมข้อบังคับของบริษัท

10. อนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินลงทุนท่ีส�ำคัญท่ีได้ก�ำหนดไว้ใน
งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีตำมอ�ำนำจอนมุตั ิ(Corporate 
Index) และ/หรือ ตำมท่ีจะได้รับมอบหมำยจำกคณะ
กรรมกำรบริษัท และ/หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้
เคยมีมติอนุมัติในหลักกำรไว้แล้ว
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 11. อนมุตักิำรเข้ำท�ำสญัญำ และ/หรอืธรุกรรมใดๆ ที่
เกีย่วกบักำรด�ำเนนิธรุกจิปกตขิองบรษิทั (เช่น กำรซือ้ขำย 
กำรให้หรือรับบริกำร กำรลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่น
เพื่อกำรท�ำธุรกรรมตำมปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในกำรด�ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของบริษัท) 
ภำยในวงเงนิตำมตำรำงอ�ำนำจอนมุตั ิ(Corporate Index) 
ทีผ่่ำนกำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื ตำม
ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด ในกรณีที่วงเงินเกินงบ
ประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท ต้องน�ำ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขออนุมัติในกำรประชุม
ครั้งถัดไป

 12. พิจำรณำและอนุมัติ กำรเข้ำท�ำธุรกรรมทำงกำร
เงินกับธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินส�ำหรับสนับสนุนกำร
ท�ำธรุกิจตำมปกต ิเช่น กำรเปิดบัญชธีนำคำร กำรปิดบญัชี
ธนำคำร กำรกู้ยมืเงิน กำรขอวงเงนิสนิเชือ่ กำรจ�ำน�ำ จ�ำนอง 
ค�้ำประกัน รวมถึงกำรซื้อขำยและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่
ดนิใดๆ ตำมวตัถปุระสงค์เพือ่ประโยชน์ในกำรด�ำเนนิกจิกำร
ของบริษัท รวมถึงกำรท�ำนิติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องดัง
กล่ำวจนเสร็จกำรตำมตำรำงอ�ำนำจอนุมัติ (Corporate 
Index) ที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/
หรือ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด และ/หรือ ตำม
กฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้อง และ/หรอื ตำมข้อบงัคบั
ของบริษัท ในกรณีที่วงเงินเกินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ
จำกคณะกรรมกำรบริษัท ต้องน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัทเพื่อขออนุมัติในกำรประชุมครั้งถัดไป และกรณีที่
ต้องใช้ทรพัย์สนิของบรษิทัเป็นหลกัประกนัต้องน�ำเสนอขอ
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัท

 13. พจิำรณำผลก�ำไรขำดทุนของบรษิทั และกำรเสนอ
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล หรือเงินปันผล ประจ�ำปี เพื่อ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

 14. พิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษำด้ำนต่ำงๆ 
หรอืทีป่รกึษำของคณะกรรมกำรบรหิำร หรอืทีป่รกึษำของ
คณะอนุกรรมกำรหรือคณะท�ำงำนที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนิน
งำนของบรษิทัได้ตำมควำมเหมำะสมและมอี�ำนำจก�ำหนด
ค่ำตอบแทน ค่ำเบีย้เลีย้ง สวสัดกิำร สิง่อ�ำนวยควำมสะดวก
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ของประธำนที่ปรึกษำหรือที่ปรึกษำ 
หรือคณะที่ปรึกษำดังกล่ำวได้ โดยอยู่ภำยใต้กรอบงบ
ประมำณที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทใน 
แต่ละปี

 15. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ
แก้ไขขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะ
กรรมกำรบริหำรให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์

 16. ด�ำเนินกำรอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะ
กรรมกำรบริษัทหรือตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัท
ก�ำหนด

 17. มอบอ�ำนำจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลำยคน
ปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบริหำร
ทัง้นี ้กำรมอบอ�ำนำจ หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะ
กรรมกำรบริหำรนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจ
หรือมอบอ�ำนำจช่วงท่ีท�ำให้คณะกรรมกำรบริหำร หรือผูร้บั
มอบอ�ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนมุติัรำยกำร
ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมท่ีนิยำมไว้ใน
ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัหลักทรัพย์และตลำดหลักทรพัย์ 
หรือประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุ) อำจมส่ีวนได้
เสีย หรืออำจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออำจมี
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษิทั ยกเว้นเป็นกำร
อนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติไว้
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ทัง้นี ้กรรมกำรบรหิำรของบรษิทั อำจได้รบักำรแต่งตัง้ หรอื
ถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมกำร หรือที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัท

 กำรก�ำกับดูแลกิจกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อย 

 บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทั
และบรษัิทย่อยกับบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใน
อนำคต โดยก�ำหนดกำรปฏบิตัใินกำรท�ำรำยกำรให้เป็นไป
ตำมลกัษณะกำรด�ำเนนิกำรค้ำปกตซิึง่เกดิกบับคุคลภำยนอก
และกระท�ำอย่ำงยุติธรรมตำมรำคำตลำด ในกรณีที่ไม่
สำมำรถเปรยีบเทียบรำคำกบับุคคลภำยนอกได้ ทัง้ 2 ฝ่ำย
จะร่วมกันพิจำรณำเพื่อก�ำหนดอัตรำค่ำสินค้ำและบริกำร
ที่เหมำะสมต่อไป โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้
ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ�ำเป็นในกำรเข้ำท�ำรำยกำรและ
ควำมเหมำะสมทำงด้ำนรำคำ

 ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรท�ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน โดยมีเงื่อนไขตำมรำคำตลำด และส�ำหรับ
รำยกำรระหว่ำงกนัอืน่ๆ โดยฝ่ำยบรหิำรได้รำยงำนรำยกำร
ที่เกิดขึ้น ถึงควำมเหมำะสมและมูลค่ำของกำรท�ำรำยกำร 
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบให้รับทรำบแล้ว ทั้งนี้ไม่มี
รำยกำรระหว่ำงกันที่เป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน (สำมำรถ
ดูเพิ่มเติมในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน)

 กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

 กำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

 บรษิทัก�ำหนดนโยบำยกำรป้องกนัไม่ให้กรรมกำรและ
ผู้บริหำรใช้ต�ำแหน่งหน้ำที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองในทำง
ที่มิชอบ ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผู้ถือหุ้นรำยอื่น หรือก่อให้

เกิดควำมเสียหำยต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับมำตรำ 241 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้

 1. ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท 
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภำยในไปเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคล
ภำยนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง

 2. ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน หรือ ข้อมูลที่
เกีย่วข้องอืน่ ระมดัระวงัเกีย่วกบักำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์ของ
บริษัทในช่วงเวลำก่อนประกำศงบกำรเงิน และหำกมีกำร
ซ้ือขำยในช่วงระยะเวลำดังกล่ำวต้องแจ้งต่อคณะกรรมกำร
บริษัททันที

 กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย 

 คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมกำร
ของบริษทั บริษทัย่อย และผู้บริหำร เปิดเผยข้อมลูส่วนได้
เสยีของตนและบคุคลทีม่คีวำมเกีย่วข้อง ตำมมำตรำ 89/14 
แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์
พ.ศ. 2551 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำด
ทุนท่ี ทจ. 2/2552 โดยก�ำหนดให้คณะกรรมกำรและ 
ผู้บริหำรรำยงำนส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีควำม
เกี่ยวข้อง ซ่ึงบริษัทได้ประกำศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
11 กรกฎำคม 2552 ดังนี้

 1. ก�ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้รหิำร จดัท�ำรำยงำนกำร
มส่ีวนได้เสยีของตนเองและบคุคลทีม่คีวำมเกีย่วข้องอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครัง้ จดัส่งให้เลขำนกุำรบรษิทั เพือ่เกบ็รวบรวม
ข้อมลู โดยเลขำนกุำรบริษทัจะสรุปรำยงำนส่วนได้เสยีของ
กรรมกำรและผู้บริหำร เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทรับ
ทรำบปีละครัง้ ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัรอบสิน้ปี 
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 2. ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย  
ให้กรรมกำรและผู้บริหำร ส่งรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของ
ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เลขำนุกำรบริษัท เพื่อ
รำยงำนคณะกรรมกำรบริษัทภำยใน 7 วันนับจำกที่มีกำร
เปลี่ยนแปลง

 ในปี 2562 รำยงำนส่วนได้เสียของกรรมกำรบริษัทฯ 
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกเดิมที่ให้ไว้กับเลขำนุกำรบริษัท 

 กำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ 

 บริษัทได้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมกำรและคณะ 
ผู ้บริหำรทรำบ ถึงภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือ 
ครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตำมมำตรำ 59 

แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 โดยต้องจัดส่งรำยงำนต่อ ก.ล.ต. ทุกครั้งที่มี
กำรซื้อ ขำย โอน หรือรับหลักทรัพย์ภำยใน 3 วันท�ำกำร
นับแต่วันที่มีกำรซื้อ ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น 
และเลขำนุกำรบริษทัจะสรุปรำยงำนกำรถือครองหลักทรพัย์ 
เสนอคณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบปีละครัง้ ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทรอบสิ้นปี

 ในปี 2562 บริษัทได้ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรและ 
ผู้บริหำร รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุม 
คณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2563

ทั้งนี้ ได้เปรียบเทียบ รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์  
ทีมีกำรเปลี่ยนแปลง ระหว่ำงวันที่ 21 ตุลำคม 2562 และ
วันที่ 14 กรกฏำคม 2563 ดังนี้

(ลำออกจำกกรรมกำรวันที่ 1 มิถุนำยน 2563)

 ชื่อ – นามสกุล
 จ�านวนหุ้น ตามรายงานปิดสมุดทะเบียน สัดส่วนการถือครองหุ้น NMG

  ณ วันที่ 14 กรกฏาคม 2563  14 กรกฏาคม 2563 21 ตุลาคม 2562 จ�านวนหุ้นเพิ่ม(ลด)

1. นำยมำรุต อรรถไกวัลวที - - - -

2. นำยฉำย บุนนำค - - - -

3. นำยสนธิญำณ ชื่นฤทัยในธรรม 15,000,000 15,000,000 - 0.36

4. นำยอภิวุฒิ ทองค�ำ 1,000 1,000 - -

5. นำยชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ - - - -

6. นำยธนะชัย สันติชัยกูล - - - -

7. นำยสมชำย มีเสน - - - -

8. นำงวรำงคณำ กลัยำณประดษิฐ 2,760 2,760 - -

9. นำงสำลินี วังตำล - - - -

10 Ka Ming Jacky Lam - - - -

หมำยเหตุ : 1. หุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว ณ วันที่ 14 กรกฏำคม 2563 ของ NMG เท่ำกับ 4,067,907,362 หุ้น 
 2. จ�ำนวนหุ้นกรรมกำรที่แสดง รวมคู่สมรส (ถ้ำมี)



ANNUAL REPORT 89

 ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี

 (1) ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (audit fee)

 บรษัิท บรษัิทย่อยและบรษิทัร่วม จ่ำยค่ำตอบแทนกำร
สอบบญัช ีให้แก่ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจ�ำกดั 
ในรอบปี 2562 จ�ำนวนเงินรวม 4,480,000 บำท 

 (2) ค่ำบริกำรอื่น(non-audit fee) 

 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีกำรรับบริกำรอื่นจำก
ส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจกำร
ทีเ่กีย่วข้องกบัผูส้อบบัญชแีละส�ำนกังำนสอบบัญชทีีผู่ส้อบ
บัญชีสังกัด* ในรอบปีบัญชีที่ผำ่นมำ 

หมำยเหตุ : *บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
และส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้รวมถึง

 1. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปกำระ
ของผู้สอบบัญชี

 2. กจิกำรทีม่อี�ำนำจควบคมุส�ำนกังำนสอบบญัช ีกจิกำร
ที่ถูกควบคุมโดยส�ำนักงำนสอบบัญชีและกิจกำรที่อยู่ภำย
ใต้กำรควบคมุเดยีวกนักบัส�ำนกังำนสอบบญัช ีไม่ว่ำจะเป็น
โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

 3. กจิกำรทีอ่ยูภ่ำยใต้อทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส�ำคญัของ
ส�ำนักงำนสอบบัญชี

 4. หุ้นส่วนหรือเทียบเท่ำของส�ำนักงำนสอบบัญชี

 5. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปกำระ
ของบุคคลตำม (4)

 6. กิจกำรที่ผู้สอบบัญชี บุคคลตำม (1) (4) หรือ (5) มี
อ�ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญ ไม่ว่ำ
จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
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 กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องอื่นๆ

 กำรเข้ำร่วมประชุม ในปี 2562 มีกำรประชุม ดังนี้

 - นำยสนธญิำณ ชืน่ฤทยัในธรรม รองประธำนกรรมกำร
บรษิทั คนที ่2 ได้ลำออกจำกกรรมกำรบรษิทั รองประธำน
กรรมกำรบรษิทั คนที ่2 และกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน มีผลวันที่ 1 มิถุนำยน 2563

 ทั้งนี้ บริษัทได้บันทึกรำยงำนกำรประชุมและ จัดเก็บ
รำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำร
บริษัทพร้อมให้กรรมกำรและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

1 นำยมำรุต อรรถไกวัลวที 11/12 N/A N/A 1/1 1/1
 (แต่งตั้งมีผลวันที่ 28 กันยำยน 2560)

2 นำยฉำย บุนนำค 11/12 N/A N/A 1/1 1/1
 (แต่งตั้งมีผลวันที่ 11 มกรำคม 2562) 

3 นำยสนธิญำณ ชื่นฤทัยในธรรม 11/12 N/A 2/2 1/1 1/1
 (แต่งตั้งมีผลวันที่ 17 มกรำคม 2561)
 (ลำออกมีผลวันที่ 1 มิถุนำยน 2563)

4 นำยอภิวุฒิ ทองค�ำ 11/12 5/5 N/A 1/1 1/1
 (แต่งตั้งมีผลวันที่ 3 มกรำคม 2561)

5 นำยชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ 12/12 5/5 N/A 1/1 1/1
 (แต่งตั้งมีผลวันที่ 28 กันยำยน 2560) 

6 นำยธนะชัย สันติชัยกูล 10/12 5/5 2/2 1/1 1/1
 (แต่งตั้งมีผลวันที่ 31 ตุลำคม 2561) 

7 นำยสมชำย มีเสน 11/12 N/A N/A 1/1 1/1
 (แต่งตั้งมีผลวันที่ 3 มกรำคม 2561) 

8 นำงวรำงคณำ กัลยำณประดิษฐ 12/12 N/A N/A 1/1 1/1
 (แต่งตั้งมีผลวันที่ 17 มกรำคม 2561) 

9 นำงสำลินี วังตำล 10/12 N/A N/A 1/1 1/1
 (แต่งตั้งมีผลวันที่ 10 เมษำยน 2561) 

10 Mr. Ka Ming Jacky Lam 7/12 N/A 2/2 1/1 1/1
 (แต่งตั้งมีผลวันที่ 31 ตุลำคม 2561)

หมำยเหตุ : - กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2562 มีทั้งหมด 12 ครั้ง คณะกรรมกำรตรวจสอบมีทั้งหมด 5 ครั้ง 
และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 2 ครั้ง

ลำาดับ กรรมการ
จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งนับจากวันที่ดำารงตำาแหน่ง

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาฯ สามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อระบบกำร
ควบคุมภำยในอย่ำงต่อเน่ือง จึงจัดให้มีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรเงิน กำรปฏิบัติงำน กำร
ด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฏหมำย ข้อบังคับ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีกลไกในกำรตรวจสอบและถ่วงดุลที่
มปีระสทิธภิำพอย่ำงเพยีงพอ ในกำรปกป้องรกัษำและดูแล
ทรัพย์สินของบริษัท โดยมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในท�ำ
หน้ำทีต่รวจสอบกำรปฏิบัตงิำนของทุกหน่วยงำนให้เป็นไป
อย่ำงถกูต้อง รดักมุ และเป็นไปตำมท่ีระเบียบก�ำหนด รวม
ท้ังมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเพือ่ดแูลและก�ำกบัระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษัท ให้ปฏิบัติตำมนโยบำยและแผน
งำนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ
สอดคล้องตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์และคณะ
กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

 ในปี 2562 คณะกรรมกำรบริษัทได้รับทรำบรำยงำน
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เกีย่วกบักำรสอบทำนงบกำร
เงนิและรำยงำนทำงกำรเงนิ รวมทัง้ผลกำรปฏบิติังำนของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทเห็น
ว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ โดยรวมมีกำร
ปรบัปรงุแก้ไขข้อบกพร่อง และจดุอ่อน ทีผ่่ำนมำได้ในระดับ
ที่น่ำพอใจ สำมำรถให้ควำมมั่นใจอย่ำงมีเหตุผลต่อควำม
เชื่อได้ของงบกำรเงิน มีกำรดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้
บริหำรและพนักงำนน�ำไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงกำรท�ำ
ธุรกรรมกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยว
โยงกนั กำรปฏบิตังิำนเป็นไปตำมขัน้ตอนทีก่�ำหนด มรีะบบ
กำรควบคุมภำยในท่ีรัดกุมเพียงพอและเหมำะสมในดำ้น
ต่ำงๆ 5 องค์ประกอบ คือ กำรควบคุมภำยในองค์กร กำร
ประเมินควำมเสี่ยง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ระบบ
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล และระบบกำรติดตำม

 หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

 บริษัทฯ ได้แต่งต้ังบริษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ 
จ�ำกัด ให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็ว่ำมคีณุสมบตัเิหมำะสมที่
จะปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว เนื่องจำกเป็นผู้มีควำมอิสระ มี
ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนด้ำนกำรตรวจสอบ 
โดยกำรเข้ำตรวจสอบของบรษิทัตรวจสอบภำยในธรรมนติิ
จะประสำนงำนกบัคณุกำญจนำ ฤทธริงค์ขจร ผูช่้วยผู้อ�ำนวย
กำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ซึง่เป็นฝ่ำยตรวจสอบภำยในของ
บริษัท เพื่อนัดหมำยวันเวลำเข้ำตรวจและขอข้อมูลที่ต้อง
ใช้ในกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึตดิตำม
ให้มกีำรตอบกลบัในประเดน็ทีม่ข้ีอสงัเกตและข้อเสนอแนะ
จำกกำรตรวจสอบ ทัง้นีก้รณทีีม่กีำรแต่งต้ัง ถอดถอน และ
โยกย้ำยผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ต้อง
ได้รับกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2562

 นับจำกก้ำวแรกของเนชั่นกรุ๊ป ที่เริ่มต้นในปี 2514 ด้วยหนังสือพิมพ์ภำษำอังกฤษ เพียงฉบับเดียวคือ The Nation 
มำจนถึงปัจจุบันที่บริษัทเป็นธุรกิจสื่อที่ครบวงจร (Multimedia) ขยำยสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ตอบรับพฤติกรรมกำร
บริโภคข่ำวสำรของผู้คนในยุคดิจิทัล และต่อยอดธุรกิจสู่กำรจัดอีเวนท์ที่สรำ้งสรรค์กิจกรรมและองค์ควำมรู้ใหม่ๆ สู่สังคม

 ในกำรปรับตัวเพื่อตอบรับพฤติกรรรมกำรเปิดรับข่ำวสำรของผู้บริโภค เนชั่นกรุ๊ปยังคงยึดมั่นในกำรท�ำหน้ำที่สื่อสำร
มวลชนอย่ำงมจีรยิธรรมและยดึมัน่ในวชิำชพีสือ่สำรมวลชน จนเป็นทีย่อมรบั เชือ่ถอื ของประชำชนทัว่ไป และรกัษำไว้ซึง่
ปณิธำนที่จะเป็นสื่อในกำรน�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร ให้ควำมรู้ เพิ่มทักษะที่เป็นสำระประโยชน์ และมีผลกระทบต่อชีวิต
ประจ�ำวันสู่ประชำชน  ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ  ส่งเสริมผู้ท�ำควำมดี แข่งขันประกวดควำมสำมำรถ เพื่อให้ประชำชน
มีควำมรู้เท่ำ และรู้ทัน ต่อผู้คนและสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น 

 ปี 2562 เป็นปีที่แวดวงสื่อต่ำงๆ รวมทั้งเนชั่นกรุ๊ป เผชิญผลกระทบของปรำกฏกำรณ์ Digital Disruption อย่ำงเห็น
ผลชัดเจนมำกกว่ำปีก่อนหน้ำนี้ แต่กระนั้นสื่อในเครือเนชั่นกรุ๊ป ก็ยังรักษำควำมมุ่งมั่นในกำรท�ำหน้ำที่ “สื่อ” และเป็น 
“สื่อกลำง” เชื่อมคนไทยเขำ้กับสังคมโลกในห้วงเวลำที่เกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน 

 2) มูลนิธิเนช่ัน จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือด้ำนทุนกำร
ศึกษำแก่นักเรียน และนักศึกษำทั่วไป และสนับสนุนทุน
เพื่อกำรศึกษำวิจัย ควำมรู้ดำ้นวิชำชีพและสื่อสำรมวลชน 
ตลอดจนกำรบริจำคให้องค์กรสำธำรณสุข รวมทัง้ท�ำกจิกรรม
ทำงสงัคมทัง้หลำย เช่น กำรช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัจำกอัคคี
ภัย อุทกภัย วำตภัย และแผ่นดินไหว รวมถึงภัยธรรมชำติ 
อื่นๆ

 1) กจิกรรมเพือ่กำรศกึษำ เช่น โครงกำรทบทวนควำม
รู้สู่มหำวิทยำลัย ที่ Nation TV22 ร่วมกับเครือสหพัฒน์ 
จัดทบทวนบทเรียนกับนักเรียนท่ีเตรียมตัวสอบเข้ำ
มหำวทิยำลยัซึง่มโีรงเรยีนท่ัวประเทศไทยเข้ำร่วมโครงกำร
ประมำณ 1,000 แห่ง รวม 77 จงัหวดั โดยจดัต่อเนือ่งเป็น
ปีที่ 21
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 3) สร้ำงบ้ำนใหม่ 8 หลัง ช่วยผู้ประสบภัยจำก 
พำยุโซนร้อน "ปำบึก"

 ต้นปี 2562 วันที่ 4 มกรำคม 2562 พำยุโซนร้อน  
"ปำบึก" ซึ่งมีควำมรุนแรงมำกที่สุดในรอบ 50 ปี ได้พัดขึ้น
ฝั่งที่อ�ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช และตำมมำ
ด้วยอีกหลำยจังหวัดในเขตภำคใต้ สร้ำงควำมเสียหำยต่อ
ชีวติและทรพัย์สนิของประชำชน โดยเฉพำะอ�ำเภอปำกพนงั
เป็นจุดที่ได้รับควำมเสียหำยรุนแรงมำก สื่อในเครือ 
เนชัน่กรุป๊รำยงำนข่ำวสถำนกำรณ์พำยปุำบกึอย่ำงใกล้ชดิ 
และท�ำหน้ำทีเ่ป็นสือ่กลำงเชือ่มโยงน�ำ้ใจคนไทยท่ัวประเทศ
เข้ำด้วยกัน โดยสถำนีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ช่อง 22 ได้เปิด
บัญชีรับบริจำคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพำยุปำบึก ผ่ำน
ทำง "มูลนิธิเนช่ัน" เพื่อส่งมอบก�ำลังใจและร่วมกันฟื้นฟู
สถำนกำรณ์ให้ผู ้ประสบภัย ระดมเงินบริจำคได้ทั้งสิ้น 
824,059.26 บำท หลังพำยุสงบ

 วนัที ่15 มกรำคม 2562 เนชัน่กรุป๊ ร่วมกบัอบต.คลอง
น้อย มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช สมำคม
นครศรีธรรมรำช สภำพลเมืองจังหวัดนครศรีธรรมรำช  
ศูนย์พัฒนำกำรเมืองภำคพลเมืองสถำบันพระปกเกล้ำฯ 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ลงพื้นท่ีหมู่ 13 บ้ำนแสงวิมำน 
ต�ำบลคลองน้อย อ�ำเภอปำกพนงั จงัหวดันครศรีธรรมรำช 

เพื่อส�ำรวจบ้ำนเรือนประชำชนที่เสียหำยจำกพำยุปำบึก 
เพื่อสนับสนุนงบประมำณสร้ำงบ้ำนหลังใหม่ 

 วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2562 เงินทั้งหมดได้ถูกน�ำไปใช้
ช่วยเหลือสร้ำงบ้ำนจ�ำนวน 8 หลัง ให้กับผู้ประสบภัยใน
พ้ืนที่บ้ำนแสงวิมำน หมู่ที่ 13 ต�ำบลคลองน้อย อ�ำเภอ
ปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

 วันที่ 11 มีนำคม 2562 มูลนิธิเนชั่น พร้อมด้วยภำคี
เครือข่ำยจิตอำสำ อำทิ องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลคลอง
น้อย มณฑลทหำรบกที่ 41 สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน 
เครอืข่ำยองค์กรชมุชน และจติอำสำในพืน้ที ่และจำกอ�ำเภอ
ต่ำง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมกันส่งมอบบ้ำนให้กับ
ประชำชนผู้ประสบภัยพำยุโซนร้อน "ปำบึก ในพื้นที่บ้ำน
แสงวมิำน หมู ่13 ต�ำบลคลองน้อย อ�ำเภอปำกพนงั จงัหวดั
นครศรีธรรมรำช จ�ำนวน 8 หลัง

 

 

 

 4) จดักิจกรรม “ป่ัน Slow Life Amazing Thailand 
Go Local เมืองรองต้องลอง” ตลอดปี จ�ำนวน 5 สนำม 
โดยเนชั่นทีวี ช่อง 22 ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก, 
ระนอง, นครพนม, ปรำจีนบุรี และสุพรรณบุรี โดยเครือ
เนชัน่กรุป๊ ร่วมกบั กำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) 
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และ บรษิทั มติซบูชิ ิอีเลค็ทรคิ กนัยงวฒันำ จ�ำกดั ส่งเสรมิ
ให้ผูร่้วมกจิกรรมได้สมัผสัควำมงำมของธรรมชำตแิละกระตุ้น
เศรษฐกิจในจังหวัดเมืองรอง ท่ีมิใช่กลุ่มจังหวัดท่องเที่ยว
ชือ่ดงั ป่ันจักรยำนระยะทำงประมำณ 30 กโิลเมตร เข้ำไป
สัมผัสชมุชนน่ำอยูท่ีม่วีถิชีวีติมเีอกลกัษณ์ของแต่ละท้องถิน่ 
และร่วมกันท�ำกิจกรรม CSR สร้ำงสรรค์ประโยชน์อย่ำง
ยั่งยืนให้กับชุมชนตำ่งๆ อำทิ 

 - มอบคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง ให้กับ “โครงกำรห้อง
สมดุดจิทิลัและศนูย์กำรเรยีนรู"้ โรงเรยีนบ้ำนท่ำฉำง จงัหวดั
ระนอง เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละใช้เวลำว่ำงให้เกดิประโยชน์

 - มอบเครื่องมือและอุปกรณ์กำรแพทย์ ให้กับ โรง
พยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบลเนนิหอม จงัหวดัปรำจีนบรีุ

 - ปรบัปรุงพ้ืนบริเวณศนูย์กำรเรยีนรู ้วสิำหกจิวนเกษตร
บ้ำนดงเยน็ จงัหวดัสพุรรณบุร ีให้เป็นพืน้คอนกรตีทัง้หมด 
กว่ำ 190 ตำรำงเมตร จำกเดิมเป็นพื้นดิน พร้อมติดตั้ง
พัดลมมิตซูบิชิ อีเล็คทริค เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้นัก
ท่องเที่ยวที่เข้ำมำศึกษำดูงำน และสนับสนุนกำรปลูกพืช
เกษตรอินทรีย์ อำทิ คะน้ำแมกซิกัน, วอเตอร์เครส, จิงจู
ฉ่ำย จ�ำนวน 3 แปลง ปลูกต้นทองอุไร รอบศูนย์กำรเรียน
รู้ฯ 30 ต้น

 

 

 5) จัดกิจกรรม เนชั่นทีวี “ยิ่งวิ่ง.. ยิ่งให้ Run for 
the Animals 2019 (ปี 2) วิ่งเพื่อพะยูน” (วันที่ 1 
กันยำยน 2562) วิ่งได้เต็มที่ 90 นำที ไม่จ�ำกัดระยะทำง 
เส้นทำงรอบลำนพระศรศีำกยะทศพลญำณ สวนพทุธมณฑล 
โดยทุกๆ 2.5 กิโลเมตรที่ผู้ร่วมสมัครวิ่ง เนชั่นฯ จะสมทบ
ทุนบริจำคเพิ่ม 22 บำท ให้กับ“ศูนย์วิจัยและพัฒนำ
ทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั” เพือ่พะยนู 
เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี 
เพื่อกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และขยำยพันธุ์สัตว์ทะเลที่หำยำก
ให้อยู่คู่ท้องทะเลไทยต่อไป

 

 

 6) Nation TV Run 4 Dams Half Marathon 
Series กำรวิง่ถอืเป็นเป็นอกีหนึง่กจิกรรมทีเ่ป็นทีน่ยิม เพือ่
สุขภำพ และกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชำติ เนชั่นทีวี 
ได้จัดงำนเพื่อเชิญชวนนักวิ่งสัมผัสธรรมชำติ กับเขื่อน ปำ่
สกัชลสทิธิ ์จงัหวดัลพบรุ-ีสระบรุ ีในวนัที ่2 มถินุำยน 2562 
รำยได้ส่วนหนึ่งของโครงกำรน�ำไปบริจำคเพ่ือซ้ือครุภัณฑ์
ทำงกำรแพทย์ให้กับ โรงพยำบำลวังม่วงสัทธรรม 

 เขื่อนท่ีสอง สัมผัสกับกำรวิ่งบนเข่ือนคอนกรีตบดอัด
ยำวทีส่ดุในโลก “เขือ่นขนุด่ำนปรำกำรชล” จังหวดันครนำยก 
วันที่ 15 กันยำยน 2562 รำยได้ส่วนหนึ่งมอบให้ศูนย์ส่ง
เสริมอำชีพคนตำบอดและพิกำรซ�้ำซ้อน “บ้ำนร่ืนสุข” 
จังหวัดนครนำยก 
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 7) กิจกรรมแข ่งขันกอล ์ฟกำรกุศล "Nat ion  
anniversary golf charity 2019" (วันที่  22  
ตุลำคม 2562) ในโอกำสก้ำวสู่ปีที่ 20 เนชั่นทีวีช่อง 22 
ณ ธนำ ซิตี้ กอล์ฟ คันทรี คลับ น�ำรำยได้ส่วนหนึ่งมอบ
ให้กบัวดัพระบำทน�ำ้พ ุเพือ่ช่วยเหลอืผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ HIV 

 8) โครงกำรสร้ำงตึกสงฆ์อำพำธ "ศรีธรรมรำชำ" 
ณ โรงพยำบำลศนูย์กำรแพทย์ มหำวทิยำลยัวลยัลักษณ์ 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช จำกข้อจ�ำกัดในกำรรักษำ 
พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งในพื้นที่ภำคใต้ มีวัด 2,563 วัด ประกอบ
ด้วยพระสงฆ์และสำมเณร จ�ำนวน 19,763 รูป แต่ไม่มีโรง
พยำบำลสงฆ์รองรับ มีเพียงตึกสงฆ์อำพำธ 2 แห่ง คือ 
ที่โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช จ�ำนวน 24 เตียง 
และที่โรงพยำบำลพัทลุง จ�ำนวน 8 เตียง รวมทั้งหมด 32 
เตียง เครือเนชั่นกรุ๊ป จึงร่วมกับ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
และมูลนิธิศรีธรรมรำชำ ท�ำโครงกำรสร้ำงตึกสงฆ์อำพำธ 
"ศรีธรรมรำชำ" เพื่อพระสงฆ์ที่อำพำธจำกทุกพื้นท่ีได้มำ
รักษำและพกัฟ้ืน จ�ำนวนกว่ำ 90 เตยีง โดยจะใช้งบประมำณ
รวม 400 ล้ำนบำท ใช้เวลำก่อสร้ำง 4 ปี (เปิดใช้งำนได้
ประมำณเดือนกรกฎำคม 2567) ในวันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 
2563 โครงกำรฯ ได้ประกอบพธิวีำงศลิำฤกษ์สร้ำงตกึสงฆ์

อำพำธ "ศรีธรรมรำชำ" และทอดผ้ำป่ำมหำกศุลเพือ่ระดม
ทุน อีกทั้งเครือเนชั่นกรุ๊ป และ บริษัท พี.เอส.เอ จ�ำกัด  
ยังได้จัดชกมวยมหำกุศล 5 ยก ในชื่อ “ศรีธรรมรำชำ 
+เกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์มหำกุศล” ณ เวทีมวยชั่วครำว
สนำมฟุตบอลมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ต�ำบลไทยบุรี  
อ�ำเภอท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช ระดมที่สุดแห่ง
มวยแม่เหล็กในวงกำรมวยจำกทั่วประเทศ จัดคู่ชก 11 คู่ 
ถ่ำยทอดสดให้รับชม 5 คู่ ผ่ำนทำงเนชั่นทีวี 22 พร้อม 
เชิญชวนคนไทยร่วมบริจำคเงินร่วมสร้ำง ตึกสงฆ์อำพำธ  
“ศรีธรรมรำชำ” 
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 9) จัดกิจกรรมวิ่งมินิมำรำธอน “SET RUN 
BANGKOK 2020” (วนัที ่16 กมุภำพนัธ์ 2563) ระยะทำง 
11.7 กิโลเมตร และ 5.6 กิโลเมตร เส้นทำงวิ่งจำก 
หน้ำอำคำรกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(พระรำม 9) วิ่งออกประตู 5 เข้ำถนนเทียมร่วมมิตร 
สุดทำงเลี้ยวซ้ำยเข ้ำถนนวัฒนธรรมถึงแยกผังเมือง 
กลับเข้ำสู่จุด Start-Finish กิจกรรมนี้เครือเนชั่นกรุ๊ป 
ร่วมกับ มูลนิธิรำมำธิบดีฯ และหน่วยงำนท้ังภำครัฐและ
เอกชน จัดขึ้นภำยใต้แนวคิด “วิ่งเพื่อให้” เพื่อน�ำรำยได้
ส่วนหนึ่งมอบให้ “มูลนิธิรำมำธิบดีฯ” ใช้ในกำรสนับสนุน
กำรพัฒนำทำงด้ำนกำรแพทย์ และช่วยเหลือประชำชน 
ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกำสในกำรรักษำให้ม ี
คณุภำพชวีติทีด่ขีึน้ โดยปีนี ้“SET RUN BANGKOK 2020” 
ได้มอบเงิน 200,000 บำท ให้แก่มูลนิธิรำมำธิบดีฯ

 

 10) จัดกิจกรรมคมชัดลึก วิ่งลอยฟำ้ มินิมำรำธอน 
2019 : สะพำนภูมิพล 2 จัดขึ้นในโอกำสครบรอบ ปีที่ 
18 ของหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก สร้ำงควำมสำมัคคี 
ของเครือข่ำยชุมชนบำงนำ ประชำชนเยำวชนที่เข้ำร่วม 
เพ่ือเสริมสร้ำงสุขภำพโดยใช้เวลำให้เป็นประโยชน์ในรูป
ของกำรร่วมกิจกรรมวิ่ง มินิมำรำธอน เพื่อบริจำคเงินรำย
ได้ส่วนหนึง่ของกจิกรรม ให้มลูนธิเิดก็โสสะแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์  เป็นประจ�ำทุกปี ปีละ 200,000 
บำท

 

 11) งำนประกำศผลรำงวัล คม ชัด ลึก อวอร์ด ครั้ง
ที่ 16 จัดโดย หนังสือพิมพ์คมชัด ลึก ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 16 
เพื่อยกย่องเป็นก�ำลังใจให้บุคคล ในวงกำรบันเทิงไทย ทั้ง
เบื้องหน้ำและเบื้องหลังที่สร้ำงสรรค์ผลงำนที่มีคุณภำพ
อย่ำงตัง้ใจมำตลอดทัง้ปี โดยผลงำนทัง้หมดจะผ่ำนกำรลง
มติจำกคณะกรรมกำรนักวิชำกำรผู้เชี่ยวชำญและผู้ที่คร�่ำ
หวอดในแวดวง เพือ่มอบรำงวลัคณุภำพส�ำหรบัคนบนัเทงิ 
บุคคลในวงกำรบันเทิงไทย ใน 4 สำขำ คือ เพลงไทย
สำกล ภำพยนตร์ไทย ละครโทรทศัน์ และ Popular Vote 
รวม 25 รำงวลั โดยในครัง้ที ่16 โครงกำรได้เพิม่เตมิรำงวลั
พเิศษ สำขำอนรุกัษ์วฒันธรรมไทย ได้รบัเกยีรตจิำก รฐัมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธำนในพิธีและเป็นผู้
มอบรำงวัลอย่ำงยิ่งใหญ่
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รางวัลเกียรติยศ ปี 2562

 ความมุ่งมั่นของเครือเนชั่นกรุ๊ปในการเป็น “สื่อคุณภาพ” สร้างสรรค์งานข่าวเพื่อสังคมไทย ทำาให้สื่อ 

ในเครือเนชั่นกรุ๊ปได้รับรางวัลต่างๆ มาโดยตลอด ในพ.ศ.2562 สื่อในเครือฯ ได้รับรางวัล อาทิ 

 • เนชัน่ทีว ีช่อง 22 ได้รบั รำงวลัองค์กรสือ่มวลชนดีเด่น ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ ประจ�ำปี 2562 
จำกมูลนิธิต่อต้ำนกำรทุจริต จำกกำรน�ำเสนอข่ำวในประเด็นที่ให้ประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพำะด้ำน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต พร้อมทั้งช่วยป้องกันกำรทุจริตอยำ่งต่อเนื่อง

รางวัลองค์กรสื่อมวลชนดีเด่น ด้านการต่อต้านการทุจริต
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 • หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ “Green Pulse” ได้รับรำงวัล “คนดี ประเทศไทย” ประจ�ำปี 
2562 จำกมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) ในสำขำสื่อสำรมวลชนส่งเสริมดำ้นสิ่งแวดล้อมดีเด่น ที่ช่วยท�ำให้คน
ได้ตระหนักถึงปัญหำสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น

คนดี ประเทศไทย
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 • หนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธรุกจิ ได้รบัรำงวลัชนะเลิศบทควำมข่ำวเชงิวเิครำะห์ รำงวลั 'ป๋วย อึง๊ภำกรณ์' 
ประจ�ำปี 2562 จัดโดย สมำคมนักข่ำวเศรษฐกิจ จำกบทควำมเรื่อง “ถึงเวลำปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจ
ไทย สร้ำงโอกำสใหม่ในกำรพฒันำประเทศ” โดย นำยนครนิทร์ ศรเีลศิ นกัข่ำวของหนงัสอืพมิพ์กรงุเทพ
ธุรกิจ 

รางวัลชนะเลิศบทความข่าวเชิงวิเคราะห์
รางวัล ‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

503 42% 627 42% 714 40%

696 58% 608 41% 735 41%

- - 115 8% 143 8%

- - 24 2% 58 3%

- - 71 5% 119 6%

- - 33 2% 40 2%

โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร

 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย มีโครงสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรแยก 
ตำมประเภทผลิตภัณฑ์ และบริกำร ดังต่อไปนี้ (หน่วย : ล้ำนบำท)

ผลิตภัณฑ์/บริการ ด�าเนินการโดย
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน %

• ผลติและจ�ำหน่ำยหนงัสอืพมิพ์ 
สิ่งพิมพ์ สื่อรูปแบบใหม่ และ
ให้บริกำรโฆษณำ/ข้อมลูข่ำวสำร

• บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 
• บจก.คมชัดลึก มีเดียก

• บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย

ผลติและจ�ำหน่ำยหนังสอืพิมพ์
ฉบบัภำษำองักฤษ สือ่รปูแบบ
ใหม่ และให้บริกำรโฆษณำ/
ข้อมูลข่ำวสำร

บจก.สเวน คอร์ปอเรชัน่ข (เดมิ
ชือ่ บจก.เนชัน่ นวิส์ เนต็เวร์ิค)

ผลติรำยกำรโทรทศัน์ รำยกำร
วทิย ุและให้บรกิำรโฆษณำผ่ำน
สื่อโทรทัศน์ วิทยุและสื่อรูป
แบบใหม่ 

บจก.เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ 
(เดิมชื่อ บจก.สปริง 26)
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ ง 
คอร์ปอเรชั่น
บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น

บริกำรขนส่งงำนต่ำงๆ บจก.เอ็นเอ็มแอล (สิ้นสุด 
กำรเป็น บ.ย่อย เมื่อวันที่ 19 
ก.ย.61)

บจก.เนชั่น ยู (สิ้นสุดกำรเป็น
บ.ย่อย เมื่อวันที่ 25 ก.ค.61)
มหำวิทยำลัยเนชั่น (สิ้นสุดกำร
เป็น บ.ย่อย เมือ่วนัที ่25 ก.ค.61)

มหำวิทยำลัยเอกชน และให้
บริกำรด้ำนกำรศึกษำ

บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท์ (สิ้นสุดกำรเป็น
บ.ร่วม เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 62 )

น�ำเข้ำ ผลติและจ�ำหน่ำยสือ่สิง่
พิมพ์ของในประเทศและต่ำง
ประเทศ ผลติรำยกำรโทรทศัน์ 
และให้บริกำรโฆษณำผ่ำนสื่อ
โทรทัศน์ สื่อดิจิทัลและกำร
บริหำรลิขสิทธิ์

น�ำเข้ำ ผลติและจ�ำหน่ำยสือ่สิง่
พิมพ์เพื่อกำรศึกษำและควำม
บันเทิง

บจก.เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทน
เมนท์
(สิ้นสุดกำรเป็น บ.ร่วม เมื่อวัน
ที่ 14 ส.ค. 62)

• บจก.ดับบลวิพเีอส (ประเทศไทย)
(สิ้นสุดกำรเป็น บ.ย่อย เมื่อวันที่ 
18 ธ.ค.61) 

ผลิตหนังสือพิมพ์และหนังสือ
ต่ำงๆและกำรให้บรกิำรกำรพมิพ์

ก ยุติกำรประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์ “คมชัดลึก” เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2563
ข ยุติกำรประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์ “The Nation” เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2562

รวม 1,199 100% 1,478 100% 1,809 100%
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2562

 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน  
โดยมีนำยอภิวุฒิ ทองค�ำ เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำยชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ และนำยธนะชัย สันติชัยกูล  
เป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

 ในปี 2562 และปี 2563 (จนถงึวนัทีข่องรำยงำนฉบบันี)้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชมุร่วมกนั 5 ครัง้ เพือ่ปฏบัิติ
หน้ำทีต่ำมทีไ่ด้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะและแสดงควำมเหน็ในฐำนะกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษัท นอกจำกนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบ
ภำยใน ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัทตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ�ำกัด ที่เป็นนิติบุคคลภำยนอกให้เป็นผู้ตรวจ
สอบภำยในของบริษัท ตลอดจนได้ประชุมร่วมกับผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทในวำระที่เกี่ยวข้อง จำกกำรปฏิบัติหน้ำที ่
ดังกลำ่วข้ำงต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงได้มีควำมเห็นดังนี้

 1. งบกำรเงินประจ�ำปี 2562 มีควำมเหมำะสม เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรด�ำเนินงำนที่ครบถ้วนเพียงพอและถูก
ต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปตำมที่ผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยและแสดงควำมเห็นในรำยงำน
ของผูส้อบบญัช ีและได้จดัท�ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนข้อก�ำหนดของกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี (Key Audit Matters) ได้แก่ กำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
กำรด้อยค่ำของใบอนญุำตให้ใช้คลืน่ควำมถ่ีและประกอบกจิกำรโทรทศัน์และเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย และมลูค่ำของลกูหนี้
กำรค้ำและลูกหนี้อื่นกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 2. ระบบควบคุมภำยในและระบบบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท เพียงพอ และมีประสิทธิภำพ ข้อสังเกตของผู้สอบ
บัญชีและผู้ตรวจสอบภำยในได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงเป็นรูปธรรม ซ่ึงท�ำให้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถก�ำกับดูแล
กำรด�ำเนินงำนของบริษัทให้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนวิชำชีพและแผนธุรกิจได้อยำ่งมีระบบ

 3. คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบและสอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่ปรำกฏในงบกำรเงินปี 2562 ว่ำเป็น
รำยกำรธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป สมเหตุสมผลและไม่พบรำยกำรใดที่ผิดปกติ และอยู่ภำยใต้กรอบของมติคณะ
กรรมกำรบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2563 (ตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท)
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 4. บริษัทได้ปฏบิตัอิยูใ่นกรอบของกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ตลอดจนข้อก�ำหนดและกฎหมำย
อื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 5. ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2562 ได้แก่ นำงศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 8802 เป็นผู้
สอบบญัชขีองบรษิทัเป็นปีท่ีสอง และเป็นบุคคลท่ีเหมำะสม เพรำะมคีวำมรูแ้ละมคีวำมเป็นอสิระ ตลอดจนมปีระสบกำรณ์
ในกำรสอบบัญชีมำเป็นเวลำยำวนำน

  ส�ำหรบักำรพจิำรณำคดัเลอืกผูส้อบบญัชเีพือ่สอบบญัชขีองบริษทัประจ�ำปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ
ให้แต่งตัง้นำงศศธิร พงศ์อดศิกัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนญุำตเลขที ่8802 เป็นผู้ลงนำมรับรองงบกำรเงินของบริษทัเป็นปีทีส่ำม 
หรือนำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5752 หรือนำงสำวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำตเลขที่ 5565 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2563 ต่อเนื่อง
อีกวำระหนึ่ง เนื่องจำกเป็นบุคคลที่เหมำะสม มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมเป็นอิสระ และมีประสบกำรณ์ในกำรสอบ
บัญชีมำเป็นเวลำนำน 

 

          

            (นำยอภิวุฒิ ทองค�ำ)

                 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินสำาหรับปี 2562

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินสำาหรับปี 2562

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ขอเรยีนให้ผูถ้อืหุน้ทรำบว่ำ สบื
เนื่องจำกปี 2561 ที่ผ่ำนมำ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 
จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้น�ำส่งงบกำรเงินประจ�ำปี 
2561 ตำมที่ ได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท ครั้งที่ 10/2562 ในวันที่ 16 สิงหำคม 2562 ส่งผล
ให้งบกำรเงินไตรมำสที่ 1-3 ปี 2562 ลำ่ช้ำ ท�ำให้งบกำร
เงินประจ�ำปี 2562 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบล่ำช้ำออกไป
ด้วย 

 นอกจำกน้ัน ในกลำงปี 2562 บริษัทต้องปรับปรุง
รำยกำรทำงบญัช ีส�ำหรบัเรือ่งกำรคนืใบอนญุำตให้ใช้คลืน่
ควำมถี่เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ของบริษัท
ย่อย ตำมประกำศส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำย
เสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
(กสทช) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรจ่ำยค่ำ
ชดเชยอันเนื่องมำจำกกำรคืนใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่
เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประกำศ ณ วันที่ 
2 พฤษภำคม 2562 (“ประกำศ กสทช. เรื่องกำรคืนใบ
อนญุำตฯ ) ประกอบกบัค�ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบ
แห่งชำต ิที ่4/2562 เรือ่งมำตรกำรแก้ไขปัญหำกำรประกอบ
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม สั่ง ณ วันที่ 11 
เมษำยน 2562 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้มมีตใินกำรประชมุ 
เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2562 อนุมัติให้บริษัท สปริง 26 
จ�ำกัด (เดิมชื่อบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอด แคสต้ิง 
จ�ำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 
99.99 และเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพื่อให้
บรกิำรโทรทศัน์ภำคพืน้ดนิในระบบดจิติอล ประเภทบรกิำร
ทำงธุรกิจระดับชำติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบควำมคมชัดปกติ 
ชือ่ช่องรำยกำร SPRING 26 (เดมิชือ่ช่องรำยกำร NOW26) 
มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษำยน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษำยน 
2572 (“ใบอนญุำตฯ”) คนืใบอนญุำตฯ ดงักล่ำว (“รำยกำร

คืนใบอนุญำตฯ ของสปริง”) ทั้งนี้ สืบเนื่องมำจำกกำรที่
สปริงได้แจ้งควำมประสงค์เป็นหนังสือต่อส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียง กจิกำรโทรทศัน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (“กสทช.”) เพื่อขอคืนใบอนุญำตฯ 
เมือ่วนัที ่10 พฤษภำคม 2562 โดยกำรขอคนืใบอนญุำตฯ 
ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ 
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังคงมีบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง 
คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) (“NBC”) ซ่ึงเป็นบรษิทัย่อย
ของบรษิทัฯ ท�ำหน้ำทีบ่รหิำรงำนสถำนโีทรทศัน์อย่ำงครบ
วงจรทั้งกำรด�ำเนินกำรผลิต กำรจัดหำรำยกำร และกำร
ขำยเวลำในด้ำนสำยงำนข่ำวสำร สำระบันเทิง สื่อรูปแบบ
ใหม่ (New Media) และมบีริษทั เอน็บซีี เนก็ซ์ วชิัน่ จ�ำกดั 
ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ NBC เป็นผูไ้ด้รบัใบอนญุำตประกอบ
ธุรกิจประกอบกิจกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล น�ำเสนอ
รำยกำรประเภทหมวดหมู่ข่ำวสำรและสำระ (SD) ภำยใต้
ชื่อช่องรำยกำร Nation TV (ช่อง 22)

 ทัง้นี ้ผลประโยชน์ทีไ่ด้รบัจำกมำตรกำรดงักล่ำว ท�ำให้
มีผลกระทบกับกำรบันทึกรำยกำรบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 
2 บริษัท ในกรณีที่ บริษัท สปริง 26 จ�ำกัด แจ้งควำม
ประสงค์คืนใบอนุญำต และ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ด�ำเนินธุรกิจต่อและกำรได้
ผลประโยชน์จำกกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมงวดที่ 5 และ 
งวดที่ 6 จนสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ มี
ประกำศแนวค�ำถำมค�ำตอบเรือ่งกำรบนัทกึบญัชีจำกกรณี
ดังกล่ำว เผยแพร่เมื่อวันท่ี 12 กรกฎำคม 2562 ดังนั้น 
เหตุกำรณ์ท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นจึงเป็นสำเหตุท่ีท�ำให้บรษิทั ต้อง
ใช้ควำมระมัดระวังในกำรบันทึกบัญชีให้เกิดควำมถูกต้อง
ตรงตำมมำตรฐำนกำรบัญชี เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตรงตำม
ควำมจรงิสะท้อนถงึผลกำรด�ำเนนิงำนทีแ่ท้จรงิของบรษิทั
และกลุ่มบริษัท
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 อนึ่ง เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2563 ที่ประชุมคณะ
กรรมกำรบรษัิทครัง้ที ่7/2563 ได้อนมุตังิบกำรเงนิประจ�ำ
ปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งได้ผ่ำนกำร
ตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระทบ
ท�ำให้งบกำรเงินประจ�ำไตรมำสท่ี 1 ปี 2563 งบกำรเงิน
ประจ�ำไตรมำสที ่2 ปี 2563 ล่ำชำ้ไม่ทนัตำมก�ำหนดระยะ

เวลำที่ก�ำหนดไปด้วย เนื่องจำกตำมกระบวนกำรและขั้น
ตอนกำรตรวจสอบงบกำรเงินของผู้สอบบัญชีต้องใช้ระยะ
เวลำในกำรตรวจสอบงบกำรเงินประจ�ำปี 2562 ให้แล้ว
เสรจ็ ตำมล�ำดบั จงึจะสอบทำนงบกำรเงนิไตรมำสที ่1 และ 
ไตรมำสที่ 2 ประจ�ำปี 2563 ได้ 

 คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงหน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนฯ ใน
กำรก�ำกบัดแูลให้รำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัท่ีจดัท�ำขึน้ 
โดยมีข้อมูลทำงบัญชีท่ีถูกต้องครบถ้วนในสำระส�ำคัญ 
โปร่งใส เปิดเผยอย่ำงเพยีงพอ ท่ีจะด�ำรงรกัษำไว้ซึง่ทรพัย์สนิ
ของบรษัิท ป้องกันกำรทจุรติและกำรด�ำเนนิกำรทีผ่ดิปกติ 
ก�ำกบัดแูลให้กำรท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัซึง่อำจท�ำให้เกดิ
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำม
ระบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรบญัชท่ีีรบัรองโดยท่ัวไป โดยใช้นโยบำยบญัชี
ท่ีเหมำะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ ตลอดจนมีกำร
พจิำรณำถงึควำมสมเหตสุมผล ประโยชน์สงูสดุ กำรปฏบิตัิ

ตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง ด้วยควำมรอบคอบ
ระมดัระวงัในกำรจดัท�ำงบกำรเงินเฉพำะกจิกำรและงบกำร
เงนิรวมของบรษิทั และบรษิทัย่อย รวมถงึข้อมลูสำรสนเทศ
ทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท 

 ดงันัน้ เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีเกดิควำมเชือ่มัน่ต่อรำยงำน
ทำงกำรเงินของบริษัท คณะกรรมกำรบริษัท จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระผู้
ซ่ึงมคีณุสมบติัครบถ้วนตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย และตำมประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับ
ตลำดทนุท�ำหน้ำทีส่อบทำนให้บริษทั มกีำรรำยงำนงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน และผลกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน

 งบการเงินปี 2562 มติคณะกรรมการอนุมัติงบการเงิน น�าส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ

 งบกำรเงินไตรมำส 1 ปี 2562 ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2562 4 ตุลำคม 2562

 งบกำรเงินไตรมำส 2 ปี 2562 ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 29 พฤศจิกำยน 2562 

 งบกำรเงินไตรมำส 3 ปี 2562 ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2563 24 มีนำคม 2563 

งบกำรเงินประจ�ำปี 2562 ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2563 25 มิถุนำยน 2563

 อยำ่งไรก็ตำม งบกำรเงินรำยไตรมำสปี 2562 ของบริษัท และงบกำรเงินประจ�ำปี 2562 ได้ผ่ำนกำรอนุมัติโดยคณะ
กรรมกำรบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนี้ 
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เพียงพอ มีกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำม
โปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วน รวมท้ังให้มีควำมเพียงพอ
ของระบบบรหิำรควำมเสีย่ง และมกีำรปรบัปรงุระบบกำร
รำยงำนในกำรปฏบิตังิำนตลอดจนกำรควบคมุภำยใน กำร
ตรวจสอบภำยใน และกำรก�ำกับดูแลของบริษัท ที่เหมำะ
สมรัดกุมและมีประสทิธภิำพมำกขึน้ ตลอดจนมคีวำมครบ
ถ้วนเพยีงพอ เหมำะสมของกระบวนกำรตดิตำมกำรปฏบิติั
ตำมกฎหมำย ระเบยีบ ข้อบงัคบั นโยบำยต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้อง
และข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทุน ซึง่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้รำยงำนควำมเห็นเรื่องดังกล่ำวข้ำงต้นนี้ ต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทแล้วในรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจ
สอบ ซึง่ปรำกฏในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ�ำปี (56-1) 
และรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท 

 คณะกรรมกำรบรษิทั มคีวำมเหน็ว่ำ ระบบกำรควบคุม
ภำยในของบรษิทัโดยรวม อยูใ่นระดบัทีน่่ำพงึพอใจ สำมำรถ
ให้ควำมเชือ่มัน่อย่ำงมเีหตผุลต่อควำมน่ำเชือ่ถอืของงบกำร
เงนิเฉพำะกจิกำรและงบกำรเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทั
ย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของ
บริษทั ได้แสดงควำมเหน็แบบไม่มเีง่ือนไข โดยมวีรรคเน้น
ข้อมูลและเหตุกำรณ์ควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส�ำคัญที่
เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง ว่ำงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรและงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ได้
แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำน และกระแสเงินสด 
โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิมกีำรใช้นโยบำยบญัชทีีเ่หมำะสม และ
ถือปฏบิติัอย่ำงสม�ำ่เสมอ เปิดเผยข้อมลูอย่ำงโปร่งใส เพยีง
พอ และปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

    (นำยมำรุต อรรถไกวัลวที) 

     ประธำนกรรมกำร
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 งบกำรเงินรวมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2562 มีผลก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จ�ำนวน 20.38 ลำ้นบำท ทั้งนี้หำกไม่รวมกำรรับรู้ส่วนตำ่งค่ำชดเชยจำกกำรคืน
ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และประกอบกิจกำรโทรทัศน์จ�ำนวน 331.35 ล้ำนบำท ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมจ�ำนวน 180.36 ล้ำนบำท และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์และคำ่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 43.63 
ล้ำนบำท กลุ่มบริษัทจะมีผลขำดทุนจ�ำนวน 447.70 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ซึ่งมีผลก�ำไรจ�ำนวน 
215.20 ล้ำนบำท ทัง้นีห้ำกไม่รวมกำรกลบัรำยกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์และค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูจ�ำนวน 1,184.53 ล้ำน
บำท กลุ่มบริษัทจะมีผลขำดทุนในปี 2561 จ�ำนวน 969.33 ล้ำนบำท คิดเป็นกำรเปลี่ยนแปลงขำดทุนลดลงร้อยละ 54 
บริษัทขอชี้แจงผลกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทที่เปลี่ยนแปลงอยำ่งมีสำระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้

 1. รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรส�ำหรับปี 2562 ลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2561 
โดยมสีำเหตหุลกัมำจำกกำรเปลีย่นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ท�ำให้รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยสือ่สิง่พมิพ์ ลดลงร้อยละ 24 และรำย
ได้ค่ำโฆษณำลดลง ร้อยละ 1 อย่ำงไรก็ตำม รำยได้จำกกำรจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 93 

 2. ส่วนต่ำงค่ำชดเชยจำกกำรคืนใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และประกอบกิจกำรโทรทัศน์ เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 331.35 
ล้ำนบำท เนื่องจำกเมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2562 คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (“คสช.”) ออกค�ำส่ังที่ 4/2562 เรื่อง
มำตรกำรแก้ไขปัญหำกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม และเมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2562 ส�ำนักงำน 
กสทช. ได้ออกประกำศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรจ่ำยค่ำชดเชยอันเนื่องมำจำกกำรคืนใบอนุญำตให้ใช้คลื่น
ควำมถี่เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยผู้รับใบอนุญำตที่ประสงค์จะขอคืนใบอนุญำต ให้แจ้งควำมประสงค์ดัง
กล่ำวเป็นหนังสือยื่นต่อส�ำนักงำน กสทช. ภำยในวันที่ 10 พฤษภำคม 2562 โดยกำรขอคืนใบอนุญำตดังกลำ่วถือเป็นกำร
ขอยกเลิกใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลด้วย

 บริษัทย่อยได้ยื่นควำมประสงค์ขอคืนใบอนุญำตแก่ส�ำนักงำน กสทช. และได้รับอนุมัติเห็นชอบกำรคืนช่องดังกล่ำว 
ในวันที่ 27 มิถุนำยน 2562 โดยส�ำนักงำน กสทช.มีมติให้ยุติกำรออกอำกำศในวันที่ 15 สิงหำคม 2562 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท
ได้บนัทกึส่วนต่ำงของเงนิค่ำชดเชยทีไ่ด้รบัสทุธจิำกมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ใบอนญุำตให้ใช้คลืน่ควำมถีแ่ละประกอบ
กิจกำรโทรทัศน์ จ�ำนวนเงิน 331.35 ล้ำนบำท ตำมท่ีได้มีหนังสือแจ้งอนุมัติกำรจ่ำยค่ำชดเชยอันเนื่องมำจำกกำรคืนใบ
อนุญำต เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2562 โดยได้อนุมัติกำรจำ่ยค่ำชดเชยดังกล่ำวให้แก่บริษัทย่อยจ�ำนวน 890.83 ลำ้นบำท 
โดยหกัค่ำธรรมเนยีมใบอนญุำตค้ำงช�ำระงวดที ่4 จ�ำนวน 215.07 ล้ำนบำท (รวมภำษมีลูค่ำเพ่ิม) ดังนัน้คงเหลือค่ำชดเชย
สุทธิที่บริษัทย่อยจะได้รับเป็นจ�ำนวน 675.76 ล้ำนบำท 

สรุปผลการด�าเนินงานรวมของบริษัท
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 3. ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเพิม่ขึน้จ�ำนวน 180.36 ล้ำนบำท เนือ่งจำกบรษิทัได้จ�ำหน่ำยเงนิลงทนุ
ในบริษัทร่วมแห่งหนึ่งในไตรมำส 3 ปี 2562 

 4. ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 144 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2561 เหตุผลหลัก
มำจำก 

 • ต้นทุนขำยและบริกำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เหตุผลหลักมำจำก ค่ำใช้จ่ำยดำ้นบุคลำกร และ
ค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดกิจกรรมพิเศษที่เพิ่มขึ้น

 • ค่ำใช้จำ่ยในกำรบริหำร ลดลงร้อยละ 42 เนื่องจำกบริษัทมีกำรปรับโครงสร้ำงกำรด�ำเนินงำนและควบคุมค่ำใช้จำ่ย
ของกลุ่มบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให้ค่ำใช้จ่ำยบริหำรลดลง

 • ผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ เพิม่ขึน้ร้อยละ 102 เนือ่งจำกเมือ่วนัที ่11 เมษำยน 2562 คณะรกัษำควำม
สงบแห่งชำต ิ(“คสช.”) ออกค�ำสัง่ที ่4/2562 เรือ่งมำตรกำรแก้ไขปัญหำกำรประกอบกจิกำรโทรทศัน์และกจิกำรโทรคมนำคม 
และเมือ่วนัที ่2 พฤษภำคม 2562 ส�ำนกังำน กสทช. ได้ออกประกำศเรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิกีำรและเงือ่นไขกำรจ่ำยค่ำชดเชย
อันเนื่องมำจำกกำรคืนใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ท�ำให้กลุ่มบริษัทพิจำรณำกลับ
รำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำใบอนญุำตให้ใช้คลืน่ควำมถีแ่ละประกอบกจิกำรโทรทศัน์ในงบกำรเงนิรวมส�ำหรบัปีสิน้สดุ
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เป็นจ�ำนวน 1,130.36 ล้ำนบำท

 กล่าวโดยสรุป

 ผลกำรด�ำเนินงำนรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีผลก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จ�ำนวน 
20.38 ล้ำนบำท ทั้งนี้หำกไม่รวมกำรรับรู้ส่วนต่ำงค่ำชดเชยจำกกำรคืนใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีและประกอบกิจกำร
โทรทัศน์จ�ำนวน 331.35 ล้ำนบำท ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�ำนวน 180.36 ล้ำนบำท และขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์และค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูจ�ำนวน 43.63 ล้ำนบำท กลุม่บรษิทัจะมผีลขำดทนุจ�ำนวน 447.70 
ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ซึ่งมีผลก�ำไรจ�ำนวน 215.20 ล้ำนบำท หำกไม่รวมกำรกลับรำยกำรด้อย
ค่ำของสินทรัพย์และค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 1,184.53 ล้ำนบำท กลุ่มบริษัทจะมีผลขำดทุนในปี 2561 จ�ำนวน 
969.33 ลำ้นบำท
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
และบริษัทย่อย

งบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562
และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ)

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

เลขที่ 93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์ ชั้น 14

ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

โทร. (66)2009-9991

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

ผู้สอบบัญชี
1. นำงศศิธร พงศ์อดิศักดิ์   ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 8802

2. นำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล  ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5752 

3. นำยธนิต โอสถำเลิศ   ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5155

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด

1 อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์ ชั้น 50 ถนนสำทรใต้ เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

โทร. (66)2677-2000

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (audit fee)

 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีในปี 2562 เป็นจ�ำนวนเงิน 4,480,000 บำท

2. ค่ำตอบแทนอื่น (non-audit fee)

 - ไม่มี –

ที่ปรึกษากฏหมาย
บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

เลขที่ 1 อำคำรคิว.เฮ้ำส์ ลุมพินี ชั้น 34 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

โทร. (662) 645-8800

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
ส�ำนักเลขำนุกำรบริษัท บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด

1854 ชั้น 9, 10, 11 ถนนเทพรัตน แขวงบำงใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

โทร. (662) 338-3333 Email: Corporate_Secretary@nationgroup.com

Website: http://www.nationgroup.com






